Tidningen om barns rättigheter
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Som månadsgivare
eller medlem i Rädda
Barnen får du 15 %
rabatt på alla våra
hemförsäkringar.
Vi på If tycker om engagerade människor. Det är därför
du som är månadsgivare eller medlem i Rädda Barnen
får ett mycket förmånligt pris på våra hemförsäkringar.
Vill du veta mer?
Gå in på if.se/raddabarnen eller ring 0771-655 655.

If-091689

Lugn, vi hjälper dig.
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Reportern Randi Mossige Norheim åkte till Tensta för att söka svar på
varför de unga satt eld på lokaler i sitt eget område.

Med hjälp av en videokamera beskriver de unga i Hjällbo sin egen
verklighet. Det handlar om att göra sin röst hörd.

Bristande kommunikation mellan lärare och föräldrar ger sämre
skolresultat. Nu sprider Rädda Barnen sin samarbetsmodell.

Olivia Lind Haldorsson är chef för Rädda Barnens kontor i Bryssel.
Tidningen Barn följde hennes arbete under en dag.
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Jouzas vill bli smart. Gemma vill bli rik och flytta till New York.
Jaana vill bli läkare och Jonas drömmer om att lyckas med musiken.

Det ser ut som i Afrikas kåkstäder. Provisoriska skjul som skyddar mot
regn. Välkommen till romernas Europa.

Thomas Hammarberg, Europarådets kommisarie för mänskliga
rättigheter, skriver om romernas situation i Europa.

I Vilnius får utsatta barn chans att gå på fritids tack vare Rädda
Barnens lokalföreningar. Sigbrit Normark brinner för projektet.
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Tack alla huvudpartners
för att ni hjälper oss att göra
världen lite barnvänligare
SAS stöttar vår stora kampanj Rewrite the Future
– så att barn i konfliktområden kan gå i skolan.

IKEA är engagerad i flera projekt med Rädda Barnen.
Ett exempel är Föräldratelefonen dit man kan
vända sig med frågor om barn och föräldraskap.

Santa Maria hjälper utsatta barn
i Colombia till en bättre utbildning.

Swedbank samverkar kring vårt arbete
mot mobbning i de baltiska länderna.

Med stöd från If genomför vi
Private Property, en landsomfattande
satsning kring ungas utsatthet på nätet.

Via humanfonden som förvaltas av Banco, stödjer
fondsparare Rädda Barnens arbete med att ge barn
i krigs- och katastrofländer tillgång till utbildning.

Pengarna från Postkodlotteriet har varit med
och delfinansierat en stor mängd projekt.
De viktigaste arbetsområden är att se till
att alla barn får gå i skolan och att inga barn
ska behöva utsättas för våld.

Vill du också samarbeta med Rädda Barnen?
Ring Jonas Olsson på tel 08-698 91 36
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Sophie Arnö, chefredaktör,
sophie.arno@rb.se

nder en av Roms hårdast trafikerade motorvägar bor 16-åriga Leonardo med sina föräldrar och åtta syskon. Deras hus är hjälpligt
hopspikat av några udda brädlappar och sjok av korrugerad plåt. En
presenning tjänar som tak och knappt skydd mot regn.
Det är en osannolik värld. Och det är vår värld. Det är ett Europa som vi alltför sällan hör talas om.
För mig är det obegripligt hur människor i ett välbärgat land som Italien kan
tillåtas leva på stampat jordgolv, utan avlopp, vatten och el, i ett läger där endast två
av 100 har ett jobb.
Och det är inte bara romer, som Leonardo och hans familj, som lever i utanförskap, utan hopp om framtiden.

Det finns en växande frustration som tar sig allt våldsammare
uttryck i flera av våra städers förorter. Unga kastar sten och
brandbomber, sätter eld på bilar. I Paris, i Köpenhamn.
I Mamö och Stockholm.
Självfallet är det oacceptabelt. Självfallet har de ett eget
ansvar. Men det krävs också ett politiskt ansvar i en tid då vi talar
allt mindre om integration – samtidigt som segregationen i samhället blir allt tydligare.
Det tär på självkänslan att vara en som inte får vara med. Den
som inte är van att bli lyssnad till vågar sällan höja sin röst. För Leonardo har det gått så långt att han inte vågar uttala sina drömmar.
– Jag vill inte bli besviken, förklarar han.
Allt för tidigt har han förstått att alla inte har samma
möjligheter.
– Nej, det handlar helt om vilka kontakter man
har, instämmer Liban Aden, 15, i stadsdelen Hjällbo i
utkanten av Göteborg.
Här saknar 40 procent av niondeklassarna behörighet till gymnasiet, och här stannar invånarnas
genomsnittliga årslön på 66 000 kronor.
Rädda Barnen har givit de unga i området en videokamera för att beskriva sin egen verklighet Läs
mer om det projektet i Nadja Deboves reportage.
Det handlar om att bli synliggjord. Att bli lyssnad på – och om att själv få ta plats.
Det handlar om värdighet. Om att bli inkluderad.
– Min dröm om framtiden är att få vara en del
av samhället, inte en som är utanför, säger Jouzas
Gulbinskis, 14 i Litauen.
Det är dags att börja lyssna nu. På Jouzas, Leonardo och alla de andra som ni möter i det här numret av
Barn.

Medverkande i detta nummer
Randi Mossige-Norheim, 44,
arbetar som reporter på Sveriges
Radio, på programmet Konflikt
i P1. I det här numret av Barn
berättar hon om några av de
ungdomar i Tensta som kastat
sten mot polis och brandkår.
– Det finns så otroligt mycket
kraft och energi och fantastiska
insikter hos de här ungdomarna.
Jag önskar att de hittar ett sätt
att förmedla allt det där så att
samhället blir bättre och klokare.

Jörgen Hildebrandt, 43, arbetar som frilansfotograf. I detta
nummer av tidningen Barn har
han fotograferat romer i Italien.
– Det är alltid otroligt att se
hur människor kan anpassa sig
och leva under svåra förhållanden. Att bo i ett plåtskjul med
jordgolv, men fortfarande ha en
stolthet, en otrolig värme och
ett hopp om att livet en dag ska
bli bättre. Detta är något som
gör stort intryck på mig.
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just nU
foto: Janne Strömsten

Kerstin Sörndal, Ethel Hörnfeldt och
Inga Thorsell prisades för sina insatser.

Prisade hjältinnor
Efter många års frivilligt arbete belönades de för sina insatser.

Kerstin Sörndal, Ethel Hörnfeldt och Inga Thorsell röstades fram av medlemmarna till Rädda Barnen hjältar.
Blommor och diplom delades ut av generalsekreterare Elisabeth Dahlin och

ordförande Inger Ashing när Rädda Barnen firade 90 år på Astrid Lindgrens Värld
i Vimmerby.
– Vi är alla väldigt glada, samtidigt som vi vet att många, många andra medlemmar
också gör mycket för barnen ute i landet, säger Kerstin Sörndal från Uppsala. ■

Barnkonventionen sprids
Tillsammans med sju andra barnrättsorganisationer har Rädda Barnen

startat ett projekt för att öka ungas kunskap om sina rättigheter.
Besök den nya mötesplatsen för unga på nätet: www.levupptillbarnkonventionen.nu ■

foto: Eli Ingvarsson

FOTO: ADAM HAGLUND

Bättre tolerans med
blandade klasser
Kriget i Kosovo reste murar mellan olika folkgrupper. För att bryta segregationen

FOTO: Mats Tiborn

har Rädda Barnen startat projektet ”Mozaik”. Det går ut på att låta barn med olika
bakgrund gå i skolan tillsammans.
– En blandad grupp gör barnen mer toleranta, säger Ayla Begler, förskollelärare för
en grupp albanska och turkiska barn i staden Prizren.
På förskolan lär sig barnen varandras språk och får en förståelse för andra kulturer,
säger hon. Man försöker även förmå de romska familjerna i området att låta sina
barn gå tillsammans med de albanska barnen.
– Vårt mål är att också få barn från marginaliserade familjer att överhuvudtaget
gå i skola, säger Osman Osmani, som också arbetar i projektet. ■
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Maja Frankel, längst till höger, och de tolv ungdomarna
som fått lära sig hur de kan påverka politiskt.

Sommarjobb: demokrati
I somras erbjöd Nacka kommun gymnasieungdomar att feriejobba
med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.
– Tanken är att ge unga kunskaper om hur de kan påverka och utöva
inflytande i sin kommun, säger Maja Frankel, projektledare.
För 18-åriga Ebba Andersson var kursen en aha-upplevelse.
– Tidigare hade jag ingen aning om att även unga har särskilda
rättigheter!
På utbildningen har Ebba och hennes kamrater inte bara fått lära sig
om barnkonventionen. De har även tagit fram förslag på hur skolorna i
Nacka kan bli bättre. ■
Barn 3/2009

1,2 miljoner…
Så många barn och kvinnor blir varje år offer för människohandel. I 79 procent av fallen tvingas de till sex. ■ 

FOTO: Rädda Barnen

Hallå Brita Schedin
… ny kommunikationschef på Rädda Barnen. Hur känns
det?
– Jättespännande! I höst ska vi fira att Rädda Barnen fyller 90
år, så jag ser verkligen fram emot att få vara med och berätta
om allt som blivit bättre för barn tack vare vårt arbete.
Varför sökte du jobbet?
– Jag vill brinna för mitt jobb och göra skillnad. Så för mig
finns det inget finare än att få jobba med barns rättigheter både i Sverige och internationellt.
Vad gjorde du tidigare?
– Jag har jobbat med kommunikation i 25 år, både i privata
företag, offentlig verksamhet och inom folkrörelsen. Fram till
juli i år var jag chef för EU-upplysningen vid Sveriges riksdag.
Vad vill du göra med ditt nya uppdrag?
–För att nå igenom mediabruset måste vi ständigt utveckla
vårt kommunikationsarbete. Vi kommer bland annat att öka
våra satsningar i sociala medier och att över huvud taget bli
mer synliga. Jag tror att vi kan bli ännu tydligare och bättre
på att beskriva hur barns villkor har förbättrats tack vare vårt
arbete. ■

Starkare
skydd för
unga
Den så kallade barnskyddsutredningen har nu lämnats
över till regeringen. Den
innehåller förslag till hur skyddet för barn och unga ska bli
bättre.
Man föreslår bland annat
att det ska bli lättare för unga
att komma i kontakt med
socialtjänsten, att tiden mellan
anmälan och utredning ska
kortas och att familjehemmen
ska få bättre stöd.
– Förslaget är bra. Det stärker barnperspektivet, säger Eva
Svedling, Rädda Barnen. ■

Gömda ska få
gå i skolan
Regeringen har beslutat
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Saleem, 9, går i en av Rädda Barnens
provisoriska skolor.

Pakistanska barn
återvänder hem

Under våren tvingade konflikten i Swatdalen, i nordvästra Pakistan, omkring två miljoner människor på flykt.
Nu börjar många återvända hem.
Rädda Barnen finns på plats och erbjuder stöd. Bland
annat har barnvänliga platser inrättats. Varje dag kommer tusentals barn dit för att leka och koppla av. ■

Tamara för barnens talan
Moldavien är Europas fattigaste land.

Alla barn har till
exempel inte samma tillgång till bra utbildning och bra sjukoch hälsovård. Ett annat problem är de 10 000 föräldralösa
som bor isolerade på stora institutioner.
Nu har landet fått sin första barnomudsman, Tamara
Plamadeala.
–Min största utmaning framöver är att få politikerna att ta
barns rättigheter på allvar, säger
hon. I dag finns de överhuvudtaget
inte på agendan. Men jag vill även
gjuta mod i barnen, de är inte vana
att bli tagna på allvar och lyssnade till. I vår kultur ska barn veta
sin plats och inte uttala sig. ■
foto: nadja debove

att tillsätta en utredning om
gömda barns rätt till skolgång,
något Rädda Barnen länge
verkat för.
– Barnen ska kunna gå till
skolan utan att vara rädda för
att just det ska leda till att
de utvisas, säger utbildningsminister Jan Björklund. ■

Källa Ecpat

foto: BJÖRN HOLM

foto: Allison Zelkowitz

Endast 98 av Sveriges 290
kommuner i Sverige vill ta
emot ensamma asylsökande
barn. Det visar siffror från
Migrationsverket.
– Fler kommuner måste ta
sitt ansvar, situationen för barnen är ohållbar, säger Elisabeth
Dahlin, generalsekreterare för
Rädda Barnen.
Just nu sitter omkring 250
barn fast i tillfälliga boenden.
Många blir kvar i flera månader
- utan ordentlig skolgång och
stöd från vuxna.
– Det är ovärdigt och inhumant. De här barnen behöver
få trygghet och normalitet i sin
tillvaro för att kunna utvecklas
och få en chans till ett bra liv. ■
FOTNOT: På www.migrationsverket.se kan du se om din
kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn.

illustration: Spoon Publishing

Flyktingbarn
inte välkomna
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Foto: Patrick Persson / SCANPIX

Foto: Rolf Hamilton / UNT / SCANPIX C

Paris, november 2005 –  En serie upplopp utbryter i stadens norra förorter. Oroligheterna sprider sig sedan till centrala Paris och våldsaktioner
blossar även upp i andra städer runt om i Frankrike.

Köpenhamn, mars 2007 – Gatstenar och brandbomber haglar mot poliser,
bilar sätts i brand och på gator byggs barrikader av cyklar, bråte, sopcontainrar och annat som det sedan sätts eld på. Polisen svarar med tårgas och
griper nära 180 personer.

