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VI FORTSÄTTER
ATT bERÄTTA OM
bARNS VERKLIGHET!

din hand håller du det näst
sista numret av tidningen
Barn. Genom Rädda Barnens
snart 100-åriga historia har
vi återkommande erbjudit
medlemmar och månadsgivare
information om vår programverksamhet
och livsvillkoren för barn i Sverige och i
världen. Publikationerna har haft olika
anslag och sett layoutmässigt olika ut.
Men den röda tråden har alltid varit ett
brinnande engagemang för att berätta
historier som annars glöms bort i de
etablerade medierna.
Tidningen Barn har vunnit många priser och varit mycket
uppskattad av sina läsare. Jag tänker tacksamt tillbaka på alla
fantastiska texter och bilder från jordens alla hörn. Det är en
tidning vi har varit mycket stolta över. Samtidigt är det viktigt för
oss att följa med i tiden. Allt fler tackar nej till att få en papperstidning hemskickad till sig. Vi har lyssnat och tagit till oss av era
synpunkter. Jag är övertygad om att de flesta håller med om att
det är innehållet och inte trycksvärtan som är viktigast. Det är ett
naturligt nästa steg för oss att utveckla vår närvaro i andra kanaler
och forum. Vi fortsätter att berätta starka historier och erbjuda
fakta om vår verksamhet, men vi gör det på ett nytt sätt och
med nya digitala verktyg. Det här är en resa vi gör tillsammans.
Hjälp oss att bli bättre!
Vi måste bli fler som höjer våra röster för barns rättigheter. Och
det behöver inte bara göras i papperstidningar eller i de stora riksmedierna. Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för dig att

LINDA FORSELL
Linda är frilansfotograf. I detta
nummer har hon besökt Etiopen där
torkan hotar miljontals människor.
– Min förhoppning är att vår resa kan
synliggöra torkans effekter och bidra
till att omvärlden reagerar innan
katastrofen tillåts nå sina allra
värsta proportioner.

foto Corantine Groccia

LEDARE

När katastrofer
hamnar utanför medias
strålkastarljus stannar
Rädda Barnen kvar.
Sid 22

vara engagerad för barns rättigheter i
din vardag. Tryckpressen tystnar men
istället är det du som hjälper oss att ge
röst åt kampen för barns rättigheter.
Inte minst i sociala medier.
I det här numret av tidningen Barn
går vi på djupet kring Rädda Barnens
humanitära arbete.
Aldrig tidigare i modern tid har
det pågått så många allvarliga kriser
samtidigt. Genom att vi har ett långsiktigt engagemang i många av de
drabbade länderna kan vi göra viktiga
och stora insatser för barn. Inte minst
är det sant i länder som Etiopien och Jemen där svenska Rädda
Barnen funnits på plats i mer än 50 år.
Humanitära insatser handlar inte bara om det mest akuta, det
kretsar också kring det som kan göras för att hjälpa individer,
familjer och hela samhällen att bli motståndskraftiga mot
kommande katastrofer.
Rädda Barnen är på plats före, under och efter katastrofen.
Vi arbetar långsiktigt för att stärka barns rättigheter i de mest
utsatta livssituationerna.
Till sist, ett varmt tack till alla som varit en del av tidningen
Barns framgångshistoria. Tack till alla skickliga skribenter och
redaktörer och tack till alla engagerade läsare. Nu tar vi med
oss alla värdefulla erfarenheter och blickar framåt. Fler starka
berättelser om barns verklighet finns att berätta!

Elisabeth Dahlin GENERALSEKRETERARE

MATS LIGNELL
Mats är fotograf och skribent.
I detta nummer får vi följa hans
besök på barnvänliga platser i Libanon.
– Det som slår mig när jag träffar usatta
barn är hur mycket glädje, vilja och
vänskap som finns i de tillfälliga mötesplatserna. Här kan barnen vara barn
igen, om än bara för några timmar.

PERNILLA AHLSÉN
Pernilla är frilansande skribent
och fotograf. I det här numret har hon
intervjuat barn om hur deras erfarenheter
av flykt påverkar deras vardag i Sverige.
– Jag har ofta skrivit Barnpanelen i
tidningen Barn och slås alltid av hur
mycket kloka tankar barnen har.
Vi måste lyssna på dem.

Hon rycker ut när larmet går, sid 35

rädda barnen
kämpar för barns
rättigheter. Vi väcker
opinion och stöder barn
i utsatta situationer –
i Sverige och i världen.
Vi är en folkrörelse
som stöds av 280 000
medlemmar och givare.
Rädda Barnens huvudpartners är Accenture,
Advokatfirman Vinge,
Clas Ohlson, Folkspel,
God El/God Fond, H&M
Conscious Foundation,
Ikano, Ikea, Ikea Foundation, Postkodlotteriet,
Santa Maria, Skandia,
Swedbank Robur,
Söderberg & Partners
samt Willys.

Faten på barnvänlig plats, sid 5
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foto pierro chiussi

är dU
#ORädd?

BARnVÄnLIG
PLAtS

Rädda Barnens kampanj #orädd lyfter barn på
flykt och deras rättigheter, samtidigt som den
hyllar dig och alla andra barnrättskämpar som
vågar vara orädda och stå upp för barnen som flyr.
Oavsett om du spelar innebandy med barn
som just kommit till Sverige, ger en gåva till
Rädda Barnens arbete för barn på flykt eller
sprider vidare ett inlägg på Facebook: du behövs
mer än någonsin.
Rädsla och handlingsförlamning breder ut
sig. Rädslan för ovissheten eller för att vi inte har
råd används för att ställa människa mot människa.
Vi får inte ge efter för rädslan. 30 miljoner barn
behöver oss, nu mer än någonsin. Nu är det dags
för oss att ta ett steg framåt och visa hur många
vi är. Tillsammans är vi #orädda.

BARNKONVENTIONEN
KAN BLI LAG 2018
Sverige antog FN:s
konvention om barnets
rättigheter, Barn
konventionen, 1990.
Sedan dess ska alla
beslut som rör barn
alltid utgå från den.
Tyvärr fungerar det
inte så i dag. Barns
rättigheter glöms ofta
bort och barn får alltför
sällan säga sin åsikt i
frågor som berör dem.
Rädda Barnen har därför
i många år kämpat för
att Barnkonventionen
ska bli lag så att barns

rättigheter ska tillgodo
ses bättre. Nu ser det ut
som att det snart kan bli
verklighet. En utredning
om att göra Barnkonven
tionen till lag har nyligen
presenterats och barn
minister Åsa Regnér har
meddelat att regeringens
ambition är att konven
tionen blir lag i Sverige
från 2018. Om detta
sker blir det tydligt för
domstolarna att man ska
tolka de svenska lagarna
i enlighet med Barn
konventionen. I Norge
blev Barnkonventionen
lag redan 2003 och där
har stora framsteg för
barns rättigheter skett
sedan dess. Barnkon
ventionen används allt
oftare i norska domstols
avgöranden och det finns
en större medvetenhet
om barns rättigheter.
Inte bara bland politiker
och tjänstemän utan
också hos allmänheten.

LIVETS LOTTERI
MED NYTT UTSEENDE
Rädda Barnens sajt
livetslotteri.se ger en
inblick i vilka olika
risker ett barn kan
utsättas för beroende
på var det föds i världen.
Sajten, som har fått nytt
utseende och uppdate
rat innehåll är populär
bland annat hos många
lärare, som använder
den i undervisningen
tillsammans med lärar
handledningen. Sajten
visar också hur Rädda
Barnen arbetar för
att stödja barn i
utsatta situationer.
barn
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VÄLKOMSTVÄSKOR
TILL BARN PÅ FLYKT
Under våren delade
Rädda Barnens lokal
föreningar ut 37 000
välkomstväskor till
nyanlända barn runt
om i Sverige i ett
initiativ från IKEA.
Väskorna har fyllts
med åldersanpassade
leksaker, mjukdjur,
pennor, papper och
filtar. Medarbetare från
IKEA har packat dem
tillsammans med Rädda
Barnens frivilliga.
– Det här var jättero
ligt att få vara med
om, säger Jana Lindh
Olsson från Rädda
Barnens lokalfören
ing i Sundsvall, som
hjälpte till att packa
800 väskor. Välkomst
väskorna bidrar till en
känsla av trygghet, att
få något »eget« och
uppmuntrar till lek
under en lång väntan.

INNEBANDY FÖR
NYANLÄNDA BARN
Tierps innebandyklubb
bjöd in familjer från ett
lokalt asylboende för att
få se en match och få
prova själva. Kommunen
ordnade transporter
och Rädda Barnens
lokalförening i Tierp
ordnade fika och var
bussvärdar. Målet är att
bidra till ett gott motta
gande av nyanlända
barn i Tierp och att
de ska börja spela i
lagen. Nu planeras fler
träningar och liknande
samarbeten är på gång
runt om i landet.

foto louis leeson, anders badner

SVERIGE

Faten* är åtta år gammal och kommer till Rädda
Barnens barnvänliga plats så ofta hon kan. Hennes
familj tvingades fly från kriget och nu bor hon till
sammans med fyra syskon och mamma och pappa i
en tvårumslägenhet i Tripoli i norra Libanon.
– Det är bra att vi lämnade Syrien, säger Faten.
Jag gillar att vara här för min familj är här, men
helst skulle jag vilja vara i Syrien för jag är därifrån.
Den barnvänliga platsen som drivs av Rädda Barnen
håller till i en liten betongbyggnad bland andra hus
i utkanten av Tripoli. Det bor många familjer från
Syrien i området.
Faten sitter med sina kompisar och ritar i dag, andra
dagar leker de med ledarna, frivilliga vuxna som också
flytt Syrien. En barnvänlig plats ser olika ut beroende på
var den sätts upp – i ett flyktingläger kan Rädda Barnen
använda ett tält eller en container om det inte finns en
bra byggnad.
Här får barn en möjlighet att vara barn, leka, lära
och känna sig trygga i en omgivning som ofta är
mycket kaotisk och främmande. Barn är extra utsatta
i kriser och katastrofer. De är oroliga och rädda, ofta
för att föräldrarna är oroliga, men ibland för att de
har sett hemska saker. På en barnvänlig plats får
de en fast punkt i tillvaron och en lugn miljö med
ledare som kan ge barnen trygghet. De kan se
till att barn som inte mår bra får specialisthjälp.
En pappa kommer förbi och undrar om
hans son också kan komma och leka i morgon.
Ahmad, en av ledarna, säger »självklart«,
fast det börjar bli trångt i grupperna igen.
Han var i Libanon när kriget bröt ut
och nu kan han inte återvända hem.
– Jag tror att jag förstår barnens
situation väl, säger Ahmad. Man
kan nog inte helt och hållet förstå
deras sorg och rädsla om man
inte upplevt den själv. Men
mitt i all smärta finns det ändå
en möjlighet att skapa något
fantastiskt – och det är
det vi försöker göra.
*Namnet är ändrat.
TEXT OCH FOTO
MATS LIGNELL

barn
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Hallå däR

bARn LÄR SIG
RÄTTIGHETEr

Inger Ashing, som slutar som ordförande
för Rädda Barnen i september.

Hur började ditt engagemang i Rädda Barnen?
– I början av 1990-talet gick jag på en föreläsning om
arbetet mot barnpornografi. Efter det gick jag med i Rädda
Barnen och startade en lokalförening i Rosengård i Malmö.

