
1

BERÄTTELSER FRÅN EN  
BARNRÄTTS ORGANISATION I FÖRÄNDRING



2

HUNDRA RÖSTER



INNEHÅLL

BARNKONVENTIONEN
Anna-Lisa Brandberg ��������������������������8
Annika Johannesson ����������������������������9
Annica Kempe������������������������������������10
Annika Åhnberg ���������������������������������13
Bengt Lagerkvist �������������������������������15
Bengt Olsson �������������������������������������16
Birgitta Jansson���������������������������������17
Britta Öström�������������������������������������18
Börje Svensson����������������������������������21
Charlotta Sterky ��������������������������������23
Elisabet Hellsten �������������������������������24
Elna Wiklund��������������������������������������25
Gunnar Löfberg ���������������������������������26
Görel Thurdin�������������������������������������28
Hans Lind �������������������������������������������30
Helena Karlén ������������������������������������33
Inger Ekbom ��������������������������������������34
Inger Östergren���������������������������������35
Jessica Huldt �������������������������������������36
Jörgen Persson����������������������������������37
Karin Edenhammar����������������������������39
Kristina Nylund ����������������������������������40

Lennart Reinius ���������������������������������41
Lisa Hellström �����������������������������������42
Lisa Lundgren ������������������������������������43
Lisbet Helleberg ��������������������������������44
Lotta Polfeldt ������������������������������������46
Mikael Svennerbandt ������������������������47
Mikael Svennerbrandt �����������������������49
Pernille Jönsson Järemo �������������������51
Pär Ivarsson ��������������������������������������52
Simone EK������������������������������������������55
Staffan Janson �����������������������������������67
Svante Sandberg �������������������������������68
Sven Winberg ������������������������������������69
Thomas Hammarberg ������������������������70
Viveca Lundmark�������������������������������72

INNOVATION
Björn Westlund ����������������������������������76
Leif Bernemo �������������������������������������79

ORGANISATIONEN
Anita Glans ����������������������������������������82
Ann-Cecilia Thenander����������������������83

SAMMHÄLLSSTYRNING
Olof Risberg���������������������������������������86
Åsa Landberg�������������������������������������87

FÖRÄNDRING
Agneta  
Wennerström Nobel ��������������������������90
Ann-Charlotte  
Ingvarsson Schmidt  �������������������������92
Carl von Essen�����������������������������������95
Eric Edlund ����������������������������������������96
Lawen Redar��������������������������������������97
Leif Lahne ������������������������������������������98
Lennart Lindgren �����������������������������100
Per-Erik Åström�������������������������������101

PÅVERKAN 
Fredrik Malmberg ���������������������������104
Kajsa Höber Kaijansinkko ���������������105
Lars Ronnås�������������������������������������106
Lena Thaung-Lindén ������������������������107
Per-Gunnar Mossberg ���������������������110
Tiia Alfvin �����������������������������������������112

INKLUDERING
Barbro Alm ��������������������������������������116
Benny Marcel ����������������������������������117
Birgit Jessen f�d� Arellano ���������������118
Brita Isoz  ����������������������������������������119
Cecilia Modig�����������������������������������120
Christina Lilliehorn��������������������������121
Elaine Lundgren ������������������������������122
Eva Bellander ����������������������������������124
Gunnar Ström ����������������������������������125
Helena Forslund ������������������������������126
Karin Söder��������������������������������������128
Kerstin Blomberg ����������������������������131
Kerstin Blomberg ����������������������������132
Kickan Wahlund Nilsson ������������������133
Lars H Gustafsson ���������������������������136
Mikaela Wikström ���������������������������138
Mona Lindström�������������������������������139
Monica Brendler Lindqvist ��������������140
Renée Andersson ����������������������������141



BARNKONVENTIONEN



8 9

ANNA-LISA BRANDBERG
BARNKONVENTIONEN SKALL  
VARA KÄND OCH FÖLJAS
FN:s konvention om barnets rättigheter 
antogs för 25 år sedan. Rädda Barnens arbete 
bygger sedan dess på denna barnkonvention. 
Inom Stockholms S distrikt av Rädda Barnen 
anordnades redan 1998 – 2001 utbildning om 
denna, för tjugo aktiva medlemmar i en första 
omgång. Jag minns att de flesta deltagarna var 
väldigt engagerade och det kändes verkligen som 
att barnkonventionens tillkomst var ett viktigt 
steg framåt för att barn skulle få det bättre. Vårt 
uppdrag var att föra ut barnkonventionen lokalt. 
Det var roligt! 

I Huddinge var vi särskilt aktiva med denna 
information i slutet av 90-talet och under början 
av 2000-talet. Vi gick ut i de flesta skolorna i 
Huddinge och i många förskolor med ”Dags 
för barnkonventionen”. Det var föreläsningar 
varvade med övningar och vi tog också hjälp 
av skickliga dramagrupper. Ibland fick vi rikta 
oss direkt till skolklasser, där man ville veta vad 
barnkonventionen var för något. Barnen såg att 
dess artiklar var viktiga för dem. De var härligt 
frågvisa och glada åt dramagrupperna! Lärare 
och annan personal i skolor och förskolor fick 
också ta del av ”Dags för barnkonventionen”.
Särskilda utbildningsdagar ordnades för kom-
munanställda och politiker, även med inbjudna 
kända föreläsare.

På ”Flyktingmottagningen” i Huddinge 
deltog vi under några år med information till 
nyanlända och samtal om barnkonventionens 

innebörd och diskussion om hur man ser på 
barn och fostran i olika länder. Vi hade tolk. 
Runt 2010 hade vi byggt upp ”En seminarieserie 
kring jämställdhet och barns rätt” och bidrog 
med den på Introduktionsenheten. Våra semi-
narier visade på nödvändigheten av information 
och samtal om barnfrågor till nyanlända och den 
verksamheten har utvecklats med enhetens egna 
socialsekreterare.

Under nästan 20 år (1992 – 2012) ordnade 
Rädda Barnens lokalförening i Huddinge sex olika 
TEMA-föreläsningar per år med kända föreläsare. 
De har handlat om barnkonventionsfrågor t.ex. 
barns rätt till likvärdig utbildning, om barns 
stödbehov, om mobbning, om barns psykiska och 
fysiska hälsa och utveckling. Föreläsningarna var 
i allmänhet väl besökta och följda av diskussioner 
och ganska ofta har politiker deltagit.

En ny utbildningsomgång ordnades inom 
Stockholms S distrikt av Rädda Barnen för 
barnkonventionsinformatörer. Även nu fanns 
deltagare från Huddinge med. Under 2012 – 
2014 har Rädda Barnen i Huddinge arbetat med 
projektet ”Barnrättsfrågor i Huddinge” med 
målet att ta fram förslag till hur barnkonven-
tionen skall få mer inflytande och kunna följas. 
Lokalföreningen har tagit del av kommunens 
planer och rapporter och en arbetsgrupp 
utarbetar en plan för hur förslaget skall föras ut 
till tjänstemän och politiker.

Vägen till mer varaktig implementering av 
barnkonventionen tror vi går genom återkom-
mande envist arbete med varierande metoder.  ●

ANNIKA JOHANNESSON
RÄDDA BARNEN 100 ÅR 
– 100 RÖSTER
Min berättelse borde kanske egentligen berättas 
tillsammans med Kalle Elofsson, handläggare 
för barn och ekonomi vid Rädda Barnen på den 
tiden, nämligen 2001/2002. Eller med hela den 
kampanjgrupp som arbetade med planering av 
kampanjen “Räkna med mig”, ledd av Hanne 
Simonsen (de övriga var, förutom Kalle och 
jag, Thomas Lind då Föreningsenheten, och 
Anna Frenning då handläggare med inriktning 
på etnisk diskriminering. Dessutom vid detta 
tillfälle, Karin Liljeblad, kommunikatör).

Styrelsen hade beslutat att Rädda Barnen skulle 
satsa på en kampanj för att lyfta diskriminering 
av barn i Sverige, inför valet 2002. Det handlade 
om all slags diskriminering, på grund av kön, funk-
tionshinder, etnicitet och ekonomisk utsatthet. 
Det skulle visa sig att det sistnämnda var ganska 
kontroversiellt, både inom och utanför Rädda 
Barnen. Det fanns många frågor att lyfta, så vi 
landade i 21 krav riktade till politikerna. Hur skulle 
vi då föra fram problemen som vi – och många 
andra i Rädda Barnens stora medlemsrörelse såg?

En idé blev att ta fram ett Barnindex, med 
Human Development Index, som förebild. 
Alltså ett index som inte bara mäter i ekono-
miska termer utan också innehöll andra mått. 
Rädda Barnens index skulle innehålla studier av 
barns ekonomi, utbildning och hälsa.

Forskaren Tapio Salonen tog fram den 
första studien, om ekonomisk utsatthet, med en 
referensgrupp bestående av flera tunga namn. 
Arbetet leddes av Kalle Elofsson. Den färdiga 
rapporten visade att en kvarts miljon barn i 
Sverige levde i ekonomisk utsatthet!

Vi resonerade fram och tillbaka: Ekonomisk 
utsatthet var kanske det mest korrekta begrep-
pet, men det användes knappast av “vanligt 

folk”. Vi enades till slut om att fattigdom är det 
vanligaste begreppet. Vi bestämde oss för att 
kalla rapporten “Barnfattigdomen i Sverige” och 
bjöd in till presskonferens. Tiden var satt till kl 9 
måndag morgon. Samma morgon publicerades 
också en artikel på DN Debatt.

Jag väcktes av telefonen tre minuter över 6. 
I andra änden fanns en upprörd redaktionschef  
på TV4 som sett en intervju med Tapio Salonen 
på SVT:s morgonsändning. “Om de får sända 
i förväg vill vi också det!” Jag lovade att un-
dersöka saken och det landade i en intervju med 
vår ordförande Annika Åhnberg, utanför Rädda 
Barnen, strax före presskonferensen. Sedan 
fortsatte telefonen att ringa hela morgonen.

Till pressträffen var det bra uppslutning och vi 
förstod att vi var på väg mot ett enormt medialt 
genomslag. Så småningom landade vi på närmare 
600 (!) inslag i press, radio och tv. I medlemsrörels-
en hördes både positiva reaktioner “äntligen lyfter 
vi detta, som vi har sett så länge”, och negativa “det 
är inte farligt att ha det knapert – i Sverige svälter 
ingen, så vi borde ägna oss åt viktigare frågor”. 
Vanliga människor diskuterade, journalister och 
politiker kommenterade (men politikerna oftast 
genom att värja sig mot begreppet och defini-
tionen, snarare än att diskutera konkreta åtgärder).

Genom åren har både medlemsrörelsen 
och politikerna “kommit ifatt”. Få ifrågasätter 
numera begreppet barnfattigdom, och efter 
att (V) som första parti tog upp frågan i sitt 
valmanifest 2002, har flera partier därefter lyft 
fram denna viktiga fråga. Och bland Rädda 
Barnens lokalföreningar görs många konkreta 
insatser för att förändra sakernas tillstånd – både 
med direkta insatser riktade till barnen och 
genom påverkansinsatser riktade till de lokala 
politikerna. Jag är stolt över att jag fick vara med 
under denna förändringsperiod!  ●
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ANNICA KEMPE
MEDSYSTERPROJEKTET MOT  
KVINNLIG OMSKÄRELSE
Projektet ”Barns hälsa genom mödrars 
utbildning” i Sudan som stöddes ekonomiskt av 
Rädda Barnens Medsysterprojekt, var i början 
av 80-talet det projekt som kommit längst i 
kampen mot kvinnlig omskärelse. Projektet blev 
mönsterbildande för insatser i andra afrikanska 
länder. Min berättelse är tagen ur anförande på 
Rädda Barnens Riksförbunds Årsmöte, Ystad 
3–4 juni 1983, direkt efter besök i Sudan.

”Jag ska ta er med på en resa till Sudan, 
Afrikas största land. Under min vistelse i de 
fyra byarna Umalaga, Abukilab, Al Talha och 
Wud Bellal i Vita Nilen-provinsen i centrala 
Sudan, fick jag en ingående inblick i hur arabiska 
kvinnors levnadsvillkor kan gestalta sig.

Projektet Barns hälsa genom mödrars 
utbildning drivs av organisationen Babiker 
Bedri Association for Women’s Studies och 
Afhad College i Omdurman och syftar till att ge 
kvinnorna hälsovårdsupplysning, information 
i näringsfrågor, kunskap om betydelsen av 
rent vatten med mera, och att i den allmänna 
hälsoupplysningen baka in information om 
farorna kring kvinnlig omskärelse. 

Projektet är unikt så till vida att befolknin-
gen i de fyra byarna har spelat huvudrollen i 
planläggandet och genomförandet av projektets 
alla faser. Projektet är också unikt därför att det 
är frukten av ett ingående samarbete mellan 
Sudans kanske allra mest gynnade kvinnor, de 
få som får universitetsutbildning, och de fattiga 
landsbygdskvinnorna. Kvinnorna i byarna får 
först lära sig färdigheter som kan ge dem en 
inkomst, sedan tas frågan om omskärelse upp 
i informella diskussioner. När kvinnorna fått 

utbildning i byarna några månader väljs ett tiotal 
av dem ut för fördjupad utbildning vid Afhad 
College, för att efter sex månader återvända till 
sina hembyar och utbilda andra.

Rakhe är ett bra exempel på vad flickor i 
byarna fick utstå innan de kom iväg till Afhad 
och utbildningsprogrammet. Hennes föräldrar 
accepterade att hon skulle iväg på ett halvår, men 
inte hennes bror. Han hotade att döda henne 
för att hon säkert skulle dra skam inte bara 
över sig själv utan över hela byn. Och detta var 
den förhärskande attityden i byn: Om man far 
utanför byn tar man med sig skammen tillbaka. 
Rakhe beslutade sig ändå för att trotsa sin bror, 
och morgonen före avresan gömde hon sig i 
ett hus längre bort. Men den landrover som 
skulle hämta henne dröjde så länge att hon blev 
hungrig och återvände hem för att äta. När hon 
sedan skulle ut till bilen stod hennes bror fram-
för huset med en yxa i handen och hotade Amna 
Badri, projektkoordinatorn som kommit för att 
hämta henne. Nu slutade historien lyckligt, och 
Rakhe kunde börja på Afhad.

Radia från en annan by drömmer om skola, 
väderkvarn, läkare och rinnande vatten till sin 
by. Hennes högsta önskan är att utveckla byn så 
långt som möjligt, och att få utbildning, så att 
hon ska kunna hjälpa byn. Så fort hon träffar en 
utbildad kvinna påminns hon om sin egen dröm, 
och hon bara önskar att hon var som dem!

Under två veckor delade dessa kvinnor, och 
andra som jag inte nämnt, sitt dagliga liv med 
mig. Sina göromål, sina hem, sin mat, ja alla sina 
villkor och förhoppningar inför framtiden. Jag 
känner en djup beundran för dem, och för deras 
ihärdiga och självständiga sätt att gripa sig an 
sina problem.”  ●
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ANNIKA ÅHNBERG
TILLIT TILL SIG SJÄLV  
OCH TILL VUXENVÄRLDEN
Omedelbart, som Max kom in i klassrummet 
där vi hade läxläsning syntes det att något 
särskilt hade hänt. Rak i ryggen och med glädje 
lysande i ögonen och utan att vare sig hinna ta 
av ryggsäcken eller sätta sig sade han: ”Jag hade 
alla rätt på provet”. – ”Max, så härligt, grattis!!”, 
sade vi tre läx hjälpare med en mun. – “Och det 
enda jag gjorde, var att vara här förra veckan”, 
lade han till, nästan lite eftertänksamt. – “Jag 
bara satt här och läste och ni frågade på texten”. 
Det var nu inte så bara, för vägen till deltagande 
i läxläsningen hade inte direkt varit kort och 
spikrak för Max.

Först kom han mest för att försöka få med 
kompisarna därifrån till något roligare. När det 
inte lyckades så gick han igen. Men vecka efter 
vecka återkom han ändå och till slut blev han 
sittande en stund, lite lagom stökig och pratsam. 
– ”Du måste inte läsa läxor själv Max, men du 
måste faktiskt vara tyst och låta de andra jobba”, 
sade vi. Och i några veckor blev det så, han satt 
med, men plockade inte upp en enda bok, för 
pluggandet var det absolut värsta han visste 
förklarade han. Så otroligt tråkigt och han brydde 
sig faktiskt inte om hur det gick. Men hur det nu 
var så blev han lite intresserad och när han nu 
ändå satt där kunde han ju lika gärna göra något, 
träna några glosor eller räkna några tal. Ännu 
mer intressant blev det när en del kunskapsluckor 
rörande de fyra räknesätten hade fyllts i och lett 
till några aha-upplevelser. Och matte därmed 
visade sig vara både begripligt och användbart.

Men nu hade han alltså haft alla rätt på ett 
prov om klassiska kompo sitörer och det hade 
varit roligt att lära sig om de där gubbarna! Han 

förstod inte riktigt själv varför, men han hade 
blivit nyfiken på dem och på hur annorlunda 
allt hade varit när de levde och också musiken 
de hade skapat blev intressant. Framgången 
födde framgång för Max, vetgirigheten och 
glädjen över kunskap tog överhanden över 
rädslan att misslyckas och de ibland nödvändiga 
men tråkiga repetitionerna i läxläsandet. Dörrar 
öppnades till världen och samhället.

Jag har sett det där hända många gånger 
och det är alltid lika fantastiskt. Det kan vara 
ett barn i vår lokalförenings läxläsningsprojekt, 
som, likt Max, hittar en nyckel till lärandet och 
upptäcker sin egen förmåga och vågar lita på 
den. Men också under min tid som ordförande 
för Rädda Barnens riksförbund upplevde jag 
många sådana magiska ögonblick när ett barn 
tar mod till sig och kliver fram och tar plats. 
Det har ofta varit barn, som fått hårda törnar av 
livet, men som med stöd och hjälp från vuxna 
på nytt vågar känna tillit till sig själva och till 
vuxenvärlden. Och man påminns då om hur 
kompetenta, kloka och idérika barn är om vi 
vuxna ger dem chansen.

I min vision om det goda samhället möts 
barn och vuxna över gene rations gränserna. I det 
samhället finns det för varje barn, andra vuxna 
att vända sig till om det inte fungerar hemma. 
Där respekteras barn och de är delaktiga i det 
gemensamma livet. Vi är inte där ännu, vi har en 
bra bit kvar till det goda samhället. Men att börja 
lyssna på och tala med – inte till – barnen i vår 
närhet är steg på vägen dit. Läxläsningen är en 
sådan mötesplats för oss här i lokalföreningen. 
Vi behöver ju varandra – barn och vuxna – för 
att lära oss och för att inspireras av varandra. 
Det gör tillvaron rikare för oss alla. ●
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BENGT LAGERKVIST
TEDDYBJÖRNEN 
Jag ska berätta om en flicka och hennes teddy-
björn. Men först lite om bakgrunden.

Under mitt arbete i Bosnien-Herzegovina 
blev jag ofta imponerad av den kraft som många 
människor visade i krigsdrabbade områden. 
Det var hjälparbetare som läkare, psykologer, 
sjuksköterskor, socialarbetare eller helt enkelt 
goda människor, som tog sig an svåra problem 
hos dem som traumatiserats av kriget. Hjälp-
arbetarna organiserade rådgivningscentraler, 
mottagningar eller samtalsgrupper och 
arbetade på egen hand eller med stöd utifrån. 
Lokalerna var ofta dåliga, luktade illa ibland, och 
utrustningen var undermålig. Men viljan finns till 
ett gott arbete.

Mest imponerad blev jag nog ändå av barnen. 
Det finns hos barn en förmåga till självläkning 
efter svåra trauman, som är underskattad. Och 
barnen har en klarsynthet inför sina svårigheter, 
som vi vuxna borde avundas dom. Barn inser 
att så här är det, och nu gäller det att anpassa 
sig efter förhållandena. Vi borde lyssna mer till 
deras tankar och hur de uttrycker sina känslor. 
Här nedan följer i översättning ett autentiskt 
brev, skrivet av en tioårig flicka. Hon går 

med sin mamma till en rådgivningscentral för 
regelbundna samtal med en ”tant” på grund av 
familjens svåra situation.

Till min teddybjörn.
Den här tanten, som jag fick dig av, hon 

brukar mamma och jag gå till. För mamma är 
både arg och lessen. Och ibland slår hon mig 
fast inte så mycket. Tanten sa att jag skulle skriva 
det här brevet till dig.

Jag hoppas att du tycker om din nya matte. 
Vi ska sova i samma säng sa tanten. Då kanske 
jag sover bättre. Men du måste vakna när jag 
vaknar på natten och är rädd. Då kan vi berätta 
våra drömmar för varann. Och sen ska vi äta 
frukost tillsammans. Men du får inte följa med 
till skolan. När jag kommer hem ska jag ta dig 
med på promenad.

Nu ska jag tala om en hemlis för dig. Min 
pappa har dött i kriget. Men ingen vågar tala om 
det för mig. Det är därför mamma är både arg 
och lessen. Jag tänker alltid på honom när jag 
vaknar. Och jag saknar honom jättemycket. Men 
tala inte om det för nån. För jag ska inte veta att 
han är död.

Från din nya matte
Suada. ●
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BENGT OLSSON
ETT RÄDDA BARNEN-MINNE
Det var oktober 2009 och jag satt i en sal på 
Erikslundskolan i Borås och lyssnade till Tomas 
Rydsmo, rektor vid Ljungskile Folkhögskola, 
som talade om FN:s Barnkonvention (BK). Jag 
hade hjälpt till lite med ansökan om pengar till 
Rädda Barnens projekt Inflytande – på riktigt. 
När det sedan startade blev jag ombedd att ingå 
i styrgruppen och när det blev klart att Borås 
skulle bli en av de fem kommunerna i projektet, 
så kom jag med i den lokala arbetsgruppen på 
Erikslundskolan. Nu var vi alltså igång! 

Först skulle all skolpersonal samt tjänstemän 
och politiker som arbetade med skolfrågor få 
utbildning. Vi jobbade förstås med artikel 12. 
Tomas återkom flera gånger till Elisabeth Arnér, 
svensk ikon inom området barn och ungas 
inflytande i förskola och skola, och citerade ur 
hennes böcker. Citaten lyfte fram och förklarade 
hela innebörden av det Tomas talade om. Ingen 
kan bättre än Elisabeth beskriva glädjen och entu-
siasmen hos de barn som istället för det vanliga 
svaret ”Nej, det går ju inte” fick höra fröken säga: 
”Javisst, det kan vi göra” som svar på frågan: 
”Får vi ta ut leksakerna ur redskapsboden fast 
att det regnar?”. En kort stund for mina tankar 
bort från Tomas och jag bestämde mig: Elisabeth 
Arnér skall komma till Borås och föreläsa!

Jag och min fru Birgitta hade för inte så 
länge sedan mött Elisabeth Arnér, då hon höll 
en föreläsning i sitt ämne på Rädda Barnens 
kurskalas på Visingsö. Elisabeths tankar om 
barns rätt till inflytande hade verkligen tagit 
tag i oss på ett sätt som gjorde att vi lämnade 
salen djupt gripna. Då kläcktes idén om att få 
Elisabeth till oss i Borås. När jag nu kom hem 
från Erikslundskolan berättade jag för Birgitta 
”vad som hade hänt”. Hon var ordförande i 
lokalföreningen och vi tog upp saken i styrelsen, 

som gav oss i uppdrag att genomföra projektet. 
Det skulle kosta en slant, men vår förening var 
stadd vid kassa.

För inte så länge sedan hade jag nämligen 
ätit middag med goda vänner i Göteborg. Flera 
var pensionärer och vi talade bland annat om 
vad vi höll på med om dagarna. Jag berättade 
om mitt engagemang i Rädda Barnen. Efter en 
stund avbröts jag av mannen mitt emot mig, 
som såg mig i ögonen och sa: ”Du behöver nog 
lite pengar i det där jobbet. Så du får 100 000 kr 
av mig!” Det kom väldigt plötsligt och jag blev 
lite omtumlad, men samlade ihop mig, tackade 
och försökte nog ge exempel på vad en sådan 
summa skulle kunna betyda. Det fick mannen 
mitt emot att titta på mig igen och säga: ”Jag 
ångrar mig (och under en konstpaus gick en 
ängel genom rummet innan han fortsatte) - jag 
dubblar, du får 200 000 kr!” Efter ett par dagar 
fanns summan på föreningens konto med bara 
ett villkor – pengarna skulle användas för barn i 
Borås. Vi kunde nu knappast tänka oss ett bättre 
ändamål än en Arnér-föreläsning!

Vi kontaktade Elisabeth, som gärna skulle 
komma till oss, och pusslade ihop hennes 
kalender med Borås stads studiedagsprogram för 
våren. Lokal bokades och ett heldagsprogram 
utformades i samråd med Elisabeth – en förmid-
dags- och en eftermiddagsföreläsning. Inbjudan 
sändes ut till alla rektorer i Borås och en intensiv 
marknadsföringskampanj drogs igång. Jag tog 
emot alla anmälningar och skickade individuella 
välkomstmail till alla. I mars 2010 fylldes stora 
salen i Caroli Församlingshem två gånger till 
bristningsgränsen av förväntansfulla pedagoger. 
När de över 200 deltagarna strömmade ut 
efter föreläsningarna förstod vi av sorlet att 
de var gripna av det de hört. Och vid senare 
samtal med deltagande förskollärare och lärare 
förstod vi av deras tacksamma kommentarer att 
Elisabeths kloka ord hade gjort ett djupt intryck 
hos dem. Och vi kände att vi gjort en insats för 
barnen i Borås.  ●

BIRGITTA JANSSON
GRÄSRÖTTERNAS KRAFT  
GÖR SKILLNAD
Efter att barnkonventionen hade antagits som 
ett internationellt ramverk, arbetade många 
organisationer i Latinamerika med stor iver och 
passion för att förverkliga konventionens inten-
tion: att skydda och stärka barnets rättigheter.

I Paraguay startade Global Infancia arbetet för 
att inrätta kommunala barnombudsmän med stöd 
från Rädda Barnen 1995. Under det året skrevs 
avtal med 10 kommuner för att inrätta barnom-
budsmanna-kontor. Året därpå växte arbetet 
med ytterligare 10 kontor och successivt byggde 
man vidare och hade 2001 samarbetsavtal med 
70 kommuner. Samma år antogs den nationella 
barnlagen i Paraguay: Código de la Niñez y la 
Adolescencia. Lagen slog fast att alla kommuner 
skulle ha ett lokalt barnombuds mannakontor.

1996 besökte jag tillsammans med Global 
Infancia en kommun – Itá – 35 km från 
Asunción där arbetet hade startat. Kvinnorna 
som hade engagerats i arbetet, var bofasta i kom-
munen sedan många år tillbaka. Ingen av dem 
hade djup kunskap om barns rättigheter, men de 

var engagerade i frågor som rörde barnen i byn. 
Global Infancia hade en uppförsbacke, eftersom 
man fick utgå ifrån ett engagemang snarare än 
kunskap. Klokt nog, så antog man utmaningen 
och såg att engagemanget var viktigare än 
specifik juridisk insikt om barns rättigheter. 

En av kvinnorna, Selva de Piris, var en 
viktig lokal kraft. Hon hade lokalbefolkningens 
förtroende och de lokala myndigheternas öra. 
Hon blev den första barnrättsrådgivaren på ett 
barnombudsmannakontor, Codeni – Consejerías 
Municipales por los Derechos del Niño, la Niña 
y el Adolescente. Jag minns Selva lite extra, 
kanske för att hon hade glimten i ögat och båda 
fötterna på jorden. En äkta gräsrot. Utifrån 
dessa gräsrötter har arbetet vuxit och idag finns 
det barnombudsmannakontor i 90 % av landets 
kommuner. Detta arbete utgör grunden för det 
nationella systemet för att skydda och säkra 
barns rättigheter i allmänhet och barns rätt till 
trygghet och skydd i synnerhet.

Rädda Barnens aktiva engagemang i Paraguay 
och tilltro till gräsrötternas kraft har gjort 
skillnad.  ●



18

BRITTA ÖSTRÖM
MEDIA, ETT TUNGT VERKTYG I 
VERKTYGS LÅDAN FÖR ATT HAMRA IN 
ATT BARN OCKSÅ HAR RÄTTIGHETER
En eftermiddag 2011 sitter jag i mitt kök i 
Peking och leker med min nya Ipad. Nöjd 
för jag har lyckats lura Facebook muren 
och kunnat logga in. Bygger mitt nätverk. 
Genom min vietnamesiska vänners vänner 
hittar jag en tidningsartikel utlagd på Tuoi Tre. 
Tuoi Tre är ungdomsförbundets tidning med 
miljon upptag.

Artikels titel är ”Äger föräldrar sina barn?” 
En häpnadsväckande rubrik i en kultur där enligt 
traditionen det enskilda barnet enbart har värde 
som en del i familjekollektivet. Jag läser vidare 
och förstår att författaren gör en analys av bar-
nets plats i familjen i Vietnam och dess relation 
till att barn har egna rättigheter enligt barnkon-
ventionen. Hon tar upp deltagande, att få göra 
sin röst hörd, rätt till integritet och ett privatliv, 
till och med att rättigheter är individuella. Hon 

tar upp maktordningen som en komplexitet i 
relation till att ha rätt.

Jag blir nyfiken. Vem skriver om detta och 
lämnar ett meddelande.

Svaret låter inte vänta på sig. – Men Britta. Jag 
är Hang. Jag var student på Journalisthögskolan 
i Hanoi när Rädda Barnen och högskolan 
tillsammans drev projektet ”Barns rättigheter 
och Media” (1997–2005) Många som då var 
studenter är numera journalister eller redaktörer. 
Jag själv doktorerade på barns rätt och sitter nu 
i ledningsgruppen. Denna journalists fakultet är 
den mest inflytelserika eftersom den lyder under 
Ho Chi Minh Akademin. Hon fortsätter – Vi har 
inkorporerat barnets rättigheter i grundutbild-
ningen för nya studenter, och har det som tillval i 
vidareutbildningen. Det är en populär kurs. ”Etik 
för journalister i arbete med barnfrågor” som vi 
fick från Rädda Barnen är fortfarande rättesnöre. 
Men, vi saknar den inspiration till att tänka nytt 
som ni bidrog med, och all litteratur.  ●
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BÖRJE SVENSSON
ETT MÖTE PÅ MCDONALDS
”BÖ, BÖ, BÖ..BÖRJE” ropade han högt när 
jag kom in genom dörrarna på McDonalds. Jag 
hade bråttom. Det var våren 2005. Först förstod 
jag inte att det var mig någon ropat på, men 
när jag hörde ”BÖ, BÖ, BÖRJE” igen tittade 
jag mig omkring och till min förvåning såg jag 
en person som jag kände mycket väl. Jag hade 
inte sett honom på tio år då han avslutade sin 
terapi på Rädda Barnens Pojkmottagning. Jag 
var hans terapeut. Han kom till mig för att han 
hade varit sexuellt utnyttjad av sin mamma. 
Han hade Downs syndrom som lett till ett 
lindrigt förståndshandikapp. Nu möttes vi igen 
i folkvimlet på McDonalds. Han var klädd i 
McDonalds arbetskläder. Han jobbade! Vilket 
glädjande återseende. Han log med hela ansiktet. 
Vi kramade om varandra. Folk tittade på oss, 
men vi brydde oss inte. Att möta honom här, i 
arbete, glad och stolt, hade jag inte kunnat tänka 
mig då jag i början av 1990 talet träffade honom 
på Rädda Barnen. En trettonårig spillra utan 
självförtroende med en mamma som kränkt 
och svikit honom och med en pappa som aldrig 
varit tillgänglig. Jag frågade mamman varför 
hon utsatt sitt barn för sexuella övergrepp. Hon 
kunde inte svara. Sa bara att det var en del av 
henne som ville göra det och en annan del som 
förstod att det var fel.

Det var 1990 det började. Lisa Hellström 
som då var chef  för det svenska programmet 
drev igenom att Rädda Barnen skulle starta 
en behandlingsverksamhet för sexuellt 
utsatta pojkar. Nu är det en självklarhet att 
även pojkar utsätts för sexuella övergrepp. 
Då var det i stort sett okänt. Kunskapen om 
pojkars utsatthet var inte alls utvecklad. Men 
Lisa Hellström var intuitiv och framsynt. 
Hon placerade Rädda Barnen i spetsen för 

den svenska kunskapsutvecklingen kring 
sexuella övergrepp. Vi som fick förtroendet 
att förverkliga hennes vision var psykolog 
Anders Nyman och jag. Inom Rädda Barnen 
var projektet Pojkmottagningen kontroversiellt. 
Många var emot att Rädda Barnen skulle bedriva 
behandlingsverksamhet, ett individcentrerat 
bistånd till barn som for illa. Det var ju 
påverkansarbete Rädda Barnen skulle syssla 
med. De som hade invändningar förstod 
inte att det individuella hjälparbetet och 
den kunskapsutveckling arbetet medförde, 
befruktade påverkansarbetet. Det mediala 
intresset för vår verksamhet blev stort och gav 
Rädda Barnen mycket good-will.

Pojkar som blivit sexuellt utsatta var 
målgruppen. Men vem är det som utsätter dem? 
Vuxna män, tänkte vi när vi började vårt arbete. 
Men snart visade det sig att förövarna inte 
enbart var vuxna män. Det fanns även kvinnor 
och barn bland förövarna. Den upptäckten ledde 
till att Pojkmottagningen även började ta emot 
unga förövare; barn under arton år som förgripit 
sig sexuellt på ett annat barn. En mycket lönsam 
mänsklig investering, tyckte vi. Dels hjälpte vi 
en ung människa som gått vilse tillvaron, dels 
kanske vi hjälpte de potentiella offer som skulle 
kunnat bli utsatt av den unge förövaren om han 
inte kommit till oss för behandling.

Den nu unga man jag träffade på 
McDonalds, vad fick han för behandling? 
Relationen är alltid överordnad 
behandlingstekniken. Barnen bemöttes med 
respekt, blev lyssnade på. De skulle känna 
att de var betydelsefulla och att vi terapeuter 
var pålitliga och uthålliga. De skulle känna sig 
välkomna och väntade när de kom till Rädda 
Barnens behandling. Den skam de kände för 
att ha varit offer för sexuella övergrepp skulle 
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CHARLOTTA STERKY
KAMPEN FÖR BARNS RÄTTIGHETER
Kan en liten, brun barnnäve väcka ilska? Ja, det 
fick jag uppleva när jag ansvarade för den infor-
mationskampanj vi skulle göra i Rädda Barnen i 
samband med att FN:s generalförsamling antog 
Barnkonventionen 1989. Rädda Barnens arbete 
under 1980-talet handlade mycket om mödra- 
och barnhälsovård – vi hade två arkitekter 
anställda på kansliet som ritade kliniker, vi 
hade egen sjukvårdspersonal som åkte ut och 
arbetade, och i kommunikationen använde vi oss 
ibland av fina men också väldigt snälla tecknin-
gar. Inte något som någon kunde bli upprörd 
över. Vi samlade in kläder till katastrofer och vi 
stickade babyutstyrslar i lokalföreningarna som 
kunde användas av klinikerna. Ett fantastiskt 
arbete som gjorde nytta men inte så uttalat 
baserat på barns rättigheter utan mer med fokus 
på barns behov.

I samband med den 20 november 1989 skulle 
vi lansera en kampanj som skulle beskriva vilka 
rättigheter barnen nu fick. Jag ansvarade för 
kampanjen och tillsammans med en reklambyrå 
diskuterade vi hur vi skulle kunna göra artiklarna 
levande; artiklar som i sig är rätt torra och 
byråkratiska. Nu skulle vi gå ut i en bred 
kampanj till allmänheten och då gällde det att 
försöka nå ut på ett enkelt sätt med det nya. Vi 
ville inte provocera för det var en känslig tid och 
en stor förändring för Rädda Barnen att byta 
fokus och gå från en ”välgörenhetsorganisation” 
till en barnrättsorganisation. Vi ville få med oss 
majoriteten av medlemmarna och engagemanget 
från förr och samtidigt locka nya och få alla 

att förstå att barn nu har egna rättigheter. Vi 
bestämde oss för att använda oss av fotografier 
och valde att använda en liten, brun barnhand 
som på olika sätt fick illustrera rättigheterna. Vi 
kallade kampanjen ”Barn har rätt” och huvud-
bild till kampanjen blev den lilla näven – inte 
knuten utan bara stängd. Sedan följde bilder där 
handen höll i en boll för rätten till lek, en penna 
för rätten till utbildning, omlindad med bandage 
för rätten till hälsa osv. Vi var jättenöjda och 
tänkte att det här kommer ju bli perfekt!

Så kom dagen för lanseringen av kampanjen. 
Vi gick ut i annonser, broschyrer och affischer. 
Och sedan kom stormen! Jag blev överöst med 
brev och telefonsamtal från upprörda människor 
både inom och utanför Rädda Barnen. Hur 
kunde vi uppmana till våld med en knuten 
barnnäve? Hur kunde vi välja en brun hand? 
Det såg ju ut som Rädda Barnen stöttade ANC i 
Sydafrika. Och vad menade vi med att ”Barn har 
rätt” – barn har väl inte alltid rätt och dessutom 
har barn en massa skyldigheter också. Oj, vilka 
reaktioner, det hade jag aldrig kunnat föreställa 
mig. Vi lyckades hantera det värsta men i kam-
panjen efter fick vi istället använda en snällare 
nalle i kommunikationen som symbol för 
barnets rättigheter. Med åren blev det sedan allt 
lättare att använda ett tydligare och ibland mer 
utmanade språk och bilder. Och idag råder ingen 
tvekan om att vi är en barnrättsorganisation som 
ibland måste vara både utmanande och modig 
för att kampen för barnets rättigheter ska kunna 
föras framåt. Så visst kan små bruna barnnävar 
väcka ilska!  ●

bearbetas genom tillit och pålitlighet i kontakten 
med terapeuten. Dessutom ”uppfann” vi en 
behandlingsmodell som vi kallade BUSA. B stod 
för att ”beskriva övergreppen”, tala om det som 
hänt. U för att ”uttrycka känslor”. S för att få 
hjälp att kunna ”säga stopp” till övergrepp. A 
för att ”acceptera det som hänt” och kunna gå 
vidare i livet, inte fastna i en offeridentitet.

Det terapeutiska arbete vi genomförde inom 
ramen för Pojkmot tagningen sammanfattades 
i två böcker; ”Pojkmottagningen – Sexuella 
övergrepp och behandling” Anders Nyman och 
Börje Svensson (1995). Samt ”Unga Förövare 
– Sexuella övergrepp och behandling” Anders 
Nyman, Olof  Risberg och Börje Svensson 
(2001). ●
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ELISABET HELLSTEN
BARNS RÄTTIGHETER I SYDAMERIKA
FN:s barnkonvention hade antagits 1989. Med 
mina kolleger på Rädda Barnens Sydameri-
kakontor i Lima diskuterade vi barnsyn och 
hur man skulle kunna bygga upp verksamheter 
som bidrog till att barns rättigheter skulle 
kunna genomföras. En barnsyn där barn var 
förändringsaktörer som själva kunde bidra till sin 
och sin närmiljös utveckling. Vi ville arbeta fram 
modeller som fick ett stort genomslag utan att 
vara beroende av bistånd för all framtid.

För att göra verklighet av barnkonventionen 
arbetade Rädda Barnen med frivilligorganisa-
tioner och skapade professionella team som 
byggde upp barnrättskommittéer, kommunala 
barnombudsmän, barns rättigheter i skolorna 
och distansutbildning för poliser om barns rät-
tigheter. Där barnen själva var aktiva deltagare. 
Det var en fantastisk tid med ett arbetslag som 
brann för barns rättigheter. Jag tyckte att jag 
hade världens bästa jobb.

I de sydamerikanska länderna växte 
barnrättskommittéerna fram där frivilligorgan-
isationer som arbetade med barn gick samman. 
De skrev ”skuggrapporter” som utgick ifrån den 
verklighet som barnen levde i, som liksom rege-
ringarnas officiella rapporter skickades till FN:s 
Barnrättskommitté i Geneve. En med sanningen 
mer överensstämmande bild kunde ges. FN:s 
Barnrättskommitté använde rapporterna för att 
göra rekommendationer till ländernas regeringar. 
Barnrättskommittéerna kunde nu ställa krav på 
sina regeringar.

