
BREV TILL MEDLEMMAR
& MÅNADSGIVARE VÅREN 2023

Åland

Bästa barnrättskämpe, 
För ett år sedan skrevs denna hälsning med en stor sorg 
över Ukraina. Kriget fortgår ännu och nu i februari har 
Syrien och Turkiet drabbats av förödande jordbävnin-
gar med ofattbar förödelse. Som organisation hjälper 
Rädda Barnen barn som lever mitt i kriser att överleva 
och återhämta sig från sina upplevelser. Vi gör det dock 
inte ensamma, utan tillsammans med dig. De senaste 
åren har vi tack vare dig givit stöd i Afghanistan, Indien, 
Tigray-provinsen, Jemen, Sudan och Somalia. Hjälp till 
barn och deras familjer skulle inte vara möjlig utan ditt 
stöd som medlem eller månadsgivare. 

På Åland gör Rädda Barnen skillnad för barn på många 
olika sätt. Vi arbetar direkt med barnen själva, vi jobbar 
med kunskap och stöd till vuxna som möter barn och 
vi utbildar om barnkonventionen. Genom vår barnfond 
stöder vi också barnfamiljer som lever i ekonomisk 
utsatthet. Här har vi under året gjort en särskild insats 
för familjer som flytt kriget i Ukraina. Stödet från barn-
fonden är en insats som gör skillnad för barn här och 
nu. För att skapa långsiktig förändring för barn driver 
föreningen också ett påverkansarbete. Ekonomisk ut-
satthet är en viktig fråga, men har du andra frågor eller 
områden som du vill synliggöra? Kom med på vårmötet 
22 mars och hjälp oss i arbetet med att ta fram ett val-
program för barns rättigheter. Läs mer i inbjudan och 
kom ihåg att anmäla dig. 

Varma hälsningar,
Lotta Angergård - Vik. verksamhetsledare 
lotta@raddabarnen.ax | 0457 3613919

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 vi det! 

Kom ihåg att betala medlemsavgift för år 2023 fakturan skickades 
ut i slutet på januari.

Vår önskan är att situationen i världen skulle vara annorlunda 
för barn. Ofattbara 149 miljoner barn är för närvarande i behov 
av humanitärt bistånd. Det som ger oss hopp är att vi kan göra 
skillnad för barn genom vårt arbete. Vi finns på plats i 120 länder 
och arbetar på olika sätt för att trygga barns liv. Vi arbetar både 
konkret och direkt i akuta skedet och sedan finns vi kvar så länge 
vi behövs. 

DIN GÅVA RÄDDAR BARNS LIV. 

Bildtext: Basel* med en teckning av sitt 
hus som skadades vid jordbävningen 
som drabbade sydöstra Turkiet och 
norra Syrien i början av februari.
Källa: Save the Children, Hurras

VÅRA VANLIGASTE 
INSATSER VID KRIG OCH 
KATASTROFER: 

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. 

DU KAN BIDRA!

Gör en inbetalning till 
FI12 6601 0001 0243 55 (märk 
inbetalningen katastroffonden).

Ge en gåva till 
katastroffonden på 
raddabarnen.ax/gava

Tack vare ditt stöd kan 
vi agera snabbt vid 
humanitära katastrofer 
runtom i världen. 

Barnfamiljer i ekonomisk utsatthet 
kan få stöd med hobby- och fritid, 
födelsedagar, upplevelser och 
annat som gör skillnad för barnen.

Gör en inbetalning till 
FI12 6601 0001 0243 55 (märk 
inbetalningen barnfonden) eller välj 
barnfonden på raddabarnen.ax/gava

BARNFONDEN GÖR SKILLNAD PÅ ÅLAND



FÖRMÖTE MED FN:S BARN-
RÄTTSSKOMMITTÉ I GENEVE

På ÅHS har vår lekterapeut 
samarbetat med sjuksköterskor 
och annan vårdpersonal för 
att förbättra inomhusmiljön på 
barnavdelningen. 

Totalt hölls lektioner för 848 barn i 14 av 
de åländska skolorna. En onlinelektion för 
17 barn. Träffade 151 barn på 8 daghem, 
8 barn som hemskolas och 12 barn i en 
förening. Föreläste för 194 föräldrar. 

Vi utbildade barn och
föräldrar om barns 
rättigheter, kroppslig 
integritet och lagen i 
relation till internet. 