Vilka har varit de tre viktigaste händelserna?
– En var att vi flyttade ut våra kansliresurser i hela landet.
Det var väldigt viktigt för rörelsen, att ha stödet närmare
medlemmarna, där beslut kring barn fattas. En annan var
det internationella samarbetet, att vi fick till en gemensam
global strategi. Det kommer att ha stor betydelse och
lämna avtryck under lång tid framöver. En tredje är att
barnkonventionen ska bli lag. Det är något som vi har
kämpat för väldigt länge.
Vad har varit svårast?
– Att fatta de stora strategiska besluten. Det är sådant
man grubblar mycket över.

Foto Henrik Nordgren/Rädda Barnen

Vad har gjort starkast intryck
på dig under åren som ordförande?
– Jag blir hela tiden imponerad av den kraft som finns
bland våra medlemmar och i den verksamhet vi bedriver.
Ett särskilt starkt minne var en resa till Vietnam. Vi hade
länge arbetat för att få till ett förbud mot aga i skolan och
när jag kom dit hade det precis gått igenom. Då blev
det tydligt att vi var med och förändrade livet för barn.
Det tar tid men det går. Det gjorde ett väldigt starkt
intryck på mig.

Nu satsar Rädda Barnen och IKEA på att lära barn
om sina rättigheter. I IKEA:s lekland får barnen
genom en målarbok veta att de har rättigheter och
att de är värdefulla. Barnen får lära sig att de ska bli
respekterade och att de ska få säga vad de tycker i alla
beslut som berör dem. Föräldrar kommer också att få
tips på hur de kan prata med sina barn om rättigheter,
kroppen och integritet.
– Sverige har fått kritik från FN för att barn själva
inte känner till sina egna rättigheter. Det måste vi
ändra på för att barn ska kunna påverka sina liv och
för att de ska förstå när deras rättigheter kränks. Att vi
kan göra detta tillsammans med IKEA är en fantastisk
möjlighet att nå ut med budskapet till många barn,
säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare för
Rädda Barnen.

PARTNERS

Är det några möten som har betytt extra mycket?
– Ja, jag tänker på alla trotjänare som har vigt stora delar
av sina liv åt att arbeta i vår organisation, men också på
barnen som på olika sätt är en del av vår verksamhet.
Det har betytt jättemycket att se att det vi gör förändrar
deras liv till det bättre. Det är ju därför jag är här.
Hur har Rädda Barnen utvecklats under de här åren?
– Jag skulle vilja säga att vi har ökat vår betydelse som
organisation. Vi är en av få organisationer som inte har
haft stora medlemstapp, utan har hållit oss på en hög nivå.
Förtroendet för oss är väldigt stort och beslutsfattare
på alla nivåer lyssnar på oss.
Vad tar du med dig från den här tiden?
– Att vara en del av den här rörelsen har gjort mig till
den jag är i dag. Jag har lärt mig att det går att påverka
och förändra världen, med hårt och uthålligt arbete.
Vad ska du ägna dig åt nu?
– Jag kommer fortfarande att vara engagerad i
verksamheten. Jag lämnar uppdraget som ordförande
men kommer inte att lämna Rädda Barnen.
TEXT PERNILLA AHLSÉN
FOTO MATS LIGNELL

DIN EL
GÖR SKILLNAD
Som kund i GodEl
kan du göra ännu
ett bra val för barns
rättigheter. Bolaget
skänker sin vinst till
organisationer i stället
för att dela ut den till
aktieägare. Om du
väljer Rädda Barnen
som förmånstagare
stödjer du barn som
drabbats av katastrofer,
lever i konflikter eller
befinner sig på flykt.
Sedan bolaget startade
har Rädda Barnen fått
nästan 11 miljoner kr
av elkunderna.

SPARA ETISKT
FÖR BARN
Genom att spara i
Swedbank Roburs
Humanfond, sparar du
både etiskt och skänker
pengar till Rädda Barnen
samtidigt. Human
fondens investeringar
tar ansvar för miljö,
arbetsvillkor, mänskliga
rättigheter och affärs
etik. Swedbank Robur
tar också särskild hänsyn
till barns rättigheter
i sina investeringar.
Två procent av kundens
sparkapital går till orga
nisationer där Rädda
Barnen kan väljas.

GLASSKAMPANJ
I SOMMAR
GB glass har i sommar
en kampanj där de för
varje #smakaglädjen på
instagram ger fem kronor
till Rädda Barnens
sommarläger »Dream
camp«. På lägret blan
das sommarupplevelser
med workshops där
deltagarna får kunskap
om sina rättigheter och
verktyg för att förverk
liga sina drömmar om
framtiden. Lägret är ett
led i att förbättra barns
och ungas uppväxtvillkor
samt att minska diskri
mineringen av barn.
barn
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STÖD TILL
FAMILJER I TORKAN
Situationen i Etiopien
är en av de mest akuta
kriserna i världen
räknat i antal drabbade
och i behovet av pengar.
H&M Conscious Found
ation har gett drygt
fyra miljoner till Rädda
Barnens katastrof
insatser i Etiopien.
Det hjälper familjer att
kunna försörja sig och
få tillgång till vatten,
mat och sjukvård. Det
kommer även att satsas
på stöd för hygien och
sanitet samt på insatser
för barns trygghet.

MOBILAPP SKA
HJÄLPA BARN
Rädda Barnen inleder
ett klimatprojekt i Filip
pinerna med Svenska
Postkodlotteriet.
Landet är ett av de
mest katastrofdrabbade
vilket påverkar barns
skolgång. Bland annat
kommer mobilappli
kationer att öka barns
kunskap och förmåga
att hantera risker vid
klimatkatastrofer. Post
kodlotteriet har bidragit
med 46 miljoner kr till
Rädda Barnens projekt
över hela världen
under 2016.

Foto Jonathan Hyams, Stuart Sia, Mark Kaye, fernando illezca

Vad har varit roligast?
– Alla möten med medlemmarna. Kraften och glädjen
som finns inom organisationen har burit mig genom de
här åren. Det har varit fantastiskt roligt.

PRYLEN
solcells
laddare

FÖRBJUD bARnAGA
I ALLA LÄnDER

I dag har 49 länder världen över totalförbjudit aga.
Senast i raden är Mongoliet som lagstiftat mot aga
i år. Rädda Barnen arbetar för att fler länder ska
totalförbjuda aga.
I många länder anses barnaga vara en naturlig
del av barnuppfostran. Barn världen över utsätts
dagligen för våld, både i hemmet och i skolan.
Ett förbud mot aga möter ofta ett starkt motstånd.
Föräldrars frihet att uppfostra sina barn med
både fysisk och psykisk bestraffning ses som en
familjeangelägenhet och går ofta före barns rätt
att inte bli slagna.
En viktig del av Rädda Barnens arbete är att
förändra attityder hos föräldrar, lärare och andra
vuxna som möter barn. Det handlar också om att
sprida kunskap om positiva uppfostringsmetoder
som alternativ till fysisk och psykisk bestraffning.

GLOBAL KAMPANJ
Nu startar den globala
kampanjen »Every last
child« inom Rädda
Barnen. Fler barn än
någonsin får i dag
utbildning och hälso
vård men fortfarande
får miljontals barn inte
del av den sociala och
ekonomiska utveck
lingen på grund av
fattigdom, kön, etnici
tet, var de bor eller
för att de är på flykt.
Rädda Barnen kommer
under tre år att arbeta
för att 15 miljoner barn
ska få tillgång till vård
och utbildning. Genom
kampanjen vill Rädda
Barnen bidra till de
nya globala målen och
påverka länder att
ta itu med fattigdom,
diskriminering och
att göra barns röster
hörda i de frågor
som gäller dem.

KAMP MOT
ZIKAVIRUSET
I april trappade Rädda
Barnen upp insatserna
mot zikaviruset i Sydoch Centralamerika,
det myggburna virus
som kan ge neurolo
giska sjukdomar och
missbildningar. Allra
mest utsatta är de som
saknar tillgång till
rinnande vatten, de
som inte kan skydda
sig från myggor i sina
hem och de som bor
på platser utan grund
läggande sanitära
anläggningar.

HÅLLBARA FÖRETAG
Rädda Barnen har till
sammans med Accenture
utvecklat en modell för
hur företag kan ta ansvar
för barns rättigheter.
Genom att ställa ett
antal frågor kartläggs
hur pass stor kontroll
företagen har på sina
leverantörer och hur
verksamheten påverkar
barn. Det kan handla
om huruvida föräldrar
som arbetar i fabrikerna
kan träffa sina barn, hur
marknadsföringen påver
kar barn och hur man
försäkrar sig om att barn
arbete inte förekommer.
Att utgå från barns
rättigheter innebär att
tänka långsiktigt och
hållbart. Modellen base
ras på de tio barnrätts
principer som Rädda
Barnen, Global Compact
och Unicef tidigare
tagit fram.
barn
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EL NIÑO GER STORA
KONSEKVENSER
Väderfenomenet
El Niño är nu starkare
än någonsin och leder
till både torka och
översvämningar runt
om i världen. Rädda
Barnen arbetar för att
nå utsatta barn i många
av de värst drabbade
länderna i Afrika, Asien
och Centralamerika.
Miljontals barn lider av
hunger och sjukdomar
och många tvingas även
lämna sina hem på
grund av torka, stormar
eller kraftiga regn.

SKOLA I RUMÄNIEN
I Rumänien är utbildning
en grundläggande rättig
het och obligatorisk,
ändå finns det många
barn och unga i landet
som inte har tillgång
till skolan. De främsta
orsakerna är socialt
utanförskap, fattigdom
och låg utbildnings
nivå hos föräldrarna.
Rädda Barnen driver
ett utbildningsprojekt
i Rumänien med stöd
av H&M Conscious
Foundation. Projektet
ska öka tillgången till
förskola och minska
avhoppen från grundskolan bland marginaliserade rumänska
barn i åldrarna
4–11 år. Förutom att
ge barnen utbildning
vill Rädda Barnen även
öka kunskapen hos de
vuxna om deras barns
rätt till utbildning.

foto Andrea Nuñez-Flores Rey/Save the Children, Dorothy Sang/Save the Children

VÄRLDEN

i många flyktingläger finns det ingen
belysning och tillgången till el är begränsad. Att ta
sig från sitt tält till toaletten mitt i natten kan vara
svårt och skrämmande i ett nattsvart läger.
I ett överfullt läger där privatlivet är starkt
begränsat, kan en liten ljuskälla ge trygghet för
kvinnor och barn som annars lätt utsätts för våld
och övergrepp.
Rädda Barnen distribuerar därför en kombinerad
laddare och lampa som drivs av solenergi. Familjer
får lite ljus i sina tält och skjul och många barns
mörkerrädsla lindras.
En annan viktig funktion är att kunna ladda sina
mobiler. Mobiltelefonen är oftast det enda sättet
att kunna hålla kontakt med familj och släkt som
befinner sig i andra delar av världen, eller är kvar
i det område de själva flytt ifrån.
– En solcellsdriven laddare kan verkligen
förbättra livskvaliteten för människorna som
fastnat i de här sorgliga lägren, där det oftast
varken finns belysning eller tillgång till el. Att få
ljus på natten och en möjlighet att hålla kontakt
med sin familj och sina vänner gör att flyktingarna
känner sig tryggare och mindre isolerade, säger
Gabriele François Casini, som arbetat för Rädda
Barnen i flyktinglägren i norra Grekland.