I ett enkelt skjul i kåkstaden San Juan de 
Lurigancho invigde jag 1993 det första bar-

nombudsmannakontoret i Lima. Rädda Barnen 
samarbetade med kommunerna för att ge stöd till 
barn som utsatts för olika former av övergrepp. 
De flesta fallen handlade om våld i familjen 
och om underhållsfrågor. Barnombudsmännen 
i kommunerna bevakade att barnens intressen 
och rättigheter togs till vara. Som första åtgärd 
gjordes samtal och medling mellan parterna. 

Barnombudsmannakontoren utgick från att 
utnyttja redan existerande resurser och krävde 
inga investeringar. Kommunerna fanns redan där 
och avtal slöts för att juriststuderande här kunde 
göra sin ettåriga praktik som barnombudsmän.

Till invigningen kom områdets borgmästare, 
lärare, präster och poliser tillsammans med 
föräldrar och barn för att delta vid det högtidliga 
tillfället. Justino och barnen som flytt från strid-
igheterna i Ayacucho och nu bosatt sig i området 
och deras mammor var förstås med. Inom ett 
år fanns det barnombudsmannakontor i Limas 
25 kommuner. Modellen spreds sedan runt om i 
Peru och till ett flertal länder i Sydamerika.

Barnen själva deltog också. Tillsammans 
med lärarna arbetade vi fram ett material med 
serieteckningar och affischer om hur barns 
rättigheter kunde tillämpas i skolorna. Elevråd 
och elevombud växte fram i skolorna. Skolbar-
nen lärde sig att de hade rättigheter och fick 
möjligheter att ställa krav.

Flera tusen poliser i Peru och i andra sydamer-
ikanska länder utbildades i barns rättigheter 
genom en ettårig distansutbildning. Poliserna 
samarbetade med barnombudsmännen i kom-
munerna och lärarna i skolorna. Samarbetet ledde 
till ett stort genomslag för barns rättigheter.  ●

ELNA WIKLUND
UTBILDNING I BARNKONVENTIONEN
Efter täta kontakter med ungdomsombud Umeå 
kommun fick vi, Lilian Thyrsdotter och Elna 
Wiklund, skolansvariga i lokalföreningen, erbju-
dande att delta i utbildning av högstadiets elevråd.

Syftet med den under hösten 2010 genom-
förda elevrådsutbildningen var

• att göra eleverna medvetna om rätten att 
påverka och ha inflytande i skolan

• att ge redskap och stöd för detta genom 
Barnkonventionen

• att ge och få exempel på vad de kan 
påverka via elevråden

• att få höra vilka frågor de tycker att de 
borde ha fått vara med och påverka

• att diskutera var hindren eller möjligheterna 
finns

• att ta del av elevernas erfarenheter av och 
tankar om mobbning, deras förslag på 
lösningar och förebyggande insatser

• att få höra deras bild av hur skolan arbetar 
med likabehandlingsplanen.

En arbetsgrupp på sex personer planerade och 
genomförde utbildning av elevrådsrepresentan-
ter från högstadieskolor i Umeå, Holmsund 
och Hörnefors. Totalt ca 45 elever från 9 skolor 
hörsammade inbjudan till två arbetspass om 3 
timmar, den 28 september och den 2 december.

Vi noterade stora skillnader mellan skolorna 
när det handlar om hur frågor för elevråd 
förbereds i den egna klassen och hur de sedan 
följs upp.

Frågan om varför eleverna vill vara med 
i elevråd gav ett tydligt svar: De vill kunna 
förändra och förbättra.

Efter genomgång av Barnkonventionen 
uttryckte många besvikelse över att man i 
skolan inte arbetar enligt Barnkonventionen. 
Över huvud taget är den föga känd. I den mån 
eleverna hört talas om barns rättigheter är det 
via medierna.

När det handlar om vad eleverna vill ha 
inflytande över är de mycket realistiska och väl 
medvetna om att det finns ekonomiska ramar 
och bestämmelser för skolans innehåll.

De är besvikna över att förslag som de på 
skolan blivit ombedda att lämna bara ”försvun-
nit” utan att de fått veta varför. Förändringar 
som de direkt berörts av har de inte ens fått veta 
något om i förväg, till exempel klassammansla-
gning, flytt av elevskåp.

De gav även exempel på sådant de kunnat 
påverka och vara med om att planera: exempel-
vis Lucia-cup, klassresa, friluftsdagar.

Elevernas beskrivning av hur man på skolan 
handhar likabehandlingsplanen är samstämmig. 
Planen läses upp i början av läsåret, men man 
arbetar inte med den. Den kan finnas på väggen 
i klassrummet.

Både de inbjudna eleverna och arbets-
gruppen var nöjda med dagarna, aktiviteten 
var hög och samarbetet flöt bra, framför allt 
vid första tillfället. Alla enskilda och kollek-
tiva svar har sammanställts och redovisats i 
utskick till alla skolor, även till de skolor som 
inte alls deltog.

Vår slutsats blev att denna utbildning fyller 
en funktion både för ungdomarna och för Rädda 
Barnen. Eleverna fick kunskap om Barnkon-
ventionen och om Rädda Barnen och vi fick 
värdefull inblick i elevernas vardag.  ●
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GUNNAR LÖFBERG
Mäktiga Mekongfloden flöt majestetetiskt förbi, 
det var kväll och i mörkret kunde jag se båtarnas 
olika ljus blinka i fjärran. Det var Saigon, i 
mitten av mars 2009. Vi, en del av styrelsen 
samt vår då nya Generalsekreterare besökte vår 
verksamhet i Vietnam. Jag förstod att något helt 
annat också var i görningen när ordförande och 
GS diskuterade Sudan med mig. Den 4:e mars 
hade nämligen den Internationella Krigsförbry-
tartribunalen i Haag utfärdat en arresteringsor-
der mot Sudans sittande president, Omar Bashir. 
Dagen efter hade 13 biståndsorganisationer i 
Sudan, som då fortfarande inkluderade södra 
Sudan, fått besked att deras verksamhet inte 
längre var önskvärd i landet. Bland dessa var 
våra kollegor, Save the Children USA och Save 
the Children UK. De fick knappt tre månader på 
sig att avveckla sin verksamhet i landet.

Amerikanarnas verksamhet i Sudan var en av 
deras största landprogram. Det fanns över 1500 
anställda varav ett 40-tal var på internationella 
kontrakt. De hade dessutom tidigare förberett 
sig för att överta det administrativa ansvaret för 
alla tre Rädda Barnen organisationer verksamma 
i norra Sudan. För engelska Rädda Barnen, 
som inte hade några större projekt kvar i norr, 
blev beslutet att lämna inte lika dramatiskt. 
Eftersom Rädda Barnen Sverige hade haft 
verksamhet i landet sedan mitten av 80-talet blev 
därför frågan om vi kunde försöka överta våra 
kollegors verksamhet. För oss skulle det bli en 
rejäl utmaning. Vår verksamhet hade koncen-
trerat sig på att arbeta med barns rättigheter 
genom ett stort antal lokala samarbetspartners. 
Det innebar att vi hade en ganska liten stab med 
anställda, alla sudaneser. Både amerikanerna och 
vår styrelse var, med rätta, tveksamma till om vi 
skulle kunna axla ett sådant enormt ansvar. Jag 
blev ombedd att åka till Sudan och utröna våra 

möjligheter och om myndigheterna överhuvud-
taget kunde tänka sig att vi skulle kunna driva de 
”utslängda” kollegornas verksamhet samt att i så 
fall förbereda en samarbetsöverenskommelse oss 
emellan. Inom vår internationella verksamhet 
lydde dessutom Sudan rent organisatoriskt under 
vårt regionkontor för Öst- och Centralafrika, 
baserad i Kenya.

Under mitt besök i Sudan i juni 2009 blev 
det tydligt att myndigheterna kunde acceptera 
att vi övertog de andras verksamhet förutsatt att 
de utkastade inte skulle styra bakom kulisserna. 
Det fick bli ett renodlat ”Svenskt” program som 
styrdes av oss, sades det rätt ut! I diskussion 
med vår lokala ledning, som inbegrep region-
kontoret, ansågs det möjligt att försöka överta 
en hel del av de andras verksamhet, men att det 
skulle ta tid att bygga en stark nog organisation 
för detta. Dessutom, vid denna tid, på grund 
av utvisningsbeslutet, hade den Amerikanska 
verksamheten helt upphört eftersom samtliga 
anställda tvingats sägas upp. Inte bara personal 
men även all utrustning hade tagits i beslag av 
myndigheterna, eller blivit stulen. Amerikanernas 
verksamhet var också ganska olik det som sven-
ska Rädda Barnen hade erfarenhet av att driva.

Sakta men säkert började vi starta upp den 
nya verksamheten, mycket tack vare ett hårt 
och dedikerat arbete av vår personal i Sudan, 
med starkt stöd från regionkontoret i Kenya. SC 
USA:s huvudkontor bedrev också professionellt 
stöd och rådgivning på områden som var nya för 
oss. Verksamheten var väldigt geografiskt spridd 
i hela norra Sudan och vi fick olika bemötande 
från de olika regionala myndigheterna. Det tog 
över ett år att få det mesta på plats. Det som låg 
framför oss var den folkomröstning om södra 
Sudans eventuella självständighet, som skulle ske 
i början av januari 2011. 98% av Sudaneserna 

i söder röstade för att bli en självständig stat. 
Detta ogillades givetvis starkt i norr. Snart skulle 
motsättningarna eskalera och svåra strider 
bröt ut i fler av de provinser där vi hade viktig 
verksamhet. Vi fick snabbt lägga om en del av 
vårt arbete till ren katastrofhantering, där detta 
var möjligt. Som tur var hade vårt nya expand-
erade program stärkt oss som organisation, inte 
bara vad gäller att vi kunde nå betydligt fler barn, 
men att vi också hade tillgång till en mycket 
bredare kunskapsbas. 

Situationen idag i Sudan är fortfarande 
prekär med pågående skärmytslingar men vi 
har lyckats bygga en starkt och sammanhållen 

barnrättsverksamhet. Jag har ofta fått frågan 
om varför vi brytt oss om att jobba i ett land 
med en så hårdför och brutal regim. Efter att 
ha spenderat mycket tid i Sudan har jag sett att 
det även under en sådan regim finns människor 
som verkligen tror på förändring och vikten 
av att kämpa för barnens rätt till ett värdigare 
och mer rättvist liv. Det är genom vår närvaro 
som vi förhoppningsvis är med och hjälper 
till att så fröna till en framtid i Sudan, utan 
diktatur. Vårt stöd behövs nog mest i just sådana 
sammanhang, där vi får kämpa i motvind, och 
inte lämnar de som lokalt kämpar för förändring 
åt sitt öde.  ●
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GÖREL THURDIN
Det är Kosovo i september 1999. Jag går längs 
en smal snitslad stig. Den är fri från minor för 
här går skolbarnen varje dag. På sidan kan jag se 
skor insprängda i trädstammar, uppsvällda djur 
ute på åkrarna. Ingen törs hämta dem. Skolor, 
kyrkogårdar och brunnar är minerade. Alla de 
ställen som människorna gärna besöker eller 
behöver besöka. En pojke kommer springande 
och berättar att han upptäckt en kropp som flyter 
i den svårt nedsmutsade floden. Floden har blivit 
sopstation. Husen är bortsprängda eller förstörda 
av brand. Vi befinner oss i en krigszon, närmare 
bestämt det som alldeles nyss var en krigszon, 
men där mineringen låter kriget fortsätta. 

Vi kör in på en skolgård som är fri från 
minor, liksom skolbyggnaden. Där kan föräldrar, 
barn och lärare samlas för utbildning eller för 
att träffa andra i bygden för en stunds trygg 
samvaro. Den miljön är ett exempel på Inter-
nationella Rädda Barnens arbete med att skapa 
trygghetszoner i det sargade Kosovo. Vi var de 
enda som hade ett gediget samarbete med ett 
gemensamt kontor och gemensamma resurser. 
FN:s olika organ konkurrerade snarare med 
varandra och det gjorde de andra hjälporganisa-
tionernas olika enheter också. Samarbetet mellan 
30 länders Rädda Barnen organisationer gjorde 
det effektiva arbetet möjligt. Det var första 
gången vi genomförde det i praktiken.

Vägen fram till samarbetet var kantat av vassa 
stenar. Hemma i Sverige hade vi fullt sjå med att 
ställa oss bakom den gemensamma loggan, ett 
runt och rött barn i stället för det raka blå som 
fanns på alla brevpapper. Flera länder i styrelsen 
för Internationella Rädda Barnen var mot-
sträviga, när det kom till gemensamma stadgar 
och licensavtal för framtagna produkter. 

Jag blev ordförande för den internationella 
styrelsen 1996 och var det i fyra år. Det kom på 

min lott att lotsa oss fram till den gemensamma 
plattformen, som vi så småningom beslutade om 
i Rumänien i maj 1999, om jag inte minns fel. Det 
såg nästan omöjligt ut. Amerikanerna anlitade 
jurister som satte sig på tvären bl a. Då fick jag 
en idé om att en annorlunda social tillvaro skulle 
kunna förändra förutsättningarna, så vi bjöd in 
styrelsens ledamöter till Lots stugan på Härnön 
i Härnösand hösten 1996. En stuga längst ut i 
havsbandet balanserande högt upp på klipporna. 
En plats för visioner i världsarvet Höga Kusten.

Det var tidig höst och jag glömmer aldrig 
synen när en av amerikanerna från Texas kom 
gående i cowboyhatt glatt hälsande, eller när 
Michael och Alfhild badade i havet med risk för att 
vågorna skulle kasta upp dem på klipporna igen, 
eller när vi var ute till havs med Kustbevakningen 
och Charles fick pröva joysticken på den moderna 
båten och så när höll på att få en av deltagarna 
i sjön vid litet för häftig sväng med styrstickan. 
Vi jobbade hårt under dagarna och hade trivsam 
samvaro på kvällarna. Även juristen mjuknade

De dagarna blev avgörande för framtiden 
inom Alliansen och Save the Children kunde så 
småningom i maj 1999 besluta om gemensamma 
stadgar. Under resans gång hade också berörda 
anställda etablerat ett genuint samarbete som 
naturligtvis var en förutsättning i sig, vilket jag 
också kunde konstatera vid besöket i Kosovo.

Rädda Barnen för mig är en stark, lokalt 
förankrad organisation med stort inflytande 
nationellt och internationellt. Arbetet med 
Kompassen, under min tid som ordförande, 
bekräftade detta och gav en värdegrund och 
riktning som även idag ger en stabilitet och 
en trygghet för alla engagerade barnrättskäm-
par. I arbetet med Kompassen var över 300 
lokalföreningar involverade. Det var ett gemen-
samt folkrörelsearbete, sådant som vi saknar i 
samhället idag. Den starka grund som ett sådant 
arbete och en sådan Kompass utgör är också 
förutsättningen för ett starkt internationellt 
engagemang och inflytande.  ●
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HANS LIND
När orkanen Mitch svepte in över Centralamer-
ika var det inte vindarna utan de kraftiga regnen 
som orsakade de mesta skadorna. På 4 dagar 
hade det regnat 2 meter – berättade folk i 
byarna. Bergssidor rasade. Lermassor dränkte 
byar. Landskap förändrades. De mäktiga man-
goträden som man normalt kunde söka skugga 
under var helt plötsligt buskage – där bara 
trädtoppen syntes när vattnet drog sig tillbaka.

Jag besökte by efter by och lyssnade på berät-
telser om vad som hade hänt och hur familjer 
hade drabbats. Det var smärtsamma historier. 
I en by nära Matagalpa berättade en kvinna 
om hur hon sett alla sina 5 barn svepas med av 
vattenmassorna. Hon hade klamrat sig fast vid 
ett träd och lyckats hålla sig fast men inte klarat 
av att hålla i sitt minsta barn...

Men så helt plötsligt – en by där alla hade 
klarat sig- mitt bland grannbyar där dödstalen var 
höga. Vad var deras hemlighet? Och hur kunde vi 
lära oss av dem för kommande katastrofer?

Jag lyssnade ivrigt på vad de hade att berätta 
och deras hemlighet var enkel.

Förberedelser. Organisering. Alla i byn visste 
vad man gör om det sker en jordbävning eller 
om vattnet steg i floden. Alla visste var den 
trygga samlingsplatsen låg. Och man litade på 
varandra. I grannbyarna stannade folk kvar i sina 
hus för att skydda sina ägodelar från plundring. 

Detta ledde till att de sveptes med av lermas-
sorna. I denna by litade man på varandra och 
hjälpte grannen att söka sig till en säker plats.

Resultat – ingen dog. Man förlorade hus och 
ägodelar men klarade livet. 

Denna lärdom ledde till ett samarbete mellan 
Rädda Barnen, utbildningsministeriet och 
civilförsvaret. In med katastrofförberedelser i 
grundskolans läroplan! 

10 år senare när jag återvände till Lat-
inamerika kunde jag se resultatet. Flera länder 
i regionen hade lärt sig av Nicaragua och hade 
också infört katastrofförberedelser i skolunder-
visningen. Jag kunde också återvända till samma 
byar i Nicaragua och var med på en föreläsning 
som skolelever gav om hur man förbereder sina 
byar på kommande katastrofer.

En elev berättade; ”När det är jordbävning 
så förstörs inte de flesta hus av själva skalvet 
utan att det brinner upp. För man förvarar 
fotogenet högst upp på köksskåpet så inte 
småsyskonen kommer åt det och tror att det 
är läsk och dricker upp det och blir förgiftade. 
När jordbävningen kommer ramlar flaskan ner, 
går sönder och eftersom många lagar mat över 
öppen eld så brinner huset upp. Så vi lär de 
vuxna att förvara fotogenet lägre ner i ett stängt 
skåp som småbarn inte kan öppna. Det räddar 
hus från att brinna upp.”  ●
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HELENA KARLÉN
RÄDDA BARNEN OCH ARBETET  
MOT BARNSEXHANDEL
En dag i början av 1992 stod plötsligt en 
ledamot av RB:s styrelse i dörren till mitt 
kontors rum i de dåvarande lokalerna på 
Gärdet. Hon meddelade att man under det nyss 
avslutade styrelsemötet diskuterat oroväckande 
ny information om sexhandel med minderåriga 
i Asien och då framför allt i Thailand. Styrelsen 
hade också nåtts av indikationer om att svenskar 
kunde finnas bland förövarna, liksom att en 
nybildad organisation vid namn ECPAT (End 
Child Prostitution in Asian Tourism) inom kort 
planerade en internationell konferens på temat 
att äga rum i Bangkok. Jag ombads att, tillsam-
mans med kollegan Birgitta Ling, representera 
RB vid konferensen. Något omtumlad, inte 
minst eftersom mitt geografiska handläggar-
ansvar egentligen var Sydamerika, fann jag mig 
ett par veckor senare på väg till Thailand och 
ECPAT:s konferens. Kort innan avresan råkade 
jag sammanträffa med en bekant, tillika jour-
nalist. Hon berättade entusiastiskt att hon skulle 
ingå i en journalistgrupp som inom kort var på 
väg till Bangkok för att inhämta information om 
den ökande utbredningen av HIV/Aids i Asien. 
Vi utbytte kontaktinformation till våra respektive 
hotell och beslöt att ses på plats.

Konferensdagarna inbegrep de mest fasans-
fulla skildringar om en omfattande handel med 
barns kroppar där köparna och konsumenterna 
till stor del var västerlänningar. Ju yngre offer 
ju mindre risk att smittas av HIV, resonerade 
man. Det mångåriga Vietnamkriget under vilket 
många tusentals amerikanska soldater förlade 
sina s k rest and recreation resor till Thailand, 
hade skapat en penningstark efterfrågan och en 
lukrativ marknad av barns kroppar.

ECPAT:s grundare och initiativtagare till 
konferensen i Bangkok, nya zeeländaren Ron 
O’Grady, hade inför konferensen publicerat sin 
första bok om barnsexhandel, The Child and 
the Tourist, som distribuerades till konferens-
deltagarna. Jag sträckläste boken på hotellet 
och skakades in i ryggmärgen. Allt måste göras 
för att stoppa detta nutida slaveri! Första steget 
blev att informera den besökande svenska 
journalistgruppen. Resultatet blev ett omfattande 
nyhetsgenomslag i svensk dagspress, inklusive 
en helsida i SvD. Dåvarande biståndsminister, 
tillika minister för mänskliga rättigheter, var Alf  
Svensson. Han engagerade sig starkt i frågan 
och genomförde bl a en faktainsamlingsresa till 
Thailand och Vietnam. 

Rädda Barnen lät översätta O’Gradys bok 
till svenska, För nöjes skull, och en omfattande 
nationell informationskampanj lanserades. Inte 
minst kom medlemsrörelsen att spela en mycket 
viktig roll med att föra ut information och 
därmed kom Rädda Barnen att starkt medverka 
till att synliggöra problemet bland allmänheten 
och makthavarna i Sverige. Detta kom också 
att ligga till grund för påtryckningar på våra 
lagstiftare i syfte att kriminalisera innehav av 
övergreppsmaterial på minderåriga. En sådan 
skärpning visade sig dock kräva en grund-
lagsändring! Ett omfattande informations- och 
påverkansarbete genomfördes och fortgick 
under åren som följde. Trots starkt motstånd och 
intensiv debatt, kom till slut barnets rätt till skydd 
att sättas i första rummet och lagändringen trädde 
i kraft den 1 januari 1999. Detta följdes 2002 
av tilläggsprotokollet till Barnkonventionen om 
försäljning av barn, barnprostitution och barnpor-
nografi, som ett av två unika tilläggsprotokoll till 
FN:s konvention om barnets rättigheter.  ●
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INGER EKBOM
“Pappa blev så arg så han slängde mjölkpaketet 
i golvet och skrek. Mamma skrek också. Han 
blev jättearg och slog mamma i ansiktet. Jag 
sprang till dörren och ropade på hjälp, men 
det var ingen som kom. Mamma låste in sig på 
toaletten och pappa sa åt oss att gå och lägga 
oss.” (flicka, 10 år)

“Då mamma skulle säga god natt till mig 
stoppade pappa henne och knuffade ner henne 
för trappan. Hon såg död ut och det kom 
blod. Jag ville ringa till mormor men fick inte.” 
(pojke, 7 år)

Två barns berättelser om våldet hemma. 
Barn som jag mött i mitt arbete med Trap-
pan-modellen.

Genom Rädda Barnens projekt lyckades 
vi beskriva den utsatthet det innebär att som 
barn som växa upp med våld i sin familj och att 
dessa barn har rätt till skydd och stöd, som alla 
barn som upplever psykisk och fysiskt våld. Då 
projektet avslutades, 1999, krävde Rädda Barnen 

i en debattartikel i DN, att dessa barn skulle 
ses som brottsoffer, alltså målsägande fullt ut. 
Positiva förändringar har skett, men ännu har 
vi inte nått ända fram. Detta påverkansarbete 
pågår fortfarande, nu tillsammans med andra 
frivillig-organisationer.

Trappanmodellen lanserades 1999 som ett 
exempel på hur barnen kan få stöd i form av 
enskilda krissamtal. Genom Trappanmodellen 
har Rädda Barnen varit med och utvecklat stödet 
för barn som upplevt våld i sina familjer i Sver-
ige. Sedan 1999 har Rädda Barnen och senare 
Ersta Sköndal Högskola arrangerat utbildningar 
i Trappanmodellen. Utbildningen är fortfarande, 
15 år efter lanseringen, mycket efterfrågad. 
Boken ”och han sparkade mamma…” finns nu 
i en tredje omarbetad upplaga. Sammanlagt har 
över 1000 socialarbetare och behandlingsper-
sonal utbildats i modellen. Många kommuner 
och skyddade boenden i Sverige erbjuder idag 
barn som upplevt våld samtal enligt modellen.  ●

INGER ÖSTERGREN
Vår chef  i Pakistan hade bjudit in organisationer 
och medlemmar ur Alliansen från alla länder i 
Sydasien till Nepal. Nu skulle alla få veta hur det 
går till att rapportera till Kommittén i Geneve. 
Till det här mötet hade de bjudit in mig för 
att vara den som förklarade turerna. Med mig 
hade jag alldeles nyutgivna Riktlinjer för hur 
det skulle gå till, s k Guidelines. Jag ritade på ett 
stort blädderblock och berättade om alla de olika 
reglerna. Vi satt alla bänkade under ett stort träd 

i den fina trädgården. När jag så drog fram de 
rykande färska riktlinjerna och sa att den här 
gruppen nog skulle bli de allra första att få ta del 
av dem och kunna börja använda dem så fort 
kursen var över blev alla saliga. I ett huj hade 
någon sett till att kopiera Riktlinjerna och alla 
slängde sig över dem som om det var hårdvaluta. 
Kommitténs Riktlinjer hade plötsligt blivit en 
riktig kioskvältare och användes sen flitigt i hela 
Sydasiens region.  ●
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JESSICA HULDT
Hösten 1994 fick jag ett tunt oansenligt litet 
häfte i brunt papper i min hand. Det var ett 
lärarmaterial som producerats av Rädda Barnen 
Peru och som redan då användes i stor omfat-
tning på låg- och mellanstadieskolorna i Peru.

Fem år tidigare, 1989, hade FN:s konvention 
för barnets rättigheter antagits och ett av mina 
uppdrag som skolansvarig på Rädda Barnen 
var att arbeta för att barn i Sverige skulle få 
kunskaper om sina rättigheter.

Det lilla häftet i brunt papper var en 
metodhandbok som på ett fantastiskt peda-
gogiskt sätt beskrev lektionsupplägg under en 
vecka. Syftet var att eleverna skulle få kunskap 
om sina rättigheter och att lärare och skolan 
skulle få stöd i att tillämpa Barnkonventionen 
i praktiken. Utgångspunkten var olika artiklar i 
Barnkonventionen som eleverna fick ta del av 
genom övningar. Det var också ett stort mått 
pedagogiskt nytänkande. 

Med min långa lärarbakgrund kunde jag 
inte bli annat än lycklig att få ta del av detta 
genomarbetade material som byggde på elevdelt-
agande och en metodik som var innovativ. Jag 
fick möjlighet att följa arbetet på plats i Peru. 

Först deltog jag i en utbildning för lärare 
från en stor region i Peru där Rädda Barnen 
bedrev verksamhet. Det var ett hundratal lärare 
som representerade sina skolor och som fick 
utbildning i Barnkonventionen och i hur de 
skulle genomföra temaveckan. Sedan satt jag 
med på ett stort antal lektioner under fem dagar. 
Jag minns särskilt en lektion där artikel 24, 
barnets rätt till hälsa och sjukvård, iscensattes. 
Det var ett känslomässigt skådespel med elever 
som barn, föräldrar, läkare och sjuksköterska. 
Det gick inte att ta miste på budskapet.

 Det var också fantastiskt att se hur arbetet 
under veckan vidgade elevernas och lärarnas 

undervisningssituation. Från katederunder-
visning, som oftast innebar att läraren skrev 
på tavlan och eleverna skrev av, till samtal, 
diskussioner och grupparbeten, vilket annars 
förekom i mycket blygsam skala. 

När jag återvände till Sverige översattes 
häftet och bearbetades för att passa den 
svenska kontexten. Så startade Barnrättsveckan 
i Sverige. Det var ett Rädda Barnenprojekt 
som drevs under många år med stöd av 
engagerade skolansvariga i länsförbund och 
lokalföreningar. Som skolansvarig anordnade 
jag återkommande utbildningar för ombuden 
som sedan introducerade Barnrättsveckan i sina 
kommuner. Deras frivilliginsatser möjliggjorde 
att Barnkonventionen spreds i skolor runt om 
i Sverige. År 2003 deltog 167 kommuner, 85 
lokalföreningar med 92 kontaktpersoner, 28 
Rädda Barnendistrikt, 605 skolor, 13 100 lärare 
och sammanlagt 125 920 barn från förskola till 
och med årskurs nio. 

När jag reste runt i Sverige och deltog i 
Barnrättsveckan fick jag återigen se lektionen 
om hälsa och sjukvård spelas upp. 

Jag fick också se det under ett besök i 
Vietnam, där jag var i samband med att Rädda 
Barnens arbete med Barnrättsveckan i Vietnam 
utvärderades. 

Rekvisitan som användes var något olika 
men barnens sätt att förmedla kunskapen på var 
detsamma.

Barnrättsveckan innebar också att lärare, all 
övrig skolpersonal och föräldrar fick del av de 
värderingar som genomsyrar Barnkonventionen 
och förståelse för varför barnets rättigheter är 
okränkbara.

Det blev och är tydligt att barnets rättigheter 
är universella. Oavsett plats eller ålder kan 
barn visualisera samma rätt och förmedla sina 
behov på samma sätt. Jag kan konstatera att 
utbildning och pedagogik går hand i hand med 
förverkligandet av barnets rättigheter var man 
än befinner sig i världen.  ●

JÖRGEN PERSSON
Det är 1980-tal. Sovjetunionen har invaderat 
Afghanistan. Mängder av afghaner har flytt från 
sitt hemland. Miljoner flyktingar har tagit sin till-
flykt till Iran men ännu fler finns i Pakistan. Och 
i Pakistan finns det stora flertalet i området kring 
Peshawar i nordväst – nära gränsen till Afghani-
stan. Alla hjälporganisationer man kan tänka sig 
finns på plats – FN-systemet och alla frivilligor-
ganisationer man kan tänka sig. Svenska Rädda 
Barnen är en av åtminstone fem Save the Chil-
dren-organisationer på plats. Den politiska och 
militära situationen har kört fast och står stilla. 
Flyktinglägren permanentas och tar mer och mer 
formen av fasta bosättningar. Många flyktin-
gar finner anställning hos de internationella 
hjälporganen. Också Rädda Barnen tar hjälp av 
lokalt rekryterade pakistanier och afghaner och 
”RBTU” som ju den gängse beteckningen kom 
att bli, etableras. Meningen, framsynt nog, var att 
upprätta en enhet för socialt arbete, ”community 
based social work”, som kunde bistå andra 
organisationer med utbildning, råd och stöd i 
den situation som uppstått. ”Hjälp till självhjälp: 
praktiskt, jordnära, enkelt” var nyckelbegrepp i 
sammanhanget. Kulturell anpassning och hänsyn 
till rådande religiösa normer och traditioner ett 
absolut krav för framgång i arbetet. Och alla 
ska veta att det rör sig om en kultur som ställer 
stora krav på de utifrån kommande hjälporgani-
sationerna, krav som skiljer sig från vad de flesta 
aktörer år vana vid.

En princip som Rädda Barnen, trots denna 
nya och utmanande miljö, drev hårt var att ha 
kvinnliga fältarbetare. Det extremt mansdomin-
erade samhälle som det afghanska (pashtunska) 
samhället utgjorde innebar en stor utmaning. 
Många organisationer vek ner sig inför kraven 
som ställdes av de manliga representanterna 
för familjer och klaner men inte Rädda Barnen. 

Insikten att man aldrig når kvinnor annat än 
genom kvinnor, och att det för att nå de äldre 
flickorna och mammorna till de mindre barnen 
var nödvändigt att kunna arbeta genom mogna, 
erfarna kvinnor, genomsyrade organisationen. 
Om kvinnor inte kunde rekryteras ensamma 
fick man anställa dem i par med deras män och 
låta dem göra fältbesöken tillsammans. Männen 
övertygade männen om att kvinnorna kunde 
få mötas. Det kostade förvisso en del extra 
lönepengar men det gjorde avgörande skillnad i 
arbetsresultat.

Snabbt kom Rädda Barnen igång med att 
samarbeta med de större FN-organen på plats, 
inte minst UNHCR. En annan stor samarbet-
spartner blev Svenska Afghanistan-Kommittén, 
en tredje det pakistanska statliga kommissariatet 
för afghanska flyktingar, det organ som hade 
det övergripande samordningsansvaret över hela 
flyktingverksamheten i Pakistan. 

1989 inträffade, som alla läsare känner till, 
någonting alldeles särskilt viktigt ur Rädda 
Barnens synvinkel. FN fastställde Konventionen 
om Barnets Rättigheter. Med Thomas Hammar-
berg i ledningen för organisationen blev därefter 
barnrättsperspektivet ledstjärnan i allt arbete 
Rädda Barnen ägnade sig åt, i Sverige såväl som i 
fält. Tonvikten på barnets rättigheter blev en stor 
utmaning för Rädda Barnens kontor i Peshawar. 
Steg för steg ändrades samtidigt de lokala 
förutsättningarna i Afghanistan och Pakistan. 
1989 drog sig de sovjetiska trupperna tillbaka 
från Afghanistan, mujahedin-trupperna erövrade 
Kabul – vilket innebar en ny omfattande 
flyktingvåg in i nordvästra Afghanistan. I 
motsats till tidigare flyktingarströmmar, som 
nästan uteslutande bestod av konservativa, 
djupt religiösa, outbildade landsortsbor, kom 
nu stora grupper av storstadsbor. De var 
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välutbildade, inte sällan liberala för att inte säga 
radikala, och lösare eller fastare anknutna till den 
kommunistiska falang som tidigare dominerat 
det politiska livet i Kabul. För att kunna arbeta 
tillsammans med de ”nya” flyktingarna, som 
samlats upp i nyskapade läger, åtskilda från 
de redan etablerade för att undvika konflikter, 
rekryterade Rädda Barnen nya s k ”animatörer” 
bland de nya de nyanlända flyktingarna. Bland 
dem som rekryterades minns jag särskilt en 
universitetslärare i nationalekonomi med doktor-
sexamen från Bulgarien och ett antal högre civila 
statstjänstemän. Hur lätt var det inte, jämfört 
med tidigare att få igång självhjälpsaktiviteter i 
dessa nya läger? När den första fasen av panik 
lagt sig, behövdes bara små insatser utifrån för 
att få igång självhjälpsinsatser. Här fanns bland 
flyktingarna läkare, sjukvårdare, lärare, som med 
ytterst begränsat stöd utifrån kunde få igång 
läkarvård och skolgång och fritidsaktiviteter för 
barnen. T o m utbildade psykologer som var 
villiga att starta traumabehandling gick att hitta! 
Vilken skillnad från tidigare år.

Tvärsigenom Rädda Barnens alla aktiviteter 
gick nu barnrättstemat. Var det svårt att få gehör 
för det? Nej, faktiskt inte. Genom att grundligt 
diskutera barnrättskonventionens alla aspekter 
med alla våra lokalanställda – som nu uppgick till 
ett sjuttiotal – och därvid förankra resoneman-
gen i islam, Koranen och den egna kulturen gick 
det hur bra som helst. Att barnen var de som for 
mest illa på grund av kriget och flyktingtillvaron 
var alla överens om. Att barnen förtjänade 

någonting bättre var därför självklart. Att de 
egentligen borde har rätt till ett godare liv var 
en annan sida av samma mynt. Att sedan visa på 
världens alla barn faktiskt fått en uttömmande 
uppsättning formulerade rättigheter ledde till 
aha-upplevelser och nya insikter att smälta och 
dela med sig av. 

När Rädda Barnen sedan fortsatte utbild-
ningsverksamheten också på den afghanska 
sidan av gränsen, i samband med att flyk-
tinggrupper började återvända hem, kom vår 
personal förstås i kontakt med Talibanledare. 
Visst möttes de inledningsvis med misstänksam-
het men när de samtyckte till att ha Taliban-
representanter med på utbildningarna försvann 
motståndet. Den ”good will” som följde med 
vår organisations arbete kring Peshawar var en 
god grund att bygga på. Rädda Barnen, med en 
dominerande andel av afghansk personal, ansågs 
långt ifrån vara ett av de amerikanskinfluerade 
gudlösa monster som nidbilderna talat om.

För min personliga del gav de fem yrkesåren 
med Rädda Barnen i Peshawar oförglömliga 
upplevelser av svårigheter och utmaningar som 
vändes till framgångar. Att med så blygsamma 
medel, som våra årsbudgetar utgjorde, genom ett 
strategiskt samarbete med organisationer med 
långt större finansiella resurser, skapa ”ringar på 
vattnet” och bestående mervärden gläder mig 
fortfarande, nära tjugo år efter att mitt uppdrag 
avslutades. Att vänskapsband dessutom knöts, 
vilka håller än idag gjorde den tiden ännu mera 
minnesvärd.  ●

KARIN EDENHAMMAR
ESTONIA
Natten till den 28 september 1994 förliste M/S 
Estonia på öppet hav på väg från Tallinn till 
Stockholm, 852 människor omkom varav 351 
från Estland och 501 från Sverige. Många barn 
i Estland och i Sverige miste den natten en av 
sina föräldrar. 

Många människor blev starkt berörda av 
katastrofen och av alla barn som mist någon 
anhörig. Pengar strömmade in till Rädda barnen 
(och även till andra organisationer) med en 
önskan om att de skulle användas till att på olika 
sätt stödja och bistå de drabbade barnen.

Sedan några år hade Rädda barnen ett Cen-
trum för barn och ungdomar i kris vari enheten 
Barn i sorg ingick. Där arbetade erfarna personer 
med olika insatser för barn som mist någon nära 
anhörig. Atle Dyregrovs bok ”Barn i sorg” fanns 
i svensk översättning och användes av förskole- 
och skolpersonal. Gruppen inom Barn i sorg 
hade gruppverksamhet för barn och tonåringar 

och var också mycket uppskattade föreläsare.
Det fanns således inom Rädda barnen en 

genuin kunskap om och erfarenhet av arbete 
för barn som drabbats av stora förluster. Men 
hur skulle man kunna använda den kunskapen 
i Estland där medvetenheten om barn i sorg 
fortfarande var mycket begränsad?

En stor tillgång var att Rädda barnen redan 
hade verksamhet i Estland, framförallt i Tallinn. 
Arbetet var då mest inriktat på att informera 
om Barnkonventionen och dess syn på barn. 
Därmed fanns ett kontaktnät med kollegor, 
bland annat socionomer och psykologer. Det 
gjorde att vi tillsammans med dem nästan 
omedelbart kunde börja planera olika insatser 
som skulle kunna komma de drabbade estniska 
barnen tillgodo.

Vi fick också genom estniska Röda Korset 
tillgång till en estnisk upplaga av Atle Dyregrovs 
bok ”Barn i sorg”. Boken delades ut i samband 
med föreläsningar på olika platser i Estland.  ●
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KRISTINA NYLUND
Efter att i slutet av 1990-talet ha varit på en fler-
dagarskurs, som handlade om Barnkonventionen 
kände jag att jag ville bli medlem i Rädda Barnen 
och börja arbeta i lokalföreningen. Mitt intresse 
för Barnkonventionen var väckt!

Vår lokalförening hade några år in på 
2000-talet fått i uppdrag att komma ut till några 
skolor för att tala om Barnkonventionen. Vi 
pratade om hur vi skulle kunna göra för att få 
ut vårt budskap på ett så konkret och enkelt 
sätt som möjligt. Inför uppdraget kopierade 
och förstorade vi de viktigaste artiklarna ur 
”Mina rättigheter”, ett utmärkt material om 
Barnkonventionen, som Rädda Barnen då gett 
ut till förskolor och skolor. Vi började med att 
spela teater en kort stund, visade hur ett barn 
mobbade ett annat. Därpå hade vi en diskussion 
med barnen kring hur det kunde kännas och hur 
man skulle kunna göra på andra sätt. Vi visade 
sedan bilder på de viktigaste artiklarna och 
frågade barnen vilken artikel bilderna föreställde 
och hade en diskussion kring varje artikel. Vilka 
kloka och genomtänkta svar vi fick! Förskolebar-
nen kom först i grupp och sedan de som gick i 
olika årskurser. Lärarna var också med. Första 
kvällen kände jag plötsligt dåligt samvete. Hade 
jag tagit i för mycket, då jag spelade den som 
mobbade? Mådde den mobbade kanske dåligt?

Inom lokalföreningen arbetade vi med att få 
till skolombud, en lärare från varje skola, som 
ingick i en grupp, som träffades minst en gång 
per termin för att från oss få den senaste infor-
mationen om skolfrågor och Barnkonventione. 
Inom gruppen fick vi höra och ge tips och råd 
till varandra kring hur man på olika sätt kunde 
arbeta med Barnkonventionens artiklar.