Det brinner i

Europa
Det började i Paris förorter, spred sig till Danmark
– och nu till förorter i Stockholm, Göteborg, Malmö och
Uppsala. Unga kastade sten och brandbomber. Satte
eld på bilar. Är det ett uttryck för frustration? För ett allt
mer skiktat samhälle? Eller ett resultat av tristess?
Reportern Randi Mossige Norheim åkte till Tensta för
att söka svar hos dem som själva var inblandade.
TEXT randi mossige norheim foto scanpix
Det är fredagskväll i

ungdomshuset Blå
huset i Tensta i Stockholm. I en soffa sitter
några killar och spelar tevespel. Genom en
glasruta kan man se in till Tensta boxningsklubb och dem som tränar därinne. Det har
gått många veckor sedan den där kvällen i
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december när ungdomar kastade stenar och
brandbomber mot polis och brandkår. Jag
har kommit hit för att fråga dem vad det var
som hände egentligen? En sextonårig kille
med mössan djupt nerdragen börjar berätta:
– Vi ville visa vårt stöd för muslimer i

Rosengård. Det staten gjorde när de stängde
deras moské var inte nödvändigt. Nu har folk
där ingenstans att be.
Det hörs fniss och skratt från några bord
längre bort. Marios, en ur personalen, går
fram och säger åt killarna att skärpa sig och
att alla som inte har något vettigt att säga ska
gå någon annanstans.
Jag börjar om igen. Marios står en liten bit
ifrån, lyssnar och tittar uppfordrande på de
ungdomar som han känner så väl. Nu kommer nya förklaringar till det som hände
i Tensta två dagar före julafton, den 22
december 2008:
– Det var inte alls för att stödja Rosengård
och inte för att de stängde moskén där, säger
en kille. Det var för att vi hade jullov och vi
hade tråkigt och försökte ha roligt. Och Blå
huset var stängt, för det hade brunnit där.
Barn 3/2009

Är det verkligen sant, undrar jag, att ni kastar
stenar och brandbomber för att ni har tråkigt?
– Men vad ska man göra alltså på ett
jullov när Blå huset är stängt och det inte
finns några aktiviteter ute, och vi firar inte
jul, undrar en annan. Nej, du kan inte förstå för du är inte i samma situation.
Sedan får jag detaljerade beskrivningar
av hur allt gick till just den kvällen. Någon
får idén och sprider den snabbt vidare via
sms. Sedan delar man upp jobbet mellan
sig. De yngre killarna samlar ihop stenar
som de sedan kastar mot brandbilarna. De
äldre killarna gör resten, det vill säga tänder eld på containrar och bildäck och kastar
brandbomber och smällare mot polisen.
Det är som att leka kurragömma, förklarar
de. Polisen jagar och vi gömmer oss.
– Polisen är vår fiende. Vi tycker om att
se när de jobbar. Visst var det onödigt det vi
gjorde, men det var roligt.

jag med Anders
Göransson, chef för ungdomssektionen på
polisen i västerort. Han kallar stenkastningen i Tensta för lyxvåld.
– Jag kan förstå sådana här handlingar
om man lever i Afrika eller i ett land där det
är hungersnöd och otroligt svåra villkor att
protestera emot. I det här fallet vet jag faktiskt inte vad ungdomarna vill.
Robert Weintraub har jobbat med ungdomar i Blå huset i Tensta i nitton år. Han
tycker sig se en attityd- och beteendeför-

Foto: Martin Karlgren / KVP / SCANPIX

Foto Stefan Reinerdahl / SCANPIX

Stockholm, december 2008 –  En samling ungdomar kastar sten mot
räddningstjänsten vid en utryckning till Tensta i nordvästra Stockholm.

Malmö, mars 2009 – Flera bränder blossar upp i Rosengård i östra Malmö.
Föremål kastas mot polispatruller.  Oroligheterna pågår över en vecka.

ändring hos dem han träffar. Frustrationen
beskriver han som densamma, men sättet
att utrycka den på har blivit mer våldsamt.
Robert Weintraub brukar undra vad det är
som händer egentligen och varför. Men han
har inget svar.
– Jag blir ledsen när unga människor
inte ser de möjligheter som alla individer
har. De har bestämt sig för att de inte har
någon chans innan de ens har försökt.
Men han blir också arg när han ser hur
unga människor omkring honom tar till
våld.
– Det är ett uttryck för direkt dumhet!
Och han vill påminna om att orsaken
till att Blå huset var stängt den där kvällen
i december 2008 var att några ungdomar
anlagt en brand vid entrén till Blå huset.
Någon hade kört fram en bil till ingången
och sedan tänt på. Brandskadorna var
omfattande och tog flera månader att reparera.

Några dagar senare pratar

”

En eftermiddag träffar jag

några av de ungdomar jag pratade med i Blå huset igen. Vi
sitter på Plusgrillen i Tensta centrum. De
är tre killar i 16-17-årsåldern som har känt
varandra sedan de var sex år gamla. Han
som aldrig tar av sig mössan och har en
tunn, tunn mustasch. Han som är stor och
ser så snäll ut men helst skulle vilja heta
som en av huvudpersonerna i maffiafilmen
Gudfadern. Och så han med det vackra
leendet och kepsen han aldrig tar av sig och

Citat ur programmet ”Ring P1” den 5 februari 2009:

Nu låter man dräggen regera.
En dag smäller det av och då blir det
synd om Sverige.

Barn 3/2009

de långa smala fingrarna.
De beskriver sin tillvaro som en ständig
jakt på saker som de inte har råd att köpa.
Allt, precis allt här i världen, handlar om
pengar.
– Det är klart att du vill gå runt med
kedjor och de bästa kläderna, säger en av
dem. Du vill att folk ska se dig. Se att du har
mycket pengar. Men till slut blir det som en
sjukdom, att du tar det du inte får.
Killen med den tunna mustaschen stal
en Fjällrävenjacka nyligen. Han hotade en
svenne, som han säger, sent på kvällen i
Tensta centrum. Jackan var röd och han
hann bara ha den några dagar innan han
åkte fast.
– Om du tar en jacka kan du kan sälja
den, förklarar han för mig. Vi säger att den
kostar femtusen i affären. Då kan du få två
tusen. Ganska enkelt. Du tar. Du säljer.
Senare träffar jag Martin Fälling, polis på
ungdomssektionen i Västerort.
– Tensta är som en annan värld, säger
han.
Han har jobbat som polis i flera år, men
har fortfarande inte vant sig vid de tuffa
miljöer han ser.
- Vid våra husrannsakningar och ingripanden ser jag hur de här barnen lever. Hur
de sover med fyra syskon på en madrass i
vardagsrummet. Ibland hänger tapeterna
från väggarna och det finns inte glödlampor i lamporna ens.
- Barnen flyr hemmet för att föräldrarna
inte orkar ta hand om dem. De ser hur
andra människor har grejer och hur enda
möjligheten att få något är att ta det av
någon annan. Och enda sättet att få respekt
är att sätta skräck i någon annan.
Och, berättar Martin Fälling, föräldrarna
verkar många gånger ha gett upp. Efter
kanske tio år i Sverige pratar de fortfarande
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Citat ur programmet ”Ring P1” den 5 februari 2009:

Apropå vad som är rätt och vad som
är fel när det gäller det här med
kravallerna så skrev Eyvind Johnson en sak
i boken Strändernas svall. Han skrev ’Man
svarar dem alltid fel och man tar svarets
sanning ur sin egen erfarenhet.

inte svenska, och de kan inte lotsa sina
barn genom samhället och vara trygga förebilder. Ofta är det barnen som får ta hand
om sina föräldrar.
I portuppgångarna kan det stå ristat
”FTP”, som betyder Fuck the police. Det kan
vara kvar i månader utan att hyresvärden
tar bort det.
Johnny Lindh, närpolischef i södra Järva,
beskriver hur en cynism sprider sig, inte bara
bland de människor som jobbar i utsatta
områden som Tensta, Rosengård och Rinkeby
utan även i det offentliga samtalet.
- Integration, det pratar man inte om
längre. Däremot hör jag ofta hur människor lite cyniskt talar om en lyckad segregationspolitik. Jag undrar vem som ser
helheten och vem som tar ansvar för att
vända utvecklingen. Men det får du fråga
våra politiker om.
Johnny Lindh söker svaren på sina frågor
hos författaren Hjalmar Söderberg. Det är
många år sedan han läste orden: ”Man vill
bli älskad. I brist därpå beundrad. I brist
därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon
slags känsla. Själen ryser för tomrummet
och vill kontakt till vad pris som helst.”
De orden använder han nu när han föreläser om sitt jobb som polis i södra Järva.
Orden stämmer perfekt på de här barnen,
tycker han.
- De vill ha uppmärksamhet och bekräftelse, de vill helt enkelt bli älskade. Vreden
de här barnen riktar mot polisen är inte
mot mig som person, menar han. Det gäller
att komma ihåg det.
Några hundra meter från

Tensta centrum
ligger de tre barndomsvännernas klassrum
i en ombyggd lägenhet på nedre botten i ett
vanligt hyreshus. De går alla på individuella
programmet eftersom de hade underkända
betyg i nian. Nu har de fått en andra chans.
Han med kepsen sitter i ett hörn och
hög musik strömmar ur de tjocka hörlurarna. Sakligt beskriver han för mig vad som
händer om han inte har dem på sig.
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- Då kan jag inte koncentrera mig. Jag
går runt och stökar. Eller gör så att andra
inte jobbar. Jag kastar grejer på dem. Frukt,
pennor, sudd…
Han har bråkat med lärarna i skolan
ända sen sexårsverksamheten, berättar han
och ger en snabb sammanfattning av sin
skolgång. Orden han väljer är tunga som
bly. Med några få meningar mejslar han
fram det liv han levt i sexton år.
- Jag fick ofta sitta ensam i ett rum i
skolan, för att jag bråkade så mycket. Och
jag fick inte följa med på utflykter. Då blev
jag arg.
- En lärare jag hade var jättebra. Hon var
inte en sådan där som går på en direkt. Hon
tog med oss på utflykter. Vi gick hem till
henne och hon gjorde tårta till oss. Men sen
flyttade de henne till en annan klass. Men
jag brukar gå och hälsa på henne då och då.
I en lägenhet i

närheten av skolan ligger en
annan kille och sover. Han skulle också ha
varit här, men har slutat att komma till skolan. Enligt läraren Per Melander så spelar
han dataspel på nätterna, så han går inte
upp på mornarna längre.
- Det ingick i dealen när han började att
vi som jobbar här skulle få upp honom ur
sängen. Men det gällde att komma innan
hans mamma åkte iväg till jobbet, för
annars var det dövörat därinne. Men det
fungerade bara första veckorna. Sedan blev
det skollov och efter det gick han tillbaka in
i dataspelsvärlden, tyvärr.
”Varför lever vi?” är första frågan i ett
prov i religion- och livsåskådning. Jag sitter
bredvid när Rebek ska svara på frågorna.
”Vi lever för att sprida glädje och kärlek”, skriver han.
I pannan har han ett åtta centimeter
långt ärr. Han fick det i ett gängbråk,
berättar han, en gång när han blev lämnad
ensam kvar och tio, femton personer slog
honom med baseballträn och järnrör. Nu
har han bestämt sig för att aldrig mer hamna i sådana situationer.
- Grupptryck funkar inte på mig längre,

konstaterar han. Om någon gör något
dåligt skiter jag i det. Ingen annan kan säga
åt mig vad jag ska göra.
Nästa fråga på provet: ”Vad menas med
en familj?”
”Med en familj menas kärlek. Det viktigaste är att ge och ta kärlek ifrån varandra
och bry sig om varandra och stå vid varandras
sida vad som än händer”, skriver Rebek.
En måndag, den 16 februari, är det nya bråk
i Tensta. Enligt polisen är det omkring
femtio ungdomar som deltar. En container brinner och flera parkbänkar. Dagen
efter vill flera av killarna i klassen titta på
nyheterna från kvällen innan. De bläddrar
sig fram till TV4’s nyheter på datorn och
snabbt samlas fler och fler. Stämningen blir
upphetsad. När studioreportern säger: ”Vi
börjar i Tensta i nordvästra Stockholm där
ett femtiotal ungdomar tänt eld på bänkar
och en container och kastat sten och brinnande föremål…”, så skriker ungdomarna
till varandra: ”Kom och kolla! Film!”
”Där är jag!”, säger en av killarna. ”Kolla,
där är vi när alla vi står mot väggen!”, säger
en annan.
Medan killarna i klassen tittar på nyhetsinslag på datorn sitter tjejerna försjunkna i sina
böcker. Den här dagen har de stängt in sig i
köket för att få lugn och ro och för att slippa
allt bråk och tjafs. Mariam är en av dem.
Under hela högstadiet gick hon bara i skolan i
sammanlagt ett par månader, berättar hon.
- Jag vet inte varför det blev så. Det hände
bara utan att jag märkte det.
Men i nian när hon fick sina betyg skämdes
hon. Hon hade IG i alla ämnen, noll i betyg.
Jag vet något om Mariam, lite om hur hon
har det hemma. Det är en kompis till henne
som har berättat. Om hennes storebror som
nyligen dömdes för narkotikabrott och sitter
i fängelse. Om hennes båda föräldrar som
knappt lämnar hemmet. Båda missbrukar
alkohol. Om hur Mariam har hela ansvaret
för sina två småsyskon, att de får mat och
att de lämnas och hämtas i skolan. Hennes
sjuårige lillebror har redan börjat skolka och
Mariam försöker få honom att gå till skolan.
Mariam säger att hon ska kämpa nu, kämpa för sina betyg. När hon säger det så ler hon
och ser ut som vilken glad sextonåring som
helst. Men jag vet att hennes kamp handlar
om så mycket mer än betygen. Men jag vågar
aldrig ställa frågorna som kan rubba det där
leendet. ■

fotnot: I reportaget ovan är ungdomarnas och ungdomsledarens namn fingerade.
Randi Mossige-Norheim är reporter på Sveriges Radio och
programmet Konflikt. Hennes reportage om kravallerna
i Tensta sändes den 21 mars 2009. Man kan lyssna på
programmet på www.sr.se/p1/konflikt
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Utsattheten är en realitet. Men det finns
också en negativ bild av förorten som de
unga som bor där brottas med.
I stadsdelen Hjällbo, i utkanten av Göteborg,
har Rädda Barnen givit dem en videokamera
för att beskriva sin egen verklighet.
Det handlar om att bli synliggjord. Att bli lyssnad på
– och om att själv få ta plats.
TEXT nadja debove foto jonas lindstedt

Nytt fokus i förorten
Barn 3/2009
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Tystnad, tagning! Lamin, 17, intervjuar sin fotbollstränare Frankie.