Text Helena Pharmanson
Foto gabriele françois casini

EN
KAMP
MOT
KLOCKAN
Hon heter Aamina och är fyra år. Varje andetag
tycks vara en kamp mot klockan. Hon är bara
ett av miljontals barn som drabbats
av den svåra torkan i Etiopien.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO LINDA FORSELL

barn
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Kaltun, 15

Fedhato camp ligger långt
ute i öknen. Här finns 500
bofasta och 1 700 människor
som har flytt från kring
liggande byar i jakt på
mat och vatten.

Familj: Mamma, pappa
och tio syskon

Hur har torkan påverkat dig?
- Vi har förlorat allt, får,
getter, kameler och kor! Vi var
tvungna att lämna vårt hem.
Tre av mina bröder har åkt till
Djibouti för att arbeta så att
de kan hjälpa oss med pengar.
- Här i lägret finns inget att
göra. Jag går i skolan 3 timmar
men annars sitter vi bara och
pratar hela dagarna. Vårt gamla
liv var bättre. Då åt vi kött
och drack mjölk.

D

et är som att åka genom ingenmansland.
Den torra spruckna jorden. Sanden som yr
och sätter sig överallt, i öron, ögon, näsa
och mun. Hettan. De uttorkade floderna.
Och ändå. Här finns liv. Längs de
gropiga vägarna genom öknen syns
barn som i diset vallar sina magra getter.
Provisoriska hyddor gömmer sig bland
de låga buskagen. Och människor syns gräva i de uttorkade
flodgångarna – i hopp om att hitta i alla fall lite vatten.
Fyrbarnsmamman Fadumo Farah gav till sist upp. Istället gick
hon 10 dagar genom öknen till Fedhato Site, ett av de internflyktingläger där Rädda Barnen erbjuder vatten, mat, grundläggande
utbildning och mobila hälsokliniker.
Här ligger nu dottern Aamina, 4 år, på den primitiva hälso
kliniken, plågsamt smal, knappt vid medvetande och andas
med stort besvär.
- Jag trodde att det kanske var mässling, säger hennes
mamma. Men nu har jag fått veta att det är lunginflammation.
Problem med luftvägarna, undernäring och skabb är några av
de vanligaste hälsoproblemen här just nu. Bristen på mat och
vatten slår hårt mot människors immunförsvar.
Afrikas horn och södra Afrika upplever just nu den värsta
torkan på 50 år. Värst drabbat är Etiopien. Här i Sitti zone,
i regionen Somaliland, är läget extra kritiskt.
- Jag har aldrig sett något liknande, säger Aminas mamma.
Vi har förlorat nästan all vår boskap, 100 kor, får och getter.
Tidigare var det dem vi levde av. De gav oss kött och mjölk.
Det är en berättelse som går igen när vi pratar med andra i –>

DETTA GÖR RÄ D DA BA R NEN
Rädda Barnen har funnits på plats i Etiopiens mest
avlägsna områden sedan 2009. Man har arbetat inom sju
tematiska sektorer, däribland med livsmedelsförsörjning,
kapacitetsutveckling, utbildning, hälsa, näring, vatten och
sanitet, liksom barns rätt till trygghet och skydd.
Den humanitära räddningsinsats som nu pågår har
framförallt fokuserats på att möta akuta brister, vid sidan av
mat och vatten även kapacitetsuppbyggnad, logistiskt stöd,
uppföljning och utvärdering av insatser. Rädda Barnen har
också, som enda organisation vid sidan av Veterinärer utan
gränser, delat ut foder till djuren och uppmärksammat
brister i djurhälsovården.

barn
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Yasin, 16

DÄRFÖ R BEH ÖVS DI N H JÄL P!
• 10,2 miljoner människor är i akut behov av humanitärt
stöd i form av mat, därav nästan sex miljoner barn.
• 800 000 tvingas lämna sina hem på grund av brist på mat
och vatten.
• 1,7 miljoner barn, gravida och ammande kvinnor lider av
måttlig akut undernäring.
• 400 000 barn lider av allvarlig akut undernäring.
• 3,6 miljoner människor behöver akut vård och hälsokontroller.
• 2 miljoner behöver boskap och säd.
• 1,3 miljoner behöver utbildning och skolmaterial.
• 5,8 miljoner behöver tillgång till rent dricksvatten och
grundläggande latrinanläggningar.
• 800 000 är i akut behov av skydd/boende.

lägret. Människor som lever i den här avlägsna landsänden är
som regel nomader och herdar. Nu har djuren dött. Det finns
ingenting kvar att leva av. Skörden har också minskat med
60 procent jämfört med en vanlig säsong. Bristen på föda har
gjort att priserna på det som finns har eskalerat. Kött kostar
mer än det dubbla.

Familj: Föräldrar och tio syskon

Hur har torkan påverkat dig?
- Min familj förlorade 500 djur.
Vi har varit i det här lägret i fyra
månader nu. Det är ett svårt liv
här. Det vi får räcker inte. Men
det är bättre än ingenting.
- Hemma i byn tog jag hand om
djuren. Här har jag ingenting att
göra. De flesta av mina vänner
har åkt till städerna runt omkring
för att försöka hitta jobb.

K

atastrofen är eskalerande. Som regel har
Etiopien två regnperioder varje år. Nu har
det inte regnat sedan 2014 i vissa områden.
-Vi använder alla resurser vi har, gör
allt vi kan, bland annat med stöd från
Rädda Barnen, men det är inte tillräckligt!
Säger Abdifatah Ahmed Ismael, en av
regeringens humanitära rådgivare
som är baserad i Somaliland.
- Om vi inte lyckas hitta mer resurser så kommer människor
att drabbas hårt.
Redan nu ser man att människor, inte minst barnen, har
drabbats hårt. Många orkar inte gå till skolan på grund av bristen
på mat, eller tas ur skolan för att hjälpa till att hitta vatten. Några
ger sig av ensamma till städerna för att söka jobb. Familjer splittras. Unga flickor gifts bort när föräldrarna inte kan försörja dem.
Abdifatah Ahmed Ismael planerar att bjuda in en rad givare
och se vad var och en kan bidra med för att man tillsammans ska
kunna nå större effekt med insatserna.
- Det allra största problemet nu är vatten och mat. Vi behöver
också få hjälp med att få boskap att överleva. –>

barn
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Siffrorna ovan är baserade på det scenario som väntas
under 2016 i bästa fall, det vill säga om regnet kommer.
Om inte så förväntas siffrorna bli betydligt högre.

Rukiya (i röd sjal på bilden nedan) är 50 år.
Hennes familj består av make och tio barn.
– När vi var hemma så levde vi av våra djur.
Nu är vi beroende av andra. Det påverkar oss
mycket att inte ha något eget och att inte kunna
välja själva till exempel vad vi ska äta.
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Ubah, 12

Familj: mamma, pappa
och nio äldre bröder

Hur har torkan påverkat dig?
- Torkan gjorde att vi fick gå
hungriga. Vi har förlorat all
vår boskap, 200 getter, får
och kor. Till sist sa mamma
och pappa att vi måste ta oss
till det här lägret. Vi gick i tre
dagar för att komma hit.
-Nu mår vi bättre. Vi får
hjälp med mat, flingor, ris
och olja. Men jag längtar
hem. Vi behöver mer mat
och pengar till skor
och kläder.

Rädda Barnen finns
på plats i internfly
ktinglägren och dis
tribuerar humanitärt
stöd, som vatten, mat
och grundläggande vård.

John Graham, Rädda Barnens landchef i Etiopien, under
stryker att det fortfarande finns chans att förhindra att
konsekvenserna av torkan blir lika stora som under hunger
katastrofen 1984, som bland annat inspirerade till Live Aid.
- Det en väldigt annorlunda situation nu, påpekar han. Då
var regeringen det stora problemet. De förnekade den svält som
pågick, tackade nej till hjälp utifrån.
- I dag har landet en annan regering som erkänner problemet
och ber om stöd utifrån. Det har gjort att vi kan agera tidigare.
Dessutom har landets nuvarande regering satt in stora
resurser själva.
Det finns också ett humanitärt system på plats i dag.
- Vi klarar av att hantera en torka av den här kalibern. Vi finns
på plats och kan sörja för mat, vatten, hälsa och nutrition, men vi
behöver större ekonomiska resurser.
Något som både John Graham och regeringens humanitära
rådgivare är överens om är att man också, vid sidan av den akuta
responsen, måste se bortom torkan och satsa på insatser som
ger människor fler inkomstmöjligheter än boskapsuppfödning.
Allt för att minska deras sårbarhet vid nästa torka, och nästa.
Utbildning är centralt.
- Jag skulle aldrig ha varit i den position jag är i dag om jag
inte hade fått gå i skolan, påpekar Abdifatah Ahmed Ismael.
För Fadumo Farah är det svårt att tänka sig vad som skulle
kunna bli hennes och barnens framtid.
- Jag vet inte vad jag ska göra nu när vi inte har vår boskap,
säger hon, med en ängslig blick mot dottern.
Hennes tillstånd är redan något bättre efter två dagar
med antibiotika.
Men vad ska hända sen? Kommer världen att reagera på
Abdifatah Ahmed Ismaels – och Aaminas – tysta vädjan? *
barn
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ETIOPIEN:
MER HJÄLP
BEHÖVS!

Nyligen besökte flera av Rädda Barnens
generalsekreterare från olika länder Etiopien
som just nu plågas av den värsta torkan på 50 år.
Tio miljoner människor är i akut behov av
hjälp med mat. 400 000 barn riskerar
att drabbas av akut undernäring.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO LINDA FORSELL

Vad såg ni?

EL ISAB ETH DA H L I N
Generalsekreterare, Rädda Barnen
- Det var fantastiskt att se hur regering, frivilligorganisationer,
företag och privatpersoner har samlats kring responsen. Alla
jobbar fokuserat för att katastrofen inte ska behöva bli lika stor
som 1984. Även om torkan är ännu värre nu så ska effekterna av
den inte behöva bli lika förödande.
- Jag är oerhört stolt över att se vilken skillnad vi gör i de mest
avlägsna områden. Det handlar om allt från hjälp med vatten och
mat till utbildning av föräldrar och barn.
- Men det krävs fortfarande massiva insatser för att inte
miljontals barn ska drabbas av undernäring och hunger. Vi
vet också att vi måste skapa hållbarhet på sikt, att vi kan göra
skillnad även framåt. Det handlar till exempel om att de här
barnen kan få utbildning som ger dem större möjligheter att
skapa den framtid de själva vill ha.
barn

J O N AS KE I DIN G LIN DH O LM
Generalsekreterare, Rädda Barnen Danmark
- Jag har varit här nere tre gånger och jag ser tydligt hur vårt
partnerskap med regeringen blir allt starkare. Det har gjort att
vi tillsammans har räddat både människors liv och boskap. Vi
jobbar både djupt och brett på lokal nivå. Det är imponerande!
- Samtidigt är situationen fortsatt kritisk. Vi är långt ifrån
mål. Det är helt klart ett akut behov här nere. Men det finns
fortfarande möjlighet att undvika de värsta följderna.
- Vi behöver nu mer hjälp från våra givare för att fullfölja
arbetet, pengar som bland annat kommer att användas till mat.
Om det inte sker kommer vi att se fler barn drabbas av akut
undernäring och kanske även dö.
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AMY FO NG
Generalsekreterare, Rädda Barnen Hong Kong
- Jag är väldigt imponerad av nivån på Rädda Barnens respons,
omfattningen och hur väl vi samarbetar med den etiopiska
regeringen. Det var också roligt att se hur välintegrerade vi är i
lokalsamhällen och vilket förtroende vi har som organisation.
-Det som slog mig starkast var möjligheten att förebygga och
påverka de värsta effekterna av torkan genom tidiga insatser.
Tack vare att Rädda Barnen haft en etablerad grund, partnerskap
och förtroende i lokalsamhällen har vi kunnat agera snabbt
med insatser och hjälpt med mat, vatten och hälsa. Det gör
mig hoppfull!

barn

PATRIC IA ERB
Generalsekreterare, Rädda Barnen Kanada
- De platser vi har besökt är hårt drabbade av torkan. Människor
är väldigt oroliga för vad som kommer att hända om nästa regn
inte kommer. Många familjer har redan förlorat boskap och vissa
barn visar redan tecken på undernäring.
- Det var fint att se hur både regering och lokalsamhällen har
gjort sitt yttersta för att möta situationen. Men det behövs mer
hjälp, både ekonomiskt, praktiskt och med att sprida kunskap
om allvaret i situationen!
- Det fanns en vädjan i de här mödrarnas ögon som jag bär
med mig tillbaka.