Varje år ordnade vi en teckningsutställning, 
till en början för förskolebarn, senare 6-års att 
rita/måla något kring olika artiklar. Tecknin-

garna såldes (insamlingen för ”Världens Barn”).
Vi åkte till skolkonferenser och utbildning 

i Barnkonventionen i Stockholm, blev ”Barn-
konventionsinformatörer”. Vid ett sådant 
tillfälle fick vi presentera hur vi arbetade lokalt 
kring Barnkonventionen. Vi hade då även med 
teckningar vi haft på utställning.

 Inför teckningsutställningar spelade lärare 
på en skola teater för eleverna. Flera skolor och 
förskolor använde sig av materialet ”Tjosan 
hejsan”, en bok om olika sagor kring artiklarna, 
där ett troll ställer allt tillrätta, då något blivit fel. 
Inför en utställning gjorde några lärare en film, 
där varje barn fick visa sin teckning och berätta 
om den. Några elever tillverkade lerfigurer. Vid 
invigning av teckningsutställningarna spelade 
vi dockteater kring olika artiklar, tillsammans 
med gymnasieelever. Vi har även själva talat om 
Barnkonventionen och via sketcher spelat upp 
olika situationer, där eleverna fått gissa vilken 
artikel det handlat om. Vid några tillfällen, då de 
från Riks- prioriterat ett visst ämne har vi t ex 
inriktat oss särskilt på mobbningsfrågan. 

Under flera år har vi varit ute i grupper 
för nyanlända från olika länder och träffat 
gymnasielever (Barn-och fritid, sista terminen) 
och i olika skolor talat om Barnkonventionen, 
visat bilder, filmer och gjort övningar. Under 
besök hos och möten på Högskolan Väst, olika 
nämnder, kommunrevisorer, nämndemän m fl 
och genom vårt deltagande i olika projekt såsom 
”Inflytande på riktigt”( elevers delaktighet), 
”Skyddsnät”( tillsammans med Brottsoffer-
jouren) och ” Det handlar om kärlek” (projekt 
för att motverka hedersvåld) och seminarier (t ex 
flera angående våld och sexuella övergrepp) vi 
själva anordnat har ständigt artiklarna i Barnkon-
ventionen varit viktigast. Barnkonventionen skall 
bli lag, men när?  ●

LENNART REINIUS
Latinamerikas barnarbetarrörelse är de som gjort 
starkast avtryck i mitt 25-åriga internationella 
engagemang kring barns rättigheter. Det är i 
samarbetet med dessa barn- och ungdomsrörel-
ser, vars arbete präglas av insikt, övertygelse, 
ödmjukhet och solidaritet som jag har mina 
bästa minnen. 

Flickorna och pojkarna, som utgör den 
Latinamerikanska barnarbetarrörelsen, går ofta 
i skolan. Men eftersom de lever i fattigdom är 
arbetet en realitet, dels bidrar de till familjens 
ekonomi dels ser de sitt arbete som en del i en 
socialiseringsprocess. Samtidigt har barnarbe-
tarrörelsen i över 40 år, med visst vuxenstöd, 
organiserat sig och kämpat för sina och andra 
barns rättigheter. De kämpar mot alla former av 
exploatering och risker i arbetet. Men de kämpar 
också mot att barnarbete förbjuds, förutsatt att 
det inte är skadligt. Ett generellt förbud mot 
barnarbete skulle bara förvärra deras situation. 
Etablissemangets officiella linje, att inget barnar-
bete ska tillåtas, uppfattas av barnen som att de 
vuxna varken accepterar dem eller deras åsikter.

I maj 2002 genomförde FN ett stort, globalt 
möte kring barns rättigheter i New York. Året 
innan pågick en rad förberedelsemöten runt om i 
världen. Processen gav plats för barn och ungdo-
mars deltagande och Rädda Barnen inriktade sig 
på att stödja barns förberedelser och organisering. 
Exempelvis bidrog vi till att fyra arbetande barn 
och ungdomar från Peru deltog vid ett förmöte 
för Latinamerika som hölls i Jamaica. 

Efter mötet i Jamaica fick jag möjlighet att 
möta ledaren i den peruanska ungdomsdelega-
tionen, Patricia, 17 år. Under vårt möte tog hon 
upp en rad utmaningar som de stött på under 
mötet. Flera av de vuxna deltagarna, särskilt de 
från FN, hade visat arrogans och trakasserat de 
arbetande barnen och ifrågasatt deras åsikter 

och äktheten i dessa. ”Jag vill träffa den vuxna 
person som skrivit ditt tal”, ”Ni ska inte arbeta, 
ni ska gå i skolan, det gör mina barn”, ”Den här 
diskussionen förstår inte ni”, fick barnen bland 
annat höra. Under de olika sessionerna gavs 
barnen sällan ordet. De vuxna dominerade starkt 
och styrde totalt dagordningen.

Under vårt samtal blev jag alltmer frustrerad 
och skämdes över hur yrkespersoner i vår egen 
sektor kränkte barns rättigheter. Till slut klämde 
jag till med: ”Jag är så ledsen över vad som 
hände er, vi bör undvika att ni är med på möten 
i framtiden, eller hur?” Patricia log och svarade 
mig på ett övertygande sätt som jag aldrig 
glömmer: ”Åh, nej, nej Lennart! Vi har i många 
år kämpat för att kunna få delta i processer och 
beslut som rör våra rättigheter. Vissa vuxna 
beter sig dåligt, de respekterar inte oss och vill 
inte lyssna på våra åsikter, men det är vi vana 
vid. Oavsett vad som sker så kommer vi aldrig 
ge upp vår rätt att delta och komma till tals. I vår 
rörelse stöttar vi varandra. Vi är starka och vi är 
redo för detta, och även att hantera motgångar.”

Tillbaka i Latinamerika drygt 14 år efter 
mitt samtal med Patricia står det tyvärr klart 
att barnarbetarrörelsen på kontinenten, med 
undantag för Bolivia och Venezuela, fortfarande 
inte får gehör. Rörelsen fortsätter att kämpa i 
motvind på grund av det vuxna etablissemangets 
brist på acceptans och den officiella inriktningen 
att allt barnarbete ska ”förbjudas”. Barnen och 
ungdomarna har dock fortsatt att utveckla en 
moral, rättvisesyn och metoder, där man med 
passion och omsorg stöttar varandra att i det 
dagliga livet samt på det personliga planet för 
hantera och minska effekterna av fattigdom, 
våld, exploatering och andra orättvisor. De 
förstår, förespråkar och lever barns rättigheter 
på ett sätt som inga andra gör.  ●
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LISA HELLSTRÖM
ANGÅENDE BARNETS  
RÄTT TILL FRI SJUKVÅRD
I augusti 1997 besökte jag en hearing på 
Soppteatern vid Sergels torg i Stockholm, som 
anordnats av nätverket för barnkonventionen.

Huvudpersonen var statsminister Göran 
Persson, som vi i publiken fick tillfälle att 
debattera med. Bl a tog han upp den förträffliga 
barnsjukvård som vi har i Sverige.

Till saken hör att Rädda Barnen vid den 
tiden hade en fond sedan några år tillbaka – Inga 
Kempes fond – som hjälpte barn ekonomiskt. 
Ansökningarna till fonden sammanställdes och 
analyserades årligen. Under de sista åren på 
90-talet hade ansökningarna om ekonomisk hjälp 
som gällde barns sjukvårdskostnader blivit vanli-
gare. De föräldrar som ansökte om hjälpen levde 
under knappa ekonomiska förhållanden. De kla-
rade ekonomin i vanliga fall men inte då ett barn 
blivit sjukt och behövde sjukvård. Ovanstående 

fann jag angeläget att framföra. Jag sa: ”Svenska 
barn får en mycket bra sjukvård om föräldrarna 
har råd att betala”. Jag hänvisade till de analyser vi 
gjort av ansökningarna om medel. Efter samtalet 
kom Göran Persson fram till mig och ville veta 
mer om vårt underlag, vilket han fick.

Det visade sig också att mötet spelats in och 
att den del som handlade om barns sjukvård 
sändes i Dagens Eko samma eftermiddag.

Ca två veckor senare, mellan den 8 och den 
14 september, hade socialdemokratiska partiet 
kongress i Sundsvall. Kongressen beslutade då 
att de landsting som hade socialdemokratisk 
majoritet skulle införa fri sjukvård för barn. Vad 
gäller övriga landsting varierade och varierar 
fortfarande kostnaden för barnsjukvård.

I den nya regeringens budget finns förslag 
om att införa fri medicin för barn. Det förslaget 
kommer läggas fram inför riksdagen under 
våren 2015.  ●

LISA LUNDGREN
BARNS RÖSTER I AFGHANISTAN
Efter den 11 september 2001 förändrades mycket 
i Afghanistan. Flickor fick lov att gå i skolan, ett 
parlament bildades, en president tillsattes och 
Rädda Barnen kunde öppet vara aktiva i landet. 
Viktiga och spännande diskussioner startade om 
hur man skulle få in kvinnor i parlamentet. Då 
tänkte vi i Rädda Barnen att nu är det vår chans 
att också få in barnens inflytande och delaktighet 
på agendan. Allt var kaotiskt och alla varnade 
oss för att detta inte kan gå. Det var alldeles för 
oroligt i landet. Vi hade många möten med FN 
för utan dem kunde vi inte få någon genomslag-
skraft. Efter mycket motstånd gav de till slut vika. 

Unicef  och Rädda Barnen tillsammans 
med andra NGOs och Government startade 
en landsomfattande konsultation av barn inom 
ramen för FN:s Global Movement for Children. 
Under 2002–2004 möttes 800 barn runt om i 
alla provinser i små grupper där de pratade om 
hur det är att leva idag och om deras hopp om 
framtiden. Barnen kom från många bakgrunder, 
det var skolbarn, barnarbetare, funktionshin-
drade barn och barn från minoritetsgrupper 
både från land och stad. Familjerna fick vara 
med vid mötena för att skydda barnen.

Vid konsultationernas avslutande möten med 
att lokala ledare, lärare, föräldrar och släktingar 
berättade för barnen vad de lärt sig av varandra 
i grupperna, framförde många viktiga budskap, 
och vad som nu är möjligt att göra. Många av de 
vuxna blev väldigt imponerade och började att 
jämföra med sin egen barndom. 

Det hela kulminerade i ett möte i Kabul 

den 12–14 december 2004 där barn från alla de 
olika konsultationerna var representerade och 
politiker, tjänstemän, FN och representanter 
från olika organisationer var inbjudna. Barnen 
presenterade ett manifest och president Karzai 
svarade med ett tal. 

 Så här löd slutet på barnens manifest:
”Vi kommer att göra allt vi kan för att 

återuppbygga vårt älskade land, vi kommer att 
använda utbildning för att återuppbygga landet, 
vi kommer att stödja fred mellan våra bröder 
och systrar, vi kommer att hjälpa barn i svåra sit-
uationer och inkludera dem i våra liv. Vi kommer 
att lyssna på de som bestämmer och hjälpa dem i 
deras arbete att förbättra våra liv.

Idag ser ni barn från hela Afghanistan som 
är framtiden för vårt land. Vi är fast beslutna 
att göra en hållbar förändring så att vår framtid 
är säker och att våra barn får växa upp i fred. 
Vi hoppas att ni har tagit ställning för barnens 
framtid i vårt land, de som är framtidens ledare.” 

Och här är ett utdrag från presidentens svar:
”Jag uppskattar er begåvning och jag är stolt 

över att ni tänker på principerna för en ljus 
framtid för vår nation. Det betyder att vi vuxna 
skall lyssna på er och ta era idéer på allvar.”

Det var väldigt stort att få vara med och höra 
styrkan och beslutsamheten hos barnen och de 
vuxna verkade åtminstone lyssna. Att barnen 
överhuvudtaget fick komma till tals i denna 
turbulenta situation var en stor framgång. 
Jag tycker att vår kamp för att barn skall få göra 
sin röst hörd gjorde en skillnad. Barnen finns nu 
på agendan i Afghanistan.  ●
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LISBET HELLEBERG
FLICKSKOLA HEMMA  
I VARDAGSRUMMET
– Här utkämpar jag mitt Jihad, mitt eget heliga 
krig, säger f  d domaren Mohammad Rahim 
där han sitter i sitt vardagsrum omgiven av sex 
flickor i 12–13-årsåldern. ”Kriget” består i att ge 
flickorna högstadieundervisning. 

Året är 1991. För 11 år sedan flydde domaren 
med sin familj från kriget i Afghanistan till fly-
ktinglägret Barakai 3 i nordvästra Pakistan. Här 
har han tagit på sig rollen som ”barnombuds-
man” för flyktingbarnen och kämpar modigt för 
att flickor och pojkar ska ha samma rättigheter. 

Han har grundat tre skolor i lägret, en 
flickskola och två pojkskolor. Han har knackat 
dörr hos de 3000 familjerna i lägret för att 
övertala dem att skicka sina barn till skolan. Men 
att flickor skulle gå i skolan var ingen självklarhet 
för så många andra än Mohammed Rahim 
själv. Framförallt var de religiösa ledarna emot 
flickornas skolgång. 

Först kom det bara två flickor till skolan, men 
nu är alla i lägret med på noterna och inser att den 
f  d domaren har rätt. Flickor ska ha utbildning. 
De tre skolor som han grundat är låg- och mellan-
stadieskolor med undervisning t o m femte klass. 
Men där tar skolsystemet slut för flickornas del. 
Pojkarna däremot kan fortsätta till åttonde klass.

– Ohyggligt orättvist, tycker Mohammed 
Rahim, och startade därför högstadieundervisning 
hemmai vardagsrummet. Vi kan aldrig utveckla 
vårt samhälle om inte flickor och pojkar får 
samma utbildning, säger han mycket bestämt. Det 

är viktigt att sprida kunskaperna till alla i samhället.
Sex flickor går i hans vardagsrumsskola, 

hans bror undervisar dem i engelska och matte. 
Resten av ämnena tar Mohammed Rahim 
om själv. Han anser att utbildning är en av 
flyktingbarnen viktigaste rättigheter. Utbildning 
är nyckeln till utveckling och överlevnad.

Jag tänkte direkt på domaren och hans 
skola när Malala sköts av talibanerna i Pakistan. 
Kampen för att få gå i skola. Domarens dotter 
kunde vara en Malala. 

1991 var inte Muhammed Rahim den enda 
pappan i flyktinglägren som kämpade för 
flickornas rätigheter. Rädda Barnen förstod 
tidigt att vägen till barnen gick genom männen 
i det patriarkala och religiösa flyktingsamhället. 
Via sociala kommittéer för män och kvinnor har 
pakistanska socialarbetare utbildat flyktingarna 
i socialt arbete så att de ska kunna ta tillvara 
barns intressen, främst barn med speciella 
behov. Rädda Barnen har också utbildat frivilliga 
byarbetare i många läger, män som i bästa 
Rädda Barnen-anda ställer upp för andra på sin 
fritid och lär ut allt från vikten av att vaccinera 
sig till rätten att gå i skolan, de lär ut att vatten 
ska kokas och latriner grävas och användas. En 
knackar dörr och ”undervisar”, en annan talar 
om barns rätt i moskén. 

Rädda Barnens sociala arbete i de afghanska 
flyktinglägren handlade om modigt nytänk. Om 
att hitta nya vägar att nå kvinnor och barn. Om 
konsten att lyckas med nya idéer i ett mycket 
strängt konservativt samhälle, för barnens skull. ●
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LOTTA POLFELDT 
Den 28 september 1994 förliste M/S Estonia i 
Östersjön på sin färd från Tallinn i Estland till 
Stockholm. 852 personer följde med ner till havs-
botten. Besättningen och många av passagerarna 
var estländare. Chocken och sorgen var stor på 
båda sidor om Östersjön. I Sverige ville många 
hjälpa de estniska familjerna som drabbades av 
förluster och man skänkte pengar, bland annat 
till Rädda Barnen. På Rädda Barnen beslöts att 
de pengarna skulle användas till psykosocialt stöd 
för barn i Estland. Under våren 1995 var vi några 
medarbetare som gjorde flera resor till Estland 
för att söka samarbetspartners och vi fick snart 
kontakt med det nyinrättade Kriscentret i Tallinn. 
Tillsammans med Maire Riis där, beslöt vi att 
under sommaren 1995 anordna stödläger för 
barn som mist en familjemedlem i katastrofen. 

Pionjärläger för barn var under sovjettiden 
en tradition och det var naturligt för barn att åka 
på läger några veckor på sommaren, så ett läger 
var en god idé. Vi var överens om att stödlägret 
skulle innehålla roliga aktiviteter, bad och lek 
men också ge möjligheter för barnen att prata 
om och bearbeta känslor och tankar kopplade 
till deras förluster. Detta var alldeles nytt – det 
fanns ingen tradition att prata om sorg och kris 
och dela med andra. Estländare hade i färskt 
minne vilken livsfara det kunde innebära att 
prata öppet i sovjetsamhället. Det kunde leda 
till att man deporterades till Sibirien, angiven av 
grannar eller av dem man trodde var vänner.

Maire Riis administrerade lägret; annonserade, 
intervjuade efterlevande familjer och rekryterade 
gruppledare. Min uppgift var att utbilda grupple-
darna i den metod för stöd för barn i sorg som vi 
hade utvecklat på Rädda Barnen. 

Jag reste till Tallinn många gånger våren 1995 
för att utbilda gruppledarna. Jag minns hur trögt 
det gick den allra första utbildningsdagen. De 

tio unga pedagogerna och psykologerna satt 
avvaktande tillbakalutade i stolarna när jag berät-
tade om att hjälpa barn att rita och prata om sin 
sorg och alla sina känslor. De tittade på mig med 
vad de själva i efterhand beskrev som ”fiskblick”, 
tom och uttryckslös. Men att de var skeptiska var 
omöjligt att ta miste på. ”Det där kanske fungerar i 
ditt land – estländare är annorlunda” fastställde en 
av deltagarna. Så småningom kom vi ändå varandra 
närmare och de var beredda att pröva mina idéer i 
rollspel och gruppledarövningar. Och jag fick lära 
mig mycket om den estniska kulturen och om de 
tysta uttrycken för tankar, åsikter och känslor som 
man utvecklat under den sovjetiska tiden.

Stödlägret ägde rum under tio sommardagar 
på ett hotell alldeles vid stranden av Östersjön. 
Ungefär femtio barn i olika åldrar och en handfull 
föräldrar som tackat ja till inbjudan om deltagande, 
klev ut ur den hyrda bussen som kört från Tallinn. 
Vi var tolv ledare som hälsade dem välkomna. Den 
första dagen var vi alla trevande och började litet 
blygt bekanta oss med varandra. Gruppledarna tog 
så småningom med sig barnen till deras respektive 
grupprum. Jag satte mig i den stora hallen som låg 
nära grupprummen, redo att stödja de gruppledare 
som behövde stämma av. Tio minuter in på 
sessionen, kom Merike, den gruppledare som varit 
mest skeptisk i början av våra utbildningsdagar, 
glatt utrusande till mig. ”Lotta, det funkar!”

Jag hade förmedlat mina kunskaper och fanns 
där som handledare – jag hade så att säga satt 
barkbåten i sjön. Men från och med nu var det 
de estniska ledarna som seglade båten. Med sin 
inspiration och kreativitet satte de sin prägel på 
arbetet i grupperna. De blandade vad de lärt sig 
med det som fungerade för dem och de estniska 
barnen. Den estniska kulturen visade sig bland 
annat i hur de på ett fantastiskt sätt jobbade med 
bild och hur de använde sig av ordlösa ritualer 
som blev mycket starka och gripande.

Stödlägerverksamheten för barn i sorg 
bedrivs än idag och är välkänd och mycket 
uppskattad i Estland.  ●

MIKAEL SVENNERBANDT
FRÅN MASKROS TILL SOLROS
Första året Rädda Barnens Musikprojekt 
existerade hade vi en klass med nio elever. Alla 
var väldigt intresserade av att skapa musik. Vid 
den här tiden var vi verkligen ett ”projekt”. Vi 
tillhörde en större satsning som initierats av 
Civildepartementet. Malmö Stad hade tydliggjort 
att de projekt som var bra skulle bli en perma-
nent kommunal verksamhet. Vilket Musik-
projektet blev efter den treåriga projekttiden. 
För att finansiera verksamheten sökte Rädda 
Barnens Malmöförbund medel från Allmänna 
Arvsfonden. En gång i månaden kom kassören 
från Malmöförbundet och lämnade över pengar 
i ett kuvert till mig! Kassören var en trevlig äldre 
man som hette Erik Widell. 

Bland de nio eleverna fanns de två pojkar 
som var väldigt ambitiösa och målinriktade. De 
sysslade med hip hop och var nästan besatta av 
att jobba med texter, beats och andra uppslag 
till sitt musikskapande. Båda killarna, som 
jobbade tillsammans, hade blivit intervjuade av 
Sydsvenskan. I den tidningsartikeln berättade 
de att deras drivkraft var att de längtade efter 
sina pappor. Första gången som jag fick uppleva 
”marsipantomteeffekten” hade de här pojkarna 
huvudrollerna. De båda hip hopentusiasterna 
satt vid ett bord nära ytterdörren till Musikpro-
jektet. De skrev texter så att pennorna glödde! 
Plötsligt knackar det på dörren. Dörren öppnas 
och in kommer Erik Widell med ett kuvert i 
handen. Han tittar på grabbarna och säger högt: 
”Hej, hej”. De båda pojkarna blir alldeles röda 
om kinderna och blev genast tio år yngre. Mitt 
framför näsan på mig! De svarade lite generat: 
”Hej”. Efter att kassören Erik Widell lämnat 
pengarna till mig och gått iväg så var hip hoppo-
jkarna alldeles spralliga av förtjusning. Längtar 
man efter sina pappor så måste ju en morfars 

eller farfarsgestalt som Erik vara en man från 
yttre rymden! Grabbarna var så spralliga och 
förtjusta att jag till slut frågade varför de var så 
uppspelta. ”Jo”, svarade de: ”Erik W (doublejo 
eng. uttal!!!) är så häftig” ”Jaha” svarade jag och 
fortsatte: ” Varför då?” ”Jo”, svarade en av dem: 
”Han går som en hiphoppare!” O.K, tänkte jag. 
Han var ju lite gammal och gick ju lite dåligt. 
Varenda gång som Erik W besökte oss fick de 
här eleverna en riktig vitamininjektion. Båda 
de här killarna älskade att stå på en scen och 
hade haft några framföranden i Rädda Barnen 
sammanhang. De var helt fantastiska i sitt 
scenframträdande. 

En bit in på höstterminen fick de en förfrå-
gan om att medverka i en festival om barnkultur. 
En festival arrangerad av Rädda Barnen. 
Evenemanget skulle ske i kulturkvarteret St. 
Gertrud i Malmö. Jag deltog som åhörare den 
kvällen. Alldeles innan mina hip-hopelever ska 
gå upp på scenen ser jag att de är nervösa!! Jag 
hade aldrig märkt någon nervositet hos dem 
förut. De älskade ju att stå på en scen. Jag blev 
nyfiken och gick emot dem och skulle prata 
med dem. Men jag stannade en bit ifrån dem 
och hörde hur de exalterat, förtjust, uppjagat 
och nervöst halvviskade: ”Kolla, Erik W sitter 
där!” I publiken satt mycket riktigt mannen 
med en gångstil a la hip-hop: Erik Widell. Jag 
stod i närheten av scenen och fick uppleva en 
glimrande leverans av 2–3 hip hoplåtar. Direkt 
efter framförandet skrek de nästan i munnen på 
varandra: ”Ja, ja, han nickade med huvudet och 
stampade takten!”. Det var killarnas hjälte Erik 
W (doublejo) som hade bekräftat dem genom att 
nicka med huvudet och stampa takten! 

I undervisningsdelen i klassrummet på 
Musikprojektet, hade vår lärare infört en timmes 
läsning av en skönlitterär bok. Alltså en timme 
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i veckan. Läraren och eleverna traskade iväg till 
Stadsbiblioteket där eleverna själva fick välja 
en bok. Det gick väl så där med läsandet men 
något mycket speciellt inträffade vid ett tillfälle. 
En av de två ambitiösa hiphopkillarna satt helt 
förstenad och vit i ansiktet som en annons för 
Kungsörnens vetemjöl! Han räckte upp handen 
för att påkalla lärarens uppmärksamhet. När 
läraren kommer fram till honom säger han: ”Du, 
när jag tittar på bokstäverna i den här boken så 
får jag en massa bilder i huvudet. Är jag sjuk?” 
”Nej, du har precis upptäckt tjusningen med att 
läsa!” sa vår lärare. 

Det här första läsåret gick snabbt. De 
båda killarna jobbade enormt målmedvetet. 
CD-skivan som vi spelade in med de olika 
musikgrupperna heter NON STOP. Det kanske 
blev ett passande namn… Skivan ledde till 
skivkontrakt för de enda hiphoparna från det 
första årets klass. De blev kända under namnet 
LOOK TWICE och sålde skivor i hela världen!! 

Närmare bestämt 950 000 skivor i 39 länder! 
På hösten 2012 blev jag uppringd av Patrik 
Wincent, en av de ambitiösa hiphopkillarna. Han 
berättade en historia som berörde mig väldigt 
mycket. Med stolthet och glädjetårar i ögonen 
tog jag emot hans historia. Patrik betonade att 
hans livs resa hade börjat på Rädda Barnens 
Musikprojekt. Han skickade en skriftlig variant 
av sin historia till mig. Patrik Wincent medverkar 
i filmen ”MED MUSIKEN SOM REVANSCH 
– 10 ÅR SENARE”. I filmen läser han upp 
delar ur den skrift han skickade till mig. Patrik är 
idag utbildad terapeut och har startat INTER-
NETAKUTEN. Patrik har skrivit böcker och 
medverkat i så gott som varenda ”God morgon 
Tv-program”. Han är ständig tillfrågad som 
expert när det gäller dataspelsmissbruk. Hans 
expertråd syns konstant i media. Dessutom är 
han ute och föreläser mycket. En liten extra 
kommentar: Det var Patrik som fick ”bilder i 
huvudet” när han såg bokstäver!!  ●

MIKAEL SVENNERBRANDT
MÖTEN MELLAN GENERATIONER
När Rädda Barnen Distrikt Malmö var 
huvudman för Rädda Barnens Musikprojekt var 
det under namnet Rädda Barnens Malmöför-
bund. Detta var under musikprojektets enda 
riktiga projektperiod 1992–95. Då finansierades 
verksamheten med medel från Allmänna 
Arvsfonden. Sedan 1996 har Rädda Barnens 
Musikprojekt varit en permanent verksamhet 
inom gymnasieskolan, 19 år i Malmö och 2 
år i Landskrona. Verksamheten är utformad 
och vänder sig till de elever (16–19 år) som av 
någon anledning inte blir behöriga för att kunna 
studera på de nationella gymnasieprogram-
men. Målgruppen har alltid varit densamma. 
Däremot har programmet tillhört olika enheter 
och områden genom åren. Ett exempel är 
när Individuella programmet bytte namn till 
Introduktionsprogrammen.

Stödet från Rädda Barnen på distriktsnivå har 
alltid funnits. Under projekttiden var distriktet 
huvudman och engagemanget från de äldre 
damerna var totalt. De mänskliga mötena mellan 
generationerna var fantastiska och kunde ibland 
ge upphov till dråpliga ögonbrynshöjare.

Vid ett tillfälle inför avslutningen på läsåret 
kom en delegation damer från Rädda Barnen på 
besök för att bjuda eleverna på tårta. I klassen, 
den gången, hade vi ett par riktiga rackare med 
mycket kriminalitet med sig i bagaget. Damerna 
var gamla, ja en del var jättegamla! Tårtkalaset 
började och en av damerna som var närmare 90 
år satt bredvid en av grabbarna som hade mycket 
hyss i sin ryggsäck. Jag satt mitt emot och fick 
uppleva ett fascinerande skådespel. Den gamla 
damen hade suttit tyst en lång stund. Plötsligt 
började hon prata. Vår kriminellt belastade elev 
blev helt skräckslagen. Han satte igång ett minspel 
och kroppsspråk som kunde avläsas på följande 

sätt: ”Hon lever!!” Hans ögon blev stora som 
snaggade tennisbollar. Till en början med tyckte 
han att det var obehagligt men han kunde inte 
sluta stirra på henne. Ögonvitorna rullade på 
honom och nu hade han munnen öppen på ett 
sätt som gjorde att han liknade en okänd akvarief-
isk. Till slut sänkte han ner axlarna, la huvudet i 
handflatan, tittade på den jättegamla damen och 
log. Nu var han som en badsvamp! Han sög i sig 
vartenda ord som kom från den gamla damens 
mun. Jag är helt övertygad om att vid det här 
tårtkalaset så var det flera av våra elever som fick 
lära sig att gamla damer är levande varelser av kött 
och blod, Inte potentiella rånobjekt!

Strax innan jul ett år blev jag uppringd av en 
stressad dam från Rädda Barnen i Malmö. Hon 
behövde hjälp med att få ett hundratal smällkara-
meller gjorda. Hon tyckte att eleverna skulle göra 
smällkaramellerna. ”Ja, jo, vi kan ju försöka”, 
svarade jag. Till vår dagliga samling vid lunchtid 
dök den äldre damen upp. Hon hade en barsk 
och sträng röst. (Jag vet än idag inte om eleverna 
gjorde smällkaramellerna för att de ville eller 
om den gamla damen skrämde skiten ur dem! ) 
Snabbt demonstrerade hon hur man gjorde en 
smällkaramell. Några elever anmälde sig frivilligt 
att fixa till smällkaramellerna som skulle vara 
priser vid något jullotteri i Rädda Barnens regi. 
Som avslutning på hennes demonstration tog 
hon fram en papperspåse med minst 2 kg godis. 
Hon spände ögonen i eleverna och tog i med sin 
värsta och mest stränga variant av sin basröst: 
”Ni ska stoppa godis i smällkaramellen och Gud 
nåde er om ni äter upp det!”. ”Smällkaramellerna 
ska användas vid ett lotteri och pengarna som 
kommer in ska gå till barn i Afrika”. Hon 
avslutade med att säga: ”Jag kommer och hämtar 
dem om två dagar”.

Direkt efter samlingen gick de två-tre frivil-
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liga eleverna iväg och satte sig och ”julpysslade”. 
Efter ett tag gick jag iväg och smygkikade lite 
i dörrspringan för att se hur det gick. Jag stod 
länge och tittade. De tog sig an uppgiften på 
största allvar! Inte en enda godisbit åkte ner i 
deras sockertörstade strupar. En stund senare 
gick jag iväg för att kolla hur det gick med 
musicerandet för resten av klassen. Alla musik-
lokalerna var tomma! Jag kunde inte hitta elev-
erna. På min väg tillbaka till kontoret tänkte jag 
kolla hur det gick för ”Smällkaramellgruppen”. 
När jag närmar mig dörrspringan hör jag ett sorl 
och mummel. Jag tittar i dörrspringan…………
Hela klassen satt där som små marsipantomtar 
och pysslade och konverserade med varandra. 
Det var som jultomtens verkstad, avdelning 
smällkarameller. Inte en enda godisbit åkte in 
mellan de godisgalna tonåringarnas tänder!!! En 
halvtimme senare var alla 100 smällkaramellerna 
gjorda!!! Dessutom hade bara hälften av godiset 
i påsen gått åt. 

Tre timmar efter Rädda Barnentantens besök 
ringde jag upp henne och sa: ”Du kan komma 
och hämta smällkaramellerna när som helst. 
De är färdiga nu”. Det blev alldeles tyst i luren. 
Efter någon sekund hörde jag en mild och rörd 
röst säga: ”Är det sant?”

När Musikprojektet var ett ”projekt” var 
jag och mina medarbetare i den åldern att de 
gamla damerna hade svårt att skilja på oss 
och eleverna!! Vi som jobbade i verksamheten 
kallades för ”Räddabarnare” av damerna. I den 
vevan fick vi ett besök av damerna. De kom 
in och hälsade på mig. Vid sidan om mig satt 
en elev (en kille) och jobbade med förslag till 
omslag på det årets 

CD-skiva. En av damerna sa till honom: 
”Är du också en ’Räddabarnare’”. Killen for 
upp som en brännskadad bäver! Han ställde sig 
i givakt, bugade och sa: ”Nej, jag är en av de 
räddade barnen!”  ●

PERNILLE JÖNSSON JÄREMO
RÄDDA BARNEN INSPIRERAR 
OCH GER KUNSKAP OM 
BARNKONVENTIONEN
I vår kommun finns mycket ambition och 
engagemang kring barn. Trots detta känns 
barnkonventionen ibland både avlägsen och är 
saknad. Jag kontaktade Rädda Barnen för att be 
dem berätta mera om barnkonventionen. Vi blev 
många som lyssnade. Rädda Barnens föreläsning 
var bra och berörde. Stora globala perspektiv 
jämsides med vad just vi kan göra i vår kommun.

När jag dagen därpå slog mig ner vid vårt 
lunchbord så handlade samtalet om barn och 
barns rättigheter. Jag blev lyckligt medveten om 
att Sandra från Rädda Barnen hade engagerat sin 
publik på ett fantastiskt sätt. Hon hade utmanat 
och väckt nya frågeställningar hos människor 
som tidigare trott sig vara långt från barnfrågor, 
i och med att de arbetar på t ex miljöförvaltnin-
gen, byggförvaltningen, ekonomiavdelningen 
eller personalkontoret. 

Sandra hade i sin föreläsning nämnt sin 
treåriga dotter och självklarheten i att hennes 
lilla tjej får säga sitt och bli lyssnad på. Jag 
satte mig till bords just när detta avhandlades 
och samtalet gled därifrån snabbt in på de nya 
lekparker som planerades i ett slitet hyreshu-
sområde i kommunen.

Om vi ska fråga ungarna, sa en man, blir 
det ett så omfattande samrådande att vi aldrig 
kommer till skott. Lekplatserna har fått vänta 
länge. Barnen hinner bli vuxna innan gungorna 
är på plats.

Barnen kan ha egna idéer om hur lekplatsen 
ska vara, föreslog en kvinna. Det är trots allt 
dem och inte vi som ska vara där och leka. 

Det blev ett ifrågasättande av hennes förslag. 
Skulle en treåring veta bäst vilken rutschkana 
som behövs? Förskolebarn veta bättre än 
kommunen hur en sandlåda ska vara? En man 
sökte min blick – menade man verkligen att en 
fyraåring ska tala om för honom hur en gunga 
ska se ut?

Skrattet runt bordet avväpnade alla och jag 
slapp svara. Istället åt jag min lunch och gladdes 
åt diskussionen. Mannen såg på mig och log. 

– Idén är trots allt inte dum, sa han. Det är 
ett nytt sätt att tänka på. 

Men sa en kvinna, om barns behov ska sättas 
främst och varje beslut ska vara för barnens 
bästa, då kan det ju bli så att vi vuxna får stå 
tillbaka, vi kanske får avstå. Om vi sätter barnen 
först, då kanske pengarna inte räcker till oss 
vuxna och till det vi vill ha?

Jag har alltid tänkt sa en annan kvinna att 
barnen är föräldrarnas ansvar och ingen annans. 
Men igår lärde jag mig, att barnens rättigheter 
gäller alla barn, oavsett ålder, oavsett föräldrar, 
oavsett vilket land barnen kommer ifrån. 

Jag önskade att Sandra från Rädda Barnen 
hade suttit med oss vid bordet. Hon hade väckt 
ett engagemang, frågan om Barnkonventionen 
var ställd, och vägrade att hamna längst ner på 
dagordningen. En man vände sig till mig; Och 
hur är tanken att vi går vidare med barnkonven-
tionen? Hur förankrar vi i politiken, i nämnder 
och förvaltningar? Vad är nästa steg? Det vill jag 
verkligen veta. Hur ser tidsplanen ut?

Stämningen var varm, positiv och engagerad 
runt bordet och jag kände mig full av tillförsikt. 

Barnkonventionen skulle inte behöva vänta.  ●
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PÄR IVARSSON
Min berättelse är från år 1991.

En bild som jag ofta bär med mig, när jag 
tänker på vad det internationella utvecklingssa-
marbetet handlar om, är en tolvårig pojke från 
det peruanska höglandet i Sydamerika. Platsen 
är en lokal kommunal skola på landsbygden nära 
Puno i södra Peru, där pojken sitter uppflugen 
på den enkelt byggda mur, som omgärdar 
skolan. 

Rädda Barnen hade under åren i slutet av 
80-talet och början av 90-talet ett stort stöd till 
utbildning för barn i Andernas högland. Det 
gällde inte bara rätten till att gå i skola utan också 
rätten till en bra utbildning. Området präglas av 
stor ekonomisk utsatthet och bristande hälsa 
efter lång tids utnyttjande av storgodsägare och 
en konstant felnäring.

Pojken, med en stor yllemössa på huvudet, 
en söndernött tröja och rödlätta och vindpinade 
kinder, tittar på mig med ett strålande leende och 
med en morot i ena handen. Den moroten har 
han inte fått av Rädda Barnen, inte från någon 
annan heller och han har inte varit på den lokala 
marknaden och köpt den. Han har själv odlat 
den, han har själv skött sin odlingslott på skolans 

område, han har själv skördat den, han vet själv 
nyttan av att äta den och dessutom äter han den! 
Dessutom kan han föra kunskapen om odlingen 
och nyttan av näringsriktig kost vidare till sitt 
hem och till sina grannar.

Rädda Barnens stöd i denna insats till utbild-
ningens innehåll, inklusive att ha ansvar för var 
sin odlingslott i skolan med varierade grönsaker, 
nådde massor av barn på Perus högland under 
tiden för stödet. Ändå är det en ganska liten 
insats i det stora hela, med tanke på de enorma 
behov som finns. Men upplevelsen av pojken 
och alla hans kompisar visar så tydligt på vikten 
av att det lokala ägandeskapet i insatsen finns 
hos skolan och hos barnen, samt att barnen 
själva bär med sig kunskapen om sina rättigheter. 

Bilden av pojken som jag bär med mig 
säger mig både att han själv, hans skolkompisar 
och deras familjer förbättrat sin hälsa och 
bidragit till den lokala utvecklingen, genom att 
Rädda Barnen har gett de initiala ekonomiska 
förutsättningarna och att hållbart och långsiktigt 
arbete måste bygga på lokala krafter som agerar 
medvetet och med kunskap.  ●
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SIMONE EK
EN HISTORISK DAG  
– 20 NOVEMBER 1989!
Det var en historisk dag, den 20 november 
1989, när det internationella samfundet 
erkände principen att varje enskilt barn är 
bärare av mänskliga rättigheter.

Klockan 10.30 antogs konventionen om 
barnets rättigheter i FN:s generalförsamling med 
acklamation, det vill säga utan omröstning. Alla 
stater var överens om att godkänna konven-
tionen. Det internationella samfundet placerade 
härmed barnet på den politiska agendan och 
fastslog att varje barn har egna rättigheter och 
att dessa rättigheter ska vara universella. 

VAD HÄNDE UNDER 1900-TALET?
Låt oss titta lite på bakgrunden till att barn har 
rättigheter.

”Det är barnen som betalar det högsta priset 
för vår kortsiktiga ekonomiska politik, våra 
politiska missgrepp och våra krig”.

Det konstaterade den engelska kväkaren 
och pacifisten Eglantyne Jebb (1876–1928). 
Hon kom senare att grunda engelska Rädda 
Barnen i maj 1919 i London. Sex månader 
senare grundades Rädda Barnen i Sverige den 20 
november 1919. För Eglantyne Jebb handlade 
det om politik. Barnen var offer för politikernas 
missgrepp och i den meningen rättslösa. Därför 
borde de ges mänskliga rättigheter, vilket bara 
kunde ske om politiken ändrades så att den tog 
hänsyn till barnens intressen. 

Vägledande i värderingarna under denna 
tid var också Januz Korczak (1878–1942), som 
var en världsberömd polsk-judisk barnläkare, 
pedagog och författare. Han skrev böcker 
för både barn och för vuxna om barn. Han 
dog i Treblinka tillsammans med barnen från 

barnhemmet i Warszawa. Han förordade barnets 
rätt till sin barndom.