På elvamannaplanen i stadsdelen

Rädda Barnen satsar i
förorterna
Projektet i Hjällbo är del i en större satsning
Rädda Barnen gör för att stötta barn och unga
som lever i miljonprogramsområdena kring
Stockholm, Malmö och Göteborg, men också i
Landskrona.
– Det är socialt och ekonomiskt utsatta
områden där vi vet att många barn far illa. Men
vi har hittills haft få aktiva medlemmar och lite
verksamhet där, säger Åsa Pedersen, Rädda
Barnens chef i västra Sverige.
Nu blir det ändring på det. Förutom projektet
i Hjällbo har Rädda Barnen tillsammans med
de boende under året dragit igång verksamhet i
bland annat Fosie, Burlöv och Husby.
– Vi arbetar med allt från läxläsning och
samtalsgrupper för ungdomar, till föräldrakurser.
Tanken är att skapa en social mobilisering där
de boende själva är med för att påverka och
långsiktigt förändra sin situation, säger hon.
Har du idéer till verksamhet?
Kontakta ditt regionkontor, via Rädda Barnens
växel: 08-698 90 00.
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Hjällbo i
utkanten av Göteborg har Lamin, 17, Babu,
15, Walat, 16, och Harem, 14, samlats vid
ena målet.
Men inte för att kicka fotboll. De är här
för att spela in en intervju med sin tränare
Frankie.
– Vi dokumenterar olika fotbollstränare
i området – vi vill veta om de har olika
sätt att tänka kring sin verksamhet, säger
Lamin, som inte riktigt kan bestämma sig
om solglasögonen ska vara på eller av under
inspelningen.
I dag är det Babu som får rigga videokameran på stativet. Det är Walats tur att testa
ljudet.
– Det är lugnt, bilarna från vägen hörs
inte, konstaterar han under hörlurarna. Blåsten stör inte heller.
I knäpptyst koncentration rullar intervjun med tränaren igång. Lugnt flyter frågorna på - Lamin är hur cool som helst.
Efter tio minuter är intervjun över.
– Det var perfekt, säger Babu.
Det är fyra månader sedan han och hans
träningskompisar i fotbollslaget Lärje-Angered gick med i projektet som Rädda Barnen
i Göteborg driver.
Med stöd av projektledarna Joana Ivarsson Vitorio och Ida Folkesson har de har
spelat in timmar av film och övat allt från
kameravinklar och ljussättning till intervjuteknik.
Tillsammans har de dokumenterat sina
liv i Hjällbo – träningen förstås, men också
annat, som hur de ser på droger, kriminalitet, relationer och inte minst hur det är att
växa upp i ett område där cirka 40 procent
av niondeklassarna saknar behörighet till
gymnasiet. Och där invånarnas genomsnittliga årslön stannat på 66 000 kronor.
– Men huvudsyftet med videoprojektet är
inte att i första hand producera film, förklarar Joana. Fokus ligger på vad som händer i

gruppen och i deltagarna själva under själva
produktionen.
Mycket handlar om att bli synliggjord,
förklarar hon. Att bli lyssnad på – och att få
ta plats.
Walat påpekar att det finns en negativ
bild av Hjällbo som ungdomarna här måste
brottas med.
– Många tror inte att de har samma möjligheter i livet som andra ungdomar i Sverige. De ger upp.
Joana håller med.
– Ofta finns en medial bild av deras
bostadsområde som många här känner att
de saknar makt att påverka. Många säger att
det ändå inte är någon som lyssnar på dem.
Med videon ger vi dem ett verktyg att själva
beskriva sin verklighet.
I takt med projektet har hon sett hur killarnas självförtroende och självkänsla vuxit.
– Det gör att man också tar till vara på
möjligheterna som ges i livet. Det är grunden för att utvecklas som människa och särskilt viktigt i ett område där över en tredjedel av alla unga vuxna varken studerar eller
arbetar, säger Joana.
Harem som är 14 och den som drömmer
om att bli en ny Lionel Messi i älsklingsklubben Barcelona menar att videoprojektet lärt honom en massa saker. Om kameran, tekniken – och om sig själv.
– Jag har utvecklats, jag har lärt mig hur
man ska vara som människa. Nu vet jag hur
man ställer bra frågor och hur man tar kontakt med främmande människor.
– Och så har jag lärt mig att man ska titta folk i ögonen när man pratar med dem.
Innan killarna packar ihop för att fortsätta filmningen uppe i centrum, berättar
en pratsam Babu att de ägnat mycket tid åt
att dokumentera varandra.
– Det har gjort att vi har lärt känna varandra på ett annat sätt. Vi har tvingats diskutera, ta ställning och uttrycka våra åsikter.
Barn 3/2009

Harem, 14, och Babu, 15, håller reda på de tekniska detaljerna under inspelningen.

Han har också fått träna på att samarbeta – och att komma överens.
– Ja, det är ju inte alla gånger som de
andra gillar min kameravinkel precis. Men
då får man argumentera, ofta löser vi det
utan problem.
Walat, med fotbollsskorna i ständig
beredskap i en gympapåse på ryggen, påpekar att videon har öppnat nya dörrar. Nu har
han inte enbart fotboll i huvudet.
– Ska man filma måste man ju ge sig in
på nya områden, kunna tekniken, våga ställa
frågor och så.
Förut var han mer stressad över sådana
saker.
– Jag visste inte hur jag skulle göra med
kameran, vad jag höll på med eller hur jag

Lamin, 17, slappnar av framför mål efter sin intervju.

skulle svara. Nu är jag helt lugn.
Det han lärt är att han kan – om han bara
vill.
– Men det konstigaste av allt är ändå att så
mycket annat har lossnat. Jag är bättre på allt, i
skolan, på fotbollen, allt, säger han och ler försiktigt. Jag vet inte riktigt vad det beror på.
Babu, som nu riggat kameran för den sista
tagningen på torget bredvid det ensamma
grönsaksståndet med tomater för 5,90 kronor kilot, säger att arbetet med videokameran gjort honom mer kreativ.
– Jag kommer på lösningar som jag
annars aldrig har tänkt på innan. Det har
jag till exempel använt mig av när jag jobbat
med projektarbeten i skolan.

Och så berättar han om kompisen som var
ute efter arbete. I stället för att skicka in en
skriftlig ansökan spelade han in den på video.
– I dag sommarjobbar han som städare.
Lamin, som nu verkar ha bestämt sig för
att låta solglasögonen sitta kvar, känner sig
stolt över det killarna producerat. Han har
inte bara fått visa upp sig själv och kompisarna, utan också sin musik som finns med
på videon de klippt ihop.
– Efter det här känner jag mig mer hungrig – på fotbollen, på musiken… på livet helt
enkelt, säger han. ■
fotnot: Vill du se killarnas video?
Gå in på www.rb.se/effekt

ENKÄT / Har alla ungdomar i Sverige samma möjligheter i livet?

Liban Aden, 15 år:
- Nej. Allt hänger på vilka kontakter
man har. Bor man till exempel i ett
område där många är arbetslösa och
har problem med sig själva – då är det
svårt att veta vilka skolor som är bra
att gå i eller att ta sig ut på arbetsmarknaden.
Barn 3/2009

Elma Nuhic, 14 år:
- Ja, absolut! Om man vill något
med sitt liv och om man sätter upp
mål – då är det bara att genomföra.
Man kan inte skylla ifrån sig och tro att
andra ska skapa möjligheter åt en –
ingen mer än du själv kan göra något
av ditt liv.

Emin Koljic, 17 år:
- Nej. Alla barn får inte samma
stöd hemma. Jag tror också att det
är svårare att ta sig fram om man
har invandrarbakgrund. Arbetsgivare
anställer hellre en svensk, även om
invandraren har samma utbildning och
erfarenheter.

Nina Sulemani, 16 år:
- Nej. Det beror på var du växer upp.
I till exempel förorten kan mycket gå
snett med droger och kriminalitet. Sedan handlar väldigt mycket om pengar
– är du rik kan du gå på en bra skola, få
kontakter, resa och se världen. Är man
fattig blir man kvar i förorten.
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– Det är tryggare för barnen när deras föräldrar och lärare är
överens, säger Alexandra Seluyanova i rött hårband, här tillsammans med de andra föräldrarna Mai Hyvättinen, Maria
Abdullahad, Remon Shamuon och läraren Carina Tidén i grå
kofta.

Miljonsatsning på sa
Barn i utsatta områden har sämre skolresultat.
Bristande kommunikation mellan lärare och föräldrar
är en orsak.
Nu får Rädda Barnen miljoner för att sprida sin samarbetsmodell.
TEXT nadja debove FOTO malin HOELSTAD
Det är fyra år

sedan Rädda Barnen i Södertälje startade ett projekt för ökad samverkan mellan hem och skola i Hovsjö i
Södertälje.
– Området är mångkulturellt och här
finns många olika föreställningar om skolan, säger Joakim Fjälling, projektledare.
Dialogen mellan lärare och föräldrar
har ofta inte fungerat. Missförstånd har
uppstått. Ibland konflikter. Barnen har fått
olika budskap om vad som förväntas av
dem. Det har varit förvirrande.
– Därför ville vi skapa ett forum där föräldrar och lärare kunde mötas.
Försöket blev så lyckat att man nu har
fått närmare en miljon kronor från Allmänna arvsfonden för att sprida modellen
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vidare i Stockholmsområdet.
Tanken är att den nya mötesformen ska
underlätta kommunikationen.
– På vanliga föräldramöten är det
lärarna som informerar och föräldrarna
som lyssnar, konstaterar Joakim Fjälling. Vi
har velat öppna upp för ett mer ömsesidigt
utbyte.
Rent praktiskt går ett dialogmöte till
så att föräldrarna diskuterar i små grupper kring ett särskilt tema som rör skolan,
tillsammans med en lärare och en tolk. Det
kan till exempel handla om hänsyn och
arbetsro i klassrummet.
– När vi väl pratar med varandra visar det
sig att vi är väldigt eniga om vilka behoven är
och vilka regler som ska gälla i skolan - trots

att vi kommer från så många olika kulturer,
förklarar läraren Carina Tidén.
– Problemet är att vi tidigare inte har
diskuterat de här frågorna tillsammans.
Föräldramötena har byggt på envägskommunikation från oss lärare.
Men nu är det annorlunda. Föräldrar och
lärare har närmat sig varandra.
– Jag har till exempel insett att föräldrarnas tidigare frånvaro i skolan inte handlar
om ointresse, snarare om bristande språkkunskaper och insikt om hur det fungerar i
den svenska skolan, säger Carina Tidén.
– På de nya mötena vågar alla prata, det
är mindre stelt när vi sitter i små grupper,
påpekar Remon Shamuon. Det känns också
som att vi föräldrar kan bidra med kunskap, förslag och idéer till lärarna. Så var
det inte tidigare.
Carina Tidén tycker att lärarna har blivit
bättre på att fokusera på människors likheter sedan Rädda Barnen introducerade den
nya mötesformen.
– Vi vill ju alla samma sak – barnens bästa.
Och det har blivit bättre för barnen.
– En del lärare upplever att det blivit lugnare i deras klasser sedan vi började med de
Barn 3/2009

foto hanna teleman

Vad gör regeringen - och EU?
Sveriges regering vill verka för barns rättigheter under sitt ordförandeskap i EU.
– Det är viktigt med en gemensam långsiktig strategi, säger
socialminister Göran Hägglund

marbete
här mötena, säger Carina Tidén. Vi tror att
det beror på att barnen vet om att föräldrar
och lärare samarbetar och har gemensamma förväntningar på dem.
Alexandra Seluyanova berättar att hennes son alltid vill höra om vad föräldrar och
lärare diskuterat.
– Jag vet att han pratar om det i skolan
efteråt, både med lärare och med kompisar.
Själv upplever jag det som att det blivit lugnare här i Hovsjö. Stämningen är bättre, både
mellan barnen och mellan de vuxna. Jag tror
att de här mötena är orsaken till det.
– Det är tryggare för barnen när vuxenvärldarna är överens. ■

FAKTA/Dialogmöten
Rädda Barnens lokalförening i Södertälje startade projektet för ökad samverkan mellan hem
och skola för fyra år sedan. Hittills har över 200
lärare utbildats i den nya mötesmetoden.
I höst utvidgas projektet till att också omfatta
skolor i några av Stockholms miljonprogramsområden.
Vill du veta mer, kontakta Joakim Fjälling,
076-809 90 55.
Barn 3/2009