19

nr2.2016

Mohamed och Ahmed
lockades hemifrån med
löften om arbete. Resan
slutade med våld, över
grepp och död för flera
av deras vänner. Själva
lyckades de fly ur den
fångenskap som
de hamnade i.

DE LURADES
ATT LÄMNA SIN BY
Ahmed och Mohamed saknade jobb och mat
för dagen. Drömmar om ett bättre liv drev dem att
lämna sitt hem. Det skulle de aldrig ha gjort.
TEXT OCH FOTO SOPHIE ARNÖ

– europa är himmelriket! Varför stanna här och lida?
Den gamla mannen lutar sig fram mot en grupp ungdomar
som lyssnar hänfört. Sen fortsätter han:
- Om ni åker till Europa så kan ni bygga ett riktigt hus åt er
själva och era familjer.
Sen visar han bilder på Facebook. Vackra hus. Nya bilar.
Och solglasögon.
Publiken lyssnar hänfört. Det som spelas upp är en scen som
bygger på verklighet.
Skådespelarna själva känner den alltför väl.
Flera av dem har själva givit sig ut på den farliga resan. Nu
är de tillbaka i hemstaden Erer, i östra Etiopien, och med i en
ungdomsklubb som de har startat med stöd av Rädda Barnen.
- Genom att spela teater kan man visa och varna andra för att
göra om vårt misstag, konstaterar Mohamed Muktar, som nu har
hunnit bli 21 år gammal.
- Det var ju ingen som varnade oss för riskerna.
Tillsammans med sin jämnåriga kompis Ahmed Mahammuud
lämnade han staden, som mer liknar en by med sin låga
bebyggelse och jordiga vägar.
Här i höglandet har torkan inte slagit riktigt lika hårt som
nere i dalarna. Men det är ändå skillnad. Många familjer som
redan tidigare var fattiga har drabbats av sämre skördar och
ökade matpriser.
- När vi fick ett erbjudande av en trafficker om jobb i Djibouti
så tänkte vi att det kunde ge nya möjligheter, berättar vännerna.
Men snart märkte de att något var fel. De var en stor grupp
ungdomar som lockats med på bussen. När de kom till Djibouti
tvingades de åka med två små båtar över Röda havet till Jemen.
- Vi var ungefär 75 personer i varje. Den ena båten sjönk och
vi såg våra kompisar drunkna, berättar Ahmed Mahammuud.
- Jag var fullkomligt skräckslagen. Jag tänkte att jag skulle
dö, att vi också skulle dö. Sedan gick vår båts motor sönder, så vi
fick ro. När vi närmade oss land mötte vi sjöpirater.
barn
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Och det var bara början. Väl i land låstes de 75 ungdomarna,
50 pojkar och 25 flickor, in i ett utrymme som övervakades av
beväpnade vakter. Där blev de slagna och torterade. Några fick
sina organ stulna. Flickorna kläddes av och låstes in i ett rum där
de våldtogs.
- Hela tortyren handlade om att de skulle kunna pressa våra
föräldrar på pengar, förklarar Mohamed Muktar.
Ofta ringer förövarna till fattiga föräldrar i byarna och berättar
vad som hänt, och vad som kommer att hända, med deras
förlorade barn om de inte skickar pengar. Det är något som
många här känner till.
Ahmeds och Mohameds räddning blev att vakterna söp sig
fulla varje kväll.
- Sedan märkte vi att de ofta somnade.
En natt passade de på. Tillsammans med sju kompisar, fyra
killar och tre tjejer, lyckades de ta sig ut och till en frivillig
organisation som hjälpte dem hem.
- Nu säger jag till alla mina kompisar att de inte ska låta sig
luras, säger Ahmed Mahammuud.
- Jag vill försöka hitta ett jobb här, kanske startar vi två något
tillsammans. Vi har pratat om att börja tillverka tegelstenar.
Mohamed Muktar säger att hans sätt att tänka, hela hans
fokus, har förändrats efter hela den här erfarenheten:
- Tidigare hade jag fokus på väst, ville ge mig av, ta mig
vidare. Nu har jag förstått att det är bättre att se vilka
möjligheter som trots allt finns här. *
FOTNOT: Från Etiopien finns tre huvudrutter som människo
handlarna använder. Den första är österut via Somalia eller
Djibouti till Jemen och sedan till slutdestinationen Saudiarabien.
Den andra är via huvudstaden Addis Abeba, vidare via Sudan
och Libyen och sen över Medelhavet till Italien och till sist vidare
upp genom Europa, till exempel till Tyskland eller Sverige. Den
tredje är via Kenya vidare ner mot slutdestinationen Sydafrika.
21
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ALLA KATASTROFER SYNS INTE I MEDIA

Vissa katastrofer får stort utrymme i media medan andra inte
uppmärksammas alls eller snabbt glöms bort. Men de som drabbas
behöver stöd och hjälp, ofta under mycket lång tid. Rädda Barnen har
verksamhet i 120 länder. Under förra året utfördes katastrofinsatser
i 59 av dem. Över sju miljoner barn fick hjälp och tusentals liv kunde
räddas. Här är några av de områden där Rädda Barnen arbetar.
På nästa uppslag berättar vi mer om ett urval av dessa insatser.

EUROPA – FLYKTINGSTRÖMMEN

Hittills har nästan 1,2 miljoner desperata
människor gjort den farliga resan över
Medelhavet, 35 procent av dem är barn.
Rädda Barnen finns på plats bland annat
i Grekland, Italien, Serbien och Kroatien.

UKRAINA

2014 utbröt strider
mellan väpnade grupper
och regeringsstyrkor i östra
Ukraina. 1,5 miljon människor
har tvingats lämna sina hem
och 3,1 miljoner barn och
vuxna behöver hjälp. Rädda
Barnen finns på plats i landet.

NEPAL

I april 2015 drabbade en kraftig
jordbävning Nepal, den största
på 80 år. Rädda Barnen var
snabbt på plats och kunde
rädda liv. I dag fortsätter
arbetet med att hjälpa
jordbävningsdrabbade
familjer och barn.

SYRIEN

COLOMBIA

Det myggburna zikaviruset
kan ge neurologiska sjukdomar
och missbildningar. Bara i
Colombia finns ca 59 000 fall.
Rädda Barnen arbetar med myndigheter och organisationer i två
av de värst drabbade områdena.

ECUADOR

Jordbävningen i april 2016
utanför Ecuadors kust ledde till
att hundratals människor dödades,
tusentals skadades och många barn
tappade bort sina föräldrar. Rädda
Barnen hjälper de drabbade familjerna.

Kriget i Syrien är inne på
sitt sjätte år och situationen
förvärras var dag. Belägringarna i städerna hindrar leverans av mat, medicin och andra
förnödenheter. Familjer kämpar
för att överleva i svåraste
tänkbara förhållanden.

KAMBODJA

Kambodja är ett av de
mest katastrofdrabbade
länderna i Sydostasien
med återkommande översvämningar, tyfoner och
kraftiga stormar. Landet
präglas samtidigt av en
mycket lång period av
väpnade konflikter.

TCHADSJÖN

Området kring Tchadsjön är
drabbat av en kombination av
konflikter, tvångsförflyttningar,
fattigdom, torka och svält. I januari
2016 uppskattades att 9,2 miljoner
människor är i akut behov av hjälp.

INDONESIEN
JEMEN

Jemen är ett av de fattigaste
länderna i Mellanöstern. De
pågående konflikterna både
i norr och i söder i landet har
tvingat familjer att fly och över
80% av befolkningen är i behov
av vatten, mat och sjukvård.
Rädda Barnen driver bland
annat hälsoteam.

SYDSUDAN

Sydsudan har härjats av
krig och konflikter i årtionden.
Över två miljoner människor
har flytt sina hem sedan 2013,
då inbördeskrig bröt ut. Många
av barnen är undernärda.
Rädda Barnen arbetar med
många olika insatser i landet.

ETIOPIEN

Etiopien upplever den värsta
torkan i modern tid, även i
områden som normalt är
grönskande och produktiva.
Läs mer om torkan i Etiopien
i våra reportage därifrån
på sidorna 10–21.

Indonesien är världens
fjärde folkrikaste land
med 84 miljoner barn.
Fattigdomen är stor och
40 procent bor i områden
som ofta utsätts för naturkatastrofer. Rädda Barnen
arbetar för att nå de mest
utsatta barnen.

en väl utbyggd verksamhet runt om i världen och ett
katastrofteam i ständig beredskap. Direkt livräddande
insatser är sjuk- och hälsovård, vaccinationer och hjälp
till undernärda barn och mammor. Andra insatser är
att ge barnen trygghet, skydd och psykosocialt stöd.
TEXT HELENA PHARMANSON

ECUADOR

Kraftiga jordbävningar
drabbade Ecuador i april 2016.
Utöver alla bostadshus, affärer
och sjukhus som raserades,
så har enligt myndigheterna
närmare 300 skolor förstörts
och uppskattningsvis 170 000
barn och unga påverkats.
Rädda Barnen är en mycket
erkänd organisation för barns
rättigheter och skydd i Ecuador
och i dag finns verksamhet i elva provinser. Det löpande
arbetet i Ecuador omfattar barns rättigheter, utbildning och
barnarbete. Efter jordbävningarna sattes katastrofinsatser in
med hjälp och stöd till de drabbade familjerna. Prioritet nu är
boende, rent vatten, hygienartiklar, barnsäkra platser,
psykosocialt stöd och utbildning.

