
BREV TILL MEDLEMMAR
& MÅNADSGIVARE HÖSTEN 2022

Åland

Bästa barnrättskämpe, 
Rädda Barnens mångåriga verksamhetsledare Marita Eriksson och 
Göran Hansen, grundare av och mångårig ordförande för DUV som 
tillsammans med Rädda Barnen startade Backaskolan, är två av de 50 
personer som tilldelats Ålands självstyrelses 100-årsjubileumsmedalj. 
Förtjänstmedaljerna delas ut till personer som på ett särskilt sätt 
bidragit till det åländska självstyrelsebygget, på något annat sätt 
varit till gagn för Åland eller särskilt synliggjort Åland nationellt och 
internationellt. 

Vi är mycket glada över att Marita och Görans arbete för barns 
rättigheter får detta erkännande genom att tilldelas denna historiska 
jubileumsmedalj. 

På höstmötet onsdagen den 23 november bjuder föreningen på tårta för 
att uppmärksamma Marita Eriksson och Göran Hansen. Välkommen att 
delta. 

Jag vill också passa på att lyfta fram den stundande julen. Då vet vi 
att barnfamiljer som kämpar med ekonomin får det extra tufft. Jullov 
innebär fler måltider som ska tillagas, julklappar som ska köpas och 
oavsett krig, inflation eller energikris så är det en utmaning. I år 
är det därför extra viktigt för oss att få hjälp att hjälpa. Vi har nya 
barnfamiljer på Åland och redan förra året fick 232 barn en julklapp 
genom Rädda Barnen. Ge ditt bidrag till vår barnfond så omvandlar vi 
den till ett stöd för barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet på 
Åland.

Varma hälsningar,
Lotta Angergård 
lotta@raddabarnen.ax | 0457 36 13 919

Detta brev har skickats till dig eftersom du är medlem, månadsgivare eller har ett särskilt 
intresse för vår förening. Vill du i fortsättningen ta del av vårt terminsbrev digitalt? 
Maila lina@raddabarnen.ax så fixar jag det! 

Välkommen på 
höstmöte onsdag 23 
november kl. 18-20.00. 

Kvällen inleds med det formella 
höstmötet där verksamhetsplan och 
budget för år 2023 beslutas om. Vid 
mötet väljs även ny ordförande och 
styrelse för år 2023.

Efter mötet samtalar vi med Marita 
Eriksson och Göran Hansen som 
tilldelats Ålands självstyrelses 100- 
årsjubileumsmedalj. Välkommen att 
delta. 

Anmäl dig gärna på hemsidan, 
e-post info@raddabarnen.ax eller 
gsm 0457 3613919. 

Datum: 23.11.2022
Plats: Röda Korsgården
Tid: kl. 18-20.00

Anmäl dig senast 18.11



FÖRHINDRA 
BARNARBETE I INDIEN
Genom Rädda Barnen Finland kommer Rädda 
Barnen på Åland kanalisera stöd i arbetet för att 
minska barnfattigdom i delstaten Rajasthan i Indien. 
Tillsammans med myndigheter, beslutsfattare, 
lokala samfund och familjer utvecklar och stärks 
olika sociala skyddsnät i Rajasthan. 

Målsättningen är att de mest utsatta barnen och 
familjerna ska få bättre tillgång till socialskydd och 
andra tjänster de har rätt att få. Meningen är också 
att bidragen och tjänsterna bättre ska motsvara de 
uttryckliga behov som barnen och familjerna har. 

I arbetet läggs särskilt fokus på att minska 
förekomsten av barnarbete och att garantera 
hjälp och stöd åt barn som inte är i skolan samt på 
föräldralösa barn. 

Familjer och barn ges också tillgång till information 
och utbildning i till exempel positivt föräldraskap, 
livs-kunskaper, hälsa och barnskydd samt god 
hushållning. Rädda Barnen på Åland har lovat att 
stödja arbetet i tre år. 

Detta läsår kan du som arbetar med barn boka 
besök från Barnens Internet för:

- Dagisgrupper
- Lågstadiet
- Högstadiet
- Hemskolade elever
- Övriga barngrupper

Ett genomgående tema är samtycke och kroppslig 
integritet, samt hur vi kan främja välmående på 
barn och ungdomars digitala arenor. Alla besök är 
anpassade efter barnens ålder.

Vi träffar även personalgrupper och föräldrar 
som vill veta mer om hur vi kan prata med barn 
om samtycke och vad som är normala/avvikande 
beteenden.

Boka besök  på 
barnensinternet@raddabarnen.ax

OM FLER VUXNA VÅGAR PRATA OM SVÅRA 
SAKER KAN FLER BARN KÄNNA SIG TRYGGA. 

BARNRÄTTSVECKAN 14-20.11

Vi vill uppmuntra alla skolor, daghem, 
fritidsgrupper och andra att uppmärksamma 
barnrättsveckan genom att öka kunskapen 
kring barns rättigheter. Därför har vi nu samlat 
inspiration och tips om material samt roliga 
övningar som kan användas i undervisning om 
barns rättigheter året runt! 

Ta del av materialet på 
raddabarnen.ax/barnrattsvecka



Flyganfall och raketattacker 
har förstört skolor, sjukhus och 
bostäder. Platser som ska vara 
trygga för barn är inte längre 
trygga. Rädda Barnen arbetar 
för att skydda de mest utsatta 
barnen och deras familjer. 

KRIGET I UKRAINA

JUST NU HJÄLPER RÄDDA BARN 
OCH FAMILJER MED:

Mat och rent dricksvatten

Hygienpaket med bland 
annat tvål, schampo och 
tandkräm.

Tak över huvudet och  
trygga platser för barn  
och deras familjer.