I Sverige liksom i flera andra europeiska
länder växer klyftorna. Vad vill du göra
åt det?
– Den avgörande orsaken till ekonomisk utsatthet för barn och unga är vanligtvis att föräldrarna saknar arbete eller
utbildning. Regeringen prioriterar därför åtgärder för att öka sysselsättningen
och förbättra den svenska skolan. Om
föräldrarna får vara med i arbetsgemenskapen och om barn och unga får en bra
utbildning i skolan så kan vi lägga en
bra grund för barnens framtid.
– Det är också viktigt att ha en väl
fungerande familjepolitik och socialförsäkring som stärker barnfamiljerna ekonomiskt när föräldrarna inte kan arbeta.
Under hösten är Sverige ordförande i EU.
Hur använder regeringen tillfället för att
verka för barns rättigheter?
– I november håller vi ett högnivåmöte med fokus på barns rättigheter.
Det hålls inom ramen för en informell
grupp för barnfrågor som har etablerats mellan medlemsstaterna. Detta
möte kommer också högtidlighålla
och markera att det nu är 20 år sedan
barnkonventionen kom till.
– Vi kommer även fokusera på
barns rättigheter inom ramen för det
årliga forumet för frivilligorganisationer där man bland annat ska diskutera
hur rekommendationerna från FN:s
stora studie om våld mot barn ska
kunna omsättas i praktiken.
– Under ordförandeskapet kommer
också fattigdom att tas upp på konferensen 8th Round table on Poverty and
Social exclusion. Dessutom kommer
frågan om fattigdom att prioriteras i och
med att år 2010 är det europeiska året

om fattigdom och social utestängning.
Vad skulle en gemensam europeisk lagstiftning i barnrättsfrågor betyda?
– Om det nya Lissabonfördraget träder i kraft blir barns rättigheter ett nytt
mål för EU och barns rättigheter ska då
garanteras i alla EU-beslut, vilket är en
viktig grundprincip. Antagandet av Lissabonfördraget ger också barns rättigheter i EU en nödvändig rättslig grund.
Du har tidigare sagt att Sverige kommer
att använda sitt ordförandeskapet till att
verka för genomförandet av en gemensam barnrättsstrategi. Vad är det?
– EU:s kommande barnstrategi är
ett dokument som tar upp de viktigaste
områdena där EU behöver stärka barns
rättigheter. Förslaget till en barnstrategi utgår från principerna i barnkonventionen och Europarådets konvention
om de mänskliga rättigheterna.
Vilka områden uppmärksammas?
– De delar som finns med i arbetet
handlar bland annat om våld mot
barn, fattigdom och diskriminering,
barn till invandrare, asylsökande och
flyktingar samt om barns rätt till information och utbildning.
Varför är det angeläget med en gemensam strategi?
– Det är viktigt att medlemsländerna
i EU tillsammans utvecklar ett långsiktigt strategiskt arbete för att främja och
skydda barns rättigheter. Jag är positiv
till det förslag som nu diskuteras. ■

TEXT SOPHIE A RNÖ OCH NADJA DEBOVE
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en dag med olivia lind haldorson

”EU är en viktig
aktör för barn”
Många beslut som fattas i EU påverkar barn i hela Europa.
Därför finns Rädda Barnen på plats i Bryssel.
Olivia Lind Haldorsson är chef på kontoret som bevakar
barns intressen och rättigheter.
Tidningen Barn följde hennes arbete under en dag.
TEXT sophie arnö FOTO karl melander
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Mycket av Olivias arbete handlar
om att läsa, tänka, skriva och
analysera politiken i Bryssel.
– Först när du har gedigen
kunskap i en fråga kan du uppnå
något i påverkansarbetet, säger
hon.

Olivia försöker få en dos av rörelse
varje dag – trots att hon sträckt
hälsenan.

Frukost vid datorn på kontoret är
regel snarare än undantag.

Godmorgon

5.40

Klockan är ställd på 07.00 men
Olivia Lind Haldorsson väcks
redan före klockan sex av yngsta sonen som
vill läsa bok. Han brukar vakna tidigt. Morgonbestyren tar längre tid än vanligt eftersom Olivia har skadat ledbanden i foten
och går med gips och kryckor. Klockan
halv åtta får hon skjuts till tågstationen av
maken Classe som jobbar som lärare och it–
tekniker på Skandinaviska skolan.

Hoppar i trapporna

8.15

Olivia kliver av tåget vid Gare du
Midi, i centrala Bryssel. Här byter
hon till t–banan och åker sju stationer till
Madou, där Rädda Barnens kontor ligger.
Hon hoppar flitigt på kryckorna upp för
trapporna, istället för att ta hissen.
– Jag vet att jag är helt sjuk i huvudet,
men jag måste få någon dos av rörelse varje
dag, skrattar hon.
– Min man säger att en positiv sak med
den här skadan skulle kunna var att jag
tvingas ta det lite mer lugnt.

Frukost framför datorn

8.45
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I botten av kontorsbyggnaden
finns ett litet snabbmatställe.

Olivia slinker in och köper med sig yogurt
och smörgås till frukost. Hon äter som regel
alla måltider, utom middagen, framför
datorn på jobbet.

Läser in sig

9.00

Mycket av Olivias arbete handlar om att läsa, tänka, skriva
och analysera.
– Först när du har gedigen kunskap i
en fråga kan du uppnå något, konstaterar
hon. Att vara lobbyist handlar inte om att
springa runt i korridorerna och dricka
drinkar.
Hennes uppdrag är att ha ordentlig koll
på de olika beslutsprocesserna inom EU
och att påverka politiker och tjänstemän i
frågor som berör barns intressen och rättigheter.
Idag börjar hon med att läsa in sig på det
så kallade Stockholmsprogrammet, Europa–kommissionens förslag till hur samarbetet kring rättsliga och inrikes frågor ska se
ut de kommande fem åren.
– Jag tittar på vad det finns för utrymmen för att vidga och nyansera förslaget så
att barns behov och rättigheter hamnar i
fokus, berättar hon.
– Om man vill påverka innehållet gäller
det att komma in tidigt i processen – innan

Leverans av broschyrer till ett kommande
barnrättsforum om barn i arbete.

dokumentet går ut till medlemsstaterna för
betänkande.
Ett sätt att påverka är att bygga nära
relationer till dem inom kommissionen
som sitter och skriver förslag, ett annat sätt
är att knyta kontakt med medlemsstaterna,
som fattar beslut om förslagen. I eftermiddag ska Olivia ha ett möte med en person
på Sveriges ständiga representation i EU,
regeringens förlängda arm i Bryssel. Inför
det mötet behöver hon hinna formulera
sina frågor och synpunkter.

Paketleverans

9.53

Det ringer på dörren till det
lilla kontoret som delas med
två andra barnrättsorganisationer. Rädda
Barnen disponerar tre rum. Olivia har det
största, i hörnet, med utsikt åt två håll.
– Ibland känner jag mig som en direktör,
säger hon och skrattar.
Utanför passerar trafiken i en lugn,
meditativ ström.
Olivia signerar paketet som innehåller en packe av en broschyr om ”Rädda
Barnens syn på barnarbete”, som hon har
beställt hem inför EU:s barnrättsforum nu
på torsdag.
– Det ska handla om barn som arbetar,
den här gången och det är viktigt för oss att
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vara där och visa vår position, vad vi tycker
att EU ska göra, förklarar hon.

Telefonkonferens

11.00

Carmen Johannsen, tysk tjänsteman i Bryssel,
vill diskutera möjligheterna till en gemensam
konferens.

Det har just varit val till
EU–parlamentet och Olivia
diskuterar resultatet per telefon med medlemmarna i Rädda Barnens Europagrupp,
representanter från 13 länder.
Vilka är de nya parlamentarikerna? Vad
har de för intressen? Vilka frågor kommer
de att driva? Vilka kontakter har de med
Rädda Barnen sedan tidigare? Hur ska nya
kontakter etableras?
– Det är viktigt att vi så snart som möjligt knyter kontakt och ger dem information som kan få igång deras tankar kring
barnrättsarbetet, säger hon.
Men hur gör man sig hörd bland de uppskattningsvis 15 000 lobbyister som idag är
verksamma i Bryssel?
– Vi har tur, eftersom Rädda Barnen har
ett namn, ett förtroende, som gör att dörrar öppnas. Men när vi väl kommer in är
det viktigt att vi har något att komma med;
konkreta idéer, erfarenheter och exempel,
något som de reagerar på. Det går inte att
komma med svepande slogans.
Fokus på barns rättigheter är betydligt
större inom Europasamarbetet idag än när
Olivia började sitt arbete för sju år sedan.
EU börjar erkänna sin roll och sitt ansvar.
– Men det är fortfarande inte tillräckligt.

Lunchmöte

12.00

Rebecca O´Donell och Olivia lägger upp en
strategi inför eftermiddagens möte.

Rädda Barnen i Bryssel
Rädda Barnens Europagrupp har haft kontor i
Bryssel sedan början av 1990-talet.
Idag finansieras det av Rädda Barnens
medlemmar i Sverige, Finland, Norge, Danmark,
Island, Holland, Storbritannien, Spanien, Italien,
Rumänien och Litauen.
Uppdraget är att bevaka de intressen som
dessa elva organisationer delar.
Rädda Barnen i Tyskland och Schweiz är med
i gruppen som observerande medlemmar.
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Det är hög tid att lämna
kontoret för ett lunchmöte
med Carmen Johannsen, tjänsteman vid
en av Tysklands ständiga representationer
i Bryssel.
– Jag kan inte minnas att jag någonsin
varit ute och ätit lunch med en kompis bara
för att det är trevligt, kommenterar Olivia
när hon hastar iväg till tunnelbanan.
Men trevligt kan det bli även under en
arbetslunch.
Carmen väntar vid restaurang ”Tout bon”
alldeles intill Europaparlamentet. Det är hon
som har önskat detta möte, som uppföljning
till ett seminarium om sexuellt utnyttjande
av barn, som Rädda Barnen varit med och
ordnat ett par veckor tidigare.
– Mitt ministerium var väldigt nöjt med
konferensen, säger hon, när lunchen, grillade grönsaker med hyvlad parmesan, kommit in på bordet och det inledande pratet
om barnen och livet i Bryssel är avklarat.
– Mina kollegor funderar på att organisera

en uppföljande konferens och vill gärna göra
det i samarbete med er på Rädda Barnen.
Självfallet står ministeriet för kostnaderna.

Egna funderingar

13.30

Olivia sitter kvar på restaurangen när Carmen har gått.
Hon är nöjd med mötet.
– Stöd från representanter från medlemsstater ger oss tyngd när vi för fram
våra budskap. De kan också ge oss viktiga
politiska kontakter. Och de har pengar som
kan finansiera events och seminarier, konstaterar hon.
Arbetet med sexuell exploatering av
barn är vid sidan av arbetet med Stockholmsprogrammet en av de viktigaste
frågorna för Rädda Barnen i Bryssel just nu.
En annan viktig fråga är den gemensamma
lagstiftningen om asylfrågor i Europa.
– Vi vill att barn ska bedömas som barn i
första hand, inte bara som asylsökande. Det
innebär att man måste erkänna att de har
vissa särskilda rättigheter, säger Olivia.
Men nu måste hon fokusera på Stockholmsprogrammet. Hon bläddrar igenom
kommissionens förslag igen för att se hur
väl barn är integrerade i dokumentet. Det
visar sig att barns rättigheter finns med i
avgörande kapitel.

Utformar strategi

14.00

Rebecca O´Donnell, advokat
och en av de anställda på
Rädda Barnens Brysselkontor, kommer till
restaurangen för att förbereda mötet på
Sveriges ständiga representation, tillsammans med Olivia.
Hon har just fått tag i ett internt dokument om den utredning som ligger bakom
förslaget till ny lagstiftning om sexuellt
utnyttjande och exploatering av barn. Här
kan man se vad de olika medlemsstaterna
haft för åsikter.
Olivia kastar sig över dokumentet och
bläddrar snabbt igenom det.
– Titta, säger hon och pekar ner i pappren. De vill inte gå med på en bredare definition av barnpornografi. De är tveksamma till
en gemensam hållning gentemot förövare,
och de är tveksamma till skydd för offren.
Policyn tycks vara att det är okej så länge
man slipper betala.
– Jag är inte förvånad – men det är irriterande. Det här är extremt värdefullt för mig
att känna till när jag ska formulera våra synpunkter längre fram.
Rebecca är ivrig att formulera vilka fråBarn 3/2009

gor de ska ta upp på eftermiddagens möte,
men Olivia hejdar henne.
– I det här skedet är det oerhört viktigt
att vi är strategiska, förmanar hon. Jag
vill framförallt att vi tar reda på hur deras
fortsatta arbetsgång kommer att se ut, så
att vi förstår hur, när och vem, vi bäst kan
påverka längre fram.
Medan de går till mötet några kvarter
hinner de prata ihop sig.
– Det är jätteviktigt att man kommer in
i mötet med samma uppfattning om vad
man kan och ska säga, konstaterar Olivia.

Möte med svenskt rättsråd

15.00

Utanför Sveriges ständiga
representation vid Europeiska unionen vajar den blågula flaggan
stolt. I den svala foajén hänger tjusiga
konstverk. Olivia rör sig hemtamt i den officiella miljön och kvitterar rutinerat ut en
besöksbricka i vakten. Efter ett par minuter
kommer rättsrådet Linalotta Petrelius Ndisi
ner och möter upp. Hon är en av dem som
kommer att delta i arbetet med Sveriges
utlåtande kring Stockholmsprogrammet.
Olivia och Rebecca får åka med upp på sju
trappor där de vänligt och formellt bjuds på
kaffe i ett litet mötesrum.
Olivia förklarar att hon och Rebecca inte
har kommit för att diskutera innehåll – utan
att de i det här skedet istället vill veta mer
om hur det nuvarande förslaget till Stockholmsprogrammet kommer att föras in i
arbetet? Hur stora delar kommer att arbetas
om? Vad finns det för chans att påverka?
När? Hur kommer arbetsprocessen att se ut?
Linalotta berättar och tipsar om ett seminarium där medlemsstaterna kommer att diskutera vilka förändringar som behöver göras.
Hon märker snabbt att Olivia och Rebecca är väl insatta i frågorna, vilket hon öppet
konstaterar.
– Ni har en praktisk inställning vilket
kommer att hjälpa er i påverkansarbetet.
Jag föreslår att ni har ett andra möte med
Hans Nilsson, här hos oss. Det är han som
ansvarar för arbetet med Stockholmsprogrammet. Mejla mig ett förslag på några
tider så ska vi försöka klämma in det.