NEPAL

TCHADSJÖN

KAMBODJA

SYDSUDAN

UKRAINA

Konflikterna i Jemen har lett till
stor förödelse i landet. Infrastrukturen har raserats och det råder
akut mat- och bränslebrist.
Många familjer tvingas fly och
uppskattningsvis behöver
21,2 miljoner människor hjälp
varav nästan 10 miljoner är barn.
Många barn har sett sin familj och
sina vänner skadas eller dödas
och lider av trauman.
Rädda Barnen har arbetat i landet sedan 1963 och stödjer
partners som arbetar med barn och unga för deras rättigheter.
Rädda Barnen stöttar till exempel mobila hälsoteam, distribution
av dricksvatten, mat och näringstillskott. 15 barnvänliga platser
har upprättats och ger barnen möjlighet till lek, spel och psykologiskt stöd. Under det senaste året har Rädda Barnen nått cirka
400 000 människor, varav drygt 200 000 barn.

INDONESIEN

Indonesiens ekonomi utvecklas
positivt. Antalet barn som dör
före sin femårsdag har minskat
och andelen barn som går i
grundskolan har ökat. Men
samtidigt har klyftorna ökat
och alla barn gynnas inte av
förbättringarna. Spädbarnsdöden är fortfarande hög, kvaliteten
på utbildningen är låg och många
barn tvingas arbeta. Indonesien är dessutom ett av världens mest utsatta länder vad gäller
naturkatastrofer.
Rädda Barnen har arbetat i landet sedan 1976 med barns
hälsa, skydd och utbildning och finns i 12 provinser som sträcker
sig 400 mil från Aceh i väster till East Nusa Tenggara i öster.
Under de senaste åren har flera katastrofer inträffat och Rädda
Barnen rycker då ut med både personal och utrustning för
katastrofinsatser i landet.

barn

JEMEN

Kambodja har under de senaste tio
åren gjort stora framsteg inom
hälsa och utbildning. Barnaoch mödradödligheten har
till exempel mer än halverats.
Men den positiva statistiken
döljer stora regionala skillnader. Tillgången till hälso- och
sjukvård är i vissa provinser
mindre än hälften av genomsnittet
i landet. För ett barn i Kratie i
norra Kambodja är risken fyra gånger så hög att dö före sin
femårsdag än för ett barn i Phnom Penh.
Rädda Barnen har funnits i landet sen 1970 och arbetar i
elva av de mest utsatta provinserna med fokus på barns hälsa,
skydd, utbildning, rättigheter och katastrofhjälp. Rädda Barnen
samarbetar med myndigheterna och med lokala organisationer
för att förbättra barns liv.
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Nepal drabbades av två kraftiga
jordbävningar våren 2015.
Allra värst drabbades den
fattiga landsbygden norr om
Katmandu där effekterna
blev allvarliga. Drygt
8 800 personer dödades,
mer än 22 000 skadades
och 600 000 hem förstördes.
Tack vare omfattande katastrofplaner och förråd med material var
Rädda Barnen snabbt på plats och kunde rädda liv. Arbetet
med att hjälpa jordbävningsdrabbade familjer fortsätter och
omfattar husrum, vatten, hygienartiklar och livsmedel. I ett nära
samarbete med regeringen arbetar Rädda Barnen för att se till
att barn och deras familjer får hälsovård, utbildning och
skydd mot våld och övergrepp. Hittills har 11 hälsocenter,
495 tillfälliga skolor och 4 900 enkla toaletter upprättats.

Det senaste året har väpnade
styrkor intensifierat sina
attacker som spridits från
nordöstra Nigeria till Kamerun,
Tchad och Niger. Det påverkar
cirka 20 miljoner människor
i området kring Tchadsjön.
Självmordsbombningar och
räder mot byar och städer har
orsakat stora problem för lokalbefolkningen och infrastrukturen har
förstörts. 2,8 miljoner människor har fördrivits, och det
till platser som räknas till världens mest utsatta områden.
Rädda Barnen och de andra hjälporganisationerna i området
strävar efter att tillsammans nå 5,2 miljoner människor i de fyra
länderna. Arbetet fokuseras på de mest utsatta, att förhindra
våld mot civila, att ge sjukvård, lindra hunger och på åtgärder
mot undernäring.

Sydsudan förklarades själv
ständigt i juli 2011 och efter
decennier av krig och konflikter
kämpar landet nu med interna
konflikter, livsmedelsbrist,
sjukdomar och undernäring.
Bristen på grundläggande
tjänster som sjukvård och
utbildning är utbredd och landet
drabbas ofta av svår torka, översvämningar och epidemier.
Rädda Barnen har funnits på plats sedan 1991 och arbetar
själva eller genom lokala samarbetspartners. Arbetet i Sydsudan
omfattar stora insatser inom hälsa, näring, utbildning, livsmedelsförsörjning samt skydd av barn mot våld och övergrepp.
Bland annat stöds 61 vårdcentraler där barn får behandling
mot undernäring, diarré, malaria och lunginflammation.

barn

Konflikten i östra Ukraina har
drabbat 5 miljoner människor,
av dessa är 1,7 miljoner barn.
I dag är fortfarande 3,1 miljoner
barn och vuxna i behov av hjälp.
I takt med att konflikten intensifierats och spridits har många
familjer tvingats fly från sina hem
och är nu internflyktingar i landet.
Barn och unga har utsatts för olika
påfrestningar, de har bevittnat våld och
tvingats fly, de har avbrutit sin skolgång och bosatt sig på en ny ort.
Rädda Barnen har genom sin partner utbildat lärare att ge
psykosocialt stöd till barnen, distribuerat ett visst materiellt stöd,
hjälpt barnen att återgå till skolan och erbjudit barnsäkra platser.
Allt för att barnen och deras familjer ska kunna bygga upp en
vardag igen.
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KatastRoFinsatser: Rädda Barnen har
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ATT VARA
SNABBT PÅ PLATS,
OCH STANNA
LÄNGE

I ett av flyktninglägren
i Grekland lyfter en
medarbetare från
Rädda Barnen upp
ett barn från Syrien
som har räddats
ur Medelhavet.

Rädda Barnens insatser timme-för-timme, dag-för-dag
de flesta liv förloras under en katastrofs
första dagar, så ju snabbare Rädda Barnen agerar,
desto fler liv kan räddas. Men att stanna kvar
under längre tid och bygga upp och förbättra
hälso- och sjukvård, skola och värna om barns
rättigheter är en minst lika viktig del av
Rädda Barnens katastrofarbete.
Samarbete med andra organisationer är väldigt
viktigt när en katastrof inträffar, vare sig den
händer ögonblickligen, som en jordbävning, eller
har vuxit fram långsamt, som en hungersnöd. Inga
människor får missas och arbetet måste ske så
effektivt som möjligt. Logistik är en annan viktig
del av alla insatser. Det gäller att få personal på

plats, men också att transportera in materiel
från de lager som Rädda Barnen har runt om i
världen. Är det en stor katastrof som har inträffat
eller något som hänt på en otillgänglig plats kan
utmaningarna med transporter vara enorma.
Att få barn tillbaka i skolan är en viktig del av
återuppbyggnadsarbetet. I samarbete med lokala
myndigheter och andra organisationer ser Rädda
Barnen till att avbrottet i skolgången blir så kort
som möjligt genom att se till att det finns lärare,
läromedel och en skola att gå till – även om den är
ett tält i väntan på att skolan byggs upp igen.
TEXT MATS LIGNELL
ILLUSTRATION JONAS ASKERGREN

Inom 24 timmar

Barn är särskilt utsatta i händelse av en
katastrof, ingen tid får gå förlorad. Internationella Rädda Barnens katastrofteam
står i ständig beredskap. Ett beslut om
insats tas ofta inom ett dygn. Om
Rädda Barnens kontor på plats har
möjlighet är de redan på plats
och har börjat hjälparbetet.

24 tim 3 dagar

2 veckor

1 månad

Inom 3 dagar

Om det är möjligt och om Rädda Barnen
har fått tillåtelse från det drabbade landet
börjar personal anlända till katastrofområdet och analyser av situationen
tas fram. Det gäller att snabbt få veta
var behoven är som störst. Samarbete
med lokala myndigheter och andra
organisationer har redan påbörjats.

2 månader

Inom 2 veckor

Rädda Barnen har som mål att alltid
ha en mer långsiktig strategi på plats
efter två veckor. Behovsanalyserna är
nu mer detaljerade och hjälpinsatsen
koordineras med andra aktörer, som
lokala myndigheter, FN och andra
hjälporganisationer. Parallellt samlar
Rädda Barnen in pengar för insatsen.

4 månader

Efter 6 månader

Många katastrofinsatser fortsätter
under lång tid. Ofta arbetar Rädda
Barnen redan i området och resultatet
av katastrofinsatsen blir då del av det
långsiktiga arbetet. Utbildningar kring
barns trygghet och skydd, utbyggnad
av hälsovård och skola fortsätter
långt efter katastrofen inträffat.

5 månader

6 månader
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Rädda Barnens landchef i Etiopien
Etiopien plågas just nu av den värsta torkan
på 50 år. Fler än 10 miljoner människor är i akut
behov av hjälp med mat. 400 000 barn riskerar
att drabbas av akut undernäring.
TEXT SOPHIE ARNÖ FOTO LINDA FORSELL

Vad skulle du särskilt vilja lyfta fram när
det gäller den nuvarande situationen?
- Det här är den allvarligaste torka vi haft på
årtionden och den har en enorm påverkan.
Samtidigt har vi fortfarande möjlighet att vända
situationen och förhindra att folk dör. Vi har
identifierat behoven, vi vet vad som behöver
göras, har systemen på plats, liksom samarbetet
med regeringen... Nu behöver vi bara resurserna!

1

Vilka konsekvenser ser du framför dig
om regnet uteblir även under nästa
förväntade regnperiod, nu i augusti?
- Det är en väldigt skrämmande tanke! Hittills
har folk kunnat överleva på de små besparingar

2

de haft, boskap och lite mat. I augusti kommer
de resurserna att vara uttömda. Fler kommer att
behöva hjälp och stöd i en tid då internationella
hjälpresurser är knappa.
Vilka är de största behoven just nu?
- Framförallt mat. Men även undernäring,
hälsa, vatten, sanitet och hjälp att rädda boskap.
Många människor i de svårast drabbade områdena
är nomader som lever av sina djur. Vi vet av
erfarenhet att något av det bästa vi kan erbjuda är
hjälp mat och vatten till djuren. Rädda Barnen är
den enda organisationen, vid sidan av veterinärer
utan gränser, som har varit beredda att hjälpa
till med det.

3
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>>

Jag är oroad över att det
vi ser är en givartrötthet«

Vilka är de viktigaste frågorna när det gäller barns
trygghet och skydd i den här akuta situationen?
- Först och främst så är det hundatusentals barn som riskerar
att bli undernärda. Det handlar verkligen om att rädda liv nu.
- Vi är också oroliga för alla de barn som nu lämnar sina hem,
eftersom de varken har vatten eller mat. Vi ser en ökning av
barnäktenskap och unga som i desperation migrerar till andra
länder, även till Europa. Återvändande tonåringar från Somaliregionen har berättat om hur de och deras vänner längs vägen
blivit fängslade, våldtagna och torterade, ofta i kombination med
att gärningsmännen har försökt pressa deras familjer på pengar.

