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ver 260 miljoner kine-
ser arbetar idag långt 
ifrån sina hem och 
familjer. Möjligheten 
till försörjning har lett 
till splittrade familjer 
då många av migrant- 

arbetarna lämnar sina barn hos familjen 
på landsbygden. Cirka 61 miljoner 
barn beräknas vara åtskilda från sina 
föräldrar. Några få av dem väljer dock 
att ta med sig barnen till storstäderna 
där de oftast lever i utsatta miljöer med 
knappa resurser och begränsad tillgång 
till utbildning och sjukvård.

Sedan 2017 har Clas Ohlson ett treårigt 
projekt tillsammans med Rädda Barnen 
i Kina som inriktar sig på migrantbar-
nens rättigheter. Ett arbete både för 
barnen i industristäderna, men också 
för dem som blir kvar på landsbygden.

– Vi hjälper föräldrarna bland annat 

med hur de ska få igång kommunikation 
med barnen, både de som är här och de 
som är kvar i hembyn, säger Mandy Liu, 
ansvarig för Clas Ohlsons samarbete 
med Rädda Barnen i Kina.

Mandy Liu har varit med från pro-
jektets början och har sett på plats hur 
viktigt arbetet är för de enskilda barnen.

– När jag besöker de två fabrikerna 
med barncenter kan jag se att barnen 
är lyckliga, de vet att föräldrarna är i 
byggnaden intill. Här har de kompisar 
att leka med och föräldrarna nära, 
berättar hon.

Barncentren är barnsäkra områden 
på fabriksområden där barnen får 
utbildning, mat och möjlighet att vara 
tillsammans med sina syskon och andra 
barn när föräldrarna jobbar. 

– Det är barn från tre upp till fjorton 
år som är så glada över att få komma 
hit, säger Mandy Liu.

Clas Ohlsons projekt ger de kinesiska migrantbarnen 
en möjlighet att få vara med sina föräldrar.

– Här ser jag att de är lyckliga, de vet att  föräldrarna 
finns i byggnaden intill, säger Mandy Liu,  Responsible 
Sourcing Manager på Clas Ohlson och ansvarig för 
samarbetet med Rädda barnen i Kina.
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– Då har de också ork att ha mer kon-
takt med barnen, berättar Mandy Liu.

Genom samarbetet får fabrikerna ock-
så bättre förståelse för sina anställda. 
Kommunikationen mellan företagen 
och arbetarna bygger upp en tillit som 
går åt båda håll, förklarar Mandy Liu.

– Tidigare visste inte fabrikerna var-
för 14 procent av arbetarna bara sa upp 
sig, men det visade sig vara på grund 
av den ohållbara familjesituationen, 
berättar hon. 

Ö

En hjälp till barn 
och föräldrar

Genom att köpa de här 
 produkterna kan du  stödja 

Clas Ohlsons och Rädda 
 barnens projekt i  Kina:

Två fabriker har barncenter, 
 barnsäkra områden där barn 
i åldern tre till fjorton år får en 
möjlighet att vara nära sina 
föräldrar. Här kan de leka och 
får bland annat lära sig skriva, 
dansa och läsa.

På barncentren har barnen möjlighet att både 
leka och lära sig nya saker.

Stötta  
projektet

Lavalampa chrome 
36-7338/36-7339, 199 kr

Barntofflor  
31-9963-3, 149 kr

Juniorens verktygssats
40-8165, 139,90 kr

Arbetsbyxa barn 
40-2011/40-2010, 199,90 kr

Utöver barncentren innehåller 
projektet ytterligare två områden: stöd-
program och utbildning för föräldrar 
samt samhällsstöd för migrantarbetare 
och deras barn.  

– Det är vanligt att arbetarna känner 
en stor skuld för att de lämnat sina barn 
i hembyn, men det hjälper ju varken 
dem eller barnen, säger Mandy Liu.

En del i föräldrautbildningen är att 
lära föräldrarna ta hand om sig själva 
för att på det sättet också kunna ge 
barnen vad de behöver.

Mandy Liu