Erfarenhet ger resultat

16.30

Mötet är slut.
– Hon var väldigt generös
med sin tid, konstaterar Olivia, som är glad
över den dialog som etablerades och erbjudandet om ett till möte.
Den öppna, informella diskussionen var
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viktig för att hon skulle förstå hur det fortsatta arbetet kommer att fungera – en förutsättning för att hon ska kunna påverka
rätt personer, vid rätt tillfällen, framöver.
– Det viktigaste jag har lärt mig under min
tid som lobbyist är att om du vill göra ett bra
jobb så måste du kunna sätta dig in i mottagarens situation. Var i processen befinner hon
sig? Vad kan hon faktiskt påverka? Man kan
inte bara storma in och kasta ur sig svepande
barnrättsformuleringar.
På väg till tåget hem slinker Olivia in på
EU–parlamentet för att plocka upp en papperskopia av Lissabon–fördraget, som hon
annars bara har på datorn.

Tåg hem

17.30

När Olivia satt sig på tåget hem
ägnar hon någon minut åt att
göra minnesanteckningar från dagen. Det
hjälper henne att släppa allt, något som hon
är ganska bra på, enligt egen uppgift. Resten av resan kopplar hon av med en roman
”Night train to Lisbon” av Pascal Mercier.

Rättsrådet Linalotta Petrelius Ndisi tar emot
på Sveriges ständiga representation vid den
Europeiska unionen

Middag i barnkammaren

18.10

Hjalmar, 4, och Hannes, snart
2, väntar ivrigt när Olivia kliver in i hallen hemma.
– Största utmaningen för mig just nu är
att ha två små barn hemma och jobba 55
timmar per vecka, säger hon. Min ambition
är att vara hemma runt fem, så att jag hinner få några timmar med barnen, sen jobbar jag vidare när de har somnat.
Maken Classe har lämnat middagen
framme på bordet. Olivia lägger upp och tar
med sig sin tallrik upp på övervåningen där
hon äter på golvet i pojkarnas lekrum.
Det blir en liten stund av intensiv samvaro innan hon lägger dem.

Jobbar klart

20.00

Så fort barnen har somnat
sätter sig Olivia vid datorn
i arbetsrummet och kollar av mejlen, vilket
hon inte hunnit med under dagen. Sedan
ägnar hon ett par timmar åt att skriva på
kontorets årsredovisning som ska vara klar
i slutet av veckan.

Somnar som en död

23.30

Olivia stupar i säng och somnar ”som en död”. Hon vet
att hon kommer att väckas igen om bara
sex timmar. ■

På tåget hem kopplar Olivia av med en roman.

Olivia Lind Haldorsson
Yrke: Barnrättslobbyist
Ålder: 39
Familj: Maken Classe, sönerna Hjalmar, 4, och

Hannes, snart 2.
Bor: I byn Sint Genesius Rode, cirka 2 mil

utanför Bryssel, Belgien.
Aktuell med: Ansvarar för Rädda Barnens
påverkansarbete på EU-nivå.
Bakgrund: Född och uppväxt i Uppsala. Läste
freds- och konfliktvetenskap på universitetet.
Har en master i Internationella relationer och
Europakunskap. Har arbetat i Albanien och
Kosovo, samt för olika organisationer i Bryssel,
dit hon flyttade 1992. Sedan 2002 anställd på
Rädda Barnens Brysselkontor, där hon är chef
sedan 2005.
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Barnen
som
lever i
Europa
De har alla drömmar om framtiden. Men skillnaderna är stora
när det gäller livsvillkor.
– Barn som lever i fattiga familjer behöver bättre stöd, säger
Jouzas Gulbinskis, 14, i Litauen.
Gemma Cesaroni, 15, i Italien drömmer om att bli rik och
flytta till New York.
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JUOZAS
Juozas Gulbinskis är 14 år
och bor med sin mamma,
styvpappa och lillasyster i
Vilnius, Litauen. Mamman
är arbetslös.
Vad tycker du mest om att
göra?
– Att vara med mina kompisar och att spela fotboll och
basket efter skolan.
Vad är du mest rädd för?
– Dåliga betyg. Då kanske
jag måste gå om en klass.
Vad är det bästa med att
bo i ditt land?
– Att naturen är så fin. Jag
tycker bäst om havet och de
långa stränderna.
Vad kan bli bättre för barn
där du bor?
– Barn som lever i fattiga
familjer behöver få mer stöd.
Vilka är dina drömmar om
framtiden?
– Att få vara en del av samhället, inte en som är utanför.
Och så vill jag bli smart.
TEXT NADJA DEBOVE
FOTO DAVID MAGNUSSON

Litauen
Antal invånare:

3,4

miljoner
Vilnius
republik
BNP/Invånare: 14 460 USD
Livslängd: män 65 år, kvinnor 78 år
Huvudstad:
Statsskick:

Antal barn som lever i
fattiga hushåll:

27%

Andel 20-24-åringar som
avslutat gymnasiet:
Arbetslöshet:

89%

5,8 %

Antal mobilabonnemang
per 100 invånare:

139

Andel hushåll med tillgång till internet:


51%

Källa: Eurostat, Världsbanken,

Länder i fickformat
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GEMMA
Gemma Cesaroni är 15 år
och bor med sin mamma,
pappa, en tvillingsyster och
en bror som är fyra år i Rom,
Italien. Hennes mamma
är hemmafru och pappa är
försäljare i en klädbutik.
Vad tycker du mest om att
göra?
– Att vara ute med vänner,
gå på bio, surfa på nätet och
chatta.
Vad är du mest rädd för?
– Ormar, och att bada,
eftersom jag inte kan simma.
Nästa år kanske jag ska lära
mig.
Vad är det bästa med att
bo i ditt land?
– Att gå runt i Roms
centrum med alla monument.
Jag älskar historia! Det är
fantastiskt att det finns så
mycket att veta bakom varje
byggnad.
Vad kan bli bättre för barn
där du bor?
– Det skulle behövas fler
mötesplatser för oss! Man
borde också lära unga att inte
röka. Det är det för många
som gör idag.
Vilka är dina drömmar om
framtiden?
– Att bli rik och leva i New
York – för där finns mycket bra
shopping.
TEXT SOPHIE ARNÖ
FOTO JÖRGEN HILDEBRANDT

Italien
Antal invånare:

60

miljoner
Rom
40 450 USD
Livslängd: män 79 år,
kvinnor 84 år
Huvudstad:

BNP/Invånare:

Antal barn som lever i
fattiga hushåll:

24%

Andel 20-24-åringar som
avslutat gymnasiet:
Arbetslöshet:

76%

6,8%

Antal mobilabonnemang
per 100 invånare:

134

Andel hushåll med tillgång till internet:


47%

Källa: Eurostat, Världsbanken,

Länder i fickformat
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QUENTIN
Quentin Wassmer är 16 år
och bor med sina föräldrar
och två äldre syskon i byn
Varages, Frankrike. Pappan
arbetar hos borgmästaren
och mamman är butiksbiträde.
Vad tycker du mest om att
göra?
– Att köra moppe, vara med
kompisarna och att spela kort.
Vad är du mest rädd för?
– Jag är inte rädd för något,
inget skrämmer mig.
Vad är det bästa med att
bo i ditt land?
– Det är att vi har ett starkt
fotbollslandslag och en fin
natur.
Vad kan bli bättre för barn
där du bor?
– Det skulle finnas mer att
göra för de unga. Många här i
byn önskar sig en simhall.
Vilka är dina drömmar om
framtiden?
– Min stora dröm är att
flytta till en storstad och tjäna
pengar. Jag har precis hoppat
av skolan, men vet ännu inte
riktigt vad jag vill arbeta med.
TEXT NADJA DEBOVE
FOTO HENRIK HÄGGSTRÖM

Frankrike
Antal invånare:

64

miljoner
Paris
48 010 USD
Livslängd: män 77 år,
kvinnor 84 år
Huvudstad:

BNP/Invånare:

Antal barn som lever i
fattiga hushåll:

14%

Andel 20-24-åringar som
avslutat gymnasiet:
Arbetslöshet:

82%

7,8%

Antal mobilabonnemang
per 100 invånare:

82

Andel hushåll med tillgång till internet:


62%

Källa: Eurostat, Världsbanken,

Länder i fickformat
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JONAS
Jonas Descurieux är 14 år
bor med sin mamma och
en äldre bror, Maurice 17,
i Bryssel, Belgien. Hans
pappa är död. Mamman
arbetar som webbdesigner.
Vad tycker du mest om att
göra?
– Att hålla på med teater.
Jag är med i grupp som repeterar två timmar i veckan. Gillar
också att spela gitarr, även om
jag har slutat ta lektioner.
Vad är du mest rädd för?
– Just nu är jag väldigt
stressad av mina sista tentor.
Annars är det inte så mycket
som skrämmer mig.
Vad är det bästa med att
bo i ditt land?
– Att det är en så vacker
stad och att jag har min familj
här.
Vad kan bli bättre för barn
där du bor?
– Det skulle kunna vara fler
konserter och mer att göra för
unga överhuvudtaget.
Vilka är dina drömmar om
framtiden?
– Att lyckas med mina
drömmar! Till exempel att ha
en rockgrupp och att kunna
leva på det.
TEXT SOPHIE ARNÖ
FOTO KARL MELANDER

Belgien
11 miljoner
Bryssel
BNP/Invånare: 49 430 USD
Livslängd: män 77 år,
kvinnor 82 år
Antal invånare:
Huvudstad:

Antal barn som lever i
fattiga hushåll:

18%

Andel 20-24-åringar som
avslutat gymnasiet:
Arbetslöshet:

83%

7%

Antal mobilabonnemang
per 100 invånare:

89

Andel hushåll med tillgång till internet:


64%

Källa: Eurostat, Världsbanken,

Länder i fickformat
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JAANA
Jaana Kiseeva är 14 år och
bor med mamma, pappa,
mormor, storasyster och
en papegoja i Chisinau,
Moldavien.
Vad tycker du mest om att
göra?
– Jag gillar att lyssna på
musik, läsa, simma och vara
med kompisarna.
Vad är du mest rädd för?
– Att bli sviken av mina
bästa vänner.
Vad är det bästa med att
bo i ditt land?
– Kulturen och de unga
människorna.
Vad kan bli bättre för barn
där du bor?
– Att vuxna får bättre
kunskap om unga och om hur
man tar hand om barn.
Vilka är dina drömmar om
framtiden?
– Jag vill bli läkare, helst av
allt kirurg.
TEXT & FOTO VEACESLAV LUCA

Moldavien
Antal invånare:

3,8

miljoner
Chisinau
1 830 USD
Livslängd: 68 år i snitt för
män och kvinnor

Huvudstad:

BNP/Invånare:

Antal barn som lever i
fattiga hushåll:

37%

Andel 20-24-åringar som

83%
officiellt 8%

avslutat gymnasiet:
Arbetslöshet:

Antal mobilabonnemang
per 100 invånare:

26

Andel hushåll med tillgång till internet:


9,6%

Källa: Eurostat, Världsbanken,

Länder i fickformat
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LUKE
Luke Rix Standing är 15 år
och bor med sina föräldrar
och en storebror i London,
Storbritannien. Hans
pappa är it-chef och
mamma är journalist.
Vad tycker du mest om att
göra?
– Att läsa böcker, spela tennis, schack och dataspel.
Vad är du mest rädd för?
– Hajar. Och så tycker jag
inte om att se skräckfilmer.
Det är också skrämmande
med allt knivvåld bland unga.
Vad är det bästa med att
bo i ditt land?
– Jag tycker att transportsystemet i London är väldigt
bra. Här finns även många fina
parker. Jag tycker om atmosfären och kan inte tänka mig att
bo någon annanstans.
Vad kan bli bättre för barn
där du bor?
– Allt kostar så mycket här.
Jag har tur och kan gå på en
bra skola och bo i ett tryggt
område. Men alla har inte den
möjligheten.
Vilka är dina drömmar om
framtiden?
–Jag vill bo här, gifta mig
och studera historia. Jag älskar
historia, men jag vet ännu inte
hur jag skulle kunna använda
det i ett yrke.
TEXT & FOTO NINA RANGOY

Storbritannien
Antal invånare:

62

miljoner
London
45 680 USD
Livslängd: män 77 år,
kvinnor 82 år
Huvudstad:

BNP/Invånare:

Antal barn som lever i
fattiga hushåll:

21%

Andel 20-24-åringar som
avslutat gymnasiet:
Arbetslöshet:

78%

5,6%

Antal mobilabonnemang
per 100 invånare:

115

Andel hushåll med tillgång till internet:


71%

Källa: Eurostat, Världsbanken,

Länder i fickformat
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AGNES
Agnes Wall är 12 år och
bor med sina föräldrar, en
storebror och hunden Pass
i Umeå. Hennes mamma är
lärare och pappa är läkare.
Vad tycker du mest om att
göra?
– Det bästa jag vet är att
rida och vara med djur.
Vad är du mest rädd för?
–Att det ska bli krig i
Sverige. Men jag tror inte att
det finns någon risk för det.
Vad är det bästa med att
bo i ditt land?
– Att man får tycka vad
man vill här. Och att vi har rent
vatten och mycket mat.
Vad kan bli bättre för barn
där du bor?
– Lärarna kunde bli bättre
på att hjälpa de som har svårt
för vissa ämnen. Det vore
också bra om det fanns fler på
skolan att prata med om det
hänt något jobbigt.
Vilka är dina drömmar om
framtiden?
– Jag skulle vilja bli veterinär, flytta ut på landet och ha
en gård med djur.
TEXT & FOTO ELIN BERGE

Sverige
Antal invånare:

9,3

miljoner
Stockholm
55 620 USD
Livslängd: män 79 år,
kvinnor 83 år

Huvudstad:

BNP/Invånare:

Antal barn som lever i
fattiga hushåll:

9%

Andel 20-24-åringar som
avslutat gymnasiet:
Arbetslöshet:

87%

6,2%

Antal mobilabonnemang
per 100 invånare:

106

Andel hushåll med tillgång till internet:


84%

Källa: Eurostat, Världsbanken,

Länder i fickformat
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De glömd
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a barnen
Det ser ut som i Afrikas kåkstäder. Provisoriska skjul av
korrugerad plåt. Presenningar som skyddar mot regn.
Men detta är Rom – Italiens praktfulla huvudstad.
Välkommen till romernas Europa.
TEXT sophie arnö FOTO jörgen hildebrandt
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Leonardo kopplar av på biljardbordet i det illegala lägret i Palmiro Togliatti.
Här bor 100 av stadens cirka 15 000 romer. Endast två har någon typ av anställning.
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Republiken Italien/
Repubblica italiana
58 900 000 (2008)
Rom
Statsskick: republik
Yta: 301 309 km 2
BNP/Invånare: 40 450 US dollar (2008)
Läs- och skrivkunnighet: 98,5 %
Antal invånare:
Huvudstad:

Antal invånare per kvadratkilometer:

195,5
Religioner:
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katolicism dominerar stort.
Källa: Utrikespolitiska intitutet

D

et är här vägen tar slut. Vid en
grusig vändplan omgärdad av täta
buskage. Bakom oss dånar motorvägen, den som leder vidare österut, bort ifrån Roms centrum.
Det enda övriga tecknet på
civilisation är en överfull container.