1924 antogs i Nationernas Förbund i Genè-
vedeklarationen om barnets rättigheter med fem 
principer. Genom denna deklaration om barnets 
rättigheter, den första om barnet som en individ, 
beslutar människor från alla nationer, oavsett ras, 
nationalitet och tro, att arbeta för att uppfylla 
dessa fem principer för barnets bästa. Eglantyne 
deltog i arbetat med att formulera Genève- 
deklarationen, men innan dess så antogs 
Genèvedeklarationen av Internationella Rädda 
Barnen-unionen vid dess möte den 23 februari 
1923. Den blev definitivt antagen av styrelsen 
vid dess möte den 17 maj 1923 och underteck-
nades av ledamöterna i generalförsamlingen den 
24 februari 1924. Genèvedeklarationen antogs 
senares samma år av Nationernas Förbund.

Denna deklaration utvidgas till tio principer 
och antogs i FN:s General församling den 20 
november 1959. 1959 års deklaration känneteck-
nas bl a av principer om:

”Mänskligheten är skyldig att ge barnet det 
bästa den har att erbjuda”

”Barnet skall åtnjuta särskilt skydd och skall 
genom lagstiftning eller andra medel förberedas 
möjligheter att fysiskt, psykiskt, moraliskt, andli-
gen och social utvecklas på ett sunt och normalt 
sätt och under fria och värdiga betingelser. Vid 
lagstiftning i detta syfte skall ”barnets bästa” 
vara av helt avgörande betydelse.”

”Barnet skall åtnjuta social trygghet, barnets 
skall ha rätt till tillfredställande kost, bostad, vila 
och fritidssysselsättning samt sjukvård och fri 
undervisning.”

”Barnet skall fostras i en anda av förståelse, 
tolerans, vänskap mellan folken och till full insikt 
om att dessa arbetsförmåga och begåvning bör 
ställas i medmänniskors tjänst.”
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ville stärka arbetet med den nya konventionen 
utifrån frivilligorganisationernas perspektiv och 
kunskaper. Vi träffades efter FN sessionen och 
beslutade att jag skulle inbjuda andra frivillig-
organisationer till ett möte för att diskutera det 
poliska arbetsdokumentet. Jag bjöd in organi-
sationer med konsultativ status med ECOSOC 
och bad dem att granska Polens arbetsdoku-
ment och jämföra med deras egna organisa-
tioners mandat och intressen. Inbjudningar 
gick till kyrkor och kvinnoorganisationer och 
barnorganisationer och juristorganisationer. 
Vi lyckades få en möteslokal hos UNICEF. Vi 
blev ett tjugotal organisationer i Genève med 
representanter också från både New York, 
London, Bryssel. Vi arbetade tillsammans i tre 
hela dagar och granskade Polens arbetsdoku-
ment samt andra regeringars förslag. 

Vi dokumenterade så våra förlag och 
kommentarer och argumenten till de förslag som 
fanns framlagda. Vi formulerade också egna nya 
förslag till artiklar. Vi konsulterade med våra 
respektive huvudkontor. Det blev långa och 
hårda meningsutbyten men vi beslöt att det räckte 
om samtliga organisationer ställde sig bakom 
andemeningen i förslagen till FN:s arbetsgrupp 
som presenterades i ett samlat dokument från 
NGO-gruppen, frivillig organisationernas grupp. 
Vi sammanställde alltså våra förslag som skulle 
vara ett lobbying instrument i kontakterna 
med regeringarna. Jag bevakade också de årliga 
styrelsemötena för UNICEF, UNHCR, ILO och 
WHO, för att lyssna till vilka barnfrågor som togs 
upp och vad som sades – om det sades något 
om barn över huvud taget. Jag tog också vara 
på dessa tillfällen som gavs för att diskutera våra 
idéer med regeringsdelegater och FN-experter.

 Men hur skulle vi påverka utformandet 
av FN-konventionen? Vi fick i nuläget inte 
lägga fram våra förslag till FN mötet, eftersom 
regeringarna ansåg att vi icke var likställda med 
dem och inte skulle bli ansvariga för barnets 
rättigheter, som de. 1980 talet var också det 

kalla krigets dagar med många låsningar mellan 
öst- och västblocken. Detta förändrades dock 
med tiden.

HUR KAN FRIVILLIG-
ORGANISATIONERNA FÅ ETT  
INFLYTANDE I UTFORMANDET  
AV FN-KONVENTIONEN?
När NGO-gruppen gemensamt samlat ihop 
alla våra förslag i ett doku ment med hjälp av 
sekretariatet DCI och ordföranden från ICCB. 
RBI var ordförande vid de första mötena. Vi 
måste vara ute i god tid före FN-mötena, efter-
som när delegaterna kommer till Genève har de 
instruktioner från sina huvudstäder och då är det 
svårt att få dem att ändra en text, de är bundna 
av direktiv från sina regeringar. Barnkonventions 
mötena pågick en vecka före MR kommission-
ens möten varje år och rapporterna från FN:s 
arbetsgruppens barnkonventions möten antas av 
MR kommissionen sedan ECOSOC och så FN:s 
Generalförsamling varje år .

NGO gruppens dokument var nu klart och 
vi ville nå ut till samtliga delegater i arbetsgrup-
pen som utformade FN-konventionen. Vid 
vårt möte diskuterades flera alternativ att nå ut. 
Några föreslog att vi kontaktade ”like-minded” 
regeringar som Nordiska länder, Kanada, 
Australien, Nederländerna etc. Jag delade inte 
den åsikten utan ansåg att vi måste nå alla länder 
och inte ha ett västerländskt kontaktnät. Så jag 
erbjöd gruppen att vi kunde samlas hemma 
hos mig, mitt i Genève, för att äta på svensk 
ärtsoppa och punsch samt hårt bröd och ost. En 
svensk torsdagstradition.

Så jag skrev fina inbjudningar till alla 
regeringsdelegater och inbjöd dem till denna 
svenska ärtsoppstradition. (Inbjudan från 
Rädda Barnen International lyder “You are 
together with other Government delegates and 
UN and NGOs: representatives in the Open 
ended Working Group on the Convention on 

Dessa båda deklarationer 1924 och 1959 
är grunden till FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Polska regeringen lade från 1976 vid 
flera FN-sessioner fram förslag till att utforma 
en enda konvention. Deras argument var att 
båda dessa deklarationer har alltför begränsad 
genomslags kraft, eftersom de inte är folkrättsligt 
förpliktande och inte innehåller någon 
kontrollfunktion. 

En intensiv debatt om barnets rättigheter hölls 
i FN:s generalförsamling 1979. Att förvandla 
deklarationerna om barnets rättigheter till 
en FN konvention var icke möjligt, eftersom 
texterna var skrivna som en förklaring och 
inte som en juridisk text. Flera regeringar 
tyckte att det räckte bra med ”FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna” 
som inkluderade barnet och uttryckte åsikten 
att det behövs inte nya konventioner för olika 
grupper av människor i världssamfundet. Barn är 
människor och bör kunna inbegripas i mänskliga 
rättighetsförklaringen. Fanns det konflikter mellan 
barnets rättigheter och föräldrarnas rättigheter? 

Men under debattens gång framkom dock att 
barn har speciella behov, som inte tillgodosetts. 
Flera regeringar från utvecklingsländerna 
upplevde att barns utsatthet i deras länder inte 
tillräckligt uppmärksammats och när barn svälter 
ihjäl, utnyttjas i hårt arbete för att överleva, 
måste alla medel tas i anspråk för att förbättra 
barns villkor, barns sårbarhet och barns speciella 
behov, och barns röster saknades. Detta avgjorde 
att FN:s General församling fattade följande 
beslut i en resolution.

”Uppdraga åt FN:s kommission för de mänsk-
liga rättigheterna att tillsätta en arbetsgrupp för att 
utarbeta en konvention om barnets rättigheter.” 

Den polska regeringen ombads utforma ett 
arbetsdokument till denna arbetsgrupp. Resolu-
tionen var optimistisk och trodde att konven-
tionen skulle kunna antas redan påföljande år. 
Men det skulle komma att ta tio års förhandlade 
innan konventionstexterna vara klara.

NU BÖRJAR ARBETET MED ATT SKRIVA 
FN-KONVENTION OM  
BARNETS RÄTTIGHETER
Rädda Barnen öppnade – Bureau Internationale 
de Rädda Barnen – ett eget kontor i Genève i 
samband med att Rädda Barnen fick konsultativ 
status vid FN:s ekonomiska och sociala råd. 

Initiativet till detta togs av dåvarande 
generalsekreteraren Håkan Landelius. Detta 
innebar att Rädda Barnen kunde närvara och 
även tala under särskilt anvisade tider vid alla FN 
sessioner men inte hade rösträtt. Jag utsågs till 
chef  för kontoret och uppdraget var:

• Informera om Rädda Barnens verksam-
het.

• Bevaka, påverka och delta i FN-organen, 
främst UNICEF:s möten och styrel-
semöten och UNHCR:s (FN:s flyktingor-
gan) olika möten och styrelsemöten. 

• Delta i arbetet med att utarbeta en 
konvention om barnet rättigheter. 

• Delta i FN:s kommission för de mänsk-
liga rättigheterna.

• Informera huvudkontoret i Stockholm 
om vad som var på gång i Genève och få 
vägledning.

Så börjar den allmänna orienteringen om vad 
som pågår i FN och 1982 deltog jag för första 
gången i mötet med FN:s arbetsgrupp för utfor-
mandet av konventionen om barnets rättigheter.

Det var en stor FN-sal och ca 27 rege-
ringar deltog under Prof. Adam Lopatkas 
ordförandeskap (Polen) och endast två 
frivilligorganisationer som Defence for Children 
International (DCI) och International Catholic 
Child Bureau (ICCB). 

Vi lyssnade till debatterna som utgick från 
Polens arbetsdokument. Vi tre RBI, DCI, 
ICCB beslutade att det var viktigt att vi deltog 
i arbetet. Vi ansåg att det behövdes mer av 
barnkunskap och gräsrotskunskaper, inte bara 
diplomater och internationella jurister. Vi 
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för barns hälsa.” 

Artikel 31 Rätt till vila och fritid
Många utvecklingsländer upplevde att detta inte 
borde vara en mänsklig rättighet utan att barn 
leker spontant på gårdar och gator etc. Men 
barnets rätt till lek och rekreation såväl som 
skydd från ekonomiskt utnyttjande och skadligt 
arbete fastslogs genom denna artikel (se artikel 
32 skydd mot ekonomiskt utnyttjande d v s hårt 
barnarbete). Den frivilligorganisation som var 
mest aktiv i denna fråga, om rätten till lek, var 
den svenska sektionen av IPA International Play 
Association som bl a uppvaktade de svenska 
delegaterna. Det blev också en bekräftelse till 
barnets rätt till sin barndom.

Artiklar 32, 34, 35, 36 Skydd mot sexuellt 
utnyttjande och andra former av utnyttjande

Frivilligorganisationerna bidrog på flera sätt 
till utformningen av dess artiklar. Vi i NGO-
gruppen drev på för att artikeln om sexuellt 
utnyttjande även skulle ta upp prostitution och 
pornografiskt material och för att förbudet 
mot handel med barn skulle få en egen artikel. 
Vi var även också aktiva när det gällde att få 
in en artikel som tar upp alla andra former av 
utnyttjande. I och med denna artikel täckte 
konventionen även in oförutsedda problem som 
kunde komma upp i framtiden.

Artikel 38 Skydd i väpnade konflikter (barnsoldater)
Barnsoldatfrågan var den allra svåraste artikeln 
med den nya konventionen. Konflikten gällde 
framöverallt åldern för rekrytering av barn 
som soldater från 15 år eller 18 år. Initiativet 
till denna artikel kom från Kväkarna och från 
RBI med stöd från hela NGO-gruppen. Vi 
genomförde en mycket aktiv lobbying under 
många år. En stor besvikelse att det blev 15 år 
för rekrytering av barnsoldater. Men nu finns 
det ett Tilläggsprotokoll till FN-konventionen 
som lyfter fram åldersfrågan till 18 år. Artikel 
38 handlar också om andra regler i väpnade 

konflikter mycket från Röda Korsrörelsen.

Artikel 39 Rehabilitering
NGO-gruppen föreslog bl a följande:
”Rehabilitering av barn som utsatts för någon 
form av vanvård, utnyttjande eller övergrepp, 
tortyr eller någon annan grym, omänsklig eller 
förnedrande behandling eller bestraffning, eller 
väpnade konflikter”, som är andemeningen 
i denna artikel. NGO:s var hela tiden osäkra 
om den skulle accepteras eftersom den kräver 
ekonomiska resurser. Men alla var överens och 
det var inte svårt att få acceptans artikeln.

Artikel 42 Informationsskyldighet om konventionen
Denna artikel har sitt ursprung från 
NGO-gruppen som ville att FN-konventionen 
skulle bli känd, inte bara hos regeringar utan 
även hos vuxna och barn.

Artikel 44, 44 och 45 Kommittén för barnets 
rättigheter, rapporteringen och arbetsmetoder
Övervakningen av genomförandet av den nya 
konventionen orsakade många och långa debat-
ter. Några av de frågor som det fanns delade 
meningar om gällde vilket organ som skulle ha 
ansvaret för övervakningen, hur konventions-
staterna skulle rapportera och vilken roll som 
UNICEF, och frivilligorganisationerna skulle ha. 
En svår fråga var finansieringen, se nedan.

NGO-gruppen föreslog en oberoende 
FN-kommitté för barnets rättigheter som skulle 
granska regeringsrapporter. NGO-gruppen ville 
också att frivilligorganisationerna skulle rapport-
era till FN-kommittén om brister i tillämpningen 
av FN-konventionen i olika länder. Detta är nu en 
mycket etablerad roll för frivilligorganisationerna 
till vår FN-kommitté. Det var också viktigt att 
ha en dialog med regeringarna för att lyfta fram 
problem och diskutera eventuella åtgärder för att 
förbättra barnets rättigheter. Praxis har vuxit fram 
med åren när samhällets alla aktörer deltar.

FN-konventionen är ett samarbetsavtal 

the Rights of  the Child invited to exercise your 
“right” to have Swedish Pea Soup at an informal 
gathering at ….”) 

Många regeringar kom och frivilligorgani-
sationerna fick i uppdrag att testa våra idéer på 
delegaterna under detta informella möte. Det 
blev ett möte mellan nord och syd och öst och 
väst och NGO:s. Många länder var ju skeptiska 
till NGO:s och många länder hade inga NGO:s 
i sina länder heller, t ex Kina eller Sovjetunionen 
etc. Men efter ärtsoppan så sa flera regerings-
delegater att NGO:s var trevliga, kunniga och 
bra diskussionspartners, inte ett hot. Man kan 
säga att efter ärtsoppan blev det en betydligare 
lättsammare atmosfär även mellan regeringar 
som inte umgicks utanför FN-sessionerna. Nu 
kunde vi träffa regeringsdelegater till luncher och 
ibland till frukost och presentera våra förslag för 
att få deras kommentarer. Nog trodde jag efter 
vi skulle få presentera våra förslag på fredagen, 
dagen efter ärtsoppan, men det gick inte. Vi 
hade tur att Australiens delegat tog upp vårt 
dokument och föreslog att det skulle tas upp vid 
nästa FN-session året därpå. 

Därefter blev vi inbjuda till de olika FN -
debatterna och ibland till arbetsgrupper som 
utformande förslag när delegaterna icke var 
överens. Detta samarbete pågick sedan 1983 
till 1989 och vi åt ärtsoppa varje år och dessa 
informella möten var av stor betydelse, eftersom 
regeringsdelegaterna kunde diskutera fritt 
med oss och vi med dem. NGO-gruppen blev 
också mer aktiva i sina möten och våra förslag 
skickades till våra huvudkontor. 1985 skapades 
ett svenskt Nätverk för Barnkonventionen, 
som jag hade initierat, som träffade de svenska 
delegaterna innan de reste ner till Genèveförhan-
dlingarna. Detta var en utmärkt arbetsmetod. I 
Genève tog vi kontakt med FN-delegationerna 
och presenterade våra förslag. På det sättet 
var samtliga involverade och informerade om 
våra förslag i god tid före förhandlingarna. 
Det kändes viktigt att informera och diskutera 

NGO-förslagen med så många aktörer som 
möjligt både i huvudstäderna (Stockholm), olika 
länders FN-delegationer i Genève och med FN:s 
sek re tariat för mänskliga rättigheter i Genève. 
Ett mycket krävande arbete samtidigt som 
bevakningen av FN-organen skedde för att få 
så mycket information som möjligt och sprida 
våra förslag. Detta arbetssätt blev en modell 
och vi lyckades som pionjärer bryta igenom 
och profilera NGO:s som sakkunniga och bra 
förhandlingsdelegater. Nu är lobbying mycket 
mer vanlig arbetsmodell.

NÅGRA ARTIKLAR MED SITT 
URSPRUNG FRÅN NGOS
FN-konventionen med sina 54 artiklar har 
utvecklats med 13 paragrafer och/eller artiklar 
från frivilligorganisationerna och har därmed 
förstärkt barnets rättigheter inom flera nya 
områden. Här några exempel:

Artikel 19 – Skydd mot övergrepp
Frivilligorganisationerna inkluderade ”förebyg-
gande åtgärder”, men lyckades inte få stöd för 
det svenska förbudet mot aga i familjen, men 
texten ”skydd mot fysiskt och psykiskt våld” 
kan tolkas som ett förbud mot aga och FN 
kommittén tar regelbundet upp denna fråga vid 
utfrågningar av regeringar och rekommenda-
tioner till länder.

Artikel 24 Hälso- och sjukvård speciellt par 3
Paragraf  3 i artikel 24 tar upp kvinnlig 
omskärelse – eller, som sedvänjor numera kallas, 
kvinnlig könsstympning. Denna paragraf  tillkom 
på initiativ från frivilligorganisationerna, närmare 
bestämt kvinnoorganisationen Inter-African 
Committee och Rädda Barnen International. Det 
tog 7 år med lobbying för att få den nuvarande 
texten antagen ”Konventionsstaterna skall vidta 
alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att 
avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga 
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och även den svenska regeringsdelegaten var 
inledningsvis positiva men ganska snart ändrade 
de flesta sig och insåg att detta skulle kunna få 
negativa konsekvenser för fattiga länders vilja 
att ratificera konventionen. Det fanns därmed 
två förslag: antingen finansiering från konven-
tionsstaterna själva eller från FN:s allmänna 
budget för mänskliga rättigheter. Om konven-
tionsstaterna skulle ha stått för kostnaderna för 
kommitténs arbete hade det inneburit att det 
kostat pengar att ansluta sig till konventionen 
om barnets rättigheter. Denna typ av finansiering 
praktiseras för FN:s konvention mot tortyr, som 
antogs 1984. Modellen har visat sig ha allvarliga 
nackdelar, som att övervakningen inte tilldelas 
de resurser den behöver och att vissa länder inte 
anser sig ha råd att ansluta sig.

Slutligen (1989) efter omröstning i Tredje 
Utskottet förlorade USA och principen att 
övervakningen av mänskliga rättigheter ska 
samlas under en gemensam FN-finansiering från 
FN:s allmänna budget för mänskliga rättigheter 
hade segrat. Förslaget i enlighet med detta 
kunde därmed formellt antas i FN:s gener-
alförsamlingen. Idag har 193 länder ratificerat 
FN-konventionen om barnets rättigheter men 
USA och Somalia har bara signerat. Syd-Sudan 
är ny FN-medlem och har inte anslutit sig. 
Förhandlingar pågår.

KVINNLIG KÖNSSTYMPNING  
LITE HISTORIK TILL ARTIKEL  
OM HÄLSA ARTIKEL 24�3
”Konventionsstaterna ska vidta alla effektiva 
och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa 
traditionella sedvänjor som är skadliga för 
barns hälsa”

En kort och neutralt formulerad mening. 
Men bakom den låg år av påverkansarbete – 
lobbying, strategidiskussioner och möten för 
Rädda Barnen International och den afrikanska 
kvinno-organisationen Interafrican Committee. 

Den afrikanska kvinnoorganisationen hade 
erfarenheter från konsekvenserna på kvinnors 
hälsa och jag uttryckte farhågor för barnets 
hälsa. En utmärkt kombination av organisationer 
med stöd från andra NGO:s för vårt intensiva 
lobbyarbete mot UNICEF, Kommissionen för 
mänskliga rättigheter och WHO, som erbjöd 
ett kompakt motstånd vid denna tid. Vi skulle 
inte lägga oss i gamla tusenåriga traditioner, 
respektera andra kulturer och det var inte en 
fråga om mänskliga rättigheter etc. Regeringar 
var också ovilliga att ta upp denna barnfråga. 
Vi talade om traditionella sedvänjor som var 
skadliga i stället för kvinnlig omskärelse. Vid 
ett seminarium i Senegal, där bl a en stark och 
gripande SIDA-finansierad film visades, fick vi 
Senegals hälsominister att lova att verka för att få 
bort företeelsen. Senegals ambassadör i Genève 
tog upp frågan och en resolutions antogs 
som underlättade vårt arbete för att få gehör i 
utformandet av barnkonventionen. Vi började 
bearbeta de afrikanska staterna. Västerländska 
regeringar var beredda att stötta förslaget 
om Senegal tog initiativ, vilket också skedde. 
IAC talade i FN-sessionen och i Barnkonven-
tionsgruppen, vilket jag också gjorde, men 
vi råkade ut för en felaktig översättning som 
ansåg att traditionella sedvänjor var ”barbariska 
traditioner”. Detta ledde också till att många 
afrikanska delegater gick ut från FN-mötet 
och vi fick FN-sekretariat att be om ursäkt, 
feltolkning. Arbetet var svårt på alla plan. De 
stora FN-organen var emot förslaget, regeringar 
var försiktiga och frivilligorganisationer hade 
delade åsikter, men vi kämpade på.

Vi fick dock mer och mer stöd från 
regeringar som de nordiska länderna, England, 
Holland, USA etc.

FN-konventionen för barnets rättigheter är 
den första internationella konvention (1989) 
som tar upp kvinnlig omskärelse eller kvinnlig 
könsstympning, som det nu heter. Runt 16 
afrikanska stater har nu förbjudit kvinnlig 

med regeringar och FN-kommittén för barnets 
rättigheter skall vägleda regeringar och de 18 
ledamöterna är inte en domstol.

KONVENTIONENS INNEHÅLL
Konventionen innehåller 54 artiklar uppdelade 
i tre delar som behandlar substansfrågor, 
övervakningssystem och slutbestämmelser. 
Den ger en helhetssyn på barnet och innehåller 
såväl medborgerliga och politiska rättigheter 
som ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. Även humanitär rätt som handlar 
om rättigheterna för barn i väpnade konflikter 
finns med. Barnets rätt till skydd mot alla 
former av övergrepp och utnyttjande slås fast 
i en rad artiklar. Konventionen betonar också i 
flera artiklar vikten av internationellt samarbete 
mellan staterna. ”Artikel 4 … för att genom-
föra dessa rättigheter i konventionen skall 
konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med 
utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga 
resurser och, där så behövs inom ramen för 
internationellt samarbete”.

De fyra grundläggande principerna om 
barnets bästa i främsta rummet, om vikten av 
att lyssna till barnet, om dess rätt till liv och 
utveckling samt om varje barns rätt att utan 
diskriminering få del av sina rättigheter ska 
prägla allt arbete för barn och finns i artiklarna 
2,3 6 och 12. Dessa grundläggande principer 
uttrycker en barnsyn med ett rättighetspers-
pektiv och kan tolkas tillsammans med andra 
artiklar eller var för sig. Tillämpningen av de 
fyra principerna ger en dynamisk och visionär 
syn på barnets rättigheter.

ÖVERVAKNING AV FN-KOMMITTEN  
FÖR BARNETS RÄTTIGHETER
FN:s Kommitté består nu av 18 ledamöter, 
efter att en Costa Ricaresolution lagts fram till 
FN:s Generalförsamling 1995 att ändra från 10 

ledamöter till 18 ledamöter. Nästa alla världens 
länder har ratificerat (anslutit sig till) FN-kon-
ventionen och de skall rapportera regelbundet 
till FN-kommittén hur de lever upp till konven-
tionens olika artiklar. Det har blivit en mycket 
stor arbetsbörda på Kommitténs sekretariat 
och dess ledamöter, varför det vore bra med 
fler ledamöter. Inte bara regeringar rapporterar 
utan även FN-organ och svenska frivillig-
organisationer som skriver kompletterande 
rapporter. T ex när svenska rapporten läggs 
fram så lägger även flera frivilligorganisationer 
fram sina rapporter, för att belysa en gräs-
rotskunskap om barnets rättigheter i Sverige 
och brister i tillämpningen av konventionen. 
Företrädarna för landets regering inbjuds till en 
cirka sex timmars lång utfrågning av FN-kom-
mittén. FN-kommittén överlämnar sedan ett 
skriftligt utlåtande med rekommendationer och 
kritiska synpunkter som landet måste åtgärda 
och rapportera om vid nästa utfrågningstillfälle. 
Mer om detta senare. Svenska regeringen har 
lämnat rapporter 1992, 1999, 2005, 2009 och 
2013.

Ledamöterna väljs av Tredje Utskottet till 
FN:s-generalförsamling, i sluten omröstning. 
(artikel 43) Ledamöterna skall ha högt moraliskt 
anseende och erkänd sakkunskap på det område 
som denna konvention omfattar. Kommitténs 
medlemmar skall tjänstgöra i sin personliga 
egenskap, varvid avseende skall fästas vid en 
rättvis geografisk fördelning och de viktigaste 
rättssystemen.

FINANSIERINGEN AV FN-KOMMITTEN  
FÖR BARNETS RÄTTIGHETER
Denna debatt pågick i flera år och USA 
insisterade på att FN-kommittén skulle 
finansieras av konventionsstaterna. Frågan lyftes 
i Tredje utskottet i New York eftersom vi inte 
var överens och alla texter i FN-konventionen 
antas med konsensus. Frivilligorganisationerna 
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och ställde krav på att barnet rättigheter fanns 
med på deras agendor.

 I Västafrika inbjöd Rädda Barnen 
parlamentsledamöter från åtta länder till 
en utbildning om FN-konventionen. Detta 
ledde till att ett nätverk för barnets rättigheter 
bildades i parlamentet i Dakar, Senegal. I Peru 
utbildades en tvärpolitisk barngrupp 2002 och 
i Östafrika började Rädda Barnen förbereda 
marken för liknande initiativ genom att bjuda in 
parlamentariker till arbetsmöten där varje land 
fick utarbeta handlingsplaner för det fortsatta 
arbetet för barnets rättigheter i parlamentet. 
FN:s konvention om barnets rättigheter var 
underlaget samtidigt som vi berättade om FN:s 
kommitté för barnet rättigheter i Genève och 
deras rekommendationer till de olika länderna. 
Vi passade också på att berätta om den kritik 
som Sverige erhållit. Det gav trovärdighet och vi 
berättade också om olika problemlösningar.

Nätverket för Barnkonventionen skapades 
i Södertälje 1985 av ett antal frivilligorgani-
sationer däribland Rädda Barnen. De blev 
en viktig bas för det fortsatta arbetet med 
FN-konventionen. Senare höll vi hearings i 
Riksdagen varje år för att låta barnen komma till 
tals via sina organisationer. Sedan sammanställde 
vi Hearingrapporterna till en rapport till FN:s 
kommitté för barnets rättigheter i Genève.

EUROPEISKA UNIONEN
Lissabonfördraget är den Europeiska Unionens 
Grundlag. Debatten om den pågick i många 
år och åsikterna om vad som skulle ingå var 
oräkneliga. Men Rädda Barnen och andra ideella 
organisationer inom EURONET lyckades bidra 
med att barnets rättigheter också skulle vara en 
del av Lissabonfördraget. EU består inte bara 
av vuxna! Några år innan Lissabonfördraget 
började diskuteras hade European Children’s 
Network (EURONET), ett nätverk för ideella 
organisationer i nästan alla 25 medlemsländer 

som arbetar för barnets rättigheter. I flera år var 
jag ordföranden och Rädda Barnens repre-
sentant i EURONET. När v började studera 
de olika förslagen till det som skulle bli EU:s 
grundlag såg vi att det inte fanns någonting 
om barn. Texterna handlar om arbetsmarknad, 
ekonomi och allt möjligt annat men barn nämn-
des överhuvudtaget inte alls – det var en lag 
för vuxna. Det räckte inte med en aktiv svensk 
organisationer, vi måste ha en bred förankring 
i ett europeiskt närverk som visade sig vara 
en förutsättning för att vi skulle få inkludera 
barnets rättigheter i fördraget.

EURONOET hade också sammanställt en 
rapport om barnrättskommitténs rekommen-
dationer till varje land som överlämnades till 
landet regering. Rädda Barnen i Sverige var 
speciellt aktiva under våra EU ordförandeskap.

EU-stadgan om de grundläggande 
mänskliga rättigheterna utarbetades vid ett 
konvent med företrädare för varje l EU-land, 
kommissionen, EU-parlamentet och de 
nationella parlamenten. Den tillkännagavs 
formellt i Nice 2000. Rädda Barnen – och 
EURONET – var aktiva även i arbetet med stad-
gan. Den innehåller en artikel, artikel 24, som 
handlar om barnets rättigheter. Denna artikel tar 
upp barnets rätt till skydd och omvårdnad och 
rätten att fritt uttrycka sina åsikter samt att dessa 
åsikter skall beaktas i frågor som rör barnet. 

Lissabonfördraget: artikel 3, som handlar 
om unionens mål, står att unionen ska “bidraga 
till ... skydd för mänskliga rättigheter, särskilt 
barnets rättigheter” (3.3)

… I sina förbindelser med den övriga 
världen ska unionen bekräfta och främja sina 
värderingar och intressen samt bidra till skydd 
av sina medborgare… skydd för de mänskliga 
rättigheterna, särskilt barnets rättigheter… (3.5)

I och med att Lissabonfördraget trädde kraft 
år 2009 blev även stadgan juridiskt bindande för 
EU:s medlemsländer.

könsstympning i sin lagstiftning. Detta innebär 
dock inte att kvinnlig könsstympning försvinner 
över en natt, kanske är det en generationsfråga, 
men kunskapen sprider sig och många flickor 
börjar nu undra över vad som är bra för hälsan 
med kvinnlig könsstympning. Så allt tar tid.

Kvinnlig könsstympning antogs senare av de 
afrikanska kvinnorna vid en konferens i Dakar, 
Senegal 1995. Efter ytterligare uppvaktningar, 
debatter och rapporter till Kommissionen för 
mänskliga rättigheter.

RIKSDAGENS TVÄRPOLITISKA  
BARNGRUPP
Riksdagsledamöter från samtliga politiska 
partier samarbetar över partigränserna för att 
stärks barnet rättigheter. 

Detta blev verklighet år 1992 då den 
tvärpoliska barngruppen bildades i den svenska 
riksdagen. Initiativet kom från Eva Zetterberg, 
riksdagsledamot från vänsterpartiet. Bak-
grunden var en livlig debatt om hur asylsökande 
barn behandlades och hur man respekterade 
barnets bästa i främsta rummet vid beslut 
från Migrationsverket. I detta sammanhang 
anordnades ett seminarium med Rädda Barnen. 
Den svenska regeringen med riksdagens god-
kännande hade den 29 juni 1990 ratificerat FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Syftet med 
det informella nätverket var att verka för att 
förbättra situationen för de mest utsatta barnen 
i Sverige och världen.

Rädda Barnen såg genast vikten av den 
tvärpolitiska barngruppen och deltog i deras 
månatliga möten som gruppen inbjöd till. 
Där kunder Rädda Barnen presentera sin syn 
på olika aktuella barnfrågor, dela ut underlag 
till motioner och frågor som kunde ställas i 
riksdagens kammare, samtidigt fick vi värdefull 
information om sådant som pågick i kommit-
téer och i riksdagen. I början var Rädda Barnen 
den enda ideella organisationen som arbetar 

med barnets rättigheter och med att prioritera 
kontakten med den tvärpolitiska barngruppen. 
Påverkansarbete var inte en lika självklar del av 
de ideella organisationernas arbete som det är 
idag. Men så småningom började flera och fler 
organisationer komma till mötena vilket också 
var viktigt för den tvärpolitiska barngruppen att 
få ytterligare information om barnen.

Den tvärpolitiska barngruppen lade fram 
många gemensamma motioner. Det innebar att 
barnfrågorna blev viktigare än partipolitiken. 
Motioner har också nått framgång – ofta 
handlade det om frågor där Rädda Barnen varit 
pådrivande. År 2004 lämnade till exempel den 
tvärpolitiska barngruppen in en motion som 
föreslog att ansvaret för ensamkommande flyk-
tingbarn som kommer till Sverige skulle överföras 
från Migrationsverket till kommunerna. Därmed 
skulle dessa barn hamna under socialtjänstens 
tillsyn och kunna få hjälp till exempel med behan-
dling av trauman. Dess utom framhöll motionen 
att Migrationsverket satt på dubbla stolar i och 
med att myndigheten både hade ansvaret för 
omhändertagandet av barnen och skulle bedöma 
deras ansökningar om uppehållstillstånd.

Rädda Barnen hade drivit denna fråga 
länge – och i december 2004 biföll riksdagen 
motionen. Den var ett steg framåt och innebar 
en förbättring för många ensamkommande 
flyktingbarn från Afghanistan, Somalia och 
andra krigsdrabbade länder. Men snart dök 
nya problem upp; antalet kommunplatser 
räckte inte till när fler och fler ensamma barn 
kom, vissa kommuner vägrade helt att ta emot 
flyktingbarn och många kommuners socialt-
jänst behövde mera kunskap om barnen och 
deras rättigheter. Nya frågor för Rädda Barnen 
att driva i påverkansarbetet. Samtidigt gick 
modellen för den tvärpolitiska barngruppen 
på export. I Europeiska Unionens parlament 
bildades en “allians för barnets rättigheter” 
enligt svensk modell. Den var till exempel aktiv 
inför valet av nya EU-kommissionärer 2004 
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SLUTORD
Konventionen om barnets rättigheter har nu 
funnits i 25 år. Har barnet fått sina rättigheter 
tillgodosedda? Tyvärr inte, men kunskapen om 
att barn har rättigheter har spridits i många 
länder. FN-konventionen är folkrättsligt 
bindande åtagande för regeringar som kallas för 
Konventionsstater. De har det yttersta ansvaret 
och i Sverige sker flera transformeringar av olika 
artiklar till svensk lag. För myndigheter och 
kommuner och landsting har FN-konventionen 
blivit en del av deras ansvar och finns i olika 
handlingsplaner och strategier för att förverkliga 
FN-konventionen. Frivilligorganisationerna 

har ofta FN-konventionen i sina stadgar och 
många yrkesorganisationer har även inkludera 
FN-konventionen i sin verksamhet.

Det tar tid att förstärka barnrättsperspektivet 
i samhället men vi är på väg och när alla barn 
känner till sina rättigheter kommer mycket att 
hända i beslutsfattandet om frågor som rör barn.

Att lyssna till barn har blivit mycket mer 
uppmärksammat och modeller arbetas fram 
nationellt, regionalt och lokalt kanske även i 
familjer. Men det finns mycket mer att göra för 
att respekten för barnets rättigheter ska bli en 
del av vardagen. 

Det kräver tålamod, men ge ej upp kampen! ●
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STAFFAN JANSON
RÄDDA BARNENS KAMP MOT VÅLD OCH 
KRÄNKANDE BEHANDLING AV BARN
Rädda Barnen har ända sedan sin tillkomst 
år 1919 arbetat för att skydda barn från att 
utsättas för våld. Till en början handlade det 
främst om att skydda barn i väpnade konflikter, 
men efterhand har arbetet mot våld mot barn 
i arbete, i skola och i hemmen blivit alltmer 
framträdande. Inom det internationella 
arbetet hör detta till Svenska Rädda Barnens 
mest prioriterade frågor – att inget barn 
någonstans skall utsättas för våld eller 
kränkande behandling. 

När FN under 2015 skall arbeta med att 
ersätta de internationella millenie målen ser 
Rädda Barnen det som självklart, att barns rätt 
till skydd mot våld skall vara en central del av 
den nya agendan. Stora framsteg har visserligen 
gjorts på många områden där barnfattigdomen 
har minskat, fler barn överlever sin femårsdag, 
fler barn går i skolan och tillgången till rent 
vatten har ökat. Däremot är det tveksamt om 
det gjorts några betydande framsteg när det 
gäller kränkningar av barns rättigheter. Minst 
en halv miljard barn utsätts varje år för någon 
form av våld och övergrepp och 85 miljoner 
barn arbetar under farliga förhållanden.

De skandinaviska länderna har gått i 
bräschen för en våldsfri uppfostran. Norge var 
först i världen med att förbjuda skolaga år 1936 
och Sverige var först med anti-aga lag 1979. När 
jag började arbeta som barnläkare i mitten av 
1970-talet var det inte ovanligt, att vi tog emot 
svårt misshandlade eller grovt vanvårdade barn. 
Detta har lyckligtvis blivit allt ovanligare. Jag har 
personligen haft förmånen att leda de nationella 
svenska studierna om misshandel av barn, där 
vi bl a kunnat visa att medan majoriteten av 
alla föräldrar på 1970-talet ansåg att kroppslig 

bestraffning var en naturlig del i en god 
uppfostran av barn. Ett beteende dagens unga 
föräldrar ser med avsky på.

När jag 1986–1989 arbetade med utveckling 
av mödra- och barnhälsovård i Jordanien 
och Palestina fick jag på nytt ta emot barn 
med svåra skador av misshandel. Jag tog då 
initiativet till en offentlig diskussion om hur 
barn behandlades i det Jordanska samhället. 
Det väckte en viss uppmärksamhet och idag 
leder det jordanska kungahuset arbetet mot 
barnmisshandeln. 

Jag har på senare år, tillsammans med rädda 
Barnens ledning och representanter från den 
svenska riksdagen, fått möjlighet att driva 
påverkansarbete för en uppfostran fri från 
våld, direkt mot inflytelserika parlamentariker 
i ett antal länder som Japan, Filippinerna, 
Indonesien, Brasilien och Sydafrika. Brasilien 
har nu anti-aga lag och i flera av de andra 
länderna ligger lagförslag och väntar. Antalet 
länder som antagit anti-agalagar har ökat 
hastigt de sista åren och Rädda Barnens 
enträgna påverkansarbete med Sverige som 
föregångsland har säkert bidragit till detta. 

Men de nationella system som finns för att 
garantera barns skydd är ofta svaga. Hösten 
2014 var jag med Rädda Barnen i Sydafrika. 
Där anger nära 60% av alla föräldrar att de slår 
sina barn regelbundet och 15–20% av alla barn 
anger att de får stryk av sina lärare, trots att 
det varit förbjudet sedan 1996. I Bangladesh är 
förhållandena likartade och där leder jag f.n. ett 
forskningsprojekt om barnmisshandel, där vi 
också samarbetar med Rädda Barnen i Dhaka. 
Det känns som ett Sisyfosarbete att arbeta mot 
barnmisshandel i många av de här länderna och 
den här typen av arbete måste också gå hand i 
hand med allmänt förbättrade förhållanden för 
familjer och barn. Men långsamt, långsamt blir 
det bättre och man skall inte misströsta för att 
framstegen verkar små, för många små steg i rätt 
riktning betyder stora förbättringar på sikt.  ●
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SVEN WINBERG
CRIN - ETT EXEMPEL PÅ RÄDDA 
BARNENS LÅNGSIKTIGA UTHÅLLIGA 
ARBETE FÖR BARNETS RÄTTIGHETER
När barnkonventionen trädde i kraft 1990 fanns 
inga verktyg för att hantera all den information 
som krävs för att pröva om konventionen följs 
eller inte, dvs. för att beskriva hur situationen 
för barns rättigheter faktiskt ser ut. Det gällde 
både sätt att samla in och bearbeta, använda 
och sprida informationen, såväl nationellt som 
internationellt. Det var ett nödvändigt arbete, 
inte minst till stöd för barnrättskommittén som 
prövar om barnkonventionen följs. Definitioner 
och klargörande av begrepp som används 
i konventionen behövde utarbetas så att de 
blev förstådda och använda på så lika sätt som 
möjligt av alla berörda. Det behövdes inte minst 
för att Barnkonventionen skulle bli en erkänd, 
integrerad del i systemet för uppföljningen av 
FN:s mänskliga rättigheter. 