Vi skickade in 
Ålands första 
alternativ- 
rapport till 
FN samtidigt 
som barn inom 
föreningen 
skickade in en 
egen rapport

TVÅ RAPPORTER SKICKADES 
TILL FN

PROJEKTET #PRATAOMPORR 

Ljuvliga skogsdjursbilder har monterats upp 
på varje vårdrum på avdelningen samt på 
mottagningens dörrar till samtliga läkar-
kanslier och vi har fortsatt planera för mer 
målningar. Tanken är att skapa en naturtro-
gen och intressant ”tematråd” som startar 
på mottagningen och kan följas hela vägen 
till in till avdelningen. 

Rädda Barnens och Fältarnas projekt 
#prataomporr avslutades detta år, men 
den kunskap som projektet 
genererat lever kvar. 

Utgående från de behov 
som identifierats inom 
projektet arrangerades 
en föreläsning med Ulla 
Thorslund, leg. psykolog, 
för att föreläsa om 
unga sexualförövare.

KORT OM VÅR VERKSAMHET ÅR 2022 Åland

I VÅR STYRELSE FINNS TVÅ 
UNGDOMSREPRESENTANTER. 

ÅR 2022 HADE VI 352 
BETALANDE MEDLEMMAR 
Varav 66 ungdomsmedlemmar 
(under 29 år). 

Rädda Barnen kämpar för barns 
rättigheter, i syfte att omedelbart och 
varaktigt förbättra barns liv överallt i 
världen.

Rädda Barnen arbetar för en 
värld där man respekterar och 
värdesätter barn. lyssnar till barn och 
lär av dem, ger barn framtidstro och 
möjligheter.

VISION:

MISSION:

VÅRA VERKSAMHETER 2022 
FINANSIERADES AV: 

PAF
Stiftelsen Bensow
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne 
Odd fellows
Folkhälsans Luciamedel 
#discgolfcharityday

Medlemsavgifter 
Deltagaravgifter 
Gåvor
Insamlingar
Räntor & dividend

Ett rekordstort antal julklapps- 
ansökningar gav också ett  
rekordstort gensvar. 10 250 € 
samlades in till julen. 

66

286

Dessa var under 
år 2022 Samuel 
Dreyer och Julia 
Valkeapää. 

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger och 
genomsnittnärvaron har varit drygt 11 
(mellan 8-16 personer). 

VI FICK 126 NYA GILLARE PÅ 
FACEBOOK & 77 NYA FÖLJARE 
PÅ INSTAGRAM.

1886 personer gillar 
oss på Facebook. 

665 följer oss på 
instagram. 

##PPRRAATTAAOOMMPPOORRRR
ETT SAMARBETSPROJEKT 
MELLAN RÄDDA BARNEN 
PÅ ÅLAND OCH FÄLTARNA 
ÅR 2020-2022

RAPPORT

Rädda Barnen representerade det 
åländska civilsamhället vid förmötet 
med syfte att ge barnrättskommittén 
ett så bra underlag som möjligt inför 
deras möte med de finska och åländska 
regeringarna gällande genomförandet av 
barnkonventionen. 



NY LARMGRUPP INOM 
FRIVILLIGA RÄDDNINGS-
TJÄNSTEN PÅ ÅLAND. 

VI GJORDE VÅRA 
RÖSTER HÖRDA:

Under år 2022 skickade vi in 6 
olika remissvar och deltog 
i olika höranden där barns 
livssituation exemplifierades 
och barnkonsekvensanalys 
förespråkas. 

VI HAR TAGIT FRAM EN NY 
TRYGGHETSPOLICY FÖR VÅR 
ORGANISATIONUNDER 

SOMMAREN 
ANSTÄLLDE VI 6 
UNGDOMAR 

Barnkonventionspiloterna 
jobbade med temat barns 
rätt till trygghet. 

VÅRA BARNKONVENTIONS-
PILOTER SAMARBETADE MED 
MARIEHAMNS STAD...

...för att öka barns delaktighet 
i arbetet med att planera 
upprustningen av parken 
på torget i Mariehamn. 
Barnkonventionspiloterna 
planerade och genomförde en 
parkdag där barn och unga 
berättade om sina idéer och 
önskemål på ett barnanpassat 
sätt.

VI ORDNADE KAMRATSTÖD 
FÖR BARN OCH UNGA 
(10-17 ÅR) 

Vår ”Ninni-verksamhet” för 
barn som har erfarenhet av 
att en vuxen i familjen har 
psykisk ohälsa eller 
ett beroende har vuxit!  

