Foto: Jonathan Hyams /Save the Children

DITT TESTAMENTE
KAN GE FLER BARN
EN BRA FRAMTID
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Din omtanke gör världen till
en bättre plats för barnen.

De ger fler barn grundläggande hälsovård, mediciner och hjälp att träffa
en läkare när de blir sjuka. De hjälper oss i arbetet för att skydda barn
mot våld och sexuella övergrepp – och i den viktiga kampen för alla barns
rätt till en plats i skolbänken.

Varje år får Rädda Barnen gåvor från personer som testamenterat sina
tillgångar till oss. Det kan vara hela, eller en andel av kvarlåtenskapen,
bankmedel, värdepapper, fastighet eller ett värdeföremål som till exempel
en tavla. Ingen gåva är för liten eller för stor. Allt är lika välkommet.

I den här foldern kan du läsa mer om Rädda Barnens insatser och hur du
gör om du vill testamentera en gåva till oss. Den är som sagt lika välkommen oavsett storlek och kommer att göra nytta för barn där det behövs
som bäst.

För oss känns det helt fantastiskt att allt fler i sitt testamente väljer att
inte bara tänka på sina närmaste – utan också på de barn som behöver
hjälp och omtanke här i världen. En rapport från Rädda Barnen visar att
barn i allt högre utsträckning är offer för krig och väpnade konflikter. Var
sjätte barn i världen lever i områden som påverkas av krig. De orättvisor
som framför allt drabbar barn på grund av fattigdom och konflikter har
gjort att många vill vara med och ge fler barn möjlighet till ett bättre liv.

Att få föra din vilja vidare ser vi som det finaste av förtroenden. Vi gör
det med stor ödmjukhet och djupaste tacksamhet i vetskap om att det
kommer att ge många fler barn
en bra framtid.

De gåvor vi får genom testamenten gör stor skillnad för att de barn som
har det allra svårast ska kunna få en trygg framtid. De ger oss möjlighet
att se till att barn som lever i krig och konflikter får trygghet och skydd.

Johannes Nilsson
Ställföreträdande Generalsekreterare

Tillsammans förändrar
vi barns liv, varje dag!
Rädda Barnen hjälper och skyddar barn, både här hemma i
Sverige och runt om i världen. I 120 länder kämpar vi varje
dag, året runt, för barns rättigheter och för att ge fler barn
en trygg barndom. Vi förändrar deras liv och vi jobbar alltid
målmedvetet och långsiktigt för att genomföra hållbara förändringar för barn.
När du testamenterar en gåva till vårt arbete betyder det
att du är med och ser till att fler barn får lära sig läsa, skriva
och räkna. Du är med och skyddar barn mot våld, övergrepp
och exploatering. Du ser till att barn får äta sig mätta och
att de kan få vård när de är sjuka.
Din gåva innebär också att du är med oss på plats i krig och
katastrofer för att skydda barnen och rädda så många liv
som möjligt. Och när situationen stabiliserats är du med och
bygger upp samhället igen.
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2017 behandlade vi cirka 95  0 00 barn för undernäring i
centrala Somalia, där den svåra torkan orsakat matbrist.
Esse, 5 år, hade diarré och var akut uttorkad när han kom
till vår barnklinik på Adado Hospital. Efter några dagars
behandling med extra näring mådde han mycket bättre och
orkade leka igen.

I skolan
finns tryggheten.
I den stora jordbävningen i Nepal
förstördes över 7  0 00 skolor. Vi
var snabbt på plats för att skydda
barnen och hjälpa till med uppröjningsarbetet.
På kort tid öppnade vi 586 tillfälliga skolor och utbildade 3  400
lärare för att de skulle kunna
hjälpa barn som behövde psykosocialt stöd efter katastrofen.
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– Jag gillar att springa, hoppa,
måla och pyssla, säger Natasha,
4 år. Hon är ett av många barn
som tvingats lämna sitt hem till
följd av konflikten i Ukraina.
Nu kommer hon ofta och gärna
till Rädda Barnens barnvänliga
plats i Dnipropetrovsk. Där kan
hon träffa kompisar, leka och ha
en lugn stund, bland trygga vuxna.