4

Regeringen gör mycket för att rädda sitt folk och har tagit en
ledande roll i responsen.
- Men samtidigt är jag rädd att en del av den utveckling
vi sett i Etiopien under senare år, till exempel inom hälsa och
utbildning, ska tappa fart, och kanske till och med gå tillbaka, nu
när så mycket pengar måste tas från utvecklingsbudgeten.
Hur ser Rädda Barnens insatser ut så här långt?
- Vi förser 480 000 människor med dagliga matransoner. Vi behandlar barn som lider av undernäring. Bara i Afarregionen har vi behandlat 6000 barn för akut undernäring under
de senaste sex månaderna.
- Vi erbjuder också utbildning och sjukvård för tillstånd som
är relaterade till torkan, så som lunginflammation och skabb.
Dessutom hjälper vi till med vatten, brunnar och vattenrening.
Och så delar vi ut säd till bönder, för att de ska kunna odla, och
vi förser deras boskap med mat – så att de inte förlorar alla
sina djur.

11

Utbildning, liksom frågan om barns trygghet
och skydd, glöms ofta bort i humanitära
situationer - vad tänker du om det?
- Det stämmer. De frågorna hamnar alltid sist på listan av
insatser. Men nu satsar vi på utbildning som en del av vår
huvudrespons. Vi ser att det finns stora faror förknippade
med att barn inte går i skolan, förutom att de förlorar tid.
- Att barn har en grundläggande utbildning är avgörande
för att de ska kunna hävda sig på en arbetsmarknad, öka sina
valmöjligheter, sitt självförtroende och sina tekniska kunskaper.
Det gör dem mindre sårbara vid nästa torka.

5

Vilka är de största utmaningarna?
- Att få in tillräckligt med resurser för att säkra
mattillgången för de människor som nu behöver den. Det håller
mig vaken om nätterna!

12

Du jobbar hårt med den här responsen.
Hur påverkas du personligen av situationen?
- Jag måste göra en hel del uppoffringar. Jag har jobbat i
många katastrofer. Jag vet hur viktigt det är att ta pauser, men
volymen i arbetet är sådan att jag har ställt in mig på att vara
extremt upptagen för en tid framöver. Man får gräva djupt i sig
själv för att hitta energin och uthålligheten i ett par år – som det
här kommer ta. Vi kan även komma att behöva skala upp våra
insatser om nästa regn också uteblir. Det är första gången vi har
en katastrof av kategori ett som hanteras av ett landkontor.
- Personliga energigivare är att kunna koppla av med familjen,
ta lite ledigt, göra en resa, öronmärka dagar, ställa undan datorn.
Jag försöker hålla söndagar fria i den mån det går. Blockerar av
en dag då och då. Man behöver det för sin mentala hälsa.
- Vi arbetar också nu med hur hela personalen ska
hantera stress.

Internationella givare har varit långsamma att
reagera på den nuvarande situationen – vad tänker
du att det tyder på?
- Jag tror att huvudorsaken är att ett antal andra kriser runt
om i världen, inte minst kriget i Syrien och migrationskrisen,
fått merparten av värdens uppmärksamhet och medkänsla.
- Det vore skamligt om vårt bristande fokus på de
underliggande orsakerna leder till att ännu fler människor
tvingas migrera.

13
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Tror du att det finns en gräns för människors förmåga
till medkänsla?
- Jag är oroad över att det vi ser är en givartrötthet. Tidigare har
vi i Etiopien haft god respons från givare men den här gången
har den inte motsvarat behoven.

7

Vilka lärdomar drogs i Etiopien av hungerkatastrofen 1984?
- Det var en väldigt annorlunda situation. Då var regeringen det
stora problemet. Den förnekade svälten som pågick, tackade nej
till hjälp utifrån. Idag har landet en annan regering som erkänner
problemet och ber om stöd utifrån. Det har gjort att vi kan agera
tidigare. Dessutom har landets nuvarande regering satt in stora
resurser själva.

8

Hur ser planerna framåt ut?
- Vid sidan av den pågående responsen måste vi
utveckla program som ser till hur vi ska minska människors
sårbarhet även framåt. Vi måste öka motståndskraften inför
nästa torka.
- När befolkningen växer kan inte lika många leva av jorden så
som herdar och nomader. Vi ser redan att vissa är framgångsrika
medan andra förlorar sina djur. Vår insats måste fokusera
på att hjälpa dem som vill göra en mer positiv övergång till
städer och byar. När fler lämnar landsbygden får också de
som är kvar mer land och större möjlighet att lyckas leva
på sin odling.

14

Finns det ett fungerande humanitärt system på
plats i Etiopien i dag?
- Systemen är på plats, för mat, hälsa och nutrition, vatten och
sanitet, återhämtning och motståndskraft. Det kan bli bättre,
visst, men vi klarar av att hantera en torka av den här kalibern.

9
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Vad kan de som nu vill hjälpa göra?
- Skicka pengar! Hela vår respons bygger på att vi
har resurser. *

15

Gör den etiopiska regeringen tillräckligt?
- Den har avsatt 380 miljoner dollar – vilket är fantastiskt!
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Joshua* är ett av de barn
som överlevde efter att ha
insjuknat i ebola. Hans pappa,
yngre bror, farmor och tio
andra medlemmar av hans
familj dog. Joshua behandlades
på Rädda Barnens behand
lingsklinik i Sierra Leone.
*Joshua heter egentligen
något annat.

EFTER EBOLA

Rädda Barnens nya hälsoenhet för katastrof
och kris kan sättas in med bara några dagars varsel.
Efter ebolaepidemin i Västafrika fokuserade Rädda
Barnen på att sätta ihop en grupp med erfaren hälsooch sjukvårdpersonal som tidigt kan rädda liv vid
katastrofer och epidemier runt om i världen.
TEXT MATS LIGNELL FOTO JONATHAN HYAMS

barnen, något som vi har sagt att vi som organisation ska göra,
så måste man vara på de platser där man behövs mest, med
personal och materiel som kan rädda liv.
Teamet består av 30 personer runt om i världen. Personalen
har olika bakgrund, de är läkare, sjuksköterskor, hälso- och
sjukvårdsspecialister och logistiker, men har alla gedigen
erfarenhet av katastrofinsatser. De är beredda att åka till
katastrofer och oroshärdar med bara några timmars varsel.
– Vi håller också på att rekrytera 100 personer till vår
beredskapslista, säger Rachel. Det är personer som har andra
jobb, men som kan tänka sig att åka iväg och arbeta för oss i
händelse av en stor katastrof.
Men det är i de mindre kriserna runt om i världen som
hälsoenheten verkligen gör skillnad. I mars 2016 sattes enheten
in i Sydsudan, där mellan 8 och 10 personer jobbade i skift för
att vaccinera 44 000 barn mellan 6 månader och 5 år för att
förhindra en mässlingsepidemi.
– Syftet med den här enheten är helt enkelt att rädda barn.
Vaccinerar man 44 000 barn mot mässling så kommer de barnen
inte att dö i mässlingen. Det är rätt enkelt på det sättet.
Men samtidigt som väldigt många barn drabbas av mindre
kriser som ofta pågår under lång tid så är det svårt att få pengar
till den typen av insatser.
– Helt krasst så är det så att de inte syns på TV och då är det
svårt att få pengar till att arbeta med dem, säger Rachel. Rädda
Barnen kämpar med det här varje dag.
Hon är dock hoppfull – med den nya hälsoenheten för kris och
katastrof kan Rädda Barnen i högre grad bestämma vart pengar
och resurser ska gå, utan att först behöva vänta på finansiering
för en specifik insats. *

ebolaepidemin i västafrika 2013–2015 skakade
om världen, och Rädda Barnen startade en av sina största
hälsofrämjande insatser någonsin. Hundratals frivilliga - läkare,
sjuksköterskor, laboratorieassistenter, administratörer och
logistikpersonal – åkte till främst Sierra Leone och Liberia under
den tid epidemin pågick.
Under flera månader fokuserade Rädda Barnen alla resurser
man kunde uppbringa på att hjälpa barn och familjer som
drabbats av sjukdomen och på att stoppa vidare spridning.
Tillsammans med många andra organisationer och myndigheter
så stoppades epidemin till slut, men priset blev högt. Över
11 000 människor dog.
– Det var bland det värsta vi har varit med om, säger Rachel
Pounds, operativ chef för Rädda Barnens nya hälsoenhet för
katastrof och kris.
Rachel sitter i London och har arbetat med hälso- och
sjukvårdsinsatser för Rädda Barnen i 15 år. Hon började sin
karriär som barnmorska och sjuksköterska i England. Hon var
också i Sierra Leone under epidemin förra året och såg med egna
ögon vad som hände:
– Engagemanget och viljan hos alla som var där var påtaglig. Vi ska stoppa smittan och vi ska försöka rädda så många
smittade som vi kan!
Rädda Barnens hälsoenhet för katastrof och kris började sättas
upp redan innan ebolaepidemin, men organisationen bestämde
sig nu för att se till att man verkligen hade en robust enhet som
snabbt kunde vara på plats.
– Det är inte så många organisationer som arbetar med hälsooch sjukvård i katastrofsituationer, säger Rachel. Det är svårt
och det tar mycket resurser. Men ska man nå de mest utsatta
barn
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konventioner är bara effektiva om de
respekteras. I annat fall riskerar de att bli tandlösa,
ouppnåeliga måldokument. Ett sätt att befästa konventionens ställning är att göra den till lag. Det har nu
den svenska regeringen bestämt sig för att göra med
barnkonventionen. Men hur hjälper barnkonventionen
de tusentals barn som just kommit till Sverige?
För om det ska bli lag på att barnen inte får skiljas
från sina föräldrar mot deras vilja, och på att ansökan om familjeåterförening ska behandlas humant,
hur kan då regeringen kraftigt försvåra för syriska
barn att återförenas med föräldrarna i Sverige genom
familjeåterförening? Barnen kan väl inte hjälpa att de
skulle komma att vara barn just under det fruktansvärda
inbördeskriget i Syrien.
Barnen som bara vill kunna sova på natten utan att
famla efter en föräldrafamn som inte är där.
Och nu när det ska bli lag på att flyktingbarn ska
erhålla lämpligt skydd, hur tänker regeringen då när
den förkortar och villkorar skyddet genom att göra
uppehållstillstånden tillfälliga? Det lilla barn som i
föräldrahand tagit sig igenom världsdelar för att komma
till Sverige bör väl lämpligen ges ett skydd som består?
Barnen som bara vill kunna sova på natten utan att
känna oro för sina föräldrars oro.
Och om det nu ska bli lag på att barnens bästa sätts i
främsta rummet, hur kommer det sig att de afghanska
barnen inte ens ska få komma in till Sverige? Det är ju
inte deras fel att de råkar komma från en situation som
inte givit dem ID-handlingar eftersom de alltid tvingats
leva illegalt utanför sina hemländer.
Barnen som aldrig haft ett hemland eller några
rättigheter och som bara vill ha ett hemland och
några rättigheter.
Ord kan vara väldigt vackra, men ingenting är så
tydligt som handlingar. Regeringen valde att inte
skydda barnen från den nya asylpolitiken.
Någon annan sattes i främsta rummet istället.