Mot denna bakgrund började Rädda 
Barnens engagemang för att stödja arbetet 
med informationsutbyte om hur situationen 
för barns rättigheter ser ut hemma och ute i 
världen. Några frivilligorganisationer i Genève 
deltog redan från 1983 i arbetet med att utforma 
barnkonventionens innehåll. Rädda Barnen 
deltog i det arbetet och var från 1991 pådrivande 
för att utveckla informations- och dokumenta-
tionshanteringen kring barnkonventionen. Bl a 
Unicef, engelska och svenska Rädda Barnen, 
tog ett betydande ansvar i den utvecklingen. 
Om man inte fick information om andras 
arbete var risken uppenbar för dubbelarbete i 
de många frivilligorganisationerna, i ländernas 
myndigheter, på Universitet och högskolor, i 

FN-systemet osv. Från början gällde det också 
att ta reda på vilka organisationer som höll på 
med arbete för barnets rättigheter för att länka 
samman kunskapen och informationen de 
bidrog med. Det tog tid innan olika nätverk för 
detta kunde etableras.

Utifrån dessa behov bildades 1995, efter ett 
längre förarbete, CRIN (Child Rights Inter-
national Network). Save the Children UK var 
från början värdorganisation. Det kom att dröja 
ända till 2009 tills CRIN fick legal status som en 
fristående organisation i Storbritannien. Rädda 
Barnen har från början aktivt stött CRIN med 
kunskap, engagemang och pengar.

CRIN är idag ett ledande, globalt nätverk 
av 3000 organisationer som arbetar till stöd 
för barns rättigheter i världens alla länder och 
stödjer sig på publikationer, forskning och 
informationsutbyte. Det är fortfarande kärnan 
i CRIN:s arbete. Alla som söker information 
om barnrättighetsarbete i hela världen kan 
söka i CRIN:s olika databaser. Det gäller 
både vad som publiceras i FN-systemet, av 
frivilligorganisationer, inom forskning om 
barns rättigheter etc.

T ex finns en rättsdatabas där man kan 
hitta lagar och bestämmelser för ett flertal 
länder liksom sammanfattningar av rättsliga 
prövningar etc. Men CRIN arbetar också aktivt 
för att förändra situationen för barns rättigheter. 
”CRIN arbetar för rättigheter- inte välgörenhet 
och gör kampanjer för verklig förändring av hur 
regeringar och samhällen ser på och behandlar 
barn” www.crin.org

Rädda Barnens stöd till CRIN har gjort och 
gör skillnad för barnets rättigheter i världen.  ●

SVANTE SANDBERG
TANKAR PÅ EN BUSSTERMINAL
Just där på den stora bussterminalen i Paraguays 
huvudstad Asunción avgjordes en diskussion 
jag haft med mig själv femton år tidigare. Då 
på nittiotalet, många år innan jag började jobba 
på Rädda Barnen, pågick i Sverige och på andra 
håll i världen en diskussion om hur man bäst 
stoppar barnarbete i fattiga länder. Grovt sett 
stod två uppfattningar mot varandra. Den ena sa 
”ungar ska aldrig jobba, de ska gå i skolan, allt 
barnarbete ska vara förbjudet”. Och den andra, 
bl a Rädda Barnen, sa ungefär ”man måste 
skilja på olika sorters barnarbete, det skadliga, 
exploaterande måste förbjudas, men så länge 
det finns fattigdom så kommer barn att behöva 
hjälpa till med familjens försörjning, och de 
kan göra detta på ett sätt som inte behöver vara 
skadligt för dem.”

Därifrån jag då betraktade den diskussionen 
(med de då aktuella bilderna av den fruktans-
värda exploateringen av mattvävande ungar i 
Asien) hade jag svårt att tänka något annat än att 
barnarbete i alla dess former alltid ska förbjudas. 
Punkt slut.

Så gick tiden och jag började jobba på Rädda 
Barnen. Och jag lärde mig mer om barnrättsar-
bete i världen och hur man mest effektivt 
bekämpar barnarbete. Jag började, lite motvilligt, 
ta till mig den mer ”komplicerade” synen på 
barnarbete.

Tills allting den där dagen på bussterminalen 
blev mycket tydligare. Vi var där för att delta i ett 

informationsmöte som de arbetande barnen på 
bussterminalen ordnade. Här hade alltid en massa 
ungar jobbat som skoputsare, godisförsäljare, bud 
till kioskägarna (som ofta var deras föräldrar) eller 
ännu värre, utnyttjats sexuellt. De hade slitit, mis-
shandlats och missat skolan. Tills de en dag med 
stöd av Rädda Barnens partner, den paraguayan-
ska barnrättskoalitionen CDIA, bildade en egen 
organisation för att försvara sina rättigheter.

Med hjälp av sin organisation kunde ungarna 
få tillåtelse från sina föräldrar att både gå i skolan 
och sedan hjälpa till med sina jobb på termina-
len. Man fick en lokal i anläggningen, där CDIA 
hade vuxna som hjälpte barnen med läxorna, 
erbjöd mellanmål och kunde ingripa om barnen 
utsattes för hot. Men framför allt så stöttade 
barnen varandra genom sin egen organisation.

Och när jag såg dem stå där i den stora 
terminalhallen och med mikrofon i hand 
berätta för de passerande busspassagerarna 
om sin organisation, om att de skötte skolan 
och arbetade hederligt, att de förväntade sig 
respekt av alla vuxna, och när jag såg hur många 
människor saktade in sina steg för att lyssna 
mer uppmärksamt på vad ungarna hade att 
säga, så var den gamla diskussionen med mig 
själv avgjord. De här barnen hade vänt sin tuffa 
situation till en styrka för dom själva. Och med 
deras frimodighet och vilja att ta sig fram i livet, 
så stod jag och kände mig helt övertygad: det 
är sånna här ungar som kommer att se till att 
barnarbete kommer att försvinna.  ●



70 71

THOMAS HAMMARBERG
”Kom till Rädda Barnen och arbeta för barnets 
rättigheter!”, det var locktonerna som spelades 
upp i mitt öra. 

Jag var inne på sista varvet som 
generalsekreterare för Amnesty Inter national på 
dess Londonkontor- och längtade hem. Men jag 
ville inte släppa möjligheten att jobba vidare för 
mänskliga rättigheter – på ett meningsfullt sätt.

Det var den oförtröttlige Gunnar Ström på 
RB:s Stockholmskontor som la ut lockbetet. 
Han beskrev den förändringsprocess som 
inletts av Lars H Gustavsson och andra, med 
ordförande Karin Söders stöd. Det var upplagt 
för något riktigt, riktigt intressant. 

Rädda Barnen skulle nu på allvar satsa på 
rättighetsperspektivet. Tiden var mogen, i 
Geneve pågick nu arbetet att hamra fram en 
konvention om barnets rättigheter. RB hade 
åsikter och bidrog.

Jag var inte nödbedd, tvärtom. Under sex 
år hade jag konfronterats med systematiskt 
förtryck i land efter land: åsiktsförtryck, 
rättsvidriga frihetsberövanden, försvinnanden, 
tortyr och politiska mord. 

I detta fanns en barnaspekt; inte så få av de 
drabbade var minderåriga. Och när de direkta 
offren var vuxna som innebar det så ofta att 
deras barn också drabbades. 

Men det var en aspekt till. Det stod klarare 
än någonsin för mig att arbetet för mänskliga 
rättigheter kommer att ta lång, lång tid. 
Förtryckets rötter sitt djupt. Det handlar i 
grunden om attityder. 

Vad kunde då vara mer meningsfullt än att 

arbeta för barns rättigheter? Att försöka ge ett 
bidrag till att barn får en uppväxt där de skyddas 
mot övergrepp och där de visas den respekt vi 
hoppas i sin tur ska ge varje människa en trygg 
och solidarisk relation till andra.

Arbetet på konventionen i Geneve hade 
så långt gått rätt bra. Inte bara RB utan också 
andra frivilligorganisationer togs på allvar 
av diplomaterna (det var ju tydligt på vilken 
sida den sakliga kompetensen fanns). Det 
såg faktiskt ut som om den framväxande 
konventionen skulle kunna bli en modell för 
andra bindande texter om mänskliga rättigheter 
i framtiden. 

Tiden för själva idén om barnets rättigheter 
var verkligen mogen. 

På tips av Lars H började jag läsa Janusz 
Korczak och blev djupt påverkad. Inte bara över 
hans livsöde och hans kamp för barnhusbarnen 
i Warszawas ghetto utan lika mycket över 
hans texter. Ingen har beskrivit vad barnets 
rättigheter egentligen innebär så inträngande 
som Korczak.

Så det blev sex fulla år i RB-ledningen (jag 
är förstås alltjämt medlem). Sex år av resor 
till de länder där vi hade verksamhet. Sex år 
av organisations arbete här hemma. Många 
lärdomar och bra kamratskap – där vi alla 
försökte göra vårt bästa.

Gjorde vi någon nytta? Jag tror verkligen 
det. Vi bidrog inte minst till att själva idén om 
barnets rättigheter slog rot. 

Vad kunde vara viktigare?  ●
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VIVECA LUNDMARK
Medlemmar från Rädda Barnen deltar när 
barnrättskommittén granskar Sverige.

När det var dags för Sverige att få ta del av 
kritik och förslag på förbättringar av hur Sverige 
bäst kan efterleva barnkonventionen hade jag 
förmånen att delta.

Innan denna händelse hade jag en stark 
övertygelse om att uppgiften att sprida kunskap 
kring barnkonventionen och vad den innebär 
var ämnad för mig. Inom lokalföreningen i 
Piteå var vi en arbetsgrupp som arbetade med 
detta och peppade varandra. Vi hade verkligen 
roligt och kände att vi gjorde nytta men det 
var liksom vår grej, vi var ganska ensamma om 
det men fortfarande tillfreds med vad vi kunde 
åstadkomma.

Att bli utsedd till, att för Norrbottens del, få 
vara den medlem som får möjlighet att delta vid 
granskningen av Sverige vid FN:s högkvarter 
för mänskliga rättigheter i Genève kändes stort 
och mäktigt men föga anade jag vilken kraft och 

gemenskap jag skulle få chansen att uppleva.
Det blev till att styra om privatliv (en examen 

kom emellan) och arbetsliv för att få möjlighet 
att infinna sig på Arlanda i maj 2009. Inom 
gänget från Sverige delade vi den beskrivna 
övertygelsen vilket direkt ingav en känsla av 
gemenskap som bestod även sedan vi kom hem 
och skulle jobba med påverkansarbetet. Jag hade 
läst på om vem och vilka som väljs in i Barn-
rättskommittén men att de skulle visa sig vara så 
kompetenta, respektingivande och ödmjuka när 
de förde de svenska barnens talan gentemot vår 
svenska regering överraskade mig. Den styrkan 
det gav bär jag fortfarande med mig, när hälften 
av dem har granskat Sverige igen och antagligen 
påpekar att ”vi för tredje gången frågar efter era 
åtgärder och hur ni kan tillåta att tonårsflickor-
nas psykiska ohälsa fortsätter att öka, t ex”.

Denna händelse och resa är en av mina 
godbitar som jag inte skulle ha fått varit med om 
utan ett medlemskap i Rädda Barnen.  ●



74 75

INNOVATION



76 77

BJÖRN WESTLUND
DET LOKALA ENGAGEMANGET 
UTGÅNGSPUNKT FÖR ARBETET FÖR 
BARNS RÄTTIGHETER
Redan på 1960-talet var Rädda Barnen verksamt 
i Perú. Efter svenska elevers engagemang i oper-
ation Dagsverke 1965 och 1966 byggdes genom 
Rädda Barnen 120 skolor i byar mellan Puno, 
förbi Sicuani, och Cusco – ända ner till Machu 
Picchu. På den tiden hade inte Rädda Barnen 
någon representation i Latinamerika men flera 
volontärer var på plats för att delta i projektet.

I samband med att samma region i början 
av 1980-talet utsattes för förödande torka 
återupptog Rädda Barnen engagemanget. Ett 
stort inledningsprojekt var att borra brunnar i 
anknytning till alla de 120 skolorna och i de byar 
där skolorna låg (detta skedde i samarbete med 
personal på Atlas Copco som startat ”Vatten 
åt alla” för att bidra med vatten åt skolorna). I 
samband med den mycket utsatta situationen 
för barnen gjorde också tidningen Land en stor 
insamling som omvandlades i kraftvälling som 
distribuerades via skolorna.

Det var någonstans här, i planeringsarbetet 
med projekten på Altiplano, som vi insåg att detta 
inte är något som vi kan klara på egen hand. Vi 
måste ha både förankring bland lokalbefolkningen 
och vi behövde deras kunskap och erfarenhet för 
att det hela skulle fungera. Därför påbörjade vi 
ett samarbete med bland andra organisationen 
TECIRA, som bedrev sin verksamhet runt 
Puno och Juliaca, och Caritas, katolska kyrkans 
lokala sociala organisation, som fanns i Ayaviri 
och Sicuani. Detta gjorde att vi både kunde 
tillverka handpumparna till brunnarna med lokala 
hantverkare och att vi med tiden kunde byta ut 
kraftvällingen mot lokala grödor som quinoa, rik 
på protein och fibrer, och de näringsrika grödor 
som årets olika stationer gav.

Själva idén att förankra och bygga arbetet 
utifrån lokala och regionala resurser, både vad 
gäller människor, deras kunskaper och erfaren-
heter, och lokala material, grödor och teknik, 
blev utgångspunkt för arbetet i hela Sydamerika. 
Det var ett praktiskt sätt att tydliggöra rättigheter 
bland människorna själva och det var också ett 
tydligt demokratiskt stöd. Just att arbeta med 
barnets rättigheter skapade fickor och korridorer 
av utrymme för engagemang och mobilisering 
då det inte uppfattades lika provokativt som att 
arbete med rättigheter för vuxna. Att lyfta fram 
barnets rättigheter till hälsa, utbildning, delak-
tighet och skydd lät snällt och delvis opolitiskt 
– ”Barnen är vår framtid” – var ju vad många 
politiker, också diktatorer, proklamerade. 

Många av länderna i regionen var fortfarande 
diktaturer (Chile, Argentina och Paraguay) och 
det var till organisationer som drev rättigheter 
och som hade en demokratisk intern struktur 
som Rädda Barnen sökte samarbetsparter. På sikt 
skapade detta arbete ökade möjligheter då vi hårt 
drev att ”Barnen är nu – det är NU de ska få sina 
rättigheter inte i framtiden, men framtiden blir 
annorlunda om de får sina rättigheter nu.”

Det här var på många sätt ett nytt och 
annorlunda sätt att arbeta. Det krävde också av 
Rädda Barnen att förändra arbetssätt. Vi kunde 
stödja med struktur, system och vara coacher. Vi 
lärde oss mycket om hur man måste vara lyhörd, 
tålmodig, öppen och orädd för konflikter. Det 
blev inte alltid som vi tänkt oss, men det blev 
inte så tokigt ändå. Vi kunde, tillsammans med 
MANTOC i Perú, lyfta de arbetande barnens 
eget deltagande i kampen för sina rättigheter. 
Tillsammans med PIDEEE i Chile utvecklades 
modeller och metoder för att arbeta med barn 
och unga som utsatts för eller varit vittnen till 
tortyr. I Argentina samarbetade vi med bland 

BJÖRN WESTLUND
OKONVENTIONELLA METODER
Under 1980-talet byggde Rädda Barnen upp 
sin verksamhet i Sydamerika. Ett av länderna 
var Chile som var hårt drabbat under en hård 
diktatur. Förtryck och våld riktades också mot 
barn. PIDEE, Fundación para la Protección de 
la Infancia Dañada por los Estados de Emer-
gencia, arbetade med stöd av Rädda Barnen med 
barn och unga som varit vittne till eller själva 
utsatta för misshandel och tortyr. Det handlade 
om tusentals barn och unga. 

För många barn var PIDEE andningshålet. 
Här fick de stöd och hjälp mitt i våldet, 
utsattheten och oron. Eftersom ägaren till 
huset där verksamheten bedrevs började 
trakasseras av diktaturen måste det köpas 
loss för att kunna försäkra fortsättning av 
verksamheten. Sida och Rädda Barnen höll 
med. Pengar ordnades men de måste föras in i 
landet i kontanter eftersom PIDEE inte kunde 
ha ett bankkonto och för varje enskild ledamot 

i PIDEEE:s styrelse skulle det vara alltför 
komprometterande att få in en så stor summa 
på sitt privata konto. Så jag for med flyg från 
Lima i Perú till Santiago i Chile med en väska 
innehållande 115 000 USD. Hade tullen eller 
säkerhetspolisen på flygplatsen tagit mig vet 
jag inte vad som hänt – även om jag hade en 
igenomtänkt historia om viktiga investeringar 
med mig. Nu kom jag igenom. PIDEE kunde 
köpa huset. Där pågår än i dag verksamhet till 
utsatta barn och unga.

Förutom Maria Eugenia Rojas, som då var 
PIDEE:s huvudansvarige, fanns också organisa-
tionens läkare med då pengarna lämnades över. 
Hon heter Michelle Bachelot och är idag, för 
andra gången, Chiles president.

Ibland behövs okonventionella metoder för 
att stöd och rättigheter ska komma fram och få 
genomslag. Rädda Barnen har många gånger fått 
vara mycket uppfinningsrik för att verksamheten 
ska fungera.  ●
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LEIF BERNEMO
I början på 1980 anställdes jag som data/
IT-chef. Detta efter att haft ett antal olika inter-
vjuer med avdelningschefer, kanslichef  Gunnar 
Ström och slutligen dåvarande Styrelse.

På den tiden var all dataverksamhet utlämnad 
på servicebyråer. Jag och den då avgående 
Datachefen gjorde undersökningar hos olika 
servicebyråer, där det framkom att det inte 
var ekonomiskt eller tekniskt ansvarsfullt att 
fortsätta med en sådan lösning. Vi kontaktade 
då olika Datorleverantörer och efter utvärdering 
och godkännande av Styrelsen införskaffades en 
av IBM:s datorer typ AS400.

Detta är början på Rädda Barnens väg in i den 
då moderna datorvärlden, på den här tiden var

persondatorerna bara en pappersprodukt.
 Vår första och viktigaste uppgift var att 

bygga ett insamlingssystem för att få kontroll 
på kampanjer och inkomna medel, samtidigt 
som vi installerade terminaler till personalen på 
dataavdelningen och gav möjlighet till andra att 

börja använda ordbehandling samt utskrifts-
möjligheter.

Några år senare införskaffade vi EN person-
dator och skrivare till ekonomiavdelningen då 
deras behov att utföra kalkyler och beräkningar 
var stort.

 När Rädda Barnen flyttade till nya lokaler 
på Torsgatan kom det stora genombrottet för 
datorutvecklingen. Vi installerade datorserver, 
ett heltäckande internt datornät samt började 
byta ut alla gamla terminaler mot persondatorer, 
registrerade ett domännamn ”räddabarnen.rb”. 
Rädda Barnen fick därigenom möjligheter att 
enkelt kommunicera internt och externt med 
andra dartoranvändare.

En ny IT-chef  anställdes med huvudansvar 
att införskaffa ett nytt datorsystem för insamling 
och kampanjer då det system som byggdes på 
1980-talet inte skulle klara av övergång mellan 
1900-talet och 2000-talet.

Själv gick jag i pension den 31-12-1998.  ●

andra MEDH för att ge stöd till barn och unga 
till försvunna eller fängslade föräldrar. 

Alla dessa organisationer blev de som förän-
drade och som utförde och utvecklade arbetet, 
ofta under mycket utsatta förhållanden och i 
svåra situationer. Rädda Barnen hjälpte till med 
att systematisera kunskaper och erfarenheter, 
formulera modeller, metoder och arbetssätt samt 
att påverka myndigheter och beslutsfattare och 
att driva opinion genom att lyfta frågorna på 
nationell och internationell nivå.

Vår önskan var att dessa enskilda och 

icke-statliga organisationer med tiden skulle 
kunna utgöra ett demokratiskt rättighetsnätverk 
för att bygga folkrörelser från basen och på så 
sätt på bredden och djupet kunna driva viktiga 
barnrättsfrågor. Där var vår ambition för hög 
och den var kanske redan från början orealistisk. 
Men vi vet att alla dessa organisationer gjort och 
många gör fortfarande ett bestående arbete i 
kampen för barnets rättigheter, för deltagande 
och för en demokratisk utveckling. Rädda Barnen 
bidrog med ett barnrättsperspektiv och vi har 
varit en viktig samarbetspart i detta arbete!.  ●
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ANN-CECILIA THENANDER
1994 RÄDDA BARNEN 75 ÅR – 
SVERIGES STÖRSTA BARN KALAS 
I KUPOLEN I BORLÄNGE
Det startade med att vi fick använda Kupo-
lens Mässhall i Borlänge helt gratis tack vare 
dåvarande chefen Björn Sundqvist. Beskedet 
fick vi i maj månad och på några månader så 
arrangerade jag tillsammans med alla frivilliga 
RB:are, företag mm ”Sveriges största barn-
kalas”. Hela Dalarna var engagerat. En del var 
tveksamma, men min paroll var att det fanns 
bara möjligheter.

Dalatrafik bjöd alla barn under 15 år på gratis 
resa med buss eller tåg tur och retur till Borlänge 
för att kunna delta i festligheterna som varade 
i två dagar, lördag och söndag kl. 10:00–16:00. 
Ena dagen firades RB 75 år och den andra 
barnkonventionen 5 år.

7500 barn fick gratis tårta med saft eller 
Coca Cola, varmkorv med bröd och dryck, glass, 
fiskdamm, karusell. Det var underhållning varje 
timme båda dagarna, av barn för barn, från en 
tjusig scen som fanns kvar efter Jussi Björlings 
tenortävling med högtaleri mm.

Mässhallen (en oerhört stor yta) var fylld av 
aktiviteter för barn, bilrace (små), prova att åka i 

rullstol, vilse i skogen, karuseller mm. Vuxna fick 
betala 10 kronor för entré och allt övrigt såsom 
särskilda bakelser som tillverkats av AMU i Säter, 
varm korv med bröd, kaffe, Coca Cola, glass.

Det var fantastiskt hur många företag i 
Dalarna som sponsrade oss. Det var frivilliga 
från många föreningar, nära och kära som ställde 
upp och hjälpte till under dagarna.

Under dessa två dagar fick vi in 172 000 
kronor till Rädda Barnen. Vår enda kostnad var 
för vakter som patrullerade under natten mellan 
lördag och söndag.

TV Gävle Dala var där och gjorde reportage 
liksom alla tidningar. Det gav mycket publicitet 
för RB och Barnkonventionen.

Jag fick pris från FRII 1995 som årets 
insamlare och med motiveringen: ”För att med 
stort personligt engagemang ha genomfört ett 
framgångsrikt lokalt insamlingsprojekt 1994 som 
dessutom innehöll information och opinions-
bildning.”

Alla barn i alla skolor bjöds in. En egen 
affisch skapades.

Det var den största händelsen i Dalarna 
jämfört med ”Dalecarlia Cup” och ”Peace and 
love” idag. ●

ANITA GLANS
PROJEKTRESOR FÖR DEN SVENSKA 
PERSONALEN
Rädda Barnen hade under åren 1982–1992 ett 
system där personal, som inte besökte något 
av programländerna i tjänsten, kunde ansöka 
om att göra en projekt-/studieresa på Rädda 
Barnens bekostnad. Totalt 20 anställda fick 
tillfälle till detta. Resorna var mycket uppskat-
tade, personalen vittnade om en större förståelse 
och motivation för sina arbetsuppgifter och för 
Rädda Barnens verksamhet. Även personalen 
i programländerna fick större förståelse för 
personalen på huvudkontoret.

Reglerna var främst att man måste ha varit 
tillsvidareanställd i minst tio år och personer 
med längst anställningstider kom först i fråga. 
En fördelning av resorna mellan avdelningarna 
eftersträvades och beslut fattades av personal-
chefen i samråd med berörda chefer. Resenären 
fick ett eller flera uppdrag att utföra under 
besöket och förutsattes att lämna en skriftlig 
rapport till sin chef  och personalchefen, gärna 
även muntligt med diabilder på ett personalmöte.
Resorna gick till Bangladesh, Etiopien, Kap 
Verde, Mexiko och Nordjemen och det var av 
naturliga skäl administrativ personal som kom i 
fråga för resorna. Frågan om att fortsätta med 
resorna kom upp ett par gånger senare men 
beslutet att inte göra det, stod fast.

Själv fick jag, tillsammans med en lokalfören-
ingsrepresentant som åkte på styrelsens uppdrag, 
åka till Kap Verde. Året var 1987, tolv år 
efter att landet hade blivit självständigt, och 
vattenbristen var ett mycket stort problem, utan 
bistånd och emigranternas pengar hade man 

svårt att överleva. Rädda Barnen byggde upp 
hela barn- och mödravården på Kap Verde och 
överlämnade så småningom verksamheten till 
landets myndigheter.

Per Tamm, vår projektchef  på Kap Verde 
sedan starten 1977, tog emot oss och tog hand 
om oss på bästa tänkbara sätt. Vi besökte 
tre av nio bebodda öar som var mycket olika 
till sin karaktär. Vi besökte flera barn- och 
mödravårdskliniker, en del pojkhem där det 
fanns möjlighet till skolutbildning, hantverk 
och fritidsaktiviteter, ett par daghem där barnen 
uppträdde med sång och dans för oss, en 
barnklinik och en förlossningsavdelning på ett 
sjukhus. På en barn- och mödravårdsklinik hade 
man börjat tillverka ett vällingpulver som såldes 
billigt samtidigt som man informerade om hur 
viktigt rent vatten var. Jag glömmer aldrig den 
tecknade bilden av en mamma som matade sitt 
barn med en napp flaska med smutsigt vatten 
som sen rann ut i andra änden! Försäljningen av 
vällingpulvret gick så bra att man skulle flytta 
tillverkningen till en spagettifabrik. 

Rädda Barnen hade flera anställda på Kap 
Verde, förutom Per en barn sjuksköterska, en 
barnläkare och en handikappterapeut. Det var 
helt otroligt att träffa alla engagerade personer 
och få insyn inte bara i landet men också per-
sonalens arbets- och levnadsvillkor. Och tre av 
de fyra anställda är i dag fortfarande bosatta på 
Kap Verde. Det var en upplevelse att få komma 
till vackra Kap Verde, det är fortfarande ”mitt 
land”! Jag återvände dessutom en gång, rent 
privat, och Per visade mig hur verksamheterna 
fortfarande pågår och utvecklas. ●
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OLOF RISBERG
Jag minns tiden på Pojkmottagningen med stor 
glädje och stolthet. Anders Nyman och Börje 
Svensson startade mottagningen -91 och det var 
den första enheten i landet som satte pojkars 
utsatthet i centrum. Per-Erik Åström kom på 
det enkla och geniala namnet. Det var och är 
viktigt att de pojkar som vi arbetat med förstår 
att vi träffar andra, att det inte bara är han som 
sitter där mittemot mig som är utsatt. Margareta 
Erixon hade kommit in i arbetet innan jag 
började och hennes kunskap och värme var 
något som vi män verkligen tog till oss. Hon var 
den första inom Rädda Barnen som på allvar 
ville driva frågan om behovet av Barnahus i 
Sverige. Andra har senare tagit åt sig den äran 
vilket känns snålt och onödigt.

Jag kom från dåvarande PBU och det jag 
direkt slogs av var det omfattande stöd vi då fick 
av Rädda Barnen. Jag kände hur hela kansliet 
stod bakom oss i det pionjärarbete som vi 
gav oss in i. Förutom att bedriva kvalificerad 
behandling för sexuellt utsatta pojkar tog vi 
emot pojkar som begått övergrepp. Det var 
naturligtvis så att någon på Torsgatan undrade 
om en barnrättsorganisation verkligen ska arbeta 
med unga våldtäktsmän men det var enkelt att 
markera behovet. Barnkonventionen säger vi lite 
slarvigt men det är viktigt att komma ihåg den 
egentliga titeln. FN:s konvention om barnets 
rättigheter. De här pojkarna som begått allvarliga 
kränkningar och övergrepp var och är barn och 

de har rätt till stöd och hjälp. Det var och är 
fortfarande min övertygelse att genom att även 
arbeta med unga förövare kan vi förebygga våld 
och övergrepp.

Vi anlitades i stor utsträckning av media och 
fick alltfler förfrågningar om att ge föreläsningar 
runt om i landet. Vi fick stöd av Rädda Barnens 
förlag och hjälp med att både skriva och public-
era totalt fem böcker i ämnet.

En dag ringde en lokalföreningsordförande 
och ville att jag skulle komma till ett årsmöte 
en onsdagskväll. Jag satte mig i bilen och körde 
de 45 milen och kom så fram till ett mindre 
samhälle. Mötet skulle hållas i en skola och jag 
kom strax innan mötet skulle börja. Jag möts 
av en äldre kvinna som jag stött på tidigare och 
vi går mot aulan. Sex äldre medlemmar sitter 
och väntar på första raden. Jag tar fram mitt 
material och väntar. Ordföranden ursäktar sig 
över att så få har kommit. Jag håller ändå den 
föreläsning jag har förberett. Får väl inte så där 
värst många frågor och någon av de äldre är 
väldigt sömning den här kvällen. Jag avslutar, får 
en fin blomsterkvast och kör hem till Stockholm 
i mörkret.

Fem dagar senare kommer en medarbetare 
från vår ekonomiavdelning upp till Pojkmottag-
ningen och överräcker ett brev. Lokalföreningen 
tackar så mycket för mitt engagemang och 
skänker 150 000 kronor direkt riktat till vårt 
arbete.  ● 

ÅSA LANDBERG
Varje barn har rätt till en uppväxt fri från våld 
och sexuella övergrepp. Det barn som blivit 
offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, 
tortyr, väpnade konflikter eller annan omänsklig 
behandling har rätt till rehabilitering och social 
återanpassning. På Rädda Barnen har jag fått 
vara med om att förverkliga den visionen. 

Jag började min anställning på Rädda 
Barnen 2004. Jag kom från barn- och 
ungdomspsykiatrin i Stockholm där jag varit 
anställd som psykolog på en specialenhet för 
våldsutsatta barn. På mitt nya arbete skulle jag 
fortsätta att arbeta direkt med barn, men också 
få mer utrymme för påverkansarbete. För mig 
innebar det en chans att kunna lyfta de orätt-
visor och brister som jag mött i mitt tidigare 
arbete. Och bristerna var stora! Många barn 
som utsatts för våld eller övergrepp for illa i 
rättsväsendet och alltför få erbjöds behandling 
och rehabilitering. 

Det var roligt att börja på Rädda Barnen! 
Istället för att enbart arbeta med andra 
behandlare fick jag nu arbetskamrater som var 
till exempel journalister, jurister, statsvetare. 
Jag lärde mig massor och kände också att mina 
specialistkunskaper kom fram. 

Ett av mina första ansvarsområden på 
Rädda Barnen var barnahus. Då fanns det inga 
barnahus i Sverige, men det fanns på Island. 
Det var vi avundsjuka på! På ett barnahus 
samarbetar myndigheterna kring ett barn som 
misstänks vara utsatt för brott. Målet är att 
barnet ska slippa att åka till flera olika lokaler 
och myndigheter och upprepa sin berättelse 
för många olika personer. Barnahuset ska vara 
inrett på ett sådant sätt att barn och tonåringar 
känner sig trygga och bekväma. Representanter 
för socialtjänst, polis, åklagare och hälso- och 

sjukvård samarbetar som ett team med barnets 
rättigheter i fokus. 

Rädda Barnen arbetade aktivt för att 
modellen skulle implementeras hos oss. Och det 
gav resultat! I februari 2005 fick Åklagarmyn-
digheten, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalver-
ket och Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen 
att starta barnahus på försök runt om i Sverige. 
Rädda Barnen bjöds, som enda ideell organi-
sation, in till en samrådsgrupp. Där ingick jag. 
Det blev startskottet för ett intensivt arbete med 
att sprida modellen och höja kvaliteten på de 
barnahus som startade. 

Under åren som gått har Rädda Barnen och 
jag varit med om att ta fram nationella kriterier 
för barnahus, hållit i nätverk för barnahusens 
personal och utvärderat verksamheterna. Jag är 
väldigt stolt över vad vi åstadkommit! 

Idag, nio år senare, finns det tjugonio 
barnahus som tillsammans ser till att barnen i 
170 av landets 290 kommuner nu har tillgång till 
en barnvänlig miljö om de utsätts för våldsbrott. 

En hel del kvarstår att göra. Barnahusens 
kvalitet är ojämn, en del av verksamheterna 
fungerar väldigt bra, andra har stora brister. Det 
handlar till exempel om att polis och åklagare 
inte har resurser att utreda i tid och om att alla 
barn inte erbjuds krisstöd. Om Sverige ska 
leva upp till de krav som FN:s konvention om 
barnets rättigheter ställer upp och få en jämn 
och hög kvalitet på landets Barnahus måste det 
till både struktur- och lagförändringar.

Jag har slutat på Rädda Barnen nu. Men vi 
kämpar vidare på varsitt håll för att alla barn i 
Sverige ska få tillgång till ett barnahus och för att 
våldsutsatta barns rättigheter ska tillgodoses. 

Det har varit en fantastisk resa och vi har 
kommit en bra bit på väg!  ●
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Den ser ut som sossarnas röda ros. Det går inte. 
Vi väljer att använda Busungarna på kavajuppsla-
get”, blev den ilskna reaktionen. 

Men stormen bedarrade och frivilliga och all-
mänhet tog snart tacksamt emot våra nya riktlinjer. 
Det blev enklare och bättre att ha regler och mallar. 

Logotypen, den grafiska profilen och vår 
identitet har blivit en dörröppnare såväl i Sverige 
som i alla länder där Save the Children har 
kontor och arbetar med utsatta barn. För Save 
the Children-organisationerna över hela världen 
har en gemensam logotyp, enad grafisk identitet 

AGNETA WENNERSTRÖM NOBEL
NY LOGOTYP ÖVER HELA VÄRLDEN 
OCH EN GEMENSAM PROFIL
Året var 1999. Tio år hade passerat sedan 
Barnkonventionen antogs av FN.

29 Save the Children organisationer var 
nu i färd med att bilda en allians – dåvarande 
International Save the Children Alliance. 
Barnkonventionen var den gemensamma pelaren 
för nästan samtliga dessa organisationer. Men 
hur märktes det? Hur skulle omgivningen förstå 
ett det fanns en koppling mellan de 29?

Det fanns ingen uttalad gemensam vision 
eller verksamhetsidé. Varje organisation hade 
sin egen identitet. Budskapen såg olika ut. Den 
grafiska profilen likaså, med olika typsnitt, 
typografi, färger, bildval…

Logotypen utgjordes visserligen av en barn-
symbol, men ibland var barnet en mager liten 
figur, ibland runt och välmående. Uppåtsträckta 
hjälpsökande armar, eller armar som hängde 
slakt utmed kroppen – här fanns alla varianter. 
Barnet kunde ha blå, röd, orange eller grön färg. 
Inget fanns egentligen gemensamt. Nu startade 
arbetet med en enad global profil.

Steg ett blev en gemensam logotyp – vår 
symbol och vårt namn – och det var Rädda 
Barnen Sverige som lanserade det förslag som 
kom att antas av samtliga Save the Children 
organisationer över hela världen.

Den grafiske formgivaren Christophe Dol-
hem ritade om Rädda Barnens tidigare logotyp 
och vi beslutade samtidigt att lämna den tidigare 
så inarbetade blå färgen till förmån för en röd.

• Logotypen ritades i rundare, mer barnlika 
former.

• Barnet med sina uppåtsträckta armar 
”rör sig” och den ena armen sticker ut ur 
cirkeln – en symbol för barnets egen kraft 
och vilja.

• Cirkeln runt barnet står för det globala 
samarbetet med barnet i centrum för allt 
vi gör.

• Symbolen är röd för att markera engage-
manget i kampen för barns rättigheter. 
Den röda färgen står också för värme och 
omtanke.

I steg två gick vi vidare med den grafiska 
identiteten och enades om gemensamt typsnitt, 
profilfärger, design, bildmanér mm.

Steg tre ägnades åt Rädda Barnens identitet, 
vision och verksamhetsidé, värderingar och 
kännetecken. Dessutom riktlinjer för hur vi 
skulle kommunicera allt detta begripligt och så 
enkelt som möjligt.

Steg fyra innebar ett gigantiskt praktiskt 
arbete med nytryck av kontorsmaterial, skyltar, 
dekaler, flaggor, banderoller, broschyrer, affis-
cher… Hemsidan och intranätet fick ny design. 
Därtill skrev vi handböcker med riktlinjer för 
hur Rädda Barnens profil ska kommuniceras. 
Vi höll informationsmöten och utbildningar 
för personal och frivilliga. Hit hörde också 
den mycket otacksamma uppgiften att som 
”profilpolis” tillrättavisa våra egna som missade 
att följa riktlinjerna samt att bevaka utomstående 
”varumärkessnyltare” som utnyttjar Rädda 
Barnens namn för egen vinning på grund av 
organisationens goda renommé.

Arbetet hade en enorm bredd. Det handlade 
om allt från beslut huruvida skylten vid entrén 
skulle limmas eller skruvas mot väggen till hur 
Rädda Barnens vision och verksamhetsidé skulle 
uttryckas.

Vilka blev då reaktionerna? Ja, de lät inte 
vänta på sig. Två damer från en lokalförening 
anmälde sin ankomst till kontoret. 

”Vi vägrar att använda den nya logotypen. 
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systemet skulle kunna kommunicera sinsemellan 
var standardisering absolut nödvändigt. T ex 
skulle medarbetare på insamlingsavdelningen 
kunna göra egna urval för kampanjer, medan 
föreningsverksamheten hade sina behov av att 
kunna kommunicera med medlemmarna. Dessu-
tom skulle ekonomisystemet kunna ta hand om 
redovisningen av olika aktiviteter. Ibland var vi 
tvungna att kompromissa för att komma vidare.

Den största utmaningen blev att införa ett 
nytt ekonomisystem – för kansliet och för alla 
våra kontor ute i världen. Ekonomisystemet 
skulle möjliggöra uppföljning och styrning av 
verksamheten. Och det skulle främst vara verktyg 
för de olika delarna i verksamheten, programmet, 
insamlings- och medlemsverksamheten. Det 
var därför viktigt att medarbetare och chefer 
inom programmet involverades. Det var ju inte 
ekonomifolkets verktyg i första hand. Vi lyckades 
genomföra ett ”paradigmskifte” där cheferna 
kunde ta fullt ansvar för sina egna budgetar. Det 
var inte längre ekonomichefens ansvar att medel 
användes på rätt sätt. För att klara det arbetet 
utvecklade vi på ekonomiavdelningen en så kallad 
controllerfunktion, vilket innebar att varje verk-
samhetschef  fick en utsedd ekonom som stöd. 

Ekonomisystemet fungerade som en kub, 
som kunde vridas och vändas utifrån olika delar 
i verksamheten – barn i krig och konflikter, 
utbildningsinsatser, barn utan vuxenstöd etc. 

Systemet kunde sortera de olika begreppen, 
särskilja och integrera så att man kunde följa tex 
utbildningsinsatser totalt och utbildning för barn 
i krig och katastrof. Vi genomförde en utbild-
ningsinsats där chefer och handläggare deltog 
och diskuterade hur systemet skulle byggas.

Kontoren ute i världen kunde skicka sina 
ekonomirapporter via internet, vilket innebar att 
deadlines för rapportering kunde hållas. Tidigare 
hade all rapportering skett med vanlig post med 
förseningar och dokument som ibland inte kom 
fram. Vi ställde också krav på korta kommen-
tarer vid större budgetavvikelser via mail från 
respektive chef. På så vi kunde styrelsen och 
ledning få en aktuell budgetuppföljning och 
tillförlitliga underlag för nya beslut.