Innebandy är inte så välkänt i andra länder. Men runt om i Sverige har
många nyanlända barn fått prova på sporten, sedan innebandyförbundet startat ett samarbete med Rädda Barnen. I Tierp, norr om Uppsala,
är man redan inne på sin andra säsong med träning för nyanlända barn.

Med extra näring kommer
krafterna tillbaka.

Rädda Barnen grundades i England den 19 maj 1919 av aktivisten
Eglantyne Jebb. Hon var en av de första att utveckla tanken om barnets rättigheter, eftersom hon såg att samhället måste förändras
för att barn skulle kunna få det bättre. Sex månader senare bildades
Rädda Barnen i Sverige och sedan dess har vi arbetat för att hjälpa
barn runt om i världen.
Allt vårt arbete grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den också kallas. Den antogs i FN:s
generalförsamling 1989 sedan Svenska Rädda Barnen spelat en viktig
roll. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I den står det till exempel att alla barn har samma
rättigheter – oavsett var de är födda eller vilken bakgrund de har.
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En lång historia.

Alla länder som har skrivit under Barnkonventionen har lovat att
prioritera barnen i alla viktiga beslut. Rädda Barnen arbetar för att
Barnkonventionen ska efterlevas. Vi ställer krav på myndigheter och
regeringar för att de ska hålla vad de lovat. Vi väcker debatt, bildar
opinion och skriver lagförslag för att stärka barns rättsliga skydd.
Vi arbetar tålmodigt och långsiktigt och vi ger oss inte förrän alla
vuxna tar barns rättigheter på allvar.

Barnkonventionens
fyra grundprinciper.

Artikel 31 i Barnkonventionen handlar om barns rätt till lek, vila och fritid. Något av
det första vi gör när vi kommer till en katastrofplats eller ett flyktingläger är därför
att sätta upp en trygg och barnvänlig plats. Dit får barnen komma för att äta, leka,
prata och vara tillsammans med trygga vuxna.
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Barnkonventionen består av 54 artiklar
och bygger på fyra enkla grundprinciper:
• Alla barn har samma rättigheter och
lika värde. Ingen får diskrimineras.
• Barnets bästa ska alltid komma i
främsta rummet.
• Varje barn har rätt att överleva och
utvecklas.
• Barnet har rätt att uttrycka sin
mening i alla frågor som berör det.

Din gåva når barnen, där det
behövs som allra mest.
Rädda Barnens mål är alltid att nå så många barn som möjligt med effektiva och långsiktiga insatser. Vårt arbete omfattar tusentals projekt världen
över och vi använder dina pengar där behoven är som störst – och där våra
barnrättsexperter bedömer att de gör mest nytta för barnen.
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med barns rättigheter i många länder
– och vi vet vad som krävs för att åstadkomma varaktiga förbättringar för
barn inom olika områden. Att vi är så breda i vår verksamhet är verkligen
en enorm styrka.
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Vid akuta insatser i krig och katastrofer har vi beredskap för att kunna
agera snabbt och rädda så många barns liv som möjligt. De flesta liv förloras under katastrofens första dagar – ju snabbare vi agerar, desto fler
barn kan vi rädda. Vi öronmärker därför inga gåvor för specifika ändamål,
eftersom det är viktigt att vi alltid har en buffert med pengar som vi kan
använda omedelbart.

Rebecca och hennes lillasyster var bara några år
gamla när oroligheter utbröt i Sydsudan. Under flykten
från hembyn kom flickorna bort från sin mamma men
fick hjälp av oss.
Två år senare kunde vi återförena familjen. Här är
Rebecca med vår fältarbetare Bol Nyoul som deltog
i arbetet för att hitta flickornas mamma.
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Systrarna fick hjälp att
hitta sin mamma igen.