Nytt för i år: Samtals- 
grupp för tonåringar och 
läger för 10-13 åriga barn.

Vi samarbetade med 
landskapsregeringen i arbetet  
med barnkonsekvensanalys till 
den nya vägtrafiklagen.

Tillsammans med infrastrukturavdelning-
en har ett underlag tagits fram för att ta 
reda på barn och ungdomars åsikter om 
lagförslaget till ny vägtrafiklag.

KORT OM VÅR VERKSAMHET ÅR 2022 Åland

Har delats ut 
till åländska barn-
familjer under år 
2022 tack vare 
stödet till vår 
barnfond.

Rädda Barnens arbete i 
Ukraina, Indien, Somalia, 
Jemen och Sudan fick 
totalt 21 000 € i stöd.

269 JULKLAPPAR 

147 Stöd till fritids- & hobby,  
födeledagsfirande & upplevelser

131 MATSTÖD

Rädda Barnen startade en egen 
larmgrupp inom FRT på Åland 
och har nu beredskap att sätta 
upp barnvänliga platser vid olika 
krissituationer på Åland.

VI ORDNADE LÄGER 
FÖR FAMILJEHEM

Tillsammans med Familjevården 
i Österbottens Välfärdsområde 
ordnade vi läger för familjehem 
från Svenskfinland på Åland. 
Lägret som ordnades för fjärde 
gången var fullsatt.

VI ARRANGERADE 
UTBILDNINGAR INOM 
BARNSKYDDET  

På uppdrag av Kommunernas socialtjänst 
har vi ordnat utbildningar för blivande 
stödpersoner, stödfamiljer och familjehem.

BARN I VÄRLDEN

Ert stöd ger oss kraft att förbättra 
barns liv på Åland och i världen.

Vi vill tacka alla 
medlemmar, givare och 
samarbetspartners. 



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. 

VÄLKOMMEN PÅ VÅRMÖTE
DEN 22 MARS 2023! 

Välkommen på vårmöte onsdag 22 mars 2023 kl. 
18-20.00

Barns rättigheter är viktiga samhällsfrågor och i 
valtider även en viktig valfråga – både för kandidater 
och för väljare. Därför vill vi särskilt bjuda in dig som 
medlem till vårmötet för att vara med och ge förslag 
på områden eller frågor som är särskilt viktiga för 
barn på Åland. 

Vi inleder med fika och vårmöte då du får 
information om Rädda Barnens verksamhet och vi 
beslutar om bokslut och verksamhetsberättelse. 
Sedan fortsätter mötet och vi pratar och diskuterar 
viktiga barnrättsfrågor inför kommunal- och 
lagtingsvalet. Vi kommer att använda oss av 
metoder som passar barn i olika åldrar så varmt 
välkommen både vuxna och barn till vårmötet. 

För dig som är 13-17 år. 
Vi fikar, pratar och gör övningar. 
Du deltar när det passar dig!

Anmäld dig senast den 19 
mars. Vi bjuder på fika. 

När? 
Onsdagen den 22 mars 
kl. 18.00-20.00

Kom på vårmöte!
Kvällen är gratis och 
öppen för alla intresserade, 
medlemmar och blivande 
medlemmar.  

ANMÄLAN & MER INFO PÅ 
RADDABARNEN.AX

I sommar börjar nya sommarjobbare 
som barnkonventionspiloter hos 
oss! Ta del av deras arbete i våra 
sociala medier. Följ oss redan nu! 

Sök på Rädda Barnen 
Åland så hittar du oss

FINNS DET EN VUXEN I DIN FAMILJ SOM INTE MÅR 
PSYKISKT BRA ELLER SOM HAR ETT BEROENDE? 
DU ÄR INTE ENSAM.

Kom och träffa andra med liknande erfarenheter, 
fika, prata och ha kul. I Rädda Barnens Ninni-grup-
per och läger får du som är barn och ungdom 
träffa andra med liknande erfarenheter.

ÅRETS NINNI-LÄGER PÅ ÅLAND

På sommaren är du välkommen med på läger! Vi 
ordnar Ninni-läger för 10-13 åringar och för 13-17 
åringar. På våra läger får du vara med andra som 
har liknande erfarenheter i en trygg miljö och göra 
roliga, somriga saker tillsammans.

Det är gratis att delta i all verksamhet.
Scanna QR-koden för mer information!

Kontakta oss jättegärna! 

Janina Björni 
0406723327

Louise Dahl 
018-527062

Annika “Loppan” 
Humell
0457 3780060

FÄLTARNA