Genomförandet tog ungefär ett år av mycket 
arbete och tankeverksamhet. Trots allt slit så var 
det min övertygelse att omläggningen till mod-
erna system var nödvändig. Rädda Barnen blev 
en modern och effektiv organisation. Vi kom 
att ligga i framkant bland ideella organisationer. 
Med dagens teknik kan det tyckas självklart det 
vi genomförde, men då var det en banbrytande 
satsning på nya arbetssätt och utkrävande av 
ansvar för verksamhetsansvariga.

Hade systemskiftet bäring på ett barn-
rättsperspektiv? Inte direkt, men väl indirekt 
genom ökad effektivitet, smidigare samarbete 
och säkrare uppföljning, kontroll och styrning. 

ANN-CHARLOTTE  
INGVARSSON SCHMIDT 

EN BANBRYTANDE SATSNING
Mina 25 arbetsår inom Rädda Barnen handlade 
om frågor kring administration och ekonomi. 
Frågor som för många är svåra att förstå och 
ganska trista. För mig har det alltid inneburit att 
stödja verksamhetens chefer och medarbetare. 
Det är kärnverksamheten, barnets rättigheter, 
som ska styra stödsystemens utformning. Det är 
den synen som har fått mig att verkligen brinna 
för mitt arbete.

Administration och ekonomi har inget 
”egenvärde” och är inget självändamål, men är 
viktiga byggstenar i hur väl man lyckas med att 
uppnå sina mål. Man ska också komma ihåg att 
det inte är egna pengar, utan givarnas. Rädda 
Barnen har därför ett alldeles särskilt ansvar att 
förvalta givarnas stöd till verksamheten på ett 
säkert och effektivt vis.

Med den utgångspunkten påbörjade jag ett 
arbete som innebar mycket mer än jag anade 
från starten. Det skulle visa sig att det var den 
svåraste och mest krävande uppgift jag hade på 
Rädda Barnen.

Året var 1996 och vi arbetade med omod-
erna och tunga ”datorsystem”. Alla frågor kring 
”data” gick via ”datachefen” som sa ja eller 
nej – för det var så det fungerade. Det betydde 
bland annat att insamlingskampanjer inte kunde 
gå ut tillräckligt snabbt och på det sätt som 
insamlingsfolket ville. Ekonomirapporteringen 
från våra kontor ute i världen sändes med vanlig 
post, vilket innebar förseningar och dokument 
som bara försvann. Några medarbetare drev på 
för att vi måste byta ut våra gamla system och 
ändra vårt arbetssätt. Vi pratade om ekonomi-, 
insamlings- och medlemssystem samt om ett 

nytt Officepaket med mail och dokument-
hantering.

Och internet var något som de flesta inte 
visste så mycket om eller hade någon direkt 
uppfattning om, men som några av oss anade 
skulle bli banbrytande.

Alla system skulle kunna användas direkt av 
medarbetare utan att passera ”dataavdelningen”. 
Ekonomi- och IT- avdelningarnas roll blev att 
förvalta och supporta den tekniska plattformen. 
Det innebar ett nytt arbetssätt där avdeln-
ingscheferna blev systemägare och därmed 
ansvariga för hur systemen skulle användas.

Efter noggranna analyser och beräkningar 
godkände styrelsen en satsning på moderna 
IT-system på motsvarande 20 miljoner kronor. 
På kansliet bildade vi arbetsgrupper för frågor 
som rörde programmet, insamlingsverksam-
heten, medlemsregister och ekonomisystem. 
Och alltsammans skulle bygga på nya, 
moderna plattformar. Inom arbetsgrupperna 
fanns medarbetare som var och en hade olika 
utgångspunkter och varierande kunskap om 
moderna IT-system och med ett typiskt Rädda 
Barnen- engagemang 

Jag var från början naiv nog att tro att 
IT-frågor var något tekniskt som kunde mätas, 
värderas och beräknas på någon slags saklig 
grund. Men så var icke fallet. Medarbetare på 
Rädda Barnen är verkligen engagerade i vad de 
vill åstadkomma, vilket i det här fallet ofta ledde 
till långa och hetsiga diskussioner och ibland 
till regelrätta konflikter som jag från starten 
inte hade förutsett. Standardisering t ex var 
för många ett rött skynke. Något som många 
tyckte att vi absolut inte behövde. Men eftersom 
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CARL VON ESSEN
KAMPANJ MOT LANDMINOR
I september 1993 projektanställdes jag för att 
under 6 månader göra en förstudie och ta fram 
informationsmaterial om landminor. Det blev 
början på en flera år lång resa som kulminerade 
med att Rädda Barnen var med i Oslo och tog 
emot Nobels Fredspris.

Det humanitära problemet med kvarlämnade 
landminor började uppmärksammas på 1990-
talet. Tusentals människor dödades och lemlästa-
des varje år av kvarlämnade minor långt efter 
att krigen var slut, med fruktansvärda effekter 
särskilt för barn. Rädda Barnens styrelse beslöt 
1994 att vi skulle satsa ordentligt på minfrågan 
och lyfta upp barnperspektivet, samt ansluta oss 
till den då nystartade internationella kampanjen 
mot landminor (International Campaign to Ban 
Landmines, icbl.org).

Vi arbetade på flera fronter, dels genom 
att få till stånd ett förbud mot personminor i 
Sverige, dels genom ett internationellt förbud. 
Frågan var mycket kontroversiell. På den tiden 
byggde den svenska försvarsplaneringen på att 
Norrland skulle mineras med hundratusentals 
personminor i händelse av anfall från Ryssland. 
Rädda Barnens medlemmar engagerade sig på 
flera sätt, genom att till exempel skriva brev till 
försvarsministern och riksdagsledamöter från 
deras län.

Inom ramen för ICBL arbetade vi för ett 
FN-förbud mot personminor. När det visade 
sig omöjligt 1995 på grund av stormakternas 
motstånd, började vi samtala med ett antal 
”progressiva” regeringar, däribland Norge, 
Kanada och Österrike. Tanken var att skapa ett 
helt nytt fördrag, som visserligen inte genast 
skulle få total uppslutning av världens regeringar, 
men som skulle attrahera en ”kritisk massa” av 
stater. Själv deltog jag i nedrustningskonferenser i 
så olika länder som Sydafrika, Norge, Belgien och 
Turkmenistan. För att snabba på processen var 
vi en grupp på tre ”ICBL-förhandlare” som tog 
fram ett första utkast till den nya konventionen.

På rekordsnabb tid – 13 månader – ska-
pades den nya konventionen, som totalförbjöd 
användningen av personminor, angav regler 
för stöd till drabbade, förstörelse av lager, o 
s v. Konventionen antogs i september 1997 i 
Kanadas huvudstad Ottawa, och i december 
1997 tilldelades ICBL Nobels Fredspris för 
sitt innovativa fredsfrämjande arbete. Minkam-
panjen var ett mycket positivt exempel på hur 
många aktörer, från gräsrotsorganisationer 
till stora länders regeringar kunde samlas och 
agera snabbt. Rädda Barnens bidrag med 
barnperspektivet var oerhört viktigt. Det är kul 
att se Nobel-diplomet i entrén på kontoret i 
Sundbyberg.  ●
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ERIC EDLUND
Jag började 1 december 1987 som organisations-
sekreterare. Inriktningen på tjänsten var då att på 
halva tiden arbeta med organisationsstöd/utveck-
ling för de tre länsförbunden i Stockholm. På den 
andra halvan skulle jag arbeta med skolfrågorna 
och med det lokala flyktingmottagandet.

Efter ett halvår blev jag tillsvidareanställd 
som organisationschef. Under mina år växte 
avdelningen från 5 personer till 17 personer. 
Det som tillkom var en ungdomsansvarig samt 
11 organisationssekreterare som jag var med 
och anställde och installerade i sina respektive 
länsförbund. Detta var något helt nytt i Rädda 
Barnen. I utgångsläget fanns sekreterare, 
assistent, skolansvarig och flyktingansvarig. Den 
skolansvarige och flyktingansvarige anställdes 
precis i den tiden då jag tillträdde som chef  
för avdelningen. Avdelningen ansvarade för 
utbildningen av förtroendevalda i länsförbund 
och lokalföreningar samt för utbildning och 
fortbildning av aktiva medlemmar.

I min uppgift ingick att i samarbete och 
samförstånd med länsförbunden utveckla det 
lokala arbetet. Detta ägde rum i ett sammanhang 
där Rädda Barnens profil och identitet ändrades 
från att ha varit en humanitär hjälp och bistånd-
sorganisation till att bli en barnrättsorganisation. 
Detta var inte möjligt utan en omfattande 
diskussion och dialog med länsförbund och 
lokalföreningar och för all del även med 
anställda på kansliet. I detta förändringsarbete 
deltog jag aktivt med idéer och initiativ och 
var pådrivande i arbetet med att anställa 
lokala org. sekreterare i syfte att småningom 
få resursstarkare länsförbund eller på lite sikt 
regioner som skulle självständigt ombesörja fort-
bildning och utveckling av Rädda Barnens lokala 
arbete i Sverige. Jag ansvarade för planering och 
genomförande av riksförbundets årsmöten och 

deltog i kansliledningen för riksförbundets kansli 
tillsammans med övriga avdelningschefer och 
generalsekreteraren. Det var mycket stimuler-
ande att arbeta med dessa frågor när Thomas 
Hammarberg var generalsekreterare.

Efter fem år som organisationschef  fick jag 
ett uppdrag att fungera som projektledare 

för att söka inriktning och fokusering för det 
lokala arbetet för barn i Sverige, eller vad som 
kunde vara möjligt att göra genom våra lokala 
föreningar för barn på den egna orten.

Jag deltog för Rädda Barnes räkning i bildan-
det av Socialt forum tillsammans med 11 andra 
organisationer. Syftet var och är att stödja och 
utveckla det frivilliga sociala arbetet i Sverige.

Idag är det 34 riksorganisationer som 
är medlemmar i Socialt Forum. Under 7 år 
fungerade jag som ordförande för Forum, 2002 
–2009. Så det kan gå! 

Jag medverkade till flera lokala initiativ när 
det gällde insatser för barn lokalt bl a i Huddinge 
och Ronna där jag fortfarande sitter med i led-
ningsgruppen för ett projekt som nu är inne på 
sitt 22 år. Jag hade 22 kommunalpolitiker i Flen i 
en studiecirkel om barnkonventionen m.m.

Jag måste säga att de var ganska yrvakna men 
intresserade.

Det som ändå överträffar det mesta jag varit 
med om var när jag fick förmånen att besöka 
Rädda Barnens arbete i Sydamerika. Detta 
inträffade 1989. Jag var i Lima när FN antog 
barnkonventionen och Peru deklarerade att de 
skulle ratificera konventionen. Genast tog en 
rad organisationer för mänskliga rättigheter och 
Rädda Barnen initiativet till en manifestation.

Över 1000 gatubarn deltog. De kunde nu för 
första gången framföra sina krav i enlighet med 
konventionens innehåll. Detta pågick en hel dag 
och avslutades i Limas finaste park där barnen 
aldrig tidigare varit välkomna. Peru blev senare 
ett av de länder som mest aktivt strävade efter 
att efterleva barnkonventionen. Rädda Barnen 
hade en stor roll i detta arbete.  ●

LAWEN REDAR
Under åren 2012–2013 arbetade jag som 
projektledare på region Öst med projektet 
”På lika villkor” med ansvar för verksamheten 
Harakat. Harakat är ett publikt samtalsforum 
med föreläsning och efterföljande diskussion. 
Verksamheten genomfördes tillsammans med 
ungdomsorganisationen Megafonen som tog 
fram förslag på relevanta föreläsningar och 
samtalsämnen. 

Det finns ett Harakat-tillfälle jag minns 
alldeles särskilt. Samtalsforumet skulle äga rum 
i Husby Träff  på temat skola och utbildning. 
Paneldeltagarna var inga mindre än biträdande 
skolminister Nyamko Sabuni, vice ordförande i 
utbildningsutskottet Ibrahim Baylan, Skolverket 
samt lärare och elever från Husbygårdsskolan. 
Lokalen var fullsatt av åhörare i alla åldrar och 

paneldeltagarna fick redogöra för utmaningarna 
i svensk skola. När det var dags för åhörarna 
att ställa frågor föll det nästan naturligt hos 
publiken att de mest prioriterade frågeställarna 
skulle vara barnen. Jag själv minns hur de vuxna 
nästan undvek att ställa frågor för att barnen 
skulle få den chansen. 

Och vilka frågor det blev sen! Barnen var 
upprörda över bristen på läxhjälp, lärarledda 
skoltimmar, varierad skolmat, nya betygssys-
temet och öppettiderna på fritidsgården. 
Politikerna fick skriva ner barnens synpunkter 
och ta till sig av kritiken. 

Jag bär med mig detta minne eftersom att det 
var första gången jag själv fick se barn få göra 
sin röst hörd samt det tillmättes betydelse. Så ska 
det vara, tycker jag i frågor som rör barn.  ●
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LEIF LAHNE
POLISUTBILDNING I PERU
Det här hände när jag var representant för Rädda 
Barnen i Sydamerika med placering i Lima, Peru. 
Vi fick då chansen att påbörja ett samarbeta med 
polisen. Vi hade ju lång erfarenhet av att arbeta 
med arbetande barn och barn på gatan, så vi 
visste hur viktigt det var för barnen hur polisen 
bemötte dem. Vi fick höra många otrevliga 
historier om hur det inte sällan var just polisen, 
och andra inom rättsväsendet, som behandlade 
barnen mest illa. Det här var vid den tiden då 
Peru var på väg ut ur en lång och mörk period 
av terrorverksamhet som ibland gränsade till 
inbördeskrig. Polisen och militären hade också 
fått beväpna sig tyngre och lära sig hårdare 
metoder. Inte minst polisen hade fått ett rykte om 
sig att snabbt sätta hårt mot hårt och ibland vara 
omotiverat våldsam. Även när den värsta kampen 
mot terrorismen var över var den högsta polisled-
ningen mån om att återupprätta poliskårens goda 
namn och rykte som demokratins försvarare och 
civilbefolkningens vän. Deras ögon föll på Rädda 
Barnen och vårt arbete med barns rättigheter. En 
polis som framstod som barnens vän och förs-
varare av dessas rättigheter kunde ju inte beskyllas 
för diverse grymheter och oegentligheter. 

Rädda Barnen bildade en arbetsgrupp för att 
se om det överhuvudtaget fanns möjligheter att 
göra något vettigt av detta polisspår. Ganska snart 
ledde analysen fram till ett antal strategiska val;

1. Polisen är en auktoritär och totalt vertikal 
organisation med många av sina förebilder från 
den militära organisationen. Polisen på gatan 
beter sig som han gör, inte i första hand utifrån 
egna tankar och värderingar, utan som han blivit 
beordrad och instruerad. Skulle vi ha den minsta 
chans att påverka hur polismannen på gatan 
beter sig, räcker det inte att ge utbildning till 

viktigt att få in Rädda Barnens utbildning i barns 
rättigheter i polisens system av kurser med så 
högt karriärvärde som möjligt. Där underlättades 
det att polisledningen såg detta som en välkom-
men möjlighet att förbättra sitt skamfilade 
rykte och de var mycket tillmötesgående. Barns 
rättigheter blev en av förutsättningarna för en 
polis att nå de högre posterna i polishierarkin. 
Allra tydligast blev det när polisledningen 
bestämde att det på varje större polisstation 
skulle finnas en enhet för barn och unga och att 
den ansvarige för den verksamheten måste ha 
gått utbildningen i barns rätt

4. Samarbetet med polisen blev mycket 
framgångsrikt. Några exempel på det:

A. Vi utbildade fler och fler poliser från 
högre befäl och succesivt nedåt i hierarkin. 
Jag var med på åtskilliga sammankomster där 
poliser som suttit i sina hemkommuner och läst 
och gjort olika studieuppgifter, kom till Lima 
för att träffa andra kolleger, lyssna på föredrag, 
utbyta erfarenheter, och, ibland göra tester för 
att se hur utvecklingen gick. Hemuppgifterna de 
fick kunde t.ex. handla om att i samarbete med 
skolan och lokala organisationer ta reda på vad 
barnen själva upplevde som problem och hinder 
för deras utveckling. Deltagarna vittnade överlag 
om att kursen och särskilt hemuppgifterna gett 
dem en helt ny syn på situationen för barn och 
unga i Peru.

B. Polisen i Peru ingick i nätverk med 
andra nationella poliskårer i Sydamerika och 
Centralamerika. De träffades ibland för utbyte 
eftersom länderna i regionen ju till stor del delade 
samma problem och utveckling. Perupolisen var 
stolt över vad man gjort med barnets rättigheter 
och ville gärna visa upp det för de andra. Jag var 
med som en hedersgäst när polischefer från hela 
Latinamerika kom till Lima för konferens. Vi åkte 
i kortege genom staden med vajande flaggor och 
motorcykelpoliser överallt. En sak är säker: Jag 
har aldrig kommit så snabbt genom stan. 

Jag minns ett möte vi hade på polischefens 
kontor. Det var bara höga polischefer och jag, 
så jag kände mig som en katt bland hermeliner, 
sa någonting om att jag tydligen var den ende 
civile i rummet och alla andra hade minst en 
medalj från kampen mot terroristerna. De höga 
officerarna lugnade mig med att de inte höll så 
hårt på formerna och att de istället var ärade 
att ha med representanten för Rädda Barnen, 
den organisation som betytt så mycket för att 
upprätta polisens rykte och självkänsla.

I Lima var det väldigt vanligt att man, om 
man körde bil, blev stoppad av någon nitisk polis, 
mest i hopp om att få en liten muta för att förbise 
någon liten, eventuellt påhittad förseelse. De 
brukade bara handla om tio eller tjugo Soles, alltså 
bara några kronor, men eftersom det hände rätt 
ofta var det irriterande. Nu blev det ju så att det 
var jag som fick skriva på samarbetsavtalet mellan 
Rädda Barnen och Perus polis. Polischefen vid 
detta tillfälle var en mycket populär person, Ketin 
Vidal, mycket känd för framgångarna med ter-
roristbekämpningen. Polisens presstjänst såg till 
att det blev massiv mediabevakning på händelsen 
och jag fick se mig själv i alla nyhetsprogram och 
i tidningarna. Det hade också den sidoeffekten 
att jag plötsligt var jättekändis bland alla poliser, 
så om någon vinkade in mig var det bara för att 
gratulera, göra honnör och vinka iväg mig igen. 
Effekten höll i sig några veckor men klingade så 
sakteliga av, tyvärr.

Men den viktigaste utvärderingen kom 
naturligtvis från barnen själva när det kom 
rapporter från arbetande barn och barn på 
gatan, inte minst genom den nybildade nationella 
federationen för organiserade arbetande barn, 
MNATSOP – Movimiento Nacional de Niños 
y Adolescentes Trabajadores Organisados del 
Peru – om att de märkte en annorlunda attityd 
från Polisen. Mindre stryk med batongen, mer 
skydd mot snattare och organiserad kriminalitet. 
Då visste vi att strategin hade fungerat och att vi 
hade åstadkommit någonting viktigt.  ●

polisen själv (det hade för övrigt redan tidigare 
gjorts utan större effekt). Vi måste börja med 
att övertyga cheferna och se till att instruktioner 
och reglementen uppdaterades samtidigt med 
utbildningen. Därför ägnade sig arbetsgruppen 
under en lång inledande period mest åt att prata 
med polisledningen och sätta sig in i hur polisen 
fungerade. Man resonerade och jobbade framför 
allt för att få dem med på noterna och se till att 
utbildningen och de nya reglementena togs fram 
och distribuerades på rätt sätt. 

När polisledningen, under dessa samtal, 
pekade på vad de upplevde som ett problem som 
låg dem varmt om hjärtat, nämligen att många 
poliser bar med sig traumatiska upplevelser från 
kampen mot terrorismen, såg Rädda Barnen 
till att ordna fram ett antal duktiga psykologer 
som höll föredrag, ledde gruppsamtal och hade 
enskilda samtal med många poliser, särskilt ur 
den högre ledningen. Polisledningen blev nöjd. 
Rädda Barnen höjde sitt förtroendekapital och de 
medverkande psykologerna blev självskrivna som 
lärare i den kommande undervisningen. 

2. Poliser flyttas runt i landet regelbundet. Det 
är det naturliga sättet man har för att kunna 
göra karriär. Poliserna söker nya jobb på nya 
platser men ofta blir de kommenderad runt 
om i landet beroende på de skiftande polisiära 
behoven. Det verkade alltså vara lämpligt med 
någon form av distansundervisning. Ett förslag 
var en kombination av regionala sammankom-
ster och utskickat undervisningsmaterial. Både 
en plan och ett material utarbetades och fick 
godkänt av polisledningen.

3. Poliserna gjorde karriär med en strikt reglerad 
kombination av fälterfarenhet och vidareutbild-
ning. Av de senare var flera faktiskt redan på 
distans. Kurserna hade olika värde där t ex 
utbildning på olika vapenslag gav höga poäng 
men även kurser i ”första hjälpen” och språk-
kunskaper kunde hjälpa karriären. Det var därför 
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PER-ERIK ÅSTRÖM
Mellan åren 2000–2005 var jag operativt ansvarig 
för Rädda Barnens Hotline mot barnpornograf-
isk spridning på Internet. Verksamheten var 
förlagd på dåvarande KrisCentrum.

Arbetet byggde i allt väsentligt på att 
dagligen ta emot och analysera information från 
allmänheten om barnpornografi på Internet via 
Hotlinens hemsida, bearbeta och föra infor-
mationen vidare till den s k roteln för särskilda 
objekt på Rikspolisstyrelsen. Denna enhet kallas 
numera för barnpornografigruppen.

Hotline-verksamheten blev mycket upp-
märksammad på sin tid, inte minst i mass media. 
Förutom det rent operativa arbetet höll jag 
under dessa år också 137 föreläsningar; på 
skolor, i lokalföreningar och i internationella 
sammanhang.

Totalt tog Hotline emot mer än 20 000 tips 
från en anonym allmänhet om barnpornografisk 
spridning på nätet och i några fall ledde också 
dessa tips fram till åtal mot personer, i Sverige och 
internationellt, som både producerade och dis-
tribuerade barnpornografiskt material i en aldrig 
sinande omfattning. Arbetet balanserade ibland 
på lagens rand eftersom jag och den datatekniker 
som jag arbetade med ibland hamnade djupt 
inne i slutna och mörka digitala rum där trafiken 
florerade. I den värld där barn exploateras på ett 
sätt som trotsar all beskrivning. Dock hade vi hela 
tiden rikspolisens välsignelse i vad vi gjorde.

Det jag särskilt minns var ett bildmaterial 
som vi förde över till rikspolisens och Europols 
gigantiska bilddatabas år 2003. Bilderna - en 
serie på ett 50-tal bilder, föreställde mycket 
grova och sadistiska övergrepp på en flicka 
i tioårsåldern. Det fanns detaljer i bilderna, 
väggkontakter, möbler och särskilt en T-shirt 
med reklamtryck, som gjorde att dansk polis så 
småningom kunde göra en anhållan mot flickans 

styvpappa på en liten ort i Danmark. Styvpappan 
fälldes i domstol och fick flera års fängelse.

Jag tänkte efter 2003 inte mer på fallet, vi 
arbetade vidare med den dagliga verksamheten. 
Men på våren 2006, när Hotline-verksamheten 
egentligen fasats ut och jag övergått till andra 
arbetsuppgifter, fick jag en sen kväll ett tele-
fonsamtal från San Diego i Kalifornien i USA. 
I andra ändan av telefonen presenterade sig en 
person som Jeff  Dohrty, distriktsåklagare i San 
Diego. Han ville absolut att jag skulle komma 
till USA för att vara vittne i en omfattande 
amerikansk rättegång.

Några veckor senare satt jag så i en ameri-
kansk rättssal i södra Kalifornien och berättade 
om Rädda Barnens Hotline och fallet med den 
danska flickan. Mitt emot mig satt den huvudåta-
lade – en mansperson i 60-årsåldern, i vad som i 
media kom att beskrivas som ”Operation Land-
slide”, den amerikanska polisens dittills största 
tillslag mot en pedofilring där barnpornografiskt 
material cirkulerat i enorm omfattning. Det hade 
nämligen visat sig att den danska styvpappan 
haft material i sin dator som efter år av polisiärt 
pusslande ledde fram till huvudmannen i denna 
amerikanska pedofilring.

Väl hemma gick det några månader tills en 
kväll Jeff  Dohrty återigen ringde, tackade än en 
gång för mitt vittnesmål, men beklagade sig över 
domen. 

Den huvudåtalade hade ”bara” fått drygt 400 
års fängelse. Särskilt besviken var Jeff  Dohrty 
över att det i domen getts möjlighet till bevakad 
permission efter halva strafftiden…

Nåväl, tänkte jag när jag lagt på luren. Det 
må vara hur som helst med den amerikanska 
rättvisan och deras absurda syn på straffskalor, 
men en tioårig flicka i Danmark slapp i alla fall 
fortsatta övergrepp av sin styvpappa.  ●

LENNART LINDGREN
EN FOLKRÖRELSE I  
SOLIDARITET MED BARN
Mitt engagemang för Rädda Barnen började 
1966 som medlem och fadder (Kim Kyung ran 
i Sydkorea). Det växte till ett aktivt engagemang 
genom lokalföreningen i Täby från mitten av 
80-talet. Utnämndes till generalsekreterare 1992, 
med formellt tillträde den 1 januari 1993.

Mina drivkrafter var närhet till folkrörelsen 
och den kraft som där fanns och Rädda Barnens 
möjligheter att opinionsbilda för barnets rät-
tigheter. Som en stark bas för det låg de konkreta 
insatserna för barn i Sverige och i världen. Det 
gav styrka och trovärdighet i folkrörelsearbetet 
och för opinionsbildning.

Den enskilt starkaste berättelsen är arbetet 
mot barnsexhandeln. Frågan uppmärksammades 
av en enskild medlem i en motion till årsmötet 
1991. En osannolik sexhandel med barn pågick 
i Sydostasien. En organisation hade bildats 
där – ECPAT (End Child Prostitution in Asian 
Tourism). På kansliet knöts Helena Karlén till att 
arbeta med frågan. Redan i december 1992 beslu-
tade vi att skicka Monica Dahlström Lannes och 
Lars Lundin till Thailand för att söka information. 
Det kom, helt oplanerat, att leda till att en 66-årig 
svensk turist togs på bar gärning när han hade 
sex med en minderårig pojke. Uppmärksamheten 
i media blev enorm. Som en lavin drog den 
fram i Sverige och ute i världen. Barns utsatthet 
kom i fokus. Rädda Barnen kom i fokus. Vi som 
arbetade med frågan kom i fokus. Det uppmärk-
sammades också att videofilmer med övergrepp 
på barn cirkulerade i Sverige – producerades, 
såldes, köptes och konsumerades. Att konsumera, 
se på film, var ett övergrepp.

Metodiskt och eftertänksamt drog vi upp 
en strategi för fortsatt kamp mot barnsexhan-
deln som Rädda Barnen sedan systematiskt 
genomförde under många år. Som gav 
uppmärksamhet, uppskattning och resultat. 
Konkret ledde det till att hela samhället blev 
medvetet om barns utsatthet genom sexuella 
övergrepp. Ett strategiskt arbete med goda 
kontakter i regeringen ledde till att Rädda 
Barnen lyckades få riksdagen att besluta om en 
grundlagsändring med förbud mot innehav av 
barnpornografiska bilder. Detta skedde trots 
massivt motstånd från flera politiska partier 
och tongivande media. Men barnets rättigheter 
gick segrande ur den kampen. För en kamp var 
det genom många år. Senare genomfördes en 
första Världskongress mot barnsexhandel med 
Sverige som värdland. Ett omfattande inter-
nationellt arbete följde. Senare bildades också 
i Sverige en särskild organisation – ECPAT 
Sverige. Det som började med en enskild 
medlems initiativ 1991 ledde till en stormvåg av 
händelser och initiativ som drog fram en viktig 
barnrättsfråga ur mörka vrår.

Det finns så många berättelser under 
90-talet. Till exempel hur Rädda Barnen 
genom en genomtänkt strategi lyckades stoppa 
Sveriges förråd av peronminor, bokstavligen 
över en natt. Eller aktionen ”Stoppa kriget 
på Balkan”, eller manifestationen vid FN:s 
miljökonferens i Rio. Men det är en annan 
historia!

Den viktigaste berättelsen är att Rädda 
Barnen gör skillnad just genom att vara en bred 
och stark folkrörelse där enskilda initiativ kan 
förändra världen.  ●
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FREDRIK MALMBERG
När jag arbetade för Rädda Barnen i Sverige, i 
Afrika eller i Asien slogs jag av hur viktigt det 
är att kombinera närvaro i barns konkreta ver-
klighet med framgångsrik politisk påverkan. Det 
får aldrig bli antingen eller. När vi är framgångs-
rika möter vi barn, lyssnar på barn, ger stöd och 
bygger samtidigt broar till de makthavare som 
långsiktigt kan förändra barns verklighet.

I Sverige är Centrum för barn i kris ett 
lysande exempel. Som en del i Sverigeprogram-
met kunde lärdomarna från det direkta stöd 
som förmedlats till barn i svåra situationer lägga 
grunden för viktigt reformarbete och framgångs-
rik påverkan av politiska beslutsfattare.  Ett 
annat exempel var när en statlig utredning 
skulle granska situationen för barn på hem för 
vård eller boende. Utredningen ansåg sig inte 
ha tid att prata med några barn utan enbart 
med branschföreträdare. Då tog vi initiativ till 
att låta barn med egen erfarenhet få komma 
till tals i rapporten ”Rakt från hjärtat”. Flera 
ungdomar mötte också socialminister Morgan 
Johansson som tog stort intryck. Barnen och 
ungdomarna hade bidragit med tankar, idéer och 
kunskap som bara de kunde förmedla utifrån sin 
erfarenhet av vad som fungerar bra och dåligt på 
ett HVB-hem.

Även om förutsättningarna naturligtvis skiljer 
sig åt kraftigt jämfört med i Sverige så fanns 
det stora likheter i hur vi arbetade med barnets 
rättigheter i Afrika och Asien.

Jag kommer aldrig att glömma när jag satt på 
åhörarbänkarna i Ugandas parlament tillsam-
mans med Agnes 12 år och Nicholas 13 år.

I många månader har vi väntat på den här 
dagen då parlamentet för första gången ska ägna 
en hel debatt åt barnens svåra situation i norra 
Uganda. Parlamentariker från Uganda Parlia-
mentary Forum for Children har, med stöd av 

Rädda Barnen, besökt norra Uganda och det är 
deras rapport därifrån som nu ska debatteras.

Salen fylls av parlamentariker och till sist 
kommer talmannen in. Det är högtidligt för oss 
alla men kanske lite extra för Agnes och Nicholas 
som valts ut av barnen i de interna flyktinglägren i 
Lira att representera dem här i Kampala.

Talmannen i Ugandas parlament hälsar alla 
parlamentariker välkomna till den unika debat-
ten. Men innan debatten tillåts börja välkomnar 
talmannen särskilt Nicholas och Agnes.

Innan debatten har barnen träffat politiker 
från parlamentets barnrättsgrupp och de har 
bestämda åsikter om vad de tycker måste 
diskuteras.

Nicholas berättar om våldet mot barn. Han 
säger att många barn får stryk av sina föräldrar 
och att de tvingas arbeta istället för att gå till 
skolan. Han berättar också om lärare som aldrig 
kommer och som ibland är fulla när de väl dyker 
upp. Skolor kan ha två utedass som ska räcka för 
mer än 2000 elever. Andra skolor saknar vatten, 
vilket förstås är outhärdligt i hettan.

Agnes tar upp frågan om sexuella övergrepp 
och säger att barnen är upprörda över att poliser 
tar emot mutor för att låta bli att utreda vad 
som hänt. Hon tog också upp att det inte sällan 
händer att flickor utsätts för övergrepp av sina 
egna lärare.

Ordföranden i parlamentets barnrättsgrupp, 
lyssnar eftertänksamt och lovar barnen att hon 
ska ta upp frågorna – vilket också sker några 
timmar senare. Debatten pågick i några timmar 
och väckte stort engagemang bland ledamöterna.

Parlamentet antog rapportens rekommen-
dationer och det betydde att regeringen måste 
ta initiativ i flera av de frågor som barnen från 
norra Uganda efterlyst. För första gången hade 
deras röster nått ända in i parlamentet.  ●

KAJSA HÖBER KAIJANSINKKO
Jag heter Kajsa Höber Kaijansinkko och är 
idag ordförande i Västerhaninge lokalförening i 
Stockholms Södra distrikt. Jag är medlem i dis-
triktsstyrelsen och där är jag skolsamordnare. 
Redan 1962 blev jag medlem i Rädda Barnen. 
Min moster startade lokalföreningen i Bureå 
en gång i tiden så jag hade hört mycket från 
henne om Rädda Barnens arbete. Det var ett 
naturligt val för mig att bli medlem. Aktiv blev 
jag först 1981.

Det jag tänker berätta om är en händelse som 
ständigt finns i mitt hjärta. Den har gett mig en 
ledstjärna under hela min tid i Rädda Barnen och 
det är känslan av att inte ge upp utan tro på det 
jag gör. Det gäller att vara envis och prata för det 
man tycker är viktigt. 

På den tiden var jag kassör i vår lokalförening 
och samtidigt var jag med i distriktsstyrelsen. 
Jag var vice ordförande där och ansvarig för 
skolfrågor. Vi vet ju att nu liksom då var det 
många av våra medlemmar som hade anknytning 
till skola eller sjukvård. För mig är skolan den 
viktigaste arenan. Det är ju där alla barn finns!

Vi hade en ansvarig för skolan på riksför-
bundet. Jag hade ett nära samarbete med den 

personen och även med hennes företrädare. Vi 
arbetade tillsammans för att på ett bra sätt nå 
ut till skolorna och sprida kunskap om Rädda 
Barnens arbete. Lokalt, i distriktet och ute i 
landet.

1993 skulle vi åka till Halmstad på årsmöte 
och de såg jag fram mot. Det är stimulerande 
att träffa gamla bekanta men även att göra nya 
bekantskaper då ”räddabarnare” träffas.

Vi hade flera möjligheter att träffas och tala 
med varandra och under ett sådant samtal fick 
jag höra att det inte längre skulle finnas någon 
person som skulle vara ansvarig för skolområdet. 
Det gjorde mig helt bestört. Jag letade rätt på 
mina ”skolvänner” och vi beslöt att något måste 
göras. Flera gånger under dagen träffades vi och 
när kvällen kom fick vi möjlighet att träffa Karin 
Söder som då var ordförande. Vi satt uppe 
nästan hela natten och pratade. Vi kunde lägga 
fram våra argument om varför det var så viktigt 
med någon som hade hand om skolfrågorna och 
till slut sa Karin att hon förstod vad vi menade.

Tjänsten som skolansvarig på riksförbundet 
blev kvar!

TACK Karin för att Du lyssnade på oss!  ●
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LARS RONNÅS
I november 1988 fick jag och advokat Per Stadig 
uppdraget av Thomas Hammarberg att åka till 
Israel och de ockuperade områdena för att samla 
fakta om barnens situation under det palestinska 
upproret, intifadan, som då pågick. På nyheterna 
kom rapporter om barn som kastade stenar och 
andra tillhyggen mot israeliska soldater, som 
svarade med övervåld.

Under tio dagar åkte vi runt och samlade 
material från besök i Nablus, Jerusalem, Gaza 
och andra platser. Vi mötte skottskadade barn, 
familjer som fått sina hus raserade, vi besökte 
sjukhus, företrädare för palestinska och israeliska 
människorättsorganisationer samt talespersoner 
för de israeliska myndigheterna.

Det blev för mig en omtumlande erfarenhet. 
Under sena kvällar med visst hemlighetsmakeri 
fördes vi till palestinska hem där vi lyssnade till 
vittnesmål om kollektiva bestraffningar. Vi togs 
till sjukhus där vi ställde frågor till barn som 
behandlades för skottskador från plastkulor 
eller misshandel av batonger. Överallt möttes 
vi av desperation, förtvivlan och vredesmod. 
Personliga livsöden som vävdes samman med 
politiska deklarationer. Och vart vi än åkte fanns 
närvaron av ockupationsmakten.

Vi mötte ett utsänt par som arbetade för 
amerikanska Save the Children. De hade 
alltsedan intifadans början samlat in en 
gedigen dokumentation över olika slags våld; 
dödskjutningar, tårgasattacker, demolerade hus, 
stängda skolor, många uttryck för en kollektiv 
bestraffning. Deras material gav oss också en 
rejäl stomme att arbeta utifrån. På DN Debatt 

publicerade vi den 8 december 1988 en lång 
artikel där vi redovisade resultaten av vårt besök 

Mest uppmärksamhet – och kritik – väckte 
vår slutsats att de israeliska försvarsstyrkorna 
med avsikt åsamkat flera hundratals barn 
allvarliga skottskador. Barnen hade med andra 
ord utgjort deras måltavlor. Slutsatsen var inte 
så märkvärdig i sig – det var ju barn som stod i 
främsta ledet och kastade sten på militären. Men 
det fanns sprängkraft i vår anklagelse. Det blev 
intervjuer i Ekot och i radions samhällsprogram. 
Israels ambassadör begärde möte med Thomas 
Hammarberg och snart kom artiklar och 
insändare som ifrågasatte både våra motiv och 
våra fakta.

Senare lyckades Thomas Hammarberg 
utverka att Rädda Barnen kunde publicera hela 
den dokumentation som de modiga och hårt 
arbetande representanterna för US Save the 
Children i Jerusalem tagit fram. Men som deras 
uppdragsgivare borta i Westport, USA, visade sig 
vara alltför fega att stå upp för.

Med vår undersökningsresa visade Rädda 
Barnen att vi inte väjde för att lyfta fram barnets 
rätt i en politiskt konfliktfylld och komplic-
erad situation. Vi samlade fakta, tog fasta på 
internationella rättsnormer och publicerade 
våra slutsatser. Det var jag och Per Stadig som 
genomförde uppdraget. Men utan Thomas 
Hammarberg som generalsekreterare hade detta 
inte skett. Vårt uppdrag var en viktig del i den 
nya mark som Hammarberg börjat plöja för 
att göra Rädda Barnen till en organisation till 
försvar för barnets rättigheter.  ●

LENA THAUNG-LINDÉN
FRÅN BARNRÄTTSVECKAN TILL 
TRYGGHET I KOLLEKTIVTRAFIKEN
Jag hade förmånen att arbeta med Jessica 
Renborg Huldt under nästan alla mina 10 år 
på Rädda Barnen. Först på kommunikation-
savdelningen då vi tillsammans tog fram olika 
skolmaterial sen på svenska programmet (2000–
2003) där jag drev Barnrättsveckan tillsammans 
med Jessica. Vi utvecklade Barnrättsveckan, 
Jessica som pedagog och jag som projektledare 
med uppdrag att få fler lokalföreningar och 
skolor att delta. Handboken utökades med år 
7–9 vilket betydde att hela grundskolan kunde 
arbeta med Barnrättsveckan.

Barnrättsveckan var då Rädda Barnens 
största och mest framgångsrika skolprojekt. Så 
här sa Sverker Jonsson, utbildningsansvarig och 
Barnkonventionsinformatör i Stockholms södra 
distrikt i en utvärdering: ”Barnrättsveckan är ett 
mycket professionellt drivet projekt. Det bästa 
jag sett inom Rädda Barnen.”

Helst av allt skulle jag vilja berätta om 
alla fantastiska elever, lärare och engagerade 
Rädda-barnare jag mötte genom åren. Men ett 
projekt som särskilt bör omnämnas är Kungs-
broskolans förebyggande arbete mot mobbning. 
Det visar hur vi kunde utveckla viktiga frågor 
och modeller ur Barnrättsveckan och att det inte 
bara handlade om att arbeta med rättigheter en 
vecka på hösten. 