– Ta inga bilder! säger Leonardo. Det ser inte
bra ut med allt skräp.
Han är 16 år och ska visa oss sitt hem.
Lite nonchalant leder han oss via en stig
ner genom buskagen. En liten bit in i växtligheten öppnar sig en osannolik värld av
hemsnickrade skjul, hjälpligt ihopsatta av
udda brädlappar, presenningar och sjok av
korrugerad plåt.
Här i ”Palmiro Togliatti” bor cirka 100 av
stadens 15 000 romer. Lägret är bara ett av
cirka 60 illegala bosättningar i staden.
– Det är skandal att ett av världens rikaste länder inte har gjort mer för de barn som
bor här, säger Vito Savasta, socialarbetare
som är anställd av Rädda Barnen.
Basala förnödenheter som el, vatten och
avlopp saknas i lägret, vilket gör det svårt
att sköta hygienen och att hålla värmen
under vintermånaderna då det ofta regnar
in och de jordstampade golven blir till lerig
gyttja.
– Då är det inte svårt att förstå varför
barnen ibland är smutsiga, säger Vito. Problemet är att man inte upplyser om deras

livsvillkor, till exempel i skolan. Istället blir
de retade och folk tror att det beror på att
de är ”orenliga”.
Men idag skiner solen. Utanför ett av de
små husen sitter ett tio-tal män och spelar
kort om pengar. De ser skeptiskt på oss,
tills Vito förklarar vilka vi är. Han kommer
ofta hit med Leonardo för att träffa hans
familj.
Lite längre fram sopar en ung flicka upp
kapsyler ur gruset framför ingången till sitt
skjul.
Några tonårspojkar har samlats kring
ett stort biljardbord. Ett något avvikande
inslag i miljön. De ler stort emot oss med
flera glänsande guldtänder.
Leonardos mamma och pappa, Narcisa och
Mihail, väntar på oss utanför sitt hus. Vi
blir bjudna att komma in i det yttre av de
två rum där de bor med sina nio barn.
Leonardos yngre, och enda syster, Teresa
4, badar i en pytteliten balja på golvet. Lillebror Julian, 9, stryker nyfiket kring oss
när vi sitter ner vid ett skevt litet bord som
täckts av en oklanderligt struken vit bomullsduk. Ansträngningen för att upprätthålla någon slags normalitet och värdighet
är slående.
– Vi är inga djur! utbrister Narcisa när vi
börjar prata om de fördomar som genomsyrat den italienska debatten om romer de
senaste åren.
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El, vatten och avlopp saknas i lägret. Teresa, 4, får bada i en balja.

Det är svårt att hålla värmen i de provisoriska skjulen under vintermånaderna.

Leonardos föräldrar Narcisa och Mihail

Några unga romer lever på att sjunga och spela i Roms tunnelbana.

I den har bland annat hävdats att romer
är en fara för medborgarnas säkerhet. I
medierna har man lyft fram en rad brott
som kunnat spåras till romska gärningsmän. Staten har också initierat en mycket
kritiserad, folkräkning av romer – med syfte att ta reda på vilka de är och var de lever.
– Många har inte funnit några andra
vägar att försörja sig än genom att begå
brott, förklarar, Narcisa. Om jag säger att
jag är rom så får jag inget jobb.
Bland invånarna i det här lägret är det
bara två som har någon typ av anställning.
– Förr var det många som kunde leva
av att tigga eller av att sjunga på gatan,
men sedan uppmanade regeringen folk att
inte ge några pengar till romer ”så åker de
hem”. Efter det har det blivit svårare, berättar Narcisa.
Själva försöker hon och Mihail få ihop till
försörjningen genom att leta efter kläder och
prylar som slängts i containrar och soprum
och säljer dem sedan till andrahandsbutiker
runt om i staden. När de, för några månader
sedan, fick veta att Leonardo hade gripits för
stöld blev de båda rasande.
– Vår familj är en bra familj, understryker Mihail.
Först ville han inte ta emot sin son när
de ringde från häktet, men sedan Vito medlat så gick Mihail med på att låta Leonardo
avtjäna husarrest istället för att han skulle
hamna i fängelse.
Barn 3/2009

Jag frågar Leonardo själv om vad som
hände.
– Livet förändrades när vi flyttade till Italien, när jag var 12 år, förklarar han.
Familjen kom från Rumänien

i hopp om
ett bättre liv. De placerades i ett av staten
auktoriserat boende men blev utkörda
eftersom grannarna inte ville ha romer där.
Därefter har de bott i nio olagliga läger i
stadens ytterkanter.
– Vi blir hela tiden bortkörda av polisen,
förklarar hans mamma.
Det blev snabbt svårt att klara skolan,
Leonardo gick bara dit en dag. Sedan började han hänga på stan istället.
– Jag lärde mig om droger och brott, började stjäla plånböcker och mobiltelefoner,
berättar han.
Varför, undrar jag.
– Varför jobbar du? Svarar han retoriskt.
Jag undrar om han har några drömmar
om framtiden.
– Nej, jag vet inte…
Vito förklarar i bilen på vägen hem att
många romska barn saknar framtidsdrömmar.
– De vet inte hur de ska förändra sina
livsvillkor. De har mycket emot sig. Rom är
mycket rasistiskt. Det är en stor stad med
många problem.
Han påpekar att situationen har blivit värre i takt med att allt fler invandrat till Italien.

”

Basala förnödenheter som
el, vatten och avlopp
saknas i lägret, vilket
gör det svårt att sköta
hygienen och att
hålla värmen under
vintermånaderna.
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Taggtråd omgärdar ett av Roms statligt auktoriserade läger för romer. -Det är som ett fängelse,
konstaterar en av dem som bor här.

Fakta/Romer i Italien:
● Det finns cirka 150 000 romer i Italien. Ungefär
häften av dem har italienskt medborgarskap.
● Den näst största gruppen, cirka 40 000 personer, kommer från Rumänien. Nästan lika många,
cirka 30 000, kommer från forna Jugoslavien.
● Den största gruppen romer lever i och runt
huvudstaden Rom. Här finns elva statligt auktoriserade läger och ett stort antal illegala läger.
Det exakta antalet varierar eftersom invånarna
ofta fördrivs och lägren rivs. Våren 2007 räknade
polisen till 66 illegala bosättningar i huvudstaden. Det finns också stora grupper av romer i
Milano och Neapel.
● De senaste åren har rasismen mot romer ökat.
De har anklagats för att vara ett hot mot landets säkerhet, de har utsatts för förföljelse och
attacker, deras läger har satts i brand, kvinnor
och barn har lämnats hemlösa.
● Förra året planerade den italienska regeringen
att registrera alla landets romer med hjälp av
fingeravtryck. Inrikesminister Roberto Maroni
försvarade förslaget, som blev hårt kritiserat
bland annat av Unicefs generalsekreterare i
Italien, med att det var nödvändigt för att förebygga brott och identifiera illegala invandrare.
● Den nya regeringen undersöker också möjligheten av utvisa romer som inte kan försörja
sig i Italien, även om de är EU-medborgare, till
exempel rumäner.
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”

Man vill lägga
skulden på
någon – och det har
blivit romerna.

Staten har inte hunnit med eller prioriterat
att utveckla tillräckliga trygghetssystem.
– Man vill lägga skulden på någon – och
det har blivit romerna.
Men han tror på Leonardo. Första gången de träffades var i häktet, där italienska
Rädda Barnen bedriver uppsökande verksamhet. De fick kontakt. Något hände. Och
nu kommer Leonardo regelbundet till det
center som Rädda Barnen driver för marginaliserade, osynliga barn.
Nästa morgon åker jag dit. Leonardo ska
dyka upp först på eftermiddagen. Men lokalen är full av andra tonårskillar som sitter
framför de datorer som står på rad längs en
vägg. Några är romer, andra nyanlända flyktingar, några gatubarn.
– Möjligheten att använda dator och
internet är viktig för att locka hit dem,
säger Vito, som är föreståndare på centret.

– De kan också tvätta sina kläder i
maskin, och de kan få mat och nya kläder
om de behöver.
Men centrets huvudsakliga uppgift är att
hjälpa till i kontakten med olika myndigheter. Många av de barn som kommer hit saknar uppehållstillstånd och bostad. De vet
inte vilka rättigheter de har och de behöver
snabb hjälp att knyta kontakt med sociala
myndigheter och andra instanser. Många
romska barn lever utan papper, trots att de
är födda i landet.
– För uppehållstillstånd krävs att deras
föräldrar också är födda här, förklarar Vito.
Enligt lag får barnen ändå gå i skolan
tills de är 15 år – men sedan blir de illegala
individer och riskerar att bli utvisade till
föräldrarnas hemländer, som de kanske
aldrig har besökt.
– Vi har också sett upprepade gånger
att föräldrar som bott här 20-30 år har blivit hemskickade, medan barnen lämnas
ensamma kvar.
Eftersom barnen saknar id-handlingar
är de också utestängda från den ordinarie
arbetsmarknaden. De anställda på centret
försöker hjälpa ungdomarna att hitta vägar
till utbildning och praktikplatser som ger
dem en första arbetslivserfarenhet.
Bland de anställda finns personer som
Barn 3/2009

ENKÄT / Romer är en marginaliserad grupp i Italien – varför?
Guido Corazziari, 68, lärare i ekonomi på Roms universitet
Det är svårt att säga. Vi hade tidigare en vänlig inställning men
den har förändrats under de senaste tio åren. Atmosfären har
blivit mer främlingsfientlig.
En förklaring kan vara att
det kommit många romer
hit från andra länder
och de pratar inte
italienska, som de
romer som levt här
tidigare.

”

Valentina Corona, 27, butiksbiträde
Jag tror att det till viss del beror på deras egen
kultur - de vill leva separerade från oss. Men jag
tror också att vi fjärmar oss från dem.
Integrationen försvåras av att media fokuserar på
det negativa som händer kring romer, trots att 95
procent av dem är bra, hederliga människor.
Fast det är också ett faktum att ett antal brott har
kunnat spåras till dem. Kanske om de uppförde sig lite
bättre – att de skulle ha lättare att bli accepterade.

”

Michela Jattrocolo, 65, juvelerare
Det beror naturligtvis inte
på deras egen kultur,
att vilja leva utanför samhället, som vissa hävdar.
Romer önskar samma
sak som alla andra;
ett jobb, en skola för
sina barn, samt att
bevara sin kultur.
Det är ett socialpolitiskt misslyckande att vi inte
lyckats integrera
romerna bättre.

”

Adriano Larosa, 35, turistguide
Jag tror att mycket handlar om
att så många romer kommit hit.
Inget land i världen kan ta hand om så
många invandrare. Det borde vara en
europeisk fråga.
Samtidigt är det viktigt att vi är ett
gott föredöme. Tyvärr finns mycket
rasism här i Italien. Fast vissa zigenare
visar också upp ett gräsligt beteende.

”

Barn 3/2009
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– Den italienska staten har inte någon som
helst intention att integrera oss i samhället,
säger Aurel, själv rom som arbetar för Rädda
Barnen (här med sin fru).

I de låga baracker som utgör
bostäder i det auktoriserade lägret
finns vatten, avlopp och el.

själva har olika etnisk bakgrund.
– Det är väldigt viktigt att man har en
kulturell förståelse när man knyter kontakt, säger Aurel Dumitru som själv är rom
och arbetar med centrets uppsökande verksamhet på gator, torg och i häkten.
– De relationer vi kan skapa är otroligt
betydelsefulla.
Samtidigt betonar han att romer inte
kan ses som en enhetlig grupp. När det gäller ryktet om romers kriminalitet säger han
till exempel:
– Det är ju sant! Men inte för oss som är
rumäner. Det är andra romer som är kriminella.

Leonardo, 16, är rädd att uttala sina drömmar.
Han vill inte bli besviken.