Kontantbidrag så att  
familjer kan köpa det  
allra nödvändigaste

Psykologiskt stöd till  
barn för att bearbeta  
traumatiska upplevelser

Trygga platser där barn 
kan leka och på olika sätt 
fortsätta sin skolgång. 

På Åland har vi tack vare vår barnfond 
kunnat stödja de barnfamiljer som 
kommit hit med bland annat matstöd 
och även distrubierat ett stöd till 
Emmaus. 

“WE CAME FROM KHARKIV. WE’RE RENTING AN 
APARTMENT OURSELVES. WE’RE LIVING ONE DAY AT A 
TIME AND THAT’S IT. HOPING THAT WE CAN COME HOME”

Antonina* är 2 år gammal och evakuerades från Kharkiv, Ukraina 
med hennes föräldrar i Mars 2022. De hyr just nu en lägenhet i 
Dnipro. 

Alla Antoninas* och Danas* familj och vänner har flytt sina hem 
och är nu utspridda över Ukraina och Europa. Dana* berättar 
att Antonina* varit mycket rädd på grund av bombningen och 
att de ofta fått gömma sig i källaren. Hon säger även att hennes 
syskonbarn som är äldre än hennes dotter förstår mer av vad som 
händer och ställer frågor som “kommer jag att dö snart?”. Antonina* 
har haft svårt att förstå vad som händer men känner sig nu mer 
hemmastadd eftersom hon träffat vänner vid den lokala lekplatsen. 
Dana* hoppas kunna återvända hem 
med sin dotter så fort det är säkert. 

Dana* och Antonina* har mottagit 
nödvändigheter och hygienkit av 
Rädda Barnens partnerorganisation
Smile UA/Pomagaem. Antonina* 
fick även ett mjukisdjur. 

Tack vare alla fantastiska 
människor som bidrar med pengar 
och engagemang kan vi hjälpa och 
skydda barn i krig och katastrofer. 

Ge en gåva till 
katastroffonden på 
raddabarnen.ax/gava

Du kan också göra en inbetalning 
till vårt kontonummer: 
FI12 6601 0001 0243 55

Tillsammans ger vi fler 
barn en tryggare framtid.

DU KAN BIDRA! RÄDDA BARNENS NINNI-VERKSAMHET FINNS TILL FÖR 
BARN & UNGA SOM HAR FÖRÄLDRAR ELLER ANNAN NÄRA 
VUXEN MED BEROENDE ELLER PSYKISK OHÄLSA.

Under skolåret har vi en Ninni-Kamratstödsgrupp för barn 10-13 år och en 
Ninni-Samtalsgrupp för ungdomar 13-17 år. På sommaren ordnar vi läger 
tillsammans med Folkhälsan.

Syftet med verksamheten är att deltagarna ska få:
• träffa andra som har liknande erfarenheter 

och se att man inte är ensam,
• veta mer om vad det innebär att ha en sjuk 

vuxen i familjen och om annat man undrar,
• få stöd för egen del,
• ha roligt och fika gott!

Läs mer om grupperna på raddabarnen.ax



Vill du veta mer om  
vårt arbete för barns  
rättigheter?

Besök vår hemsida, följ oss i sociala 
medier, maila eller ta kontakt per telefon. 

www.raddabarnen.ax
+358 (0) 18 14394
info@raddabarnen.ax

Rädda barnens kansli
Norragatan 13 B
22100 Mariehamn

Rädda Barnens personal arbetar delvis fortsättnings-
vis på distans. Ta kontakt på förhand om du vill vara 
säker på att vi är på plats på kansliet på Norragatan 
13. Det gör du enkelt genom att skicka en e-post eller 
ringa. 

raddabarnenax

raddabarnenaland

Rädda Barnen på Åland r.f. 

DÅ VET VI VEM SOM BEHÖVER DEN. 

Förra året delade vi ut 232 julklappar till barn tack 
vare bidrag till vår barnfond. Nu behöver vi din 
hjälp att fylla säcken.

HUR KAN JAG BIDRA?
Alla bidrag är välkomna, stora som små. Vill du ge 
stöd till en julklapp kan du välja mellan 20, 30 eller 
50 € då storleken på julklappen varierar beroende 
på ålder.

Ge ditt bidrag på raddabarnen.ax/stod-oss/julklapp/

RÄDDA BARNEN 
REPRESENTERADE, TILLSAMMANS MED 
BARNOMBUDSMANNEN, ÅLAND I MÖTE 
MED FN:S BARNRÄTTSKOMMITTÉ I 
GENÉVE 

En egen alternativrapport för Åland har för första 
gången tagits fram och i slutet av september 
representerade Jonna Varsa från Rädda Barnen och 
barnombudsman Johanna Fogelström-Duns Åland vid 
ett förmöte med FN:s barnrättskommitté i Genève 
för de aktörer som lämnat in en alternativrapport. 
Vid mötet gavs deltagarna möjlighet att svara på 
barnrättskommitténs frågor om barnkonventionens 
genomförande utifrån de rapporter som har lämnats in. 

Under detta förmöte lyfte representanterna från 
Åland bland annat fram det svenska språkets ställning 
i Finland och hur det påverkar barns rättigheter på 
Åland och i det svenskspråkiga Finland. Vi lyfte även 
fram vikten av att Åland ska få en egen barnstrategi och 
att barnkonsekvensanalyser blir en regelbunden del av 
lagstiftningsprocesser på Åland.

I maj 2023 ska FN:s barnrättskommitté träffa 
representanter för Finlands och Ålands regeringar för att 
sedan lämna rekommendationer till Finland och Åland 
om vilka åtgärder som behöver vidtas för att bättre leva 
upp till barnkonventionen. 

Läs rapporten på raddabarnen.ax/material