»Ett sätt
att befästa
konventionens
ställning är
att göra den
till lag.«
VIKTOR BANKE
HUMANJURIST
OCH SKRIBENT

FOTO LINUS SUNDAHL DJERF
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de anställda inom Rädda Barnens »Humanitarian
Surge Team« är under större delen av sin tid utsända
till olika katastrofområden runt om i världen.
Oftast skickas de ut med kort varsel i ett initialt
skede och stannar i en till tre månader för att analysera
behoven och bygga upp Rädda Barnens arbete på plats.
– Det känns som ett viktigt arbete där jag också kan
lära mig mycket, säger Ana María Falk, 33, som började
arbeta i teamet i februari 2016.
I mars var hon på sitt första uppdrag, mitt i flykting
krisen på den grekiska ön Chios.
– Den humanitära situationen där är oerhört svår
och det behövs både snabba och långsiktiga lösningar
för att se till att barn på flykt får den behandling de har
rätt till, säger Ana María Falk.
En stor utmaning med hennes jobb är att på kort tid
sätta sig in i en ny kontext, men också att gå vidare
när uppdraget är slutfört.
– Det är svårt att släppa taget när man får ett
personligt engagemang för en fråga och de personer
man möter på plats, säger hon.
Att arbeta i katastrofer innebär också att hon ser
mycket lidande. För att bearbeta det får hon alltid stöd
av en psykolog när hon kommer hem.
Svårast med uppdraget på Chios var att se så många
kränkningar av asylsökande barns rättigheter. Ana
María Falk har studerat folkrätt och har tidigare arbetat
med med frågor kring mänskliga rättigheter i Colombia
och Nicaragua.
– Men jag har aldrig tidigare sett så tydliga
kränkningar av mänskliga rättigheter som jag gjorde
i Grekland, säger hon.
Engagemanget i migrationsfrågor och mot
diskriminering har hon alltid haft med sig.
– Jag tror att det bottnar i att jag själv har känt
av diskriminering som icke-vit svensk. Jag har fallit
utanför det som är norm och har ständigt fått min plats
i Sverige ifrågasatt. Därför känns det självklart för
mig att arbeta med frågor som rör rättvisa och
mänskliga rättigheter.

Text och foto Pernilla Ahlsén

ELDSJÄL
´
ana maria

Acha, 7 år,
och hennes mamma
Fanta står utanför sitt
tält i flyktinglägret
N´Gourtona.

»NU KAN VI
BARA VÄNTA«

När beväpnade grupper började sprida död
i norra Nigeria flydde många över gränsen till Niger.
Under 2015 spred sig attackerna även dit. En halv miljon
människor är nu i behov av humanitärt stöd.
– Vår värdighet tas ifrån oss, säger Fanta,
som fick fly med sina barn.
TEXT OCH FOTO CORANTINE GROCCIA ÖVERSÄTTNING OSKAR KOLLBERG

i är inte byggda för att hålla värmen eller för att skydda mot
sandstormar. Redan innan stridigheterna var regionen bland
landets fattigaste. Många av barnen lider av undernäring. När
attackerna började var byarna mitt uppe i skördetiden av hirs
och konsekvenserna av att inte kunna skörda eller plantera är
förödande för befolkningen som lever av jordbruk och djurskötsel.
– I min by odlade vi ris och pepparfrukt. Kvinnor hade en
egen inkomst och vi kunde handla med andra och försörja våra
familjer. Nu har vi ingenting. Allt vi kan göra är att vänta, säger
Fanta, Achas mamma.
– Vår värdighet tas ifrån oss när vi inte kan leva våra vanliga liv.
Rädda Barnen var på plats i Diffa innan våldet kom dit. Sedan
2009 har hälsoteam behandlat tiotusentals undernärda barn, och
gravida och ammande kvinnor och familjer har fått stöd för sin
livsmedelsförsörjning. I och med konflikten har de humanitära
insatserna förändrats. I byn Kouble bodde 300 personer, nu
trängs det över 10 000 människor där. Avlopp och sanitet är inte
anpassade för det. Vatten har blivit en bristvara och sjukdomar
sprids snabbt. Rädda Barnen distribuerar mat, vatten, tvål och
myggnät. Behoven är enorma - cirka en halv miljon människor i
Diffa behöver humanitärt stöd.
Rädda Barnen arbetar också i byarna för att skydda barn
från våld och exploatering. Tillsammans med befolkningen
organiseras utbildning och platser sätts upp där barn och unga
kan leka och få känna sig trygga. En viktig del i arbetet är att
nå barn som är särskilt utsatta, till exempel de som har kommit
bort från sina familjer i striderna. Sedan 2015 har Rädda Barnens
olika insatser nått närmare 200 000 barn i Diffa. *

längs komadougoufloden som skiljer Niger från Nigeria
odlas pepparfrukt, ris, korn och majs. Floden är en livlina för
befolkningen i området, men under senare år har floden fått ett
annat syfte. Beväpnade grupper tar sig över den vid lågvatten
för att attackera byar inne i Niger.
– Jag kommer aldrig att glömma vad jag såg eller vara säker
i min by igen. Det säger Zara som flydde tillsammans med sina
nio barn när byn de bodde i attackerades i januari. Alla hus
brändes ned och hennes man dog i attacken. Zara är bara en av
hundratusentals personer som drivits på flykt under de senaste
åren i den här delen av Västafrikas inland. När beväpnade
grupper började sprida död i norra Nigeria flydde många över
gränsen till Niger, till landets sydöstra region som kallas Diffa.
Under 2015 spred sig attackerna även dit. I konflikter är det
alltid barnen som drabbas hårdast och Diffa är inget undantag.
Här är 60 procent av flyktingarna barn.
– Jag vill aldrig mer återvända till min by eller höra ljudet
av skottlossning, säger Acha som var sju år när hennes by
attackerades. Achas mamma Fanta berättar hur familjen flydde
mitt i natten. De fick inte ens med sig kläder.
– Vi fick gå långt för att komma hit. Jag går i skola här i lägret
och resten av tiden leker jag med mina kompisar. Jag älskar att
leka, säger Acha och tittar ut över flyktinglägret där familjen
nu bor.
Niger ligger mitt i Sahel-regionen i Afrika. Det är ett av
världens varmaste och torraste länder, men för barnen är kylan
på natten ett av de största problemen. Temperaturen kan krypa
ned mot tio grader. De provisoriska hem som flyktingarna bor
barn
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BARNPANELEN

Melika, Sogol och Amir
berättar om hur deras
erfarenheter av att ha flytt
till Sverige har påverkat
dem. De tycker att de som
bestämmer borde hjälpa
barn som väntar på
uppehållstillstånd.

Kan du känna dig
trygg igen?
Amir, 14, Melika, 14, och Sogol, 15,
har alla flytt från Iran. Nu bor de i Göteborg med
sina familjer. Tidningen Barn träffade dem för att prata
om hur deras erfarenheter har påverkat dem.
TEXT OCH FOTO PERNILLA AHLSÉN

Hur påverkas er vardag av
erfarenheten av att ha flytt till Sverige?
Sogol: Jag är väldigt tacksam över att jag bor här och förstår
inte hur folk som alltid har bott här kan klaga för att de inte har
allt. De bor ju i ett bra land. Men jag är också rädd för att jag ska
göra något fel så att jag blir av med mitt uppehållstillstånd. Det
gör att jag aktar mig för att dra till mig uppmärksamhet.
Melika: Jag känner mig också väldigt tacksam. När vi flyttade
hit var min pappa kvar i Iran de första två åren och det var väldigt
svårt för mig för jag var verkligen pappas tjej. Men nu är vi alla
tillsammans och har fått uppehållstillstånd. Det är jag väldigt
glad för. Men jag är också rädd för att jag ska göra något fel och
bli av med mitt uppehållstillstånd.
Amir: Vi väntar fortfarande på uppehållstillstånd och det är
väldigt stressande. Jag hoppas att vi ska få uppehållstillstånd
snart så att jag kan börja i en bättre skola. Vi bor hela familjen i
ett rum. Men jag tycker att det är roligt att bo i Sverige och tänker
mycket på hur fritt det är här. Att man kan gå ut utan att oroa sig.

Tror ni att det som ni har varit med om påverkar
era drömmar inför framtiden och hur ni vill leva era liv?
Sogol: Ja, jag vill göra världen bättre och få alla att fatta att
man inte kan behandla människor hur som helst. När vi kom
hit fick vi gömma oss och bo två familjer i en tvåa. Vi hade
väldigt lite pengar och hade aldrig råd med busskort. När jag
var tvungen att ta bussen var jag alltid rädd för att det skulle
komma kontrollanter. Det är inte okej. Migrationsverket kan
inte behandla familjer så som de gör. Jag vill jobba med att
förändra det.
Melika: Ja, det vill jag också. Jag vill bli advokat och jobba
med rättighetsfrågor.
Amir: Jag vill bara glömma de här åren och sedan fortsätta
med min utbildning och skaffa mig ett jobb som ingenjör.
Har ni fått hjälp att bearbeta era erfarenheter?
Melika: Vi har varit med i Rädda Barnens läger och utflykter.
Det är bra, där får man lära sig att man inte är ensam.
Sogol: Jag vågade inte gå till en psykolog när jag kom hit,
för jag var rädd att de skulle säga något till polisen.

Tror ni att ni är mer oroliga för att det ska
hända något än många andra ungdomar i er ålder?
Sogol: Ja, jag är ofta rädd att jag ska skickas tillbaka till Iran
eller till Cypern där vi var innan vi kom hit. Det gör att jag
inte vågar göra allt som andra gör.
Amir: Jag oroar mig för vad som händer om jag blir äldre och
fortfarande inte har uppehållstillstånd. Om något händer har
jag inte råd med vård.

Vad hade samhället kunnat
göra mer för att underlätta för er?
Amir: De som bestämmer i riksdagen borde lyfta frågan
om hur de kan hjälpa barn som väntar på uppehållstillstånd.
Sogol: Jag tycker att skolan borde prata mer om hur det är
för barnen som flyr hit.

Vad händer när ni pratar med jämnåriga
ungdomar som inte har samma erfarenheter?
Sogol: Det blir väldigt tydligt att vi tänker olika och att de inte
har tvingats mogna lika snabbt som vi. De har inte behövt lämna
allt och flytta till ett helt annat land. De tänker nog inte på hur
bra de har det.
Amir: Men de kan ha haft andra svårigheter. Alla har
sina bekymmer.
barn
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Kan ni känna er trygga igen?
Melika: Ja! Men då behöver man folk omkring en som förstår
vad man har varit med om.
Sogol: Ja, man glömmer inte men man kan känna sig trygg ändå.
Men jag tror också att man behöver prata med folk som lyssnar
på en och förstår.
Amir: Ja, bara jag får uppehållstillstånd så kommer jag
att känna mig trygg. *
nr2.2016
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– Det är dags att bryta tystnaden, för barnens skull.
Så säger författaren och retorikern Elaine Eksvärd
om den självbiografiska boken »Medan han lever«.
I den tänker Eksvärd tillbaka på sin uppväxt och på
övergreppen hon utsattes för där hon skulle vara som
allra tryggast – hos sin pappa.
Boken är också ett försvarstal för barnen som inte
har gjort något fel, och en uppmaning till alla vuxna att
våga tala högt om övergrepp och att ta ansvar för att
skydda barnen.
För att ge vuxna stöd i att prata med barn i sin närhet
om kroppen och om integritet, finns Rädda Barnens
handböcker »Stopp! Min kropp!« och »#nätsmart«
inkluderade i boken. Handböckerna, som ska bidra till
att förebygga övergrepp på och utanför nätet, går även
att läsa och ladda ner från räddabarnen.se.