Inom projektet Barnrättsveckan genom-
fördes 1999*) en aktivitet ”Uppdraget”, ett 
samarbete med SAS där elever i år 4–6 bjöds in 
att klassvis skriva en plan för hur skolan skulle 
arbeta vidare med barnets rättigheter. Utgång-
spunkten var artikel 12 i Barnkonventionen; 
rätten till åsiktsfrihet och deltagande. Tanken var 
att stödja elevinflytande och få fram goda idéer 
om arbetet med Barnkonventionen, uttryckt 

och formulerat av barnen själva. Klass 5A i 
Kungsbroskolan i Tidaholm skrev den bästa 
planen och som belöning fick klassen en resa till 
FN i Genève våren 2000. Därefter följde Jessica 
och jag deras arbete på skolan i flera år. 

Skolans arbete lyftes även fram i Utbild-
ningsdepartementets kampanj mot mobbning 
– ”Tillsammans”, 2001-2002. I samband med 
detta togs en broschyr fram, BRIKS – Barnens 
Rätt i Kungsbroskolan – ett exempel på hur 
en skola framgångsrikt arbetar mot mobbning. 
En väldigt engagerad biträdande rektor, Mauno 
Korpela hade precis tillträtt när arbetet startade 
med planen och hans engagemang för frågorna 
var avgörande. Mauno ville ha en skola där 
elevdemokrati prioriterades och där alla mådde 
bra och drog igång ett stort arbete på skolan 
som råkade sammanfalla med att Rädda Barnen 
kom och presenterade projektet Barnrättsveckan 
och Uppdraget. Både föräldrar och kommunled-
ning blev delaktiga i arbetet efter hand.

Att jobba mot kommunerna var en 
viktig del inom projektet. Samarbete med olika 
kommuner i landet utvecklades, ett exempel är 
Ulla Iggsjö-Löfgren som var skolansvarig och 
Barnkonventionsinformatör i Österhaninges 
lokalförening. Ulla säger så här i dokumenta-
tionen: ”Tack vare Rädda Barnens arbete med 
Barnkonventionen och Barnrättsveckan har 
Rädda Barnen blivit synliga i Haninge. Hon 
tycker att Barnrättsveckan är nyckeln till kom-
munen, ett sätt att komma in i deras verksamhet. 
Hösten 2002 bjöd lokalföreningen in politikerna 
till ett möte med skolansvariga och skolombud 
i Haninge. Lokalföreningen berättade vad de 
kunde erbjuda, bland annat Barnrättsveckan – ett 
bra projekt utan kostnad, samt ett pedagogiskt 
material med hög kvalitet. På mötet deklarerades 
tydligt att Rädda Barnens arbete lokalt bygger på 
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frivilligt arbete och att om Barnrättsveckan ska 
kunna fortsätta i Haninge kommun, så måste det 
vara på kommunens initiativ. Mötet resulterade 
i att kommunen skötte hela utskicket inför 
Barnrättveckan 2003.”

På Barnrättsveckans sjunde år 2003 bestämde 
Rädda Barnen att projektet skulle få minskat 
stöd från centralt håll och att det, liksom en del 
andra projekt, skulle läggas ut på Rädda Barnens 
elva regionkontor i Sverige. Det fanns en viss 
oro kring hur det skulle gå då arbetsbelastningen 
och kraven på regionerna ökade. 

Tanken att decentralisera var god men det är 
inte helt enkelt, vilket konstaterades redan i en 
utvärdering från år 2000, ”Projekt skolkontak-
tnät” av Cecilia Sjölander, skolansvarig på RB:s 
kansli under 2000 med uppdrag att bland annat 
utveckla utbildningarna i Barnkonventionen. 
Cecilia säger så här: ”Rädda Barnen har en stor 
möjlighet att bedriva projekt nära det lokala 
föreningslivet som kan vara av stor vikt för barn. 
Dock behöver projekten/metoderna en god 
administration, organisation, stöd och utbildning 
från centralt håll. Samt människor med stor 
kunskap om barn, Barnkonventionen, praktiska 
projekt samt organisationskännedom.” 

Förmodligen var detta det som hände med 
Barnrättsveckan, att med minskat stöd från 
centralt håll var det svårt att hålla liv i projektet, 
i alla fall med full styrka och vad jag har hört så 
rann projektet sakta ut i sanden. 

Jag har genom åren, efter att jag slutade på 
RB, stött på lokalt engagerade som fortfarande 
pratar om Barnrättsveckan och vilket bra projekt 
det var. Bland annat när jag nästan 10 år senare 
stötte på en Rädda-barnare i ett samarbetspro-
jekt kring trygghet mellan SL och RB. 

Mitt engagemang för barnrättsfrågor fortsatte 
på SL (Storstockholms Lokaltrafik) där jag 
jobbade under flera år med bland annat barn- och 
ungdomsfrågor och trygghet i kollektivtrafiken.

2009 deltog jag i ett seminarium kring 20-års-
jubileet av Barnkonventionen (som representant 

från SL) där alla barnrättsorganisationer var 
samlade. Ämnet var självklart hur man kan 
sprida kunskap om Barnkonventionen och man 
diskuterade hur man skulle samla allt material 
från olika organisationer om konventionen. 
Mina tankar gick då till vårt projekt som skulle 
kunna ha fortsatt att utvecklats med tanke på 
diskussionen och behov. Det finns en mängd bra 
material om Barnkonventionen men det unika 
med Barnrättsveckan var att man såg till att utbi-
lda/informera hela skolan i Barnkonventionen. 
Det var ett krav att alla på skolan fick utbildning 
– från personalen i matsalen, vaktmästare och 
lärare till rektor. En pedagogisk handledning för 
lärarna med lektionsupplägg för en hel vecka 
och en mängd tips på fördjupningsmaterial. 
Utvecklingspotentialen fanns där.

Hösten 2011 ringde Michaela Sjögren en 
f  d kollega från Rädda Barnen, då anställd på 
region öst. Michaela berättade om ett projekt 
som hette Ung Röst och undrade om hon fick 
använda SL:s spårtrafikkarta till omslaget till 
rapporten. Lokalföreningarna i hela Sverige 
hade gått ut och frågat barn- och ungdomar 
om inflytande, mobbning och om trygghet i 
kollektivtrafiken. För att illustrera detta ville 
man använda vår karta över kollektivtrafiken 
och ringa in SL:s problemområden. 

Min första tanke var att jag självklart ville 
hjälpa Michaela men att det kanske skulle bli 
väldigt negativt för SL att lyfta områden där 
barn är otrygga, som i och för sig inte var 
någon nyhet för SL. De siffror som kom fram 
överensstämde med undersökningar gjorda av 
SL. Min känsla för barns rättigheter gjorde att 
jag tog upp frågan med min närmaste chef  och 
självklart ville SL bidra om detta kunde ge lite 
mer uppmärksamhet kring rapporten. 

Samtalet blev början på ett samarbete mellan 
SL och Rädda Barnens tre stockholmsdistrikt, 
Stockholm norra och södra samt Stockholms-
distriktet där diskussioner startade i början av 
2012. Då både SL och Rädda Barnen arbetar för 

barnets bästa och vill att barn och ungdomar 
ska känna sig tryggare i SL-trafiken kom vi fram 
till att vi ville göra en gemensam satsning för 
att främst kommunicera trygghetsnumret. Ett 
nummer som går till Trygghetscentralen dit man 
kan ringa dygnet runt och få hjälp om någon 
obehaglig eller en allvarlig situation uppstår. Sagt 
och gjort ett avtal tecknades och arbetet pågick 
under hela 2103 och delvis 2014. 

Rädda Barnen ville inte bara lyfta ett problem 
utan också vara med och göra något konkret. 
För SL var det ett unikt samarbete. Vi stod 
för produktion av material där vi informerade 
om SL:s trygghetsarbete och trygghetsnumret 
och Rädda Barnen spred informationen till 
Storstockholms skolor genom sitt enorma 
kontaktnät – skolombud och RB:s skolansvariga 
i lokalföreningarna. 

Totalt kunde vi genom Rädda Barnens kon-
taktnät, utbildningar med mera samt SL:s kanaler 
sprida cirka 40 000 foldrar och 4000 affischer.

Jag blev i detta projekt återigen påmind om 
hur många fantastiska och engagerade männi-
skor som finns i Rädda Barnens lokalföreningar 
och distrikt som arbetar för barn- och ungdo-
mars bästa. Min huvudsakliga kontaktperson 
var dåvarande ordförande, Marianne Petters-

son, för Stockholm norra och Kajsa Höber 
Kaijansinkko, ordförande i Västerhaninge, som 
hjälpte till att testa materialet på elever och 
lärare i ett par skolor.

Kajsa träffade jag av en händelse i februari 
2015, på Rädda Barnens kontor. Hon visade stolt 
upp sin ryggsäck med en pins med Trygghetsnum-
ret som hon hade haft på sin ryggsäck sedan vi 
drev projektet tillsammans under hela 2013. 

Till min stora glädje ser jag när jag googlar att 
Barnrättsveckan fortlever på några skolor (senast 
2014). Jag känner mig stolt över att ha bidragit 
till att sprida kunskap om Barnkonventionen 
och vem vet allt brukar ju gå i cykler och komma 
igen. Och modellen och utvärderingarna finns 
ju kvar.  ●

Citat och fakta hämtat ur: 
Barnrättsveckan – ett unikt skolprojekt.  
Dokumentation 1997–2003. 
Dokumentationen gjordes av Lena Thaung 
Lindén och Jessica Renborg Huldt som en 
dokumentation över projektet. 
Art nr 3043.
© 2004 Rädda Barnen

*) Projektledare var Ylva Tegnér
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PER-GUNNAR MOSSBERG
PROJEKT LIVETS TRÄD
Det är nu mer än 30 år sedan Rädda Barnen bör-
jade samla in barnteckningar på temat LIVETS 
TRÄD – en urgammal symbol som återfinns i de 
flesta kulturer på vår jord. Vi ville veta hur barn 
av vår tid uppfattade denna symbol och om de 
alls kände till den.

Den som fick uppslaget till Livets Träd och 
som i alla år varit inspiratören, drivkraften och 
organisatören var Sylvia Lindström, som tyvärr 
lämnat detta jordeliv.

Det började i Sylvias hemkommun 
Danderyd, där Rädda Barnen fick in fantastiska 
bilder. Vi skrev sedan till olika skolor i hela 
Sverige, och det gav ett enastående gensvar. 
Efter detta fortsatte vi över gränserna och fick 
svar från ett 70-tal länder i olika delar av världen.

Resultatet var intressant och på många sätt 
märkligt. I barnens teckningar och brev kunde 
man se och läsa om deras krav på rättvisa, deras 
vädjan om hjälp åt nödlidande barn, om rätten 
att få leva och att få vara barn. Betagande sköna 
bilder med symboler om kärleken och godheten, 
men många, alltför många var skrämmande 
dokument över otrygghet och skildringar av 
det ofattbart grymma och meningsfulla våldet. 
Livets träd blev för barnen en symbol för deras 
egna liv och förhoppningar. 

Detta var barnens budskap 20 år innan barn-
konventionen kom till. En appell från världens 
barn med en vädjan om fred på jorden, kärlek 
mellan människor, barns rätt att få leva och leka 
och rätt till ett värdigt liv. Utställningar med 
dessa teckningar har visats i bl a FN i Geneve 
och New York, i Paris, Stockholm, Köpenhamn, 
Oslo, Amsterdam, Bryssel, Gent och Madrid.

Hur tänker 2000-talets barn 30 år senare? 
Vad betyder Livets Träd för dem?

Inför Sveriges ordförandeskap i EU jan–juni 

2001 skrev vi till skolor i EU-länderna och 
ansökarländerna och bad att de skulle delta i 
insamling av barnteckningar. Vår önskan var 
att kunna visa hur barn i EU-länderna upplever 
sin värld, deras önskningar och visioner om 
framtiden.

Ett urval av de inkomna teckningarna 
ställdes så ut under ministertoppmötet i maj 
2002 på Svenska Mässan i Göteborg – faktiskt 
den enda utställningen där. Dessutom fick vi 
förmånen att utställningen skulle få hänga i det 
nya museet Universeum under dess invigning 
dagarna efter toppmötet. Men det blev bättre 
än så, mycket bättre. Ända till i april år 2005, 
tre hela år, har utställningen fått hänga i museet 
Universeum i Göteborg.

PROJEKT JAROSLAVL
Rädda Barnens Stockholmsdistrikt har sedan 
1999 ett projekt i staden Jaroslavl i Ryssland, 25 
mil nordost om Moskva. Att vi valde Ryssland 
berodde på att Ryssland och östersjöstaterna 
är bland de länder som var i stort behov av att 
implementera Barnkonventionen och som ligger 
nära Sverige och som lokalfältet därför skulle ha 
lättast att ha egna projekt i.

Projektet hade två syften, dels att sprida 
kunskap om Barnkonventionen och dess 
barnsyn och dels att skapa ett utbyte av tankar 
och idéer om barn. Samarbetet resulterade i att 
kontaktpersonerna i ansvarsfull ställning inom 
barnomsorgen och på universitetet i Jaroslavl 
bildade en förening – ”Barnet i Samhället” – 
som bas för det fortsatta samarbetet med Rädda 
Barnen i Sverige. Genom ”Barnet i Samhället” 
samarbetar Stockholmsförbundet med Jaroslavls 
sociala myndigheter och med dess universitet.

Medlemmar från Rädda Barnens Stockholms-

förbund var vid ett flertal tillfällen i Jaroslavl och 
besökte barnhem och skolor och hade föreläsnin-
gar och seminarier om Barnkonventionen, 
Medlemmar från ”Barnet i Samhället” har också 
besökt Sverige och olika institutioner här.

Föreningen ”Barnet i Samhället” har startat 
bl a följande egna projekt:

1. Startat ett centrum för barn med autism, 
Downs syndrom och liknande problem. 
Det gäller bl a att stärka föräldrarna 
gentemot myndigheterna.

2. Startat ett daghem med hyperaktiva barn, 
som också är ett centrum för att sprida 
erfarenheter och kunskap till daghem och 
andra institutioner om hur man arbetar 
med dessa problem.

3. Stödjer arbete med att integrera barn på 
barnhem in i familjer.

4. Barn med epilepsi och andra handikapp, 

som gör att de betraktas som obild-
bara och därför inte får gå i en vanlig 
skola, får två gånger i veckan gå till en 
Waldorf-skola och genom dess pedagogik 
lära genom hand och kropp och ej genom 
huvudet t ex i bild och form.

5. Autistiska barn och vissa barn med 
liknande handikapp får genom kontakt 
med djur – främst hästar – uppleva och 
utveckla känslomässiga kontakter.

6. Föreningen ger stöd till barn som upplevt 
våld i hemmet. Barnen får stöd av 
personal och värdfamiljer. Barnhem kan 
inte ersätta familjen.

7. Föreningen planerar utbildning av per-
sonal på barnhem om barnet som individ. 
Att träna personalens uppträdande mot 
barnen. Hur personalen påverkar barnen. 
Rådgivning. Utvärdering.  ●
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TIIA ALFVIN
Mitt engagemang i Rädda Barnen började hösten 
2010. Jag såg en annons i kommunens lokala 
blad Årebladet och gick till biblioteket där mötet 
ägde rum. Från den dagen var jag fast, frivilligt. 
Jag har sedan dess utbildat mig löpande inom 
Rädda Barnen och varit aktiv som medlem på 
många sätt. Efter att ha gått RB Intro och utbild-
ningen till barnkonventionsinformatör bestämde 
jag mig för att prova med ett genomförande av 
Ung röst. En spännande och framförallt viktig 
enkätundersökning som med avstamp i artikel 
12, barns rätt till inflytande, sannerligen ger barn 
och unga en röst. Första gången genomförde 
jag hela projektet själv. Det var ganska tungt, 
men belöningen i slutändan, faktumet att Åre 
kommuns barn och unga fått komma till tals, 
gjorde att jag utan tvekan kastade mig in i andra 
omgången också. Denna gång tillsammans med 
Lena Peterson, en fantastisk kvinna med ett stort 
engagemang för vår kommun och dess framtid, 
särskilt vad gäller barnen. 

Det hela drog igång med information från 
verksamhetsutvecklarna i Östersund och senare 
även med ett större möte i Umeå, där alla vi som 
skulle ansvara lokalt för genomförandet i region 
Nord träffades. Nästa steg var att börja kontakta 
skolorna och rektorerna, samt skolledningen 
för kommunen. Eftersom det var andra gången 
vi genomförde Ung röst kände de flesta till 
både Rädda Barnen och undersökningen. Vi 
var varmt välkomna till skolorna och de klasser 
som berördes. Lärarna var mycket hjälpsamma 
med både tid och assistans under den stund det 
tog för eleverna att fylla i sina svar. När samtliga 
skolor var klara, samlade vi in enkäterna och 
skickade dem till Enkätfabriken som skulle 
sammanställa resultaten. Innan vi lämnade klass-
rummen erbjöd vi eleverna och lärarna att vi 
skulle komma tillbaka och återkoppla resultaten, 

något som många ville och det kändes bra. 
Det var pirrigt inför den stora dagen då 

rapporten skulle släppas nationellt. Vi blev 
förvarnade om medial uppmärksamhet och 
intresse utifrån via våra kontaktpersoner inom 
Rädda Barnen. Nu med facit i hand har det 
visat sig att Ung röst fått över 200 redaktionella 
inslag i hela landet. Den uppmärksamhet vi fick 
lokalt lät heller inte vänta på sig. Med en pinfärsk 
lokalrapport, en alldeles egen kommunrapport 
för Åre i handen, var det inte svårt att få gehör 
för barnens bästa. Inför starten av höstterminen 
2014 fick Lena och jag komma till den stora 
aulan i Järpen där all personal inom skolans 
verksamhet inom Åre kommun hade sin första 
samling efter sommarlovet. Det var drygt 200 
personer i publiken och vi fick en timme på oss 
att berätta om vad våra barn och unga tycker 
och tänker om både skola och fritid bland annat. 
Vi delade även ut rapporten till de rektorer och 
personer ur skolledningar som fanns på plats. 
Även skolhälsan fick en egen. Därefter har vi 
fått inbjudan till både kommunfullmäktige, barn- 
och utbildningsnämnden samt andra forum där 
personer som jobbar med barn vill veta mer om 
Ung röst. Vi försöker fortfarande hitta datum 
som passar alla och arbetet med att påverka för 
våra unga tar aldrig slut. Resultatet från Ung 
röst är fortfarande aktuellt, ända tills vi får en ny 
rapport att utgå ifrån.

Det är ett tacksamt arbete, det här med att 
vara barnrättskämpe, brukar jag säga när någon 
frågar. Med det sagt är det inte alltid det enklaste 
arbetet förstås. Det krävs mod, beslutsamhet och 
en drivkraft som kommer ur en aldrig sinande 
källa. Den källan är hjärtat och själen i varje 
människa. Jag har lärt mig oerhört mycket om mig 
själv och verksamheten genom åren med Rädda 
Barnen. Och jag erkänner att det inte alltid har 

varit självklart att sätta sig i bilen till Östersund 
och våra styrelsemöten i distrikt Jämtland. Det har 
heller inte varit helt smärtfritt att lämna familjen 
och flyga till Umeå, Luleå eller Stockholm för att 
delta på möten inom barnkonventionsgruppen 
för region nord, utbildningar, verksamhetskon-
ferens eller ett riksmöte. Inom de närmaste 
dagarna går flyget till Genève och granskningen 

av hur väl Sverige lyckas efterleva FN:s barnkon-
vention. Det är en stor ära att få uppleva detta 
som medlem. Det som däremot är självklart, är 
det faktum att barn och unga behöver oss starka, 
modiga och engagerade vuxna. Och så länge 
som det ser ut på det här viset i vårt samhälle 
och i världen behöver vi kämpa för alla barns 
lika värde, alla barns bästa, tillsammans.  ●
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BENNY MARCEL
RÄDDA BARNEN MOBILISERAR  
OCH SKAPAR KRAFT!
Jag har ofta ställt mig frågan: Vad är det som gör 
att vissa barn i utsatta situationer ändå på något 
märkligt sätt verkat klara sig hyggligt bra?

En slutsats jag har dragit är att när det finns 
en vuxenvärld som orkat vara vuxen – med allt 
vad det innebär – då verkar det också som om 
barnet kunnat utstå svåra umbäranden.

Min yrkesbakgrund är mångfacetterad och 
har snart under 35 år fört mig till spännande 
arbetsmiljöer och arbetssammanhang. Yrkes-
banan började i slutet av 70-talet inom socialtjän-
sten, sedan psykisk barn- och ungdomsvård och 
habilitering inom skolverksamheten för barn och 
unga med grava funktionshinder. 1985 började 
jag på Rädda Barnen. Under nära 15 år var jag 
anställd med start i Beirut för barn i krig, sedan 
som en av Rädda Barnens Barnombudsmän.

På 90-talet kom jag som Rädda Barnens 
första Europachef  att ansvara för insatserna 
i Central- och Östeuropa. Arbetet gav mig 
möjlighet att besöka platser och miljöer som 
man ofta möter i massmediernas utrikesreport-
age. Att få arbeta med människor, organisationer 
och myndigheter i de unga demokratierna i det 
forna östblocket under 90-talets början fick mig 
att förstå vikten av att mänskliga rättigheter inte 
är någon självklarhet. I arbetet som Europachef  
kunde jag aktivt bidra till civilsamhällets 
uppbyggnad och samtidigt ha kontakter med 
EU:s organisationer och institutioner. Det var 
också i denna tid som jag var med och startade 
Rädda Barnen-alliansens Europagrupp med 
kontor i Bryssel.

Läkaren och professorn Holger Lundbäck 
som under många år var verksam i Rädda 
Barnens styrelse beskrev utsattheten hos barn 
för mig som så “att barn med svåra upplevelser 

BARBRO ALM
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN  
– GOD MAN
I mitten av 1990-talet arbetade jag som 
tjänsteman på Rädda Barnens kontor i 
Stockholm bland annat med att bevaka svensk 
flyktingpolitik. En fråga som ofta kom upp var 
de svårigheter och oklarheter som rådde kring 
uppdraget som god man för ensamkommande 
flyktingbarn. Ett uppdrag med stort inslag av 
ideellt arbete.

Vi som arbetade med flyktingfrågor på 
kontoret fick ofta samtal från frustrerade gode 
män som inte visste vart de skulle vända sig med 
frågor och funderingar kring uppdraget. Efter 
ett antal sådana samtal beslöt jag mig för att 
anmäla intresse för ett uppdrag i min hemkom-
mun. Jag ville med egna ögon se och uppleva 
vad uppdraget innebar

Mitt första uppdrag blev att företräda en 
föräldralös 16-årig flicka som flytt från ett 
afrikanskt land tillsammans med sin lilla dotter 
som då bara var några månader. Vilken kamp 
det blev. Min uppgift, som jag uppfattade den, 
var att som god man delta under asylförhören 
samt i föräldrarnas ställe företräda flickorna vid 
boendeplacering, skolgång, hälsovård, hjälpa till 
att spåra eventuella släktingar med mera.

Jag märkte snabbt att det rådde stor osäker-
het och mycket delade meningar om fördelnin-
gen av arbetsuppgifter mellan myndigheterna 
och den gode mannen. Ibland kunde jag till och 

med mötas av en attityd som – lägg dig inte i det 
här – det är inte din uppgift.

Bland annat flyttades de båda flickorna av 
ansvarig myndighet till en ort ganska många mil 
från min hemkommun. Det blev många resor 
och mycket oro innan flickorna åter bodde i 
närheten av min hemkommun där också det 
juridiska biträdet fanns.

Till slut fick flickorna asyl i Sverige och 
placerades hos en bra familj. Men då mådde de 
verkligen inte bra efter alla omflyttningar och 
all oro. Först då kunde arbetet med att bearbeta 
svåra trauman från hemlandet och flykten 
påbörjas.

Rädda Barnen har tillsammans med andra 
organisationer under årens lopp fortsatt att driva 
och bevaka de gode männens situation och idag 
är uppdraget formellt betydligt mer strukturerat 
och tydligt. Ansvariga myndigheter ger i många 
kommuner både utbildning och stöd till sina 
gode män.

Det stora antalet ensamkommande flykting-
barn innebär dock att det är en stor utmaning 
för många kommuner att hitta tillräckligt 
många kvalificerade personer som har tid och 
möjlighet att ställa upp. Många enskilda Rädda 
Barnen-medlemmar har idag uppdrag som gode 
män för ensamkommande flyktingbarn och en 
del distrikt och lokalföreningar arbetar också 
aktivt och drivande med frågorna gentemot sin 
kommun. Fler insatser behövs fortfarande.  ●

kan genom kontakten med medmänniskor 
med värme, insikt och uthållighet mödosamt 
återvinna sin förmåga att ta emot, om också 
bara en strimma av den kärlek som går igenom 
världen”. Och den strimmans läkande förmåga 
är förunderlig!

Detta synsätt – strimma av kärlek som går 
genom världen- är förstås översättningsbart 
till allt det arbete som Rädda Barnen konkret 
bedriver för barn i utsatta situationer men också 
i det påverkansarbete för att barnkonventionens 
värderingar, principer och synsätt ska gälla alla 
barn i världen. Detta synsätt gav mig också 
styrka och mod mer än en gång under de år jag 
var verksam som Europachef.

Hur många barn idag har lyckan att trots en 
svår barndom bli bemötta så att de kan tro på sig 
själva och stå upp mot dåliga förutsättningar och 
visa att de kan?

I det arbete som Rädda Barnen gav stöd för i 
Central- och Östeuropa från Baltikum till Balkan 
och som exempelvis inkluderade tusen och åter 
tusentals barn i mödosamt återföreningsarbete 
när familjer hade splittrats mellan gränser i väp-
nade konflikter. Eller när barn som HIV-smittats 
och gömts undan fick flytta in i kärleksfulla 
familjehem. I hela omställningsprocessen i ett 
sargat Europa var det barnen som fick betala det 
högsta priset?

När den mörka bilden jag tecknat ges 
konkreta alternativ då är Rädda Barnen som 
bäst! Det är ofta vardagsnära bilder som många 
gånger visar på den “strimma av kärlek som går 
genom världen”. Dessa bilder har nästan alltid 
ingrediensen av vuxna som tagit sitt vuxenansvar 
och där barnet trots allt stått ut för att det har 
blivit bemött med respekt för den person det är.

I ett levande barnperspektiv är barndomen 
inte enbart en förberedelse för vuxenlivet utan 
är livet själv! Vår kreativa förmåga ger oss 
möjligheter att se nya alternativ till invanda 
mönster, får oss att se tillvaron på ett nytt sätt.

Och... It takes a village to raise a Child!  ●
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BRITA ISOZ 
FAMILJECENTRAL I FISKSÄTRA
Rädda Barnens dåvarande lokalförening Salts-
jöbaden omfattade regionalt det mångkulturella 
samhället Fisksätra beläget i Nacka kommun ca 
2 mil sydost om Sthlm. Fisksätra omfattas av 
drygt 80 språkgrupper. Rädda Barnen har under 
många år framhållit betydelsen av att installera 
en familjecentral i Fisksätra. Nacka socialnämnd 
beslöt 2004 att möjligheterna att starta en 
familjecentral i Fisksätra skulle utredas, vilket 
dock inte resulterade i något.

Inför valet 2006 hölls ett politikermöte i 
Fisksätra. Samtliga partier var representerade.

Jag hade bett om företräde hos debattens 
moderator för att presentera familjecentralen 
inför de närvarande och kunde till slut öppet 
fråga varje deltagande politiker om huruvida det 
parti man företrädde skulle verka för etablering 
av en familjecentral i Fisksätra. Samtliga lämnade 
positiva svar.

Rädda Barnens starka ställning i samhället är 
mycket betydelsefull vid påverkansarbete och det 
kändes fint att kunna medverka till att etable-
ringen av Nacka kommuns första familjecentral 
kom till stånd. De första åren måste centralen 
på grund av bristande resurser ha stängt under 
de känsliga jul-och sommarledigheterna. Ett 
problem man nu lyckats lösa. 

Familjecentralen, som ligger centralt 
placerad i samhället, är alltjämt mycket 
uppskattad av barn, föräldrar och anställda. 
Även gömda familjer är välkomna dit och kan 
där finna en fristad. Tillströmningen är god och 
verksamheten skulle behöva utvecklas, vilket det 
dock för närvarande tyvärr saknas resurser till. 
Eftersom centralen enligt utsago bland annat 
från den lokale polismästaren har stor betydelse 
för samhället och människorna som bor där 
vill vi givetvis arbeta vidare med att finna 
nödvändiga medel.  ●

BIRGIT JESSEN F�D� ARELLANO
BERÄTTELSEN OM PIÑA PALMERA 
I början av 1980-talet öppnade Rädda Barnen 
sitt regionkontor för Mexiko och Centralamerika 
i Mexiko City. Det var inbördeskrig i flera cen-
tralamerikanska länder och tusentals barnfamiljer 
flydde till Mexiko. De flesta fick skydd i stora 
flyktingläger längs gränsen till Guatemala. Även 
många mexikanska barn befann sig i extremt 
utsatta situationer. Gatubarnsproblematiken var 
omfattande i storstäderna och på landsbygden 
var fattigdomen utbredd, speciellt bland familjer 
som tillhörde ursprungsbefolkningen. Barn med 
funktionshinder tillhörde de värst drabbade.

En dag kom ett telefonsamtal till vårt kon-
tor i Mexiko City. Samtalet kom från en ung, 
svensk kvinna, Anna Johansson, som arbetade 
som volontär på Piña Palmera, ett litet center 
som år 1984 hade grundats av amerikanen 
Frank Douglas i den fattiga delstaten Oaxaca 
för arbete till förmån för funktionshindrade 
barn. Nu hade Frank hastigt och oväntat avlidit 
och Anna kämpade för att driva projektet 
vidare. Ständiga jordbävningar och orkaner 
försvårade arbetet. Hoppet stod till samarbete 
med en biståndsorganisation.

Jag åkte den långa vägen söderut till det 
lilla samhället Zipolite där Piña Palmera låg 
och tillbringade en dag på centret. Det var en 
omskakande upplevelse att få höra om den totala 
brist på omsorg som funktionshindrade barn och 
deras familjer levde under. Vid mitt besök bodde 

några gravt funktionshindrade föräldralösa barn 
på centret. De hade ingen annanstans att ta vägen. 
Tanken med projektet var dock inte att bygga upp 
ett barnhem utan visionen var att kunna erbjuda 
närbaserad rehabilitering (CBR) till familjer med 
funktionshindrade barn i kringliggande byar och 
lokalsamhällen

På sikt även kunna arbeta med opinions-
bildning och påverkansarbete gentemot lokala 
beslutsfattare och myndigheter Avsikten var att 
erbjuda god vård och kämpa för social rättvisa 
istället för att endast visa medlidande.

Rädda Barnen bestämde sig för att stödja 
Piña Palmera ekonomiskt under några år. Detta 
gjorde det möjligt för projektet att överleva och 
utvecklas. Fler och fler volontärer sökte sig till 
Piña Palmera, många från Sverige. Det är inte 
enkelt att arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. 
Tack vara idogt arbete och gemensamma 
strävanden bland anställda i projektet, volontärer 
och medlemmar i den vänförening som numera 
finns Sverige har Piña Palmera dock kunnat 
överleva och utvecklas till ett av Mexikos mest 
framgångsrika projekt för funktionshindrade 
barn och unga.

I september 2014 fyllde Piña 30 år! Jag är 
glad och tacksam över att i Rädda Barnens namn 
fått vara med om att så ett litet frö som utan 
tvekan har medverkat till att många mexikanska 
familjer med funktionshindrade barn och unga 
fått ett bättre liv.  ●
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CHRISTINA LILLIEHORN
LÄXHJÄLP
Under våren 2013 diskuterade vi läxhjälp i 
styrelsen och vi var i kontakt med några skolor 
för att bilda oss en uppfattning om vilka behov 
som fanns. Vi bildade sedan en arbetsgrupp 
bestående av fyra personer som var intresserade 
av att gå ut som läxhjälpare.

Höstterminen 2013 började vi vårt arbete 
med att vara ute i en skola en förmiddag i 
veckan. Där träffade vi elever som gick i tvåan 
samt i trean och fyran.

Det som jag särskilt tänker på är vår första 
grupp som var fyra små pojkar som gick i tvåan. 

Pojkarna kunde inte läsa och de kände inte till alla 
bokstäver. På olika sätt, bland annat genom att 
spela memoryspel, så lärde de sig så småningom 
känna igen bokstäverna. Vid jultid kunde de börja 
läsa enkla texter. När vårterminen närmade sig 
slutet hade tre av pojkarna knäckt koden.

När vi träffades efter sommarlovet läste de så 
bra att de inte behövde hjälp med läsningen utan 
nu är det i stället matematik som gäller. Det är så 
roligt att träffa barnen igen. Jag känner att vårt 
arbete haft stor betydelse för barnens läsin-
lärning och att vi tillämpar barnkonventionens 
intentioner på ett påtagligt sätt.  ●

CECILIA MODIG
MOTTAGANDE AV ENSAMKOMMANDE 
FLYKTINGBARN I SKELLEFTEÅ
Det pågick en seg och plågsam diskussion mel-
lan staten och kommunerna om vem som skulle 
betala för mottagande av ensamkommande 
flyktingbarn. Resultatet var att barnen blev fast i 
mottagningssystemet och fick vänta för länge på 
den trygghet de behövde i det nya landet. Men 
så räckte Skellefteå kommun upp handen och 
sa – hit är de välkomna! 

Medarbetare på Centrum för barn och 
unga i kris, bestämde sig för att följa arbetet i 
Skellefteå. Barnen och personalen intervjuades 
kontinuerligt och en rapport presenterades där 
barnen hade mycket gott att säga om det sätt 
som de tagits emot på i Skellefteå. Inte minst 
talar de varmt om sina lärare – deras tålamod 
och uppmuntran. Rapporten presenterades på en 
presskonferens där en av ungdomarna var med 

liksom kommunalrådet i Skellefteå.
– Just nu, sa den unge, bor jag inte i 

Skellefteå eftersom jag går på en utbildning i 
Stockholm. Men när jag får familj då ska jag 
flytta tillbaka till Skellefteå för det tycker jag är 
ett bra ställe för barn att växa upp på.

Kommunalrådet såg stolt och mycket glad ut.
– Ja vi behöver ju verkligen driftiga unga 

människor i kommunen.
Opinionsbildning handlar inte alltid om att 

visa på brister utan kan ibland handla om att se 
möjligheter, uppmärksamma de goda initiativen. 
Just nu tänker jag mycket hur de känner sig, 
alla de som strävar på i integrationsprojekt 
som fadderfamiljer och kontaktpersoner för 
ensamkommande barn runt om i kommunerna. 
Må de överleva den opinionsmässiga vinterkylan 
och inse hur viktiga deras insatser är.  ●
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Vad hon tyckte det var kul att åka ner, den 
lilla bit hon stod på benen. Jag frågade hur det 
kändes, då vi hämtade henne tredje dagen.

– Jag har ont i hela kroppen, sa hon.
Vad hon beundrade mig, som kunde cykla, 

åka skidor, simma, prata engelska och tyska och 
hade så fina kläder…. och var så gammal! Det 
blev en paus med skidåkandet, för det blev kallt 

och vi bedömde också att nu kunde hon fara ut 
själv och träna. Men hon hade 1,5 km att gå till 
Tannen. Ett skidfodral hade hon behövt och lite 
intresserade familjemedlemmar, som peppat.

– Det finns ingen snö i Afghanistan, sa 
Narges. Jag fick frisk luft och fick träffa en 
familj, som jag märkte hade andra vanor och 
kultur. Oh, vad de var tacksamma och rara!  ●

ELAINE LUNDGREN
HJÄRTAT KLAPPAR FÖR SKIDOR- BÅDE 
FÖR 17-ÅRING OCH 74-ÅRING
Jag satt på Dollarstore och väntade på två 
barnbarn, som handlade billigt nagellack. Narges 
kom fram till mig och frågade, om jag kunde lära 
henne åka skidor. Detta var i höst och en höst, 
som inte liknade något annat vi haft i Lycksele. 
Snö och kyla lät vänta på sig.

Vem är Narges? Jo, en söt och rar 17-åring 
från Ghazni i Afghanistan, som kom hit för två 
år sen efter en kort vistelse i Sorsele. Hon är 
född i Iran och flyttade som 6-åring till G Hani 
i Afghanistan. En storasyster är gift i Teheran, 
men mamma, pappa, två yngre bröder 15 och 
10 år och en syster 16 år bor här.

Rädda Barnen ville ordna läxhjälp och då 
jag varit lärare i 42 år ville jag gärna hjälpa till. 
Så kom jag i kontakt med Narges och då jag 
presenterade mig, sa jag nog att jag och hela min 
familj gillade skidåkning. Som barn var det den 
vanligaste sysselsättningen för mig och det förde 
vi över till sönerna och barnbarnen. Vi hade 
också turen att bo nära skidspår.

Äntligen under jullovet 4 jan kunde jag 
meddela Narges att det fanns ett spår att åka. 
Jag hade pjäxor, stavar och skidor som hon 
fick. Men det behövs varma lämpliga kläder 
också. Polotröja, vantar, handskar, mössa och en 
varm jacka hade jag som hon gärna fick. Men 
täckbyxor som passade denna lilla, slanka tös 
hade jag inte. En snäll väninna skänkte dessa. 
Så for min man och jag iväg till bostaden. Vi 
fick fälla ut halva baksätet, för vi hade inget 
skidställ till den rätt nya bilen, (då vi har 200 m 
till elljusspåret), och med en matta som skydd på 
sätet gick det in tre par skidor, den stora bagen 
och stavarna. Hon var entusiastisk och jag tyckte 
det var spännande. Hon bodde nästan 4 km från 
oss. Maken var snäll och ställde upp och vallade. 

Han såg att stavarna var för långa och nästa 
skidtur hade han sågat av dem 1 dm och nu var 
de perfekta. Viktigt att hålla stavarna rätt med 
handen i remmen. Hon skulle haft valla-tape, 
tyckte han.

I Lycksele har vi skidgymnasium och det finns 
terräng med stora backar. På skidstadion Tannen 
kan man åka några hundra meter utan uppför 
eller nerför. Första gången blev det fram och åter 
där. Vi var ute en timme och vi tog det lugnt och 
uppmuntrade henne hela tiden. Böj knäna, sätt 
fram stavarna och skjut på. Det är svårare än man 
tror att åka skidor! Vi såg barn som åkte pulka, 
matta och skidor i en stor backe och jag tänkte 
på hennes lillebror, som satt och såg fotboll på 
TV hemma. Han ville också ha skidor, men vi 
hade för länge sen skänkt bort alla urvuxna och 
oanvända till elever från Libanon och Chile, som 
jag haft i klasser. Likaså hade sönerna inga kvar. 
Jag var spänd på om hon skulle ha schaletten 
utanpå mössan. (Hon har med syster och mamma 
100 olika vackra schaletter och har en på huvudet 
till och med i badhuset.)

Nästa dag kl 13, då det var ljust ute blev 
nästa skidtur. Nu åkte vi runt en liten tjärn vid 
Tannen och hon ville åka två varv, så det blev 
nog 1,5 km. Nu var grinigt väder och jag blev 
sur att jag inte tagit med kameran dagen innan, 
då himlen var lila, rosa och duvblå och det var 
såå vackert ute med ren, vit snö.

För att ta sig ner till tjärnen fick man åka 
nerför en sluttning, kanske 1–2 m men Narges 
satte sig på rumpan. Hon klarade inte att åka 
nerför och uppför var ännu svårare. Men hon 
tog av skidorna och gick upp och det var rätt 
beslut, för att v-ställa skidorna och sätta stavarna 
hårt emot i backen var för krångligt. Tredje 
dagen tränade vi olika teknik och nu blev det 
2 km och en provtur i en liten uppförsluttning. 
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GUNNAR STRÖM
Det är kväll i Juba, Sydsudan, mars 2011. 
Utbildningsdagen är över, vi sitter utanför 
kurslokalen och småpratar i kvällsmörkret. 
Peter berättar att han kommer från Pibor, inte 
långt från gränsen till Etiopien. Jag sa: ”Many 
years ago I came to a place close to where 
you come from, working for Swedish Save the 
Children….” Peter rusade upp, kramade mig 
och sa: “Radda Barnen, Radda Barnen”! 