Under ett större utbrott av
gula febern i Demokratiska
Republiken Kongo 2016 blev
läget snabbt akut. Vi hjälpte
till att vaccinera närmre
343 000 människor på bara
10 dagar, varav 270 000 barn.
Här fraktar vi kylboxar med
vaccin till Kinshasa.

Så här gör du för att testamentera
till Rädda Barnen, steg för steg.
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Att skriva ett testamente är inte alls svårt, även om du måste hålla dig
till vissa regler för att det ska vara giltigt. Ange Rädda Barnen,
Org. nr: 802002-8638 om du vill nämna oss som testamentstagare.

1

Testamentet ska vara skriftligt, försett med datum och egenhändigt undertecknat. Använd gärna vår mall, se nästa uppslag.
Använder du inte en mall, rubricerar du dokumentet ”Testamente” och beskriver din vilja tydligt så att det är lätt att förstå.
Identifiera dina arvtagare med namn och personnr/organisationsnr och/eller med adress.

2

Din underskrift ska bevittnas av två personer, vid ett och samma
tillfälle. Vittnena behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de måste ha klart för sig att det är ett testamente de
bevittnar. De får inte vara nära släkt med dig och inte heller ärva
något enligt testamentet.

3

Förvara ditt testamente på en säker plats. En del begravningsbyråer bevarar och bevakar testamenten mot en mindre avgift.
Du kan också förvara testamentet i ett bankfack eller hemma
i ett brandsäkert skåp för värdesaker. Ha gärna en kopia lättåtkomlig och anteckna på kopian var originalet finns.

4

Tala om för dina närstående att det finns ett testamente.
Berätta för dem hur du tänkt och varför det känns viktigt
för dig.

De här pojkarna går på
vårt lästräningsläger i
Indonesien för barn som
behöver lite extra stöd
utöver skolan.

Vad kan jag testamentera?
Alla gåvor, oavsett storlek är lika välkomna i vårt arbete för barnen.
Du kan välja att testamentera hela, eller en andel av dina tillgångar, till
Rädda Barnen. Du kan också bestämma att ett visst angivet belopp ska
tillfalla Rädda Barnen – eller något utvalt föremål som vi kan omsätta till
pengar och använda i vårt arbete för barnen. Det kan exempelvis vara
en tavla, smycken, värdepapper eller en fastighet.
Här ser du några exempel på hur pengarna kan användas och vad de
räcker till:
10  000 kr kan behandla 100 barn som lider av undernäring med extra näringsrik nötkräm under sex veckor.
60  000 kr kan bli tre tillfälliga klassrum utrustade med
skolmaterial så att 150 barn kan få undervisning i tre månader.
500  000 kr kan bli 208 klimattåliga tält som ger skydd till
familjer i flyktingläger och katastrofområden.

Så här kan ett testamente
formuleras.

Lilla Laila föddes på en båt när familjen
flydde från Burma till Bangladesh. När bilden
togs hade de bosatt sig i flyktinglägret i Cox’s
Bazar. Där har vi satt upp en mottagning
för nyblivna mammor och små bebisar, så att
de ska kunna få grundläggande hälsovård och
stöd när det behövs.
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Här visar vi två exempel på hur ett testamente kan formuleras.
På räddabarnen.se finns även en pdf med mallar som du kan skriva ut och fylla i.
Du kan också ringa oss på 08-698 90 30 så skickar vi mallar till dig.

Född på flykt.

Exempel 1

Exempel 2

T E S TA M E N T E

T E S TA M E N T E

Undertecknad, (ditt namn och personnummer), förordnar härmed som
min yttersta vilja att all min kvarlåtenskap ska tillfalla:

Undertecknad, (ditt namn och personnummer), förordnar härmed som
min yttersta vilja att följande
lösöre:

med full änganderätt ska tillfalla:

Eventuella tidigare av mig upprättade testamenten upphör härmed
att gälla.