Rädda Barnen satsar mer
År 2009–2012 lanserar Rädda Barnen ett särskilt
program för romska barns rättigheter i Europa.
Nya satsningar görs i Turkiet, Kosovo, Albanien,
Rumänien, Kosovo och Ryssland.
I samarbete med lokala hjälporganisationer
erbjuder Rädda Barnen stöd och utbildning. Erfarenheterna från arbetet används i övergripande
påverkansarbete för romska barns rättigheter.
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Senare på dagen tar han med oss hem till
det statligt auktoriserade läger där han
själv och hans familj bor med cirka 500
andra romer av rumänskt respektive bosniskt ursprung. Rakt igenom lägret löper
ett stängsel för att skilja dem åt. Ett högt
stängsel omgärdar också hela området. En
vakt registrerar alla som passerar in och ut.
– Det är som ett fängelse, konstaterar
Aurel.
En upplevelse som förstärks av att det är
flera kilometer till närmaste busshållplats
där det går att ta bussen in till stan. För
en yttre betraktare framstår platsen i det
närmaste som ett etniskt getto, även om
livsvilkoren vida överskrider dem i det illegala lägret. I de låga byggbaracker som utgör
bostäder här finns både vatten, avlopp och el.
– Huvudproblemet är att italienska

”

Det här är det
enda ställe
där jag länner mig
riktigt hemma.

staten inte har någon som helst intention
att integrera oss i samhället, säger Aurel.
De ser oss som annorlunda, vi ska hållas
utanför.
När vi kommer tillbaka till centret har
Leonardo kommit. Han står och målar och
spricker upp i ett leende när han ser Aurel
och Vito.
– Det här är det enda ställe där jag känner mig riktigt hemma, säger han förklarande till mig.
Jag undrar om han har tänkt mer på
något av det vi pratade om igår. Om stölderna. Och om drömmarna om framtiden.
– Jo, alltså, när jag stjäl så känner jag
mig iakttagen och skyldig. Men jag försöker
intala mig att det här är livet, vad kan jag
göra…
Men så ändrar han sig och säger att
arresten fick honom att tänka efter… att
det kanske är bättre att skaffa ett jobb.
– Men jag vill inte gå i skolan, jag tycker
att jag är för gammal. Och jag vill inte tänka
på något särskilt jobb – om det skulle vara
för svårt att få. Jag vill inte bli besviken.
Men, kanske… barista. ■
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KRÖNIKAN
Thomas Hammarberg

R

etoriken flödar på konferenser om
romers utsatthet. Men förbättringarna
kommer långsamt, pinsamt långsamt.
Har de inget människovärde alls? Det
var den tanke som surrade i mitt huvud
när jag trampade runt i ett läger för
romer i norra Mitrovica, Kosovo, nyligen. Jag var i
Cesmin Lug.
Lägret hade upprättats på en plats där farliga
metaller hade bearbetats, bland annat bly. Efter
kriget 1999 byggde man baracker här för fredssoldaterna. Men när man upptäckte hur förgiftat
området var flyttades de hastigt därifrån.
Istället hänvisades de flyende romerna till den
förgiftade platsen. Detta trots att Världshälsoorganisationen, WHO, sänt in en läkare som konstaterat att platsen inte var beboelig. Det fanns stor
risk för blyskador, särskilt stor var risken för barn
och gravida kvinnor.
Ett annat läkarteam från WHO upprepade
undersökningarna 2004 – då kunde man bekräfta
skadeverkningarna. Nu, fem år senare, är romerna fortfarande kvar.

Visst har det varit svårt att lösa politiska problem
i just Mitrovica, men det är absolut ingen ursäkt
när det bokstavligen handlar om 500 människors
överlevnad. Till bilden hör förstås att Kosovo
administrerats av internationella organisationer
ända fram till nyligen.
Vi slog larm om denna katastrof och nu tycks
FN och andra aktörer på allvar börja försöka
tackla denna kris. Men frågan kvarstår – hade
beslutsfattarna varit så senfärdiga om invånarna
tillhört majoritetsbefolkningen?
Mitt besök i Cesmin Lug råkade sammanfalla
med flera rapporter om hur just romer behandlas
i europeiska länder: rasistiska mord i Ungern,
misshandel av romska barn på en polisstation i
Slovakien, brutala vräkningar av romska familjer
i såväl Belgrad som Istanbul.
Romerna är Europas underklass. De är missgynnade i alla mätningar om skolgång, hälsa, sysBarn 3/2009

FOTO: sophie arnö

Har de inget människovärde?
Romerna är
”
Europas underklass. Förbättringarna
kommer långsamt,
pinsamt långsamt.

Thomas Hammarberg,
Europarådets kommissarie
för mänskliga rättigheter

selsättning, boende och inte minst när det gäller
politisk representation. Bakom detta ligger rent
rasistiska strömningar, anti-Ziganism.
Politikerna i en rad europeiska länder tar inte
sitt ansvar. I en del valrörelser, till exempel i Italien förra året, har romerna blivit utpekade som
syndabockar och därmed har rasistiska extremister fått uppmuntran.
Det har hänt att enskilda romer i sin utsatthet
och under trycket av sitt utanförskap har hemfallit till oacceptabelt beteende och därmed ”bekräftat” fördomarna. Men det behövs sannerligen inte
mycket klarsyn för att se att detta är udda reaktioner på ett mönster som måste brytas upp. ■
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Flera av Rädda Barnens lokalföreningar
engagerar sig för arbetet med barn i
Europa. Sigbrit Normark från Umeå
ansvarar för stödet till barn i Litauen.
Tidningen Barn var med när hon besökte
ett fritidshem för barn som lever i utsatthet.
– Det känns bra att se att våra insamlade
pengar gör nytta, säger hon.
TEXT nadja debove FOTO david magnusson

Här når hjä
36
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lpen fram
Barn 3/2009

37

Sedan Viktorija Rungo, 10, (till vänster) började på fritidshemmet
har livet blivit ljusare.
– Mamma jobbar sent. Nu kan jag leka med mina kompisar här
till klockan sex då min storebror hämtar mig.

E

n lång skoldag i Salininkai är slut.
Längs de gropiga vägarna i den
slitna stadsdelen utanför Vilnius
traskar rader av barn hemåt.
Men inte alla.
I ett litet rum längst bort i en
korridor på skolan är ett tjugotal barn kvar.
Alldeles strax ska de ta sig till matsalen för att
äta ett mål varm mat tillsammans. Men först
måste det pratas, klippas och ritas en stund.
Sigbrit Normark från lokalföreningen
i Umeå tittar på när färgglada fåglar och
glada solar växer fram över bordet.
– Vad fint ni gör, säger hon. Får jag också
vara med?
En stund senare sitter hon ned mellan
två små flickor i hårt knutna flätor. Med van
hand färglägger den pensionerade förskoleläraren klänningar till barnens klippdockor.

Till fritidshemmet i Salininkai kommer
barn som lever i socialt och ekonomiskt
utsatta familjer. I stället för att gå direkt
hem efter skolan tillbringar de eftermiddagarna här.
För många är det en fristad.
Viktorija Svirobovicuite är tolv år och
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har varit inskriven här sedan hon var sex.
Hon säger att det är ett skönt ställe att vara
på, att få träffa kompisarna här varje dag är
viktigt. Jätteviktigt.
– Det är ganska rörigt hos mig. Varken
mamma eller pappa har jobb, så de har
inget att göra på dagarna. I stället bjuder de
hem folk och… ja, så dricker de en hel del.
I Litauen bor över 30 000 barn i socialt
utsatta familjer där arbetslöshet och alkoholism är vanligt. 27% av alla barn lever i
fattigdom. För att stötta dem har cirka 150
fritidshem likt det i Salininkai öppnat, många
drivs av Rädda Barnens lokalföreningar.
Viktorija berättar att det absolut bästa
med fritidshemmet är samtalsgrupperna
som personalen ordnar.
– Vi tar upp olika teman varje gång. Det
kan handla om att vara en bra kompis,
om våld, rökning eller hur man sköter sin
hygien. Du vet, det är saker vi annars inte
pratar om hemma.
Varje sommar åker hon och barnen på
fritidshemmet i väg på läger.
– Det är superkul. Vi badar mest hela
tiden, upplyser Viktorija och fingrar lite på
stereon, liksom för att signalera att nu har

”

Kan jag göra
något för
utsatta barn måste
jag bara göra det.

hon faktiskt inte tid att prata mer.
Hon och de två kompisarna måste öva
lite på några danssteg, förklarar hon.
Det här är andra gången Sigbrit Normark
besöker fritidshemmet som litauiska Rädda
Barnens lokalförening driver i Vilnius.
Sedan 2002 stödjer lokalföreningen hemma
i Umeå deras arbete. Bland annat samlar de
tillsammans med elever på Dragonskolan
in pengar till barnens sommarläger.
– Vi har kontakt hela tiden via mejl,
men jag tycker ändå att det är viktigt att
träffas på riktigt, förklarar hon.
Samarbetet mellan lokalföreningarna i
de två länderna sker inom ramen för Rädda
Barnens projekt ”Internationell Kontakt”. Det
går ut på att lokalt aktiva från Sverige inleder
ett långsiktigt samarbete med medlemmar i
Barn 3/2009

På fritidshemmet får barnen hjälp med läxorna.

En stunds avkoppling med penna och papper.

lokalföreningar eller barnrättsorganisationer
i andra länder, företrädesvis europeiska.
För Sigbrit är engagemanget viktigt - i
hennes värld finns barnen alltid med.
– Kan jag göra något för utsatta barn
måste jag bara göra det, säger hon. Så har
det alltid varit.
Även Vitalija Zalieckiene, ordförande i
lokalföreningen i Vilnius, menar att kontakterna med Umeå betyder mycket. Och då
menar hon inte bara i reda pengar.
– Jag blir stärkt av att veta att det finns
människor i ett annat land som tänker
likadant kring barn och som faktiskt följer
vårt arbete.
Själv har Vitalija svårt att slita sig från
sitt fritidshem. Hon vet vad det betyder för
barnen – och för föräldrarna.
– Vi arbetar alltid med hela familjen.
Genom att stötta föräldrarna med kurser
och individuella samtal stärker vi dem så
att de bättre kan ta hand om barnen.
Och insatserna har givit resultat. Enligt en

ny rapport från den litauiska regeringen har
verksamheten lett till att antalet barn som
riskerar att bli omhändertagna och placerade
Barn 3/2009

på barnhem minskat med 75 procent. De har
även bidragit till att fler barn klarar av skolan.
På fritidshemmet i Salinikai har det hunnit bli sen eftermiddag. Läxorna är färdiga
– Sigbrits godis uppätet.
I en luggsliten soffa sitter Edgaras Dolo-Östersjön
tov,11, nedsjunken i en stor, svart hoodtröja.
Han förklarar att han aldrig skulle klara
skolan om han inte fick komma hit.
– Inte en chans, säger han och drar in händerna i de alldeles för långa ärmarna. Vi bor
trångt, jag har många syskon och får aldrig
ro att göra läxorna. Och hemma är det ändå
ingen som bryr sig i fall jag gör dem.
Edgaras började på fritidshemmet just för
att han halkat efter så mycket i skolarbetet.
– Sedan dess har det gått bra. Här kollar de varje dag om jag gjort läxan, att jag
hänger med och… att jag mår bra.
Sigbrit som sitter med och pratar, nickar
instämmande.
– Mitt starkaste intryck är att barnen mår
så gott av att vara här – av att bli sedda och
bekräftade av trygga och engagerade vuxna.
– Att med egna ögon få se att det vi samlar in faktiskt gör skillnad för barnen är
stort för mig. ■

LETTLAND

Kuriska
sjön

Ka un as

RYSSLAND

POLEN

V iln ius 
 Sal cininkai

VITRYSSLAND

Republiken Litauen/
Lietuvos Respublika
3 367 000 (2009)
Vilnius
Statsskick: republik
Yta: 65 303 km 2
BNP/Invånare: 8 416 US dollar (2006)
Läs- och skrivkunnighet: 100%
Antal invånare:
Huvudstad:

55
romersk-katolska kyrkan
dominerar; rysk-ortodoxa och protestantiska
minoriteter.

Antal invånare per kvadratkilometer:
Religioner:



Källa: Utrikespolitiska intitutet
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kultur
FOTO: Janne Strömsten

foto: mia gröndahl

Väggarna i Gaza talar
I boken ”Gaza Graffiti” ges en helt oväntad och spännande inblick i vardagslivet i Gaza.

Fotogra-

fen Mia Gröndahl har ägnat sju år åt att dokumentera väggdekorationerna.
– Vid sidan om de politiska slagorden berättar väggarna om glädje och sorg, bröllopsband
som knyts mellan de unga och konfliktens många offer, säger hon.
– Men här finns också många bilder som signalerar hopp om fred. ■
FOTNOT: Läs mer på www.roostegner.se

Nominera en hjälte!

Konstaplarna Kling och Klang firade med familjen Lanestrand, pappa Jens med Livia, 3, och mamma Lina med
Felix, 6.

90-årskalas i Vimmerby

I juni firades Rädda Barnens 90-års dag med stort kalas
på Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. Medlemmar från
hela landet deltog.
Familjen Lanestrand kom från Vänersborg.
– Det var ett härligt initiativ, säger pappa Jens. Våra
barn tyckte att det var spännande att få träffa alla sagofigurer.
– Vi har stöttat Rädda Barnen i några år. Att fira i Astrid
Lindgrens värld och anda kändes helt rätt. ■

I höst delar Rädda Barnen och Kamratposten ut pris till Barnens hjälte.
Känner du till en vuxen som gjort något riktigt bra?
Fram till den 15 oktober kan du nominera din kandidat på:
KPwebben.se/barnenshjalte eller via Rädda Barnens ungdomssajt
www.effekt.rb.se

foto: göran engström

Håll koll på hela familjens aktiviteter med Rädda
Barnens nya familjekalender! Den kostar 169
kronor, varav 120 kronor går oavkortat till Rädda
Barnens arbete. Du kan beställa kalendern på
www.raddabarnen.se/shop

Grattis…
Anita Fredholm, Bengt Hult och Katarina Öberg! Ni har
vunnit varsitt signerat exemplar av schlagerstjärnan Jessica
Anderssons självbiografiska bok ”När kalla nätter plågar
mig med minnen av hur det var”. ■

På skateboard i Kabul

När mörkret sänker sig över Kabul drar sig de flesta inomhus. Ett undantag är de 100 eleverna i

Skateboardskolan, Skateistan. Från tidig morgon till långt efter mörkrets inbrott tränar de på sina
trick längs huvudstadens gator.
– På en skateboard är alla lika, de umgås på samma villkor oavsett social, ekonomisk och
etnisk bakgrund, säger Oliver Percovich, från Australien som startat skolan.
Han menar därför att aktiviteten är ett utmärkt verktyg för att komma till rätta med några av de
motsättningar som det krigshärjade landet brottas med. ■
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Rädda Barnen med i Hultsfred
Flera tusen unga besökare tittade in i Rädda Barnens
tält på Hultsfredsfestivalen. Där kunde de bland annat
göra egna pins, delta i en tävling och köpa ett armband
som gav tillgång till områdets vattentoaletter.
Besökarna kunde också spela in sina egna hälsningar i
ett videobås.
Resultatet kan du se på You Tube: www.youtube.com/
user/RBEffekt ■
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foto: Ahmad Kadhem

885 kronor…
så mycket fick sjundeklassarna på Solbergaskolan i Hägersten för tavlor de själva målat
och sålt på Skolans dag. Idén fick de efter att
ha lyssnat på ett föredrag om Rädda Barnens arbete i Afrika. Pengarna har de valt att
skänka till organisationen!