Hade jag träffat Peter, som ett av många barn 
i det etiopiska flyktinglägret Pignudo, nästan 25 
år tidigare?

Då, i december 1987, kom jag som Rädda 
Barnens etiopienchef  till Pignudo. UNHCR 
hade vädjat om stöd och Rädda Barnen var först 
på plats av de NGOs som då fanns i landet. 
En knapp månad senare tog Rädda Barnens 
styrelse beslut om katastrofbistånd till lägret med 
då över 15.000 flyktingar, nästan alla barn och 
ungdomar, med få undantag pojkar.

Vad hade hänt? Så många på en enda gång? 
Varför bara pojkar? Ett mysterium för oss då. 
Vi anade det värsta. Och kände starkt för ”the 
lost boys”. 

Många ställde upp. Rädda Barnens insats var 
inte den största, men den var snabb. I början av 
februari 1988 landade chartrade fraktplan med 
70 ton katastrofhjälp, som bidrog till att rädda liv 
och också gav ett moraliskt stöd till det växande 
antalet flyktingar och den lägerledning som 
fanns på plats. Kokkärlen, som fanns med, bland 
mycket annat i sändningen, blev ett incitament 
för barnen att flytta ut i egna ”byar” och själva 
laga mat. 

Nästa steg blev psykosociala insatser till 

de många som var i skriande behov av hjälp 
att bearbeta sina trauman. I september 1988 
startade Rädda Barnen på UNHCR:s uppdrag 
”Pignudo Refugee Children’s Project” med 
uppgift att dokumentera 13.000 ensamkom-
mande barn och deras omedelbara behov. Planer 
utarbetades för att bevaka barns rättigheter 
och stärka de strukturer som växt fram inom 
psykosocialt stöd, undervisning och hälsovård.

Vi på Rädda Barnens etiopienkontor fick 
från första början ett starkt stöd från ledningen 
i Stockholm och från andra enskilda organisa-
tioner i Sverige. Intresset från media hemma 
var stort. Etiopiska myndigheter underlättade 
för oss att få hjälpen snabbt på plats, genom 
regelverk och byråkrati. 

Men varför kom alla pojkarna? Nu vet vi 
mer. Valentino Achak Deng, i romanen av Dave 
Eggers ”What is the what” berättar om den 
fasansfulla flykten. Deborah Scroggins visar i 
”Emma’s war” hur komplex situationen var.

För Peter, min vän från Pibor, var förk-
laringen enkel och rak: ”Våra föräldrar sa, att 
snart ska vi bli ett eget land och då måste vi ha 
utbildade sydsudaneser som kan ta hand om allt 
det nya. Här finns inga skolor för er, ge er av till 
Etiopien!”

När vi möttes i Juba, jobbade Peter i ett av 
de ministerier som höll på att byggas upp inför 
Sydsudans självständighet. Inte bara han: många 
barn från lägret i Pignudo bygger idag det nya 
landet. Rädda Barnen har bidragit till att detta 
händer. Peter och hans kamrater har inte glömt 
det. Och själv har jag aldrig förr eller senare känt 
så tydligt vad det innebär att rädda barnen. ●

EVA BELLANDER
Under åren 1985 till 1987 arbetade jag i flykting-
lägren i Somalia, utsänd av Rädda Barnens 
socialarbetarkår. I början av 1990 talet blev det 
politiskt mycket oroligt i Somalia. Ett stort antal 
flyktingar började då komma till Sverige för att 
söka asyl. Eftersom det inte var så många män-
niskor från Sverige som hade arbetat i Somalia 
var det naturligt att jag fick svara på de frågor 
som kom till Rädda Barnen rörande somaliska 
flyktingbarn. Det fanns väldigt lite kunskap 
om Somalia i Sverige. Bland annat fanns en 
förundran över att barnen inte kunde läsa och 
skriva fast de var tonåringar. 

Under åren som gick kom jag att jobba med 
ensamkommande somaliska flykting ungdomar 
som kom till Sverige. Vi hade kontakt med flera 
mottagningsenheter för de ensammakommande 
barnen, bland annat genom våra lokalföreningar.

I Karlskrona fanns ett boende för somaliska 
ungdomar. Vi pratade mycket med de soma-
liska barnen och började mer och mer förstå 
sammanhanget om hur de hade kommit till 
Sverige. De var ofta långa besvärliga resor med 
mutor inblandande.

Många somaliska ungdomar i Sverige 
saknade sina föräldrar oerhört! Särskilt sina 
mammor som var kvar i Somalia. Jag vet inte 
hur ofta jag hörde detta. En annan undran var: 
Varför blev jag skickad till Sverige och inte min 
bror? Det var ingen lätt uppgift för ungdomarna 
att motsvara de krav som ställdes på utbildning 
till läkare eller pilot och samtidigt förmå att 
skicka pengar till hemlandet.

Så småningom kom tanken på att Rädda 
Barnen skulle anordna en resa till hemlandet. 
En dröm fanns också om att återvända till sitt 
hemland för att hjälpa till i uppbyggnaden av 

landet när kriget tagit slut. Då kom vi på idén 
att kontakta en praktisk yrkesskola i Kista, 
Stockholms kommun. Skolan fick i uppdrag att 
utbilda somaliska ungdomar under 10 månader i 
hur man bygger hus, gör dörrar och fönsterramar, 
men på somaliskt sätt med somaliska redskap. 
Ett stort antal ungdomar sökte till kursen och 20 
stycken kom in. När utbildningen var klar skulle de 
tillbaka till Somalia. Vilken idé och vilket projekt! 
Stockholms kommun ställde upp och vi fick medel 
från HIFAB, byggföretag. Jag besökte yrkesskolan 
några gånger, vi arbetade verkligen med barns 
deltagande när vi planerade resan och praktik 
jobbet.

Ett år senare planerades resan äga rum till 
Somalia. Tyvärr gick den inte att genomföra 
p g a kriget utan ungdomarnas praktik förlades i 
stället i Bagamoyo, Tanzania. Det var fantastiskt 
att på plats få se hur ungdomarna byggde och 
snickrade på ett hus. Så småningom reste flera av 
ungdomarna till Somalia.

Ungdomarna lärde oss också att Migrations-
verkets boenden för ensamkommande barn i 
Sverige inte heller var lämpligt. Under flera år 
hade vi överläggningar med Migrationsministern 
och Migrationsdepartementet om att kom-
munernas skulle överta ansvaret för boendena. 
Tänk att det blev så till slut !

I är kommer cirka 7000 ensamkommande 
barn till Sverige. Rädda Barnen har bidragit till 
en bättre förståelse för de ensamkommande 
barnens situation och medverkat till att förbättra 
mottagandet.

Jag är stolt över våra insatser för de ensam-
kommande barnen. Insatser från Rädda Barnen 
som fortfarande pågår.  ●
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HELENA FORSLUND
Med anledning av ett mail ifrån SC Germany 
skall jag berätta en historia så gott jag kan:

 Under våren försommaren 2009 får 
Elisabeth Dahlin och Christina Hagner ett 
brev ifrån en Kindergarten i den tyska staden 
Osnabrück. Detta med anledning av att denna 
kindergarten ska fira sitt 60 års jubileum och 
vill bjuda in Rädda Barnen att delta, då denna 
kindergarten uppenbarligen en gång i tiden, 1949 
startades av just Rädda Barnen. Verksamheten 
lämnade sedan över till staden och finns idag (ja 

i varje fall för 5 års sedan) kvar. Vid ett besök 
av SC Germany i Maj 2009 så berättar Elisabeth 
om brevet när hon träffar våra kollegor från 
SC Germany. Senare när firandet går av stapeln 
reser vår tyska kollega Christa till staden (som är 
hennes hemstad) för att besöka Kindergarten.

 Det som är det fina med berättelsen är just 
att vår systerorganisation SC Germany fick ta del 
av våra rötter som Rädda Barnens arbete 60 år 
tidigare gett möjlighet till och att man verkligen 
kan tala om ”lasting impact for children”.  ●
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KARIN SÖDER
Åren 1983–95 var jag ordförande i svenska 
Rädda Barnen. Det var intressanta år med ett 
intensivt arbete bl a med Barnkonventionen, 
både dess tillkomst och förverkligande. Under 
dessa år rämnade också järnridån. En ny situ-
ation uppstod i stora delar av Europa. Många 
länder befriades från diktatur och förtryck. 
Rädda Barnen hoppades då kunna etablera 
lokala och regionala Rädda Barnen-föreningar i 
de berörda länderna och därigenom börja arbe-
tet med ”barns rättigheter”. Jag fick uppdrag att 
besöka ett av dessa länder, nämligen Rumänien, 
där barnen, särskilt de svaga, lidit svårt under 
Ceausescus regim. Till stöd för arbetet hade 
vi en medarbetare stationerad i Bukarest. 
Dessutom hade Rädda Barnen vid 1990-talets 
början tillgång till en dokumentärfilm om 
barnhemsbarn och andra barn i Rumänien. När 
jag reste dit var jag någorlunda förberedd på 
vad jag skulle få se.

Upplevelsen var förfärande; sniffande 
10-åringar levde i tunnlar och som gatubarn, 
handikappade barn som fråntagits allt män nisko-
värde både på barnhem och i familjer. Små barn 
fick t ex inte stimulans till lek och utveckling 

av språket på barnhemmen. På vissa håll fanns 
dock volontärer som tog sig an detta. Jag minns 
särskilt ett besök på ett barn hem för flickor i 
tidiga tonåren. En liggsal med minst 25 sängar 
var deras hem. Det mest skrämmande var några 
ord av föreståndarinnan när hon presenterade 
verksamheten på hemmet: ”När en flicka är 
olydig tar vi in en zigenare från gatan som får 
slå henne.” Kvinnans ord innebar en både 
fruktansvärd förnedring av romer och ett kallt 
konstaterande av att barn kunde utsättas för våld.

Romernas situation är fortfarande svår. Det 
är obegripligt att en folkgrupp år ut och år in 
förvägras sina rättigheter till ett värdigt liv med 
utbildning, arbete och en värdig bostad och detta 
inte bara i Rumänien. Kanske är det en flicka 
från barnhemmet som sitter och tigger på våra 
gator för att söka ge sina barn en hållbar tillvaro. 
Hela EU har ett ansvar för dessa förhållanden; 
både stater, föreningar och individer. Solida-
riteten kräver att vi håller ögonen öppna för 
vad som pågår. Selma Lagerlöf  sade i samband 
med att Rädda Barnen bildades 1919: ”Att rädda 
barn är att rädda framtiden” Det är lika sant idag 
(2015) – och framgent.  ●
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KERSTIN BLOMBERG
TILLBAKA TILL LIVET
Jag och min systerdotter Linnea är på vårt 
regelbundna besök. Olga halvsitter i soffan och 
vi har placerat en massa kuddar runt henne så att 
hon inte ska ramla. ”Vill ni ha te?” ropar hennes 
mamma från köket. Plötsligt hör vi hur Olga 
säger: ”Nej.”

Är det sant – Olga talar? Vi börjar skratta 
och jag utbrister ”Men Olga, du pratade!” Då 
förvandlades hennes annars så stela ansikte 
och hon ler ett så vackert leende. Jag fylls av en 
oerhörd glädje och hopp om att det kommer att 
gå. Olga hade legat apatisk i 13 månader. Hon 
hade matats med sond och varit som en levande 
död. Några år tidigare hade hon kommit till 
Sverige med sina föräldrar från det krigsdrabbade 
Tjetjenien med förfärliga upplevelser i bagaget. 
Familjen nekades först uppehållstillstånd. Nyligen 
hade de emellertid fått tillstånd att stanna i Sverige 
och Olgas läkningsprocess kunde börja. Men det 
skulle komma att ta mycket lång tid.

Nästa gång vi besökte familjen tog vi ut henne 
på hennes första promenad. Vi visste ju inte om 
hon skulle orka gå, men vi i stöttade henne på 
varsin sida. Det var vinter och snö och Olgas 
mamma gick framför oss med en väninna. Olgas 
ansikte var som vanligt, stelt och slutet. Hon 
hade inte sagt något sedan händelsen i soffan. Jag 
ville så gärna få henne att reagera och tog upp en 
snöboll och kastade den lätt på mamman. Hon 
tog genast upp en snöboll och kastade tillbaka. Då 
log Olga igen och det gjorde oss så lyckliga. 

Det blev vår, och nu ville vi se om hennes 
intresse för fotboll fanns kvar. Vi kände till Olga 
innan hon gick in i sitt apatiska tillstånd och visste 
att hon då var en duktig fotbollsspelare. Vi tog 
med en fotboll och gick till fotbollsplanen. Linnea 
ställde sig i målet och jag lade fotbollen vid Olgas 
fötter. Ingen reaktion! Jag visade då genom att 

sparka bollen mot mål. Då tändes ett ljus i Olgas 
ögon och hon började sparka. Men efter en stund 
blev hon trött och satte sig ner på en bänk.

Olgas mamma sa till mig att hon trodde 
att dottern fått en hjärnskada. Jag köpte ett 
memoryspel och Olga och jag satte oss på golvet 
i hennes rum och spelade. Hon vann över mig 
och blev väldigt glad över det. Samtidigt som vi 
spelade så övade vi på svenska. Varje framsteg 
hon gjorde gav mig en oerhörd glädje.

Tiden gick och det gick sakta framåt. Olga 
pratade mer och mer och efter ett tag kunde hon 
få börja skolan igen.

Under den här tiden var det en stor debatt 
i Sverige om apatiska barn. Många misstrodde 
de här barnen och det var fruktansvärt att höra 
alla felaktigheter och rena lögner som florerade. 
Det påstods t ex att de efter att länge ha legat 
apatiska plötsligt kunde resa sig upp och vara 
som vanligt, att apatiska barn var ett helt nytt 
fenomen och att de bara spelade teater! 

Detta kunde jag inte hålla mig utanför. 
Bl a debatterade jag två gånger med dåvarande 
migrationsministern, dels på Stockholms 
universitet och dels under Almedalsveckan. Hon 
var en av dem som hade felaktiga uppfattningar 
om apatiska barn.

En vacker försommardag några år senare 
står jag och väntar på en blivande student. Och 
så kommer de då springande, en hel klass med 
förväntansfulla och glada ungdomar. Och mitt 
bland alla springer Olga. När rektorn sedan 
läser upp att Olga fått stipendium för bästa 
prestation, då rinner tårarna nedför mina kinder 
av glädje och stolthet! Ja, vilken fantastisk 
prestation hon gjort! Och vilket privilegium det 
varit för mig att få vara med henne på vägen 
tillbaka till livet!

Olga heter egentligen något annat.  ●
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KICKAN WAHLUND NILSSON
”Imse vimse spindel” sjunger barnen på en 
förskola i Beirut. Det stora dramat i den lilla 
sången. Katastrofen – hoppet - kraften – viljan 
att förändra, att få tag på det lilla i det stora, som 
spindeln trots katastrofen aldrig ge upp. 

Beirut då en våldtagen miljonstad där den 
samlade förstörelsen under det libanesiska 
inbördeskriget var oerhörd. Nästan inte ett 
kvarter eller hus var utan stora sår efter granater 
och splitter. Explosioner som överföll staden 
och barn som grät i mörkret av blotta ljudet 
av kriget. Under lugna perioder tog man hand 
om allt det trasiga - de sårade och döda – och 
försökte återgå till vardagen. De synliga såren 
försökte man hantera de skador som gick att se. 
Ibland gick det ibland inte. De osynliga sår som 
människor drabbades av i detta vidriga krig vet 
man inte lika mycket om. Någonting som i allra 
högsta grad gäller barnen.

För Rädda Barnen var det betydelsefullt att 
som organisationer närvara under kriget för att 
bevaka barns rättigheter i situationer som de 
som rådde i Libanon. Likaså att hjälpa till att 
locka fram och väcka de kunskaper som redan 
fanns i Libanon, men som på grund av kriget var 
så svåra att använda. Ytterligare ett mål var att 
inspirera och stimulera till utveckling inom de 
områden där man saknade kunskap. Men vad var 
möjligt att göra mitt i brinnande krig? 

I flyktinglägret Shatila var brutaliseringen 
massiv under en period av den israeliska inva-
sionen. Massakern i Sabra/Shatila var fasansfull 
och resulterade i en mängd skadade människor 
däribland barn. Ett rehabiliteringscenter hade 
efteråt byggts upp i lägret där barn och vuxna 
fick sjukgymnastik. Rädda Barnen såg barnens 
behov av lek mitt i förstörelsen. Rädda Barnen 
ville erbjuda barnen träning genom lek så vi star-
tade barngrupper med inriktning på att ta vara 

på de naturliga träningstillfällen som uppstår 
under barnens lek och i olika vardagssituationer.

Kriget pågick för fullt runt om i Libanon 
och situationen kunde snabbt förändras. Därför 
ville vi börja försiktig i liten skala. Vi ville bygga 
upp ett förtroende mellan oss och personalen 
där tillit och kunskap skulle vara ömsesidigt. 
Under en relativt lugn period kunde vi sakta och 
försiktigt bygga upp en liten förskola en tydlig 
modell som kunde spridas vidare i Libanon även 
om Rädda Barnen lämnade. 

Förskoleverksamheten pågick i nästan ett år 
då ett nytt krig bröt ut i lägren och vår ”skola” 
sköts sönder. Efter otaliga försök visade det sig 
att en fortsättning i lägret var omöjlig. Alla barn 
hade dock klarat sig men de satt nu och väntade 
på att få börja igen. 

Sektoriseringen hade ökat efter kriget i lägren 
och svårigheterna att starta barngrupperna igen 
var många. Våra medarbetare och barn som var 
både libaneser och palestinier kunde inte röra 
sig var som helst Vi löste det tillfälligt genom 
att vi hämtade barnen där de bodde och åkte till 
platser som för tillfället var lugnare och dit alla 
barn och personal kunde komma. Här krävdes 
en ständig flexibilitet och nya lösningar. Barnen 
måste få träffas. Efter knappt ett år på olika 
platser i Beirut och nya explosioner i stan hittade 
vi en lokal i Mar Elias ett annat mindre läger, där 
vi åter kunde samla alla barn och personal och 
fortsätta vårt arbete.

Barnen i Beirut hade som alla barn i krig 
berövats alla sina rättigheter. Barnens historier 
berättar om en verklighet vi inte tycket att barn 
ska vara med om men där förskolan kunde ge en 
möjlighet att berätta och ge barnen kraft att växa 
trots kriget. 

Hassan kom till förskolan när han var 
fem år. Han kunde inte gå utan skenor. Han 

KERSTIN BLOMBERG
RUMÄNIEN 1990
Jag befinner mig på ett barnhem i Bukarest, 
Rumäniens huvudstad. Vi är i ett rum som är 
fullt med sängar där barnen ligger. Apatiska, 
bleka, inte ett leende. Jag står bredvid en säng 
med en liten pojke. ”Vad heter han?” frågar jag 
personalen. Svaret som chockade mig var: ”Han 
har inget namn!”

Det var i april 1990 och jag hade blivit 
ombedd av Rädda Barnen att resa till Rumänien 
tillsammans med barnläkaren Adolf  Tham. 
Året innan hade jag blivit invald i Rädda 
Barnens riksstyrelse. Jag hade en bakgrund 
som distriktsköterska och hade arbetat mycket 
med barn.

Vår uppgift var att informera oss om läget i 
landet, speciellt med avseende på barnen på barn-
hem, HIV-smitta och AIDS-sjukdom bland barn, 
samt att ha en dialog med barnrättsorganisationer 
i landet. Utifrån detta skulle vi föreslå åtgärder 
som svenska Rädda Barnen kunde bidra med.

Diktatorn Nicolae Ceausescu hade störtats 
och avrättats i slutet av år 1989, och filmer om 
hur fruktansvärt barnen hade det på barnhem-
men kablades ut i världen. Själv såg jag dessa 
bilder på TV i mitt trygga hem på Gotland och 
blev som så många andra fruktansvärt upprörd. 
Bland annat framkom det att många av barnen 
var smittade av HIV.

Så befann vi oss då i Rumäniens huvudstad 
Bukarest och fick vetskap om varför Rumänien 
hade så många som ca 130 000 barn på sina 
barnhem. Landets befolkningspolitik hade 
inneburit förbud mot preventivmedel och 
aborter, och regimen hade arbetat för att alla 
kvinnor skulle föda minst fem barn. Av barnen 
som befann sig på barnhemmen var bara 4% 
helt föräldralösa. Det hörde till vanligheten att 

familjerna i Ceausescus Rumänien lämnade 
något av sina barn på barnhemmen.

Nu stod jag här bredvid pojken som inte 
hade något namn, bara ett nummer, och jag 
tänkte på mina djur där hemma som alla hade 
ett namn. Plötsligt förstod jag orsaken varför 
barnen smittats av HIV. De här barnen låg i sina 
sängar hela dagarna, ingen tog upp dem och gav 
dem den omvårdnad som är livsviktig för alla 
barn. Barnen reagerade med att gå ned i vikt, 
vilket är ett känt fenomen för barn som inte får 
omvårdnad. När de gick ner i vikt gav man dem 
en spruta med blod. Blodet var inte testat och 
kanylerna inte rena. Hade det funnits kärleksfulla 
barnsköterskor där, som tagit upp barnen, haft 
ett namn på dem och gett dem kärlek så hade 
de inte behövt smittas av HIV. Det kändes så 
skrämmande onödigt! 

Det var chockartat att uppleva hur en 
diktatur kan förändra det mest elementära hos 
mödrar nämligen viljan att hålla fast vid sina 
barn. Det ser vi annars många exempel på i krig 
och katastrofer. Men här hade en diktator och 
en diktatur förmått så många kvinnor att lämna 
ett eller flera av sina barn på barnhem, och på 
många av dem fanns inte bara brist på personal 
utan också en brist på kunskap om barn och 
deras behov.

När vi var där hade den rumänska Rädda 
Barnen-organisationen Salvati Copiii nyligen 
bildats, en organisation som vi bestämde oss 
för att på olika sätt stödja. I alla länder finns det 
människor som värnar om barns rätt och som 
vill arbeta för barnens rättigheter i hemlandet. 
Det är så viktigt att vi ger de goda krafterna allt 
stöd. Salvati Copiii växte till en stark barnrätts-
rörelse i Rumänien och har gjort mycket för att 
förbättra situationen för barnen där.  ●
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hade perceptionsstörningar och epilepsi som 
behandlades med valium. Efter tre år hade han 
glasögon och fick adekvat behandling för sin 
epilepsi. Han gick utan hjälpmedel. Han lärde sig 
pengars värde och räknade. Eter ytterligare fyra 
år var Hassan the Office boy i området där han 
bodde. Ett område där ingen hade uppmärk-
sammat Hassan för någonting annat än hans 
funktionsnedsättningar.

Mahmut bor i ett annat läger som besköts 
så kraftigt att familjen var tvungen att fly ut. 
De fick gömma sig i en trång lägenhet i Beirut 
medan en bror stannade kvar i lägret under 
de fem månader som kriget där pågick. När 
Mahmut och hans mamma kunde återvända till 
deras hem för en dag berättade han för oss att 
bara delar av deras hus var förstört, men platsen 
där han brukade sitta var helt borta. Två av hans 
kamrater var döda och tre var skadade. Men han 
var glad över att hans rullstol fanns kvar och att 
den inte hade rostat för” min bror har torkat 
den”. Han visade också en liten gevärshylsa 
för oss som några av hans kamrater hade gjort 
visselpipor av. 

Rädda Barnen lämnade Libanon efter tre år 
men fortsatte att stödja verksamheten ytterligare 
tre år. Personalen blev fortsatt handledda och 
verksamheten utvecklades.

Hur kan man försvara en förskola med ett 
fåtal barn när det finns miljontals barn som 
behöver hjälp och stöd. Rädda Barnen ville ge 
barnen mitt i kriget ett rum att andas i, något rel-
ativt återkommande att längta efter och se fram 
emot varje morgon. En trygghet och stabilitet 
när allt runtomkring rasade samman och inte 

minst att någon frågar efter en. Vi ville dessutom 
att förskolan skulle bli en modell som skulle 
kunna sprida sig utifrån de förutsättningar som 
fanns under kriget och som kunde ge kunskap 
till andra i liknande situationer. En liten modell 
som byggde på personalens vilja att förändra 
mitt i brinnande krig. Bestående förändringar 
måste komma inifrån och vi visste att spridning 
tar lång tid. Därför var det viktigt att se det 
lilla i det stora och bygga på det. Kunde vi ge 
någon annan människa något gott då kan den 
människan ge vidare.

Katastrofen är det som oftast förmedlas 
från krig mer sällan kraften och viljan att leva 
och förändra. 20 år senare fick jag möjlighet att 
återvända till Beirut. En fantastisk återkomst 
till Rädda Barnens före detta samarbetspartner. 
En liten förskoleverksamhet som etablerades 
under inbördeskriget för att träna barn med 
funktionshinder genom lek och som hade vuxit 
ut till ett fullt utbyggd center för barn med olika 
funktionsnedsättningar, med skola, sjukgymnas-
tik, talpedagog och arbetsterapi. Centret tar idag 
emot grupper med barn, samt individuell rådg-
ivning och träning. Vidare har man ett bibliotek 
med utlåning av böcker för barn och om barn. 
Likaså producerar man hjälpmedel anpassade 
till enskilda barn. Man tar emot studenter under 
deras praktik från de olika universiteten i Beirut 
och föreståndaren ger lektioner på universiteten 
och i andra länder i regionen om barn med funk-
tionshinder och deras rättigheter, samt deltar i 
debatter om barns rätt i media. Här gick hjälpen 
fram och flera av Rädda Barnens lokalföreningar 
följde barnen på förskolan under kriget.  ●
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LARS H GUSTAFSSON
FULLMÅNE BETYDER LYCKA
Nyligen kom en ny forskningsrapport med 
titeln Unga omsorgsgivare i Sverige. Den 
handlar om barn som ibland får ta ett orimligt 
stort ansvar för både syskon och föräldrar. Då 
tänker jag på Nabila. Hon var en sextonårig 
flicka, som jag en gång mötte i det palestinska 
flyktinglägret Ain el Hilweh i södra Libanon. 
Det var oroligt i hela Libanon då. Israeliska 
trupper hade besatt lägren i den södra delen 
av landet, och det var ständiga skärmytslingar 
mellan dem och civilbefolkningen. Många 
småpojkar kastade sten på soldaterna, men 
priset kunde bli högt. 

Nabilas yngre bror Ahmed, fjorton år 
gammal, hade just kommit tillbaka hem, full av 
blåmärken, efter att ha suttit arresterad ett par 
dygn. Soldaterna hittade inga bättre motmedel 
mot stenkastningen än att på måfå gripa ett 
antal pojkar, klå upp dem ordentligt och låta 
dem svälta i en arrest något dygn innan de 
släpptes hem. Med hot om att de kunde bli 
skjutna nästa gång.

Nabila var orolig för sin bror. Hon visste inte 
hur hon skulle göra, sa hon, och frågade om jag 
hade någon idé. För var han med de andra och 
kastade sten kunde han råka ut just för sådana 
repressalier. Och det hände faktiskt att skarpa 
skott avlossades ibland. Flera pojkar hade blivit 
sårade och några dödade. 

”Men”, sa Nabila, ”om han inte är med och 
kastar sten går han bara här hemma och blir 
mer och mer deprimerad. Och det är så jobbigt 
att se det också. Skolan är slut och han får inga 
jobb. Det är som om det här att han är med i 
motstånds kampen är det enda som håller honom 
uppe just nu.” 

Jag satt länge den kvällen och talade med 
Nabila. Hon var bara sexton, men hon tog så 
stort ansvar, både för sina småsyskon och för 
sina föräldrar. När vi i Rädda Barnen-teamet 
skulle åka tillbaka upp till Beirut följde Nabila 
med oss ut på gården. Natten var svart, stjärn-
himlen klar och fullmånen lyste upp de leriga 
gatorna i lägret. 

”Har du sett fullmånen?” sa jag. ”Det är 
samma måne som vi ser från Sverige. När det blir 
fullmåne där hemma kommer jag att tänka på dig. 
Det lovar jag!” 

Då log hon för första gången. ”Bra”, sa hon. 
”Fullmåne betyder lycka.” 

Det har gått mer än trettio år sedan dess. 
Jag har hållit mitt ord. Jag tänker fortfarande 
på Nabila varje kväll då jag ser fullmånen. Men 
också på hur mycket hon och andra barn jag 
mött i mitt arbete för Rädda Barnen har lärt mig, 
och som jag sedan haft användning för i alla 
möjliga sammanhang. Om barns sårbarhet. Men 
än mer om barns styrka och obändiga livsvilja. 
Något att hämta kraft ifrån.  ●
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MONA LINDSTRÖM
Då jag tänker tillbaka på min tid som aktiv i 
Rädda Barnen är det många händelser som far 
genom mitt huvud, vissa viktigare än andra. 
Inför barnkonventionens skapande var vi ute på 
gator och torg och skaffade namnunderskrifter 
för att kunna höja ”soldat”-åldern på barn. Vid 
byte av logotyp var motståndet som fanns mot 
den röda färgen stort.

Det som satt sina djupaste spår hos mig är när 
flyktingströmmen från forna Jugoslavien kom till 
Sundsvall-Timrå. Vi grubblade mycket på vad vi 
skulle kunna göra för barnen och deras familjer, 
men efter min erfarenhet som finskt krigsbarn 
och min stora tröst dockan, beslutade vi att 
besöka alla familjer och ge de små barnen varsin 
nallebjörn. Jag kommer aldrig att glömma de glada 
ansiktena och de många kramar jag upplevde. 

Vår lokalförening engagerade sig också 
i utvisningsärenden, på begäran från de 
asylsökandes advokater. Föreningen fortsatte 
med detta med viss framgång också till 
asylsökande från andra länder. Vi insåg även 

vid våra besök hos flyktingar att vi behövde 
berätta om det svenska samhället. Det gjorde 
vi tillsammans med bland andra Röda korset i 
två projekt. Det ena var en sommarvecka för 
ensamkommande pojkar som handlade om 
att klara sig själv. Det andra gällde föräldrarna 
och om hur det svenska samhället fungerade 
utifrån ett barnperspektiv samt att föräldrarna 
inte fick inte lämna sina barn för att gömma 
sig inför en utvisning. Vi var också på många 
besök hos familjer med apatiska barn. Det har 
runnit många tårar efter besök och vi har fått 
höra många svåra berättelser av barn, men det 
har också varit mycket skratt och glädje i detta 
arbete. Och att plötsligt få höra en mansröst 
som ropar till mig ”mormor, mormor” är det 
bästa jag vet. Det var en pojke som vi hjälpte 
och som det gått bra för.

Det har varit en förmån att få vara med i den 
utveckling som Rädda Barnen gjort, från att vara 
en bistånds- till att bli en barnrättsorganisation. 
Det känns mycket bra för mig!  ●

MIKAELA WIKSTRÖM
Det var någon gång under 2004 och jag var på 
möte med Maktarbetsgruppen i Rädda Barnens 
Ungdomsförbund. Vi pratade om varför barn 
och unga inte hade mer makt i samhället och vad 
som var lösningen. Jag kan fortfarande minnas 
hur det till slut föll på plats, både problemet 
och lösningen. Barn och unga saknade rösträtt. 
Detta innebär att det är fritt fram för vuxna att 
välja när och hur mycket de lyssnar på barn och 
unga och ger dem inflytande. Det tog ett tag 
och många diskussioner inom gruppen innan 
vi alla faktiskt ställde oss bakom den självklara 
lösningen; att rösträttsåldern måste sänkas, till 
en början till 16 år. En enkel lösning men långt 
ifrån enkel att driva igenom. 

Vi i Maktarbetsgruppen drev att sänkt 
rösträttsålder skulle bli Rädda Barnens 
Ungdomsförbunds viktigaste fråga under 
två år, förbundets profilfråga. Det var livliga 
diskussioner på årsmötet det året och det var en 
fråga som engagerade. Till slut röstades sänkt 
rösträttsålder igenom som Rädda Barnens 
Ungdomsförbunds första profilfråga. En 
vetenskaplig rapport togs fram och en kampanj 
genomfördes i september 2006 i samband med 
valet som fick rätt stort genomslag. Rädda 
Barnens Ungdomsförbund arbetade också med 

att försöka få Rädda Barnen att driva frågan. 
Det tog tid och många diskussioner och inte 
ens idag har Rädda Barnen tagit lika stark 
ställning för sänkt rösträttsålder som Rädda 
Barnens Ungdomsförbund har, men båda 
organisationerna står bakom frågan.

Rösträttsåldern har inte sänkts sedan jag 
började brinna för frågan för mer än tio år 
sedan, men jag tror att diskussionen som förts 
i både Rädda Barnen och Rädda Barnens 
Ungdomsförbund har utvecklat vår syn på barn 
och unga. Att diskutera argumenten för och 
emot har tvingat oss alla att kritiskt granska vår 
egen syn på barn och unga och om våra två egna 
organisationer faktiskt ser unga som kompetenta 
individer med rätt att delta i samhället på samma 
villkor som vuxna. Jag tror att den diskussionen 
har utvecklat oss och bidragit till att stärka vår 
tro och tillit till barn och ungas egen förmåga 
vilket jag tror gör oss bättre och mer relevanta 
som organisation. Men vi behöver fortsätta 
granska och ifrågasätta hur vi som organisation 
ser på barn och unga och våga utmana oss själva, 
men framförallt, våga tror på barn och ungas 
egen förmåga och alltid bedriva en verksamhet 
som ökar barn och ungas makt och inflytande i 
alla delar av samhället.  ●
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RENÉE ANDERSSON
År 1990 påbörjade Rädda Barnen arbetet i 
Etiopien med att stödja bra inhemska organisa-
tioner som arbetade för barns rättigheter. En av 
eldsjälarna i Etiopien var syster Jember Teferra. 
Hon är släkt med kejsare Haile Selassie och var 
gift med Addis Abebas borgmästare, när presi-
dent Mengistus fruktansvärda regim tog makten 
i Etiopien. Båda hamnade i fängelse under åtta 
år och deras fyra barn smugglades ut ur landet. 
En kommunistisk regim tog vid och dödandet 
av alla oliktänkande började samtidigt som kriget 
mot Eritrea fortsatte. En fruktansvärd tid, då alla 
var rädda för tvångsrekrytering, angiveri och alla 
statens pengar gick till kriget. Arbetslösheten var 
enorm och fattigdomen bredde ut sig.

Syster Jember som var utbildad sjuksköterska 
och socialarbetare, bestämde sig under fängelset-
iden för att när och om hon kom ut, skulle hon 
starta ett stort projekt i Addis Abebas fattigaste 
områden, som låg runt Afrikas största utom-
husmarknad, Mercato. Här levde människor på 
att bära ved, vatten, tiggeri och prostitution. 
Inga barn gick i skolan, ingen åt sig mätt, ingen 
utvecklades och fatalismen var stor. 

Syster Jember kom ut ur fängelset med 
förståndet i behåll och kunde med stöd från 
olika länders hjälporganisationer skapa jobb, 
öppna skolor och hälsokliniker. Hon lyckades 
även med konststycket att få människor att tro 
att det fanns en morgondag och lite hopp.

När mammorna i området fick jobb 
behövdes barnomsorg och skolor. En förskola 
med 200 barn startade och i den förskolan ville 
syster Jember integrera 25 utvecklingsstörda och 
handikappade barn. För den verksamheten fick 
hon stöd av Rädda Barnen. 

Det var ett svårt arbete att få mammor och 
familjer att komma med sina undangömda 
utvecklingsstörda och handikappade barn. De 
satt fastspända i de mörka, fallfärdiga skjulen 
och ingen ville visa att man hade ett sådant 
barn. Skammen var stor över ”gudsstraffet”. 
Jag minns alla de 25 barn som vi med möda 
fick till förskolan, men mest minns jag Maryam, 
en sjuårig flicka, dotter till en ensamstående 
vedbärerska. Maryam hade varit inlåst och 
bunden i deras skjul under alla år, trots att hon 
bara led av sviter i båda benen efter polio. Hon 
var svårt undernärd och kunde inte gå. Att 
se Maryam växa, både fysiskt och mentalt av 
det omhändertagande, den kärlek och träning 
hon fick av oss som jobbade på förskolan, var 
fantastiskt. Mina kollegor där, var välutbildade 
förskolelärare, som var starka nog att stå emot 
det förakt som andra förskolelärare visade 
över deras val att jobba med utvecklingsstörda 
och handikappade barn. En situation som var 
svår att förstå för en svensk 1989, men kanske 
inte om vi ser tillbaka på hur vi själva såg på 
utvecklingsstörda och handikappade i vårt 
samhälle, inte så långt tillbaka i tiden.

Maryam åt upp sig, fick stödproteser och 
kryckor så att hon kunde gå själv och blev 
gladare och starkare för varje dag. Efter bara 
ett års träning och skolgång, kunde hon börja i 
den ordinarie förskolan och efter det gå rakt in i 
andra klass. Marion var ett mycket begåvat barn, 
som fick chansen att komma ut till livet och 
ljuset, bland annat tack vare Rädda Barnen.

Renée Andersson, lokalanställd i Etiopien 
1989–1991.  ●

MONICA BRENDLER LINDQVIST
OM ANSVARET FÖR DE ENSAM-
KOMMANDE FLYKTINGBARNEN 
Under 2000-talet kom allt fler ensamkommande 
barn till Sverige och sökte asyl. De kom från 
krigshärjade länder som Afghanistan, Somalia 
och Irak. Utan föräldrar skulle de tas omhand av 
Migrationsverket, som också skulle utreda deras 
asylansökan. De som kom till Stockholm plac-
erades på Migrationsverkets flyktinganläggning i 
Carlslund. Personalen som arbetade där hade s.k. 
upplysningsplikt, vilket innebar att alla förtro-
enden de fick av barnen skulle vidarebefordras 
till handläggaren som utredde asylansökan. När 
ett barn vaknade av sina mardrömmar på natten, 
drömmar som kunde handla om den traumatiska 
flykt de tvingats utstå i livsfarliga båtar över till 
Grekland eller instängda i bilar genom Europa, 
ledde denna berättelse till att de avslöjade att de 
faktiskt varit i ett annat EU-land innan de anlände 
och därför enligt Dublinkonventionen skulle 
skickas tillbaka till det landet. De ensamkom-
mande barnen på Carlslund mådde allt sämre. De 
kände sig iakttagna, misstrodda och blev många 
gånger så desperata att de försökte ta sitt eget liv. 
Vid ett tillfälle var sex av barnen samtidigt inlagda 
på barnpsykiatrisk klinik efter självmordsförsök.

Det var inte rimligt att traumatiserade 
flyktingbarn skulle tas omhand av en myndighet 
som inte hade kompetens att ta hand om 

ångestfyllda barn med svåra trauman i bagaget 
och samtidigt skulle ha uppgiften att utreda 
deras asylskäl. Omhändertagande borde ligga på 
kommunernas socialtjänst.

När Skellefteå kommun erbjöd sig att öppna 
grupphem för de asylsökande barnen öppnade 
sig en möjlighet att förbättra mottagandet. Vi i 
flyktingbarnteamet på Rädda Barnens Centrum 
för barn och ungdomar i kris såg detta som en 
chans att förbättra barnens omhändertagande. 
Vi utbildade personalen i Skellefteå, intervjuade 
barnen, följde uppbyggnaden av verksamheten 
och dokumenterade arbetet i två rapporter: ”Att 
möta de ensamkommande barnen” (2004) och 
”Vem tar ansvar för de ensamkommande barnen 
– en två-årig uppföljning av 17 ungdomars möte 
med Sverige” (2005).

Med dessa kunskaper i ryggen kunde Rädda 
Barnen tillsammans med andra organisationer 
som stod på barnens sida påverka regeringen så 
att en lagändring kom till stånd. Från den 1 juli 
2006 skiljdes ansvaret för omhändertagande och 
asylprövning skiljdes upp och kommunerna fick 
ansvaret för omhändertagandet. Skellefteå blev 
– och är än idag – en inspirationskälla för andra 
kommuner där ett mottagande med engagemang 
– från såväl frivilliga som professionella – kan 
ge de ensamkommande barnen en bra start i det 
nya samhället.  ●
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