Vidare ska följande värdepapper:

Ort och datum:

tillfalla:

med full äganderätt

I övrigt ska all min kvarlåtenskap med full

äganderätt tillfalla:

Namnteckning (ditt namn)
Vittnesintyg: ”Att (ditt namn) som vi personligen känner denna dag vid sunt
och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat
ovanstående förordnande utgör hennes/hans vilja och därunder tecknat sitt
namn intygar vi särskilt anmodade testamentsvittnen.”

Eventuella tidigare av mig upprättade testamenten upphör härmed
att gälla.
Ort och datum:
Namnteckning (ditt namn)

Ort och datum:
Namnteckning
(vittne, namn)

(vittne, namn)

Vittnesintyg: ”Att (ditt namn) som vi personligen känner denna dag vid sunt
och fullt förstånd samt av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat
ovanstående förordnande utgör hennes/hans vilja och därunder tecknat sitt
namn intygar vi särskilt anmodade testamentsvittnen.”
Ort och datum:
Namnteckning
(vittne, namn)

(vittne, namn)

Vanliga frågor och svar.

Var kan jag få hjälp?
En jurist med inriktning på arvsrätt är väl insatt i de senaste reglerna när
det gäller arv och testamente. Är du gift eller sammanboende och har barn
från ett tidigare äktenskap eller relation, är det klokt att ta reda på vad
som gäller så att det blir som du vill. Det kan därför vara värt att betala
för en stunds rådgivning. Hör efter om din bank kan hjälpa till, alternativt
vänd dig till en juristfirma eller en större begravningsbyrå.
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Av etiska skäl kan vi på Rädda Barnen inte hjälpa dig att skriva testamente
där vi är förmånstagare. Men du är självklart välkommen med frågor om
vad ett testamente till förmån för Rädda Barnen innebär. Ring oss på telefon 08-698 91 19 eller 08-698 90 30.

Går det att göra ändringar och tillägg
i ett redan skrivet testamente?
Det är inga problem att ändra ett testamente. Du kan ändra hur många
gånger du vill, bara du tänker på formkraven. Du ska däremot inte göra
ändringar direkt i testamentet då det kan leda till att det blir ogiltigt.
Vill du ändra eller lägga till något så kan du göra det i ett tilläggstestamente, eller skriva ett helt nytt testamente med dina ändringar eller
tillägg. Skriver du ett helt nytt testamente bör du riva sönder det tidigare,
så att det inte uppstår några missförstånd. Glöm inte att ditt tilläggstestamente också måste bevittnas av två personer.

Lösöret värderas och säljs därefter, oftast på auktion. Fastigheter,
bostadsrätter och värdepapper överlåts till Rädda Barnen och säljs av
oss på öppna marknaden. Med anledning av den verksamhet vi bedriver
är vi befriade från kapitalvinstskatt. Det gör att hela behållningen av
försäljningen kan användas i vårt arbete för barnen.

Vad händer med mina tillhörigheter?

Vad händer om jag inte har
skrivit något testamente?

Vi ser din gåva till oss som ett stort förtroende och all avveckling sker på
ett värdigt sätt. Om du inte skrivit några särskilda önskemål kommer vi
att ta hand om dina tillgångar med hjälp av en dödsboutredare. Vi frågar
anhöriga om de vill ta emot minnesföremål som brev och fotografier. Om
inte, så förstörs de för att de inte ska hamna i orätta händer.

Har du inte skrivit ett testamente bestämmer lagen vem som ska ärva
dig. Dina barn (bröstarvingar) har alltid rätt till sin laglott, dvs halva
arvslotten. Det står dem dock fritt att välja att avstå sin del om du i ditt
testamente uttryckt en annan vilja. Finns det varken arvingar eller testamente går hela arvet till Allmänna arvsfonden.
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Din gåva förändrar framtiden för det
viktigaste vi har – våra barn.

TACK!
www.räddabarnen.se  testamente@rb.se  Telefon 08-698 90 30

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. När du ger pengar till Rädda Barnen kan du vara trygg.
Vi använder dina gåvor där behoven är som störst och där våra experter bedömer att de gör mest nytta för barnen.