Selma Lagerlöf – och några till
Nu är årets upplaga av Noveller för världens barn ute!

Musik ger nya möjligheter
I nio veckor har en grupp handplockade ungdomar från Rosengård och Sofielund i Malmö utbil-

FOTO: Rädda Barnen

dats i musik- och fotoproduktion av Rädda Barnen.
– Efter alla oroligheter på Rosengård kände vi att vi var tvungna att göra något, säger Marie
Meinert, projektledare.
– Möjligheten att vara kreativ kan vända destruktiva tendenser till något positivt istället.
Resultatet från sommarens arbete visades upp på Gustav Adolfs torg i Malmö i slutet av augusti.
– Det var lite nervöst, berättar femtonårige Rami Kozeh. Men det har också varit otroligt roligt.
Jag har lärt känna nya människor, att fota och att samarbeta.
– Jag har fått nya tankar om mitt liv och om hur andra unga har det i Rosengård, säger Kevin
Perez, 16.
Läs mer och lyssna på ungdomarnas musik på deras egen blogg: http://bpm-rb.blogspot.com/

Författarlistan är som vanligt lång - och gedigen. Här finns
noveller skrivna av allt från Cora Sandel och Norman Mailer
till Tage Danielsson och Stig Claesson.
Boken säljs till förmån för Radiohjälpens insamling för
barn i höst. Den går att beställa på www.noveller.org ■

TV sänder insamlingsfinal
Snart är det dags för ytterligare en riksinsamling för världens alla barn. Förutom Rädda Barnen deltar i år 16 andra
organisationer tillsammans med Radiohjälpen. Målet är att
samla in minst 80 miljoner kronor.
SVT sänder världens barn-evenemang den 11 och 16
oktober. Titta då! ■

foto: göran engström

foto: : Jonas Kundig

I ”Gangs of Gothenburg” varvas handlingen med musik, poesi – och riktiga
boxningsmatcher.

Gängkultur på Backa Teater

Efter succén med uppsättningen för unga av Dostojevskijs Brott och straff, fortsätter nu Backateatern i Göteborg sin studie i brott. Nästa storsatsning handlar om
gäng och gängkriminalitet.
Pjäsen tar avstamp i unga människors vardag; deras
Barn 3/2009

tankar om tillhörighet och utanförskap, deras drömmar
och rädslor.
Föreställningen ”Gangs of Gothenburg”, med urpremiär
i slutet av september, bygger på berättelser ur verkligheten. ■
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www.shaktimat.com

Några av Shaktis
stödprojekt
Läkarhjälp och medicin i Indien
Plantera skog i den Afrikanska öknen
Stödja barnhem och skolor
All vår bomull är ekologisk
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Enligt den  år gamla
Veda-traditionen har den
indiska spikmattan skänkt
energi till kropp och sinne.
I vår moderna tid kan
Shaktimattan ge dig ny
kraft, minska stress och öka
harmoni och balans i livet.

Köp din matta på
www.shaktimattan.se
eller ring  -   för att
hitta närmaste återförsäljare.
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Svenska företag och kommuner stödjer Rädda Barnen och Tidningen Barn

50 ÅR

I SKOGEN
PROFESSIONELL SKOGSUTRUSTNING FRÅN HUSQVARNA

www.husqvarna.se

www.trelleborg.com

infokontoret@soderkoping.se

www.soderkoping.se

mindwell

Visa ditt stöd genom att annonsera i Tidningen Barn. Kontakta AnnonsKraft: 0651-169 80 eller info@annonskraft.se
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Svenska företag och kommuner stödjer Rädda Barnen och Tidningen Barn

ska inte bara
tåla stötar.

WWW.SKYDDSTEKNIK.EU

GOLV • FÄRG • BADRUM

EKENHUSET • KUNGENS KURVA • WWW.EKENHUSET.SE

go.schüllerquist/Foto: Stéfan Estassy

En bra
förpackning
ska
inte bara
En bra
tåla
stötar.
förpackning

INBROTTSLARM
KAMERASYSTEM
PASSAGESYSTEM

Den ska också återge
färger och tryck bra
och vara en del i en
kreativ process.

ETT FÖRETAG I GOLVKEDJAN

I en stark kedja är
varje länk viktig. Om
du vill skapa ett starkt
tryck bra och vara en del i en
varumärke kan inget
kreativ process.
lämnas åt slumpen.
I en Korsnäs
stark kedja är
länk
ärvarje
en av
viktig.
Om dufrämsta
vill skapa ett
Europas
starkt varumärke kan inget
leverantörer av papper
lämnas åt slumpen.
och kartong för högKorsnäs är en av Europas
kvalitativa förpackfrämsta leverantörer av papper
ningar.
Förpackningar
och kartong för högkvalitativa
vars krav på
styrka,
förpackningar.
Förpackningar
tryckkvalitet
vars
krav på styrka,och
tryckkvalikörbarhet
i maskin
är
tet
och körbarhet
i maskin är
mycket
höga.
mycket
höga.

Vi stödjer
Rädda Barnens
arbete!

Den ska också återge färger och

019-603 30 00 | www.onninen.se

www.korsnas.com

Korsnas_Annons.indd 1

08-11-06 10.10.05

Stockholms stad
söker familjehem
Vi söker familjehem/fosterfamiljer i
Stockholmstrakten för barn och ungdomar.
Vi erbjuder stöd och handledning samt ett
intressant utbildningsprogram.
Familjehemskonsulterna rekryterar och utbildar familjehemåt
Stockholms stadsdelsnämnder.
Ring 08-508 25 221 eller besök
www.stockholm.se/familjehem
Resursteamen Barn Och Ungdom
Familjehemskonsulterna
Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen
Tfn: 08-508 25 221 - E-Post: Familjehem@Saf.Stockholm.Se

Visa ditt stöd genom att annonsera i Tidningen Barn. Kontakta AnnonsKraft: 0651-169 80 eller info@annonskraft.se
Barn 3/2009
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SISTA ORDET
Elisabeth Dahlin, generalsekreterare
elisabeth.dahlin@rb.se

H

os min barndomskompis, vi kan kalla henne
Z, var det väldigt spännande. Där bodde en
rad figurer som inte
fanns hemma hos oss.
Z berättade om Källargubben och
Näcken som tog olydiga barn.
Och vid vedspisen på en krok
hängde Riset. Det använde hennes pappa varje gång som hon
hade hittat på något hyss. Det
var först i tonåren som jag förstod det oerhörda i att Z ständigt
hade röda märken på rumpan. Barn
tar ju saker som sker som en
normalitet även när det inte
är det. Den som utsätts
för, eller bevittnar våld
tror ofta att det är så man
ska göra mot barn. Några
av dem som blir utsatta
växer upp och blir själva
våldsamma föräldrar.
Den onda cirkeln fortsätter på så vis i nya generationer.
Just därför är lagar
så viktiga. De sätter
ramar och normer för
vad man får och inte får
göra.
Det är också alldeles nödvändigt att barn får bättre
kunskap om sina rättigheter. Och att vi vuxna
vågar se barn som får stryk,
barn som inte får gå i skolan, barn som blir offer för
människohandel och barn
som inte har ett hem att
komma till.
Vi på Rädda Barnen
ser det som en av våra
främsta uppgifter att skaffa
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”

Det är först när
vi lyckas uppmärksamma våra politiker och andra makthavare på problemen
som vi kan åstadkomma
en förändring.
kunskap. Och att visa på den utsatthet och det utanförskap vi ser, i Sverige, liksom i övriga Europa och
resten av världen. Det är först när vi lyckas uppmärksamma våra politiker och andra makthavare på problemen som vi kan åstadkomma en förändring, till
exempel lagstiftning som ger ökat skydd för barn.
I år firar den

svenska lagen mot aga 30 år i Sverige.
Men inom EU finns det faktiskt fortfarande länder
där det är tillåtet att slå sina ungar. Som ordförandeland skulle svenska regeringen kunna ta initiativet
och verka för att EU blir en agafri zon!
Inget barn ska behöva tycka att det är naturligt
att bli utsatt för aga eller andra kränkningar.
När FN:s barnrättskommitté granskade Sveriges
barnpolitik i våras, fick vår regering kritik på flera
områden, bland annat för att barn i vårt land inte
känner till sina rättigheter.

Tillsammans med andra barnrättsaktörer kommer
vi på Rädda Barnen nu envist att fortsätta att sprida
kunskap på olika sätt runt om i landet. Under hösten öppnar vi bland annat en ny plats på nätet för
barn om Barnkonventionen. Vi kommer också att
bjuda in till inspirationsdagar för elever och vuxna i
skolan Det kommer också en ny spännande bok för
de allra yngsta, så håll ögonen öppna! ■
Barn 3/2009

Ställ upp
Foto: Daniel Montan/Fotofabriken

i årets största
insamlingsfest

- Anmäl dig till riksinsamlingen
för Världens Barn 2009!
Sedan flera år har riksinsamlingen för Världens Barn etablerat sig som årets stora insamlingsfest i Sverige. Förra
året var vi 37 000 entusiastiska insamlare som ställde upp i
landets 290 kommuner.
Nu går festen vidare! Årets riksinsamling för Världens
Barn kulminerar fredag och lördag den 9-10 oktober. Dessa
dagar går vi man ur huse för att förbättra livsvillkoren för
barn runt om i världen och för att sätta nytt svenskt rekord
i frivilligmobilisering. Självklart kommer riksinsamlingen
också att uppmärksammas av Sveriges Radio och Sveriges
Television.
Vi vet sedan tidigare riksinsamlingsdagar att människors
generositet och vilja att bidra med gåvor till en bättre framtid för världens barn är oerhört stor.
Inför årets stora insamlingsfest ställer vi målet att bli
minst 40 000 frivilliga bössinsamlare spridda på gator, torg
och i bostadsområden runt om i Sveriges samtliga kommuner. Vi vet att våra organisationers frivilligarbetare, med-

Afrikagrupperna
Diakonia
Erikshjälpen
Hoppets Stjärna
Individuell Människohjälp
IOGT-NTO-rörelsen

lemmar, faddrar och gåvogivare står för ett starkt och äkta
engagemang. Vi vet också att många andra organisationer:
idrottsföreningar, scoutkårer, skolklasser, pensionärsföreningar, kompisgäng m fl gärna ställer upp för världens mest
utsatta ungar. Vi vet att vi tillsammans kan åstadkomma
stordåd. Vi vet att vi kan sätta nya rekord i frivilligmobilisering och insamlingsresultat. Och framför allt vet vi att vi
kommer att få ett par fantastiskt roliga timmar tillsammans!
Därför inbjuder vi – Radiohjälpen och sjutton ideella organisationer – dig eller din förening att delta i årets stora
insamlingsfest: Riksinsamlingen för Världens Barn. Vi ber
om en timme eller två för att stärka barnens rätt till utbildning, hälsa och en värdig framtid?! Anmäl dig/er till Världens Barns riksinsamling den 9-10 oktober!

Ställ upp i årets största insamlingsfest
– Anmäl dig redan idag!

KFUK-KFUM
Kooperation Utan Gränser
Lions
Läkarmissionen
PMU InterLife
Radiohjälpen

Rädda Barnen
SOS-Barnbyar
Svenska Röda Korset
Svenska kyrkan
UNICEF Sverige
Vi-skogen

Fyll i och skicka in anmälningstalongen redan idag!

Jag vill delta i Riksinsamlingen för Världens Barn den 9-10 oktober!
q Jag vill delta fredag 9 oktober

q Jag vill delta lördag 10 oktober
porto

Namn .............................................................................................................................................................................................................
Adress ...........................................................................................................................................................................................................
Postnummer............................... ..........................................Ort .................................................................................................
Telefonnummer ...............................................................Mobil ........................................................................................
E-post ..........................................................................................................................................................................................................
Ange också i vilken
kommun du är bosatt ........................................................................................................................................................

Rädda Barnen
Att: Jessica Norrby

107 88 Stockholm

POSTTIDNING B
Avs: Rädda Barnen, 107 88 Stockholm

Intresseanmälan
Intressefinns på
anmälan
enslant.se
finns
på
enslant.se
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GOSIG KATT

Just nu pågår den årliga mjukdjurskampanjen på IKEA varuhus över hela världen. För varje
mjukdjur som säljs skänker vi tio kronor till Rädda Barnen och UNICEF. Pengarna används
i 16 utvalda projekt som jobbar med utbildningsinsatser för barn. Drygt 40 miljoner kronor
If är stolt
ﬁck vi ihop förra året och vi hoppas såklart på ett nytt rekord i år.
samarbetspartner
till
Men giraffer, grodor och krokodiler är inte de enda som jobbar för Rädda Barnen på
Rädda Barnen. Genom
If är stolt IKEA i Sverige. För varje kund som visar upp sitt IKEA FAMILY kort i kassan skänker vi
projektet Private
Property
alltid 25
samarbetspartner
tillöre till Rädda Barnens Föräldratelefon och Föräldramejlen. Och på flera varuhus
verkar vi föruppmanar
barnens vibästa!
våra kunder att bidra till ett lokalt Rädda Barnen-projekt.
Rädda Barnen. Genom
Så, välkommen till IKEA. Av många skäl.
Läs mer på www.if.se/raddabarnen

projektet Private Property
verkar vi för barnens bästa!
Läs mer på www.if.se/raddabarnen

augusti
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