KULTUR
NY DOKUMENTÄRFILM
I våras lanserades
»Idrottens himmel
och helvete-dokumen
tären«, en fortsättning
på TV-serien från
2014. Dokumentä
ren fokuserar på
selektering, elitsatsning
och integration inom
barn- och ungdoms
idrotten. Många idrotts
föreningar har en bra
värdegrund för sin
verksamhet. Trots detta
sker kränkningar och
exkluderingar. Doku
mentären är ett samar
bete med produktions
bolaget Filmriding för
att ge positiva exempel
på hur idrotten kan
bli mer tillgänglig
och välkomnande.
Genom »High Five idrott för alla« stöttar
Rädda Barnen idrotts
föreningar och doku
mentärfilmen blir
en del av det.

TITTA! – EN BOK
FÖR DE MINSTA
Under sommaren
och hösten 2016 delar
Rädda Barnen ut Stina
Wirséns barnbok »Titta!«
till barn som flytt till
Sverige. Boken vänder sig
till barn upp till tre år.
Tillsammans med boken
följer ett rithäfte på sex
olika språk. Detta möjlig
görs genom ett samarbete
mellan Rädda Barnen,
Bonnierförlagen, Bonniers
Bokklubbar samt författa
ren och illustratören Stina
Wirsén. Barns rätt till
språk och till böcker är nu
mer aktuellt än på länge
med tanke på alla de

människor och familjer
som under den senaste
tiden flytt och tagit
sig ända till Sverige.
- Jag brinner för det
här och tycker att det
är otroligt viktigt att
vi visar att den nya
generationen flyktingar
är välkomna, för vi
kommer att behöva dem,
säger Stina Wirsén som
har arbetat mycket med
flerspråkighet, bland
annat på boenden för
människor som flytt.
- När man jobbar
med barn som inte har
svenska som modersmål
och kanske inte har varit
här så lång tid är det
fantastiskt att rita till
sammans. Man behöver
inte kunna prata ett
gemensamt språk, man
kan kommunicera så bra
ändå, säger hon. Boken
kommer att distribueras
via Rädda Barnens
verksamheter runt
om i Sverige.
barn
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SVENSKA BARNBÖCKER PÅ ARABISKA
Under våren 2016
kom Astrid Lindgrens
»Sunnanäng« och
Gunilla Bergströms
»God natt, Alfons Åberg«
ut på arabiska. 15 000
exemplar av vardera
bok delas ut via Rädda
Barnen till nyanlända
barn. Initiativet till
projektet kommer från
Saltkråkan AB och illus
tratören Marit Törnqvist
som illustrerat Astrid
Lindgrens bok. Marit
Törnqvst har även tagit
fram en läshandledning
och en workshop
kring boken.

BARN GÖR FILM
ÖVER GRÄNSERNA
Tillsammans med
Stockholms Filmfestival
Junior driver Rädda
Barnen »Filmskolan
utan gränser«. Där
skapar ungdomar i
Sverige och Libanon
film ihop över nations
gränserna. Deltagarna
har reflekterat över
temat »hem« och skapat
en film från respek
tive land. Filmarbetet
är en del av projektet
»Barnrättskämpar i
Mellanöstern«, som ger
barn och unga möjlig
het att göra sina röster
hörda och påverka.
Projektet har stöd från
Svenska Postkodlotteriet
och i samarbete med
Diakonia och lokala
nätverk arbetar Rädda
Barnen bland annat
med filmskapande för
att åstadkomma föränd
ring utifrån barns och
ungdomars egna idéer.

Foto Bokförlaget Bonnier Carlsén, illustration stina Wirsén, Foto Bokförlaget Rabén & Sjögren, Illustration Marit Törnqvist, Omslagsdesign Kerstin Hanson

Foto Forum förlag

BRyter tystnaden
om Övergrepp

daniele timarco är chef för Rädda Barnens
internationella katastrofarbete. Det är hans jobb
att se till att organisationen är beredd att hjälpa
barn vid alla typer av katastrofer – jordbävningar,
översvämningar, hungersnöd, epidemier och krig.
– Nyckeln är att vara på plats redan innan något
händer och att vara beredd, säger Daniele som
är stationerad i London på huvudkontoret för
Internationella Rädda Barnen.
Rädda Barnen arbetar allt mer med kriser och
katastrofer runt om i världen och Daniele ser
klimatförändringen som den största utmaningen:
– Det är något vi ser hända nu –
klimatförändringen är inte bara en teori när
man jobbar med katastrofarbete. Konflikter är
den andra stora utmaningen, allt fler människor
är på flykt. Den ökande ojämlikheten i världen
gör länder skörare på många sätt. När ett land går
från att ha varit ett utvecklingsland till att bli ett
medelinkomstland är det förhållandevis få som får
det bättre. Och kriser och katastrofer påverkar
dem som redan har lite, det finns inte hälso- och
sjukvård som fungerar för alla.
En del katastrofer händer snabbt, som till exempel
jordbävninga. Andra sker långsammare, som hunger
och epidemier. Danieles jobb är att se till att Rädda
Barnens alla 29 medlemsorganisationer, med verk
samhet i 120 länder, är beredda.
– När folk i allmänhet tänker på katastrof
insatser så ser de nog framför sig de stora
uppmärksammade katastroferna och kriserna
som jordbävningen i Nepal, ebolaepidemin i
Västafrika eller kriget i Syrien och Irak. Men
Rädda Barnen jobbar mycket bredare än så. Förra
året var vi på plats vid 99 olika katastrofer och
kriser i 59 länder runt om i världen. Många av
de insatserna är förhållandevis små, men lägger
man ihop dem så är det väldigt många liv som
vi räddat. Jag tycker att det är en av de styrkor
vi har som organisation; vi har bredden
och närvaron.

Text och foto Mats Lignell

PROFILEN
daniele

SISTA ORDET

Ditt postnummer kan vara värt miljoner
Hos oss är postnumret en del av lottnumret. Så när en i postnumret vinner, gör alla andra det också. Rädda Barnen och
övriga 54 organisationer som delar på överskottet vinner alltid.

Medlemmarna
har gett mig styrka
och energi

Sedan PostkodLotteriet startade har nästan 800 svenskar blivit
miljonärer på att vara med i Lotteriet. Och varje månad blir de minst
fyra till.
Ny vinstchans varje dag
De högsta dagliga vinsterna lottar vi ut till helgen – presentkort
på resor för 15 000 kr per lott, upp till 100 000 kronor per lott
i kontanter, Volvo V60 och 1 miljon. Dessutom har du också chans på
en mängd extravinster under året som elbilar, lyxkryssningar med
mera. Och alla vinster är skattefria!

Jag är glad över att ha fått vara en del av
omvandlingen av Rädda Barnen. Rädda Barnen har
genomgått stora förändringar under åtta år men
har också stärkt sin roll som barnrättsaktör.

Nyhet! Postkod JackPott
I lotten ingår också vår nya, spännande Postkod JackPott som ökar
med 7 nya miljoner varje månad. Vinner du får du hälften och dina
lottköpande grannar i postkoden delar på resten. Hur mycket den är
uppe i just nu kan du se på postkodlotteriet.se/postkodjackpott.

Gå in på www.stodlinjen.se om du eller
en anhörig spelar för mycket.

postkodlotteriet.se
vid riksmötet i september
kliver jag av som ordförande för
Rädda Barnen efter 8 år på posten.
Under dessa år har Rädda Barnen
stärkt sin roll som barnrättsaktör
samtidigt som vi genomgått
stora förändringar. Det har varit
fantastiskt roliga år men också
många utmaningar. Jag har
axlat rollen med ödmjukhet inför
uppgiften och förtroendet.
Det är omöjligt att summera
allt som hänt och allt jag tar med
mig. Men några saker måste nämnas:
2009 valde vi att flytta ut kansliets stöd till medlemsrörelsen
i landet. När andra organisationer centraliserade gjorde vi
det motsatta, vi decentraliserade. Beslutet utgick från en
analys av hur vi kan göra mest nytta. Merparten av de beslut
som påverkar barns liv fattas kommunalt och vi behöver vara
en stark organisation över hela landet. Sedan dess har många
medlemmar i lokalföreningar och distrikt än tydligare stått
upp för barns rättigheter. Jag är verkligen stolt över allt vi
åstadkommer tillsammans. Jag är glad över att vi vågade
ta steget.
En annan mycket stor förändring är att vi tillsammans med
våra 28 systerorganisationer har skapat en global organisation
för att kunna genomföra våra internationella program mer
effektivt. Gemensamt åstadkommer vi långt mycket mer än vad
vi gjorde när vi agerade var för sig. Inte minst gäller det inom
det humanitära området. Vi är världens största barnrätts
organisation. Det har inte alltid varit lätta beslut och det har
krävt en del kompromisser, men jag är helt övertygad om att
vi är bättre tillsammans.
barn

Men vår verksamhet kan inte
bedrivas utan en solid bas.
Vi har därför satsat på att säkerställa en stabil finansiering och
att upprätthålla intern kontroll.
Med god ekonomi och ordning
och reda kan vi trygga verksamheten. Det är en förutsättning för
att kunna vara den starka barnrättsaktör som vi är. Under dessa
år har vi nästan tredubblat vår
omsättning. Vi har även ökat vår
synlighet många gånger om.
Under åren har omvärlden liksom kraven på oss förändrats.
Det är viktigt att Rädda Barnen är relevant som organisation.
Bara då kan vi göra verklig skillnad för barn. Jag är otroligt
stolt och glad över allt positivt vi har åstadkommit och bidragit
till men vi måste ständigt utvecklas. 2014 initierade styrelsen
en framtidsutredning med fokus på 2030 och hur vi som
organisation ska möta framtida utmaningar. I diskussionerna har
många organisatoriska frågor lyfts och styrelsen har tillsatt en
organisationsutredning för att hantera dem. I den ingår frågor om
hur våra demokratiska processer ska se ut i framtiden samt om hur
vi ska organisera oss. Det ska bli spännande att se var den landar.
Jag valdes in i Rädda Barnens riksstyrelse år 1999. När jag i år
lämnar styrelsen är vi en annan organisation. Jag är glad över att
ha fått vara en del av den omvandlingen. Det som alltid har gett
mig styrka och energipåfyllning under dessa år är mötena med
medlemmar. Jag började mitt engagemang i medlemsrörelsen
för snart 25 år sedan och jag kommer alltid att vara en del av
den. Tack för att jag har fått förtroendet att leda Rädda Barnen!

Inger Ashing STYRELSEORDFÖRANDE
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Vågar du vara
#orädd med oss för
barnen som flyr?
Alla barn har rätt till en trygg barndom. Men de barn
som tvingas fly lever i ständig rädsla. Vi vuxna kan
inte fly vårt ansvar. Visa att du står upp för barnens
rättigheter, i hela världen. Var #orädd med oss för
alla barns rätt att vara just det. Orädda.
Visa att du är #orädd på räddabarnen.se/orädd

2016-04-28 10:01

Tack alla huvudpartners
för att ni hjälper oss att göra
världen mer barnvänlig
Tack vare våra huvudpartners kan vår verksamhet bli än mer långsiktig och vi kan uppnå ännu bättre resultat
för barn. Våra partners väljer Rädda Barnen för att vi har gedigen erfarenhet av att samarbeta med företag
och att vi tillsammans kan uppnå gemensamma mål och hållbara förändringar.
Läs mer om våra samarbeten på: raddabarnen.se/foretag.

