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Faderskapet förändrar hela 
ens tillvaro

Topi berätt ar:
– För att  ett  gott  förhållande mellan 

pappa och barn ska skapas är de för-
sta åren väldigt viktiga. Man hinner 
missa mycket om man börjar satsa på 
att  vara pappa först när barnet är fyra 
år gammalt. I själva verket lönar det 
sig att  småprata med sitt  barn redan 
under graviditeten. Barnet kan redan 
i vecka 20 höra sin pappas röst. 

För barnet är kroppskontakten di-
rekt eft er födelsen mycket viktig. Topi 
berätt ar:

– Kroppskontakten påverkar till ex-
empel hjärnans utveckling hos barnet. 
Jag uppmuntrar att  också män börjar 
använda bärsele eller bärsjal. Att  bära 
sitt  barn är manligt så det förslår, och 
barn kan aldrig få för mycket tid i fam-
nen. I en bärsjal är barnet nära sin far, 
och där känner barnet sig tryggt.

Topi sammanfatt ar det första bar-
nets födelse i två ord; förvirring och för-
ändring. Han minns hur han själv 
vandrade mellan förlossningssalen och 
pappornas vilorum, förvånad över att  
förlossningen inte framskred och osä-
ker på vad han själv kunde bidra med.

– När barnet äntligen föddes föränd-
rades hela min tillvaro. Allt började 
kretsa runt den lilla fl ickan på 3,5 kg. 
Livet stabiliserade sig förstås småning-
om, men det hade förändrats på ett  oå-
terkalleligt sätt  och blivit mer betydel-
sefullt, berätt ar Topi och fortsätt er:

Rädda Barnens rådgivare i faderskapsfrågor, fembarnspap-
pan Topi Linjama, betonar hur viktigt det är att pappan från 
första början är med till hundra procent i barnets liv.

– Det första barnets födelse är en av 
de viktigaste, om inte den allra vikti-
gaste händelsen i en mans liv. Barnet 
öppnar upp nya perspektiv och ökar 
föräldrarnas självkännedom. Dessut-
om får man i barnet en vän för livet. 
Det var alltså inte en baby, ett  barn el-
ler en prinsessa som föddes i vår fa-
milj, utan en människa och en vän.

Det är bra att  skapa vardagliga situ-
ationer där barnet får sin pappas ode-
lade uppmärksamhet.

– När man till exempel kommer 
hem från jobbet lönar det sig att  reser-
vera några minuter för barnen, då de 
får berätt a för sin pappa vad de har 
gjort under dagen. Då kan pappan vi-
sa intresse för sådant som barnet gör, 
och barnet behöver inte fråga sig om 
pappa är tillgänglig. När barn har fått  
sådan uppmärksamhet hänger de in-
te längre fast vid pappan resten av 
kvällen. De kan i lugn och ro koncen-
trera sig på sina egna lekar, för de vet 
hur viktiga de är för sin pappa, berät-
tar Topi.

– Jag minns från min egen barndom 
hur extra fi nt det kändes när pappa 
smekte mig över kinden. Jag önskade 
att  han aldrig skulle sluta. 

Som rådgivare i faderskapsfrågor 
stöder och motiverar Topi män att  en-
gagera sig i föräldraskapet. Barnet, 
mannen själv, mamman och hela sam-
hället vinner på att  barnet i sitt  liv har 

en man som har beslutat att  vara en 
nära, varm och pålitlig vuxen för det-
ta barn, oberoende av vad som händer.

– Det fi naste med arbetet som råd-
givare i faderskapsfrågor är att  man får 
fundera och sätt a ord på föräldraska-
pet. För papparollen är det till exem-
pel viktigt att  man håller sina löft en 
och att  man tillbringar tid på tuman-
hand med barnet. Lyssna till det som 
barnet berätt ar, och låt barnet sova hos 
dig om han eller hon är ängslig. Allt 
går inte alltid som smort, men kom 
ihåg att  du ändå i vardagen ger barnet 
positiva minnen för livet, säger Topi 
och fortsätt er:

– För en bra uppväxt behöver barn 
rätt  enkla grejer som mat, sömn, vär-
me, kläder samt kärlek och gränser. Få 
saker är lika harmoniserande som 
känslan av att  vara bra och älskad just 
som man är. 

Topi Linjama, rådgivare i föräldraskapet
Topi arbetar i Joensuus familjehus, som drivs av Rädda Barnen. En av hans uppgifter är att stöda män i föräldraska-
pet.  Topi har bland annat lett en kamratgrupp för fosterpappor och en diskussionsgrupp för pappor. Han har också 
arrangerat kvällsprogram för pappor i storfamiljer. Dessutom har han arrangerat familjeträning och utflykter, kurser 
åt yrkesmänniskor och studerande samt publikevenemang om faderskap.

Rådgivare i faderskapsfrågor Topi 
Linjama råder män att förbereda sig 
inför faderskapet.
BILD: JANNE KÄYHKÖ
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Ulriika berätt ar: 
– Så här i eft erhand ser vi att  beslu-

tet att  bli stödfamilj var rena lott ovin-
sten för oss. Då började en snart tio år 
lång resa som har gagnat alla parter. 
Det här var en grej för just oss.

Eft er stödfamiljsutbildningen tyck-
te Teemu och Ulriika att  en pojke i 
samma ålder som Felix skulle vara 
bäst i deras familj. Felix var då ett  år 
gammal. 

Men stödfamiljskoordinatorn ring-
de till Ulriika och frågade överraskan-
de om de ville bli stödfamilj åt en el-
vaårig fl icka. Koordinatorn var säker 
på att  just Teemu och Ulriika skulle 
kunna stöda fl ickan och hennes familj 
på rätt  sätt . Eft er lite betänketid börja-
de Teemu och Ulriika tycka att  det var 
en god idé. Teemu berätt ar:

– Det var väldigt spännande när vi 
skulle träff as första gången. Med på 
mötet var stödfamiljskoordinatorn, 
fl ickan som vi skulle bli stödfamilj åt, 
hennes föräldrar samt Ulriika, jag och 
Felix. Det var rörande att  se hur bra 
fl ickan trivdes med Felix redan under 
den första träff en. Följande gång be-
sökte fl ickan oss med sina föräldrar, 
och ganska snart eft er det sov hon för 
första gången över hos oss.

I början funderade Teemu och Ulrii-
ka febrilt på vad allt de ville hinna med 
under de gemensamma veckosluten. 
Men snart märkte de att  det var onödigt 
att  fundera och planera så mycket. Ock-
så fl ickan önskade att  hon skulle få le-
va ett  alldeles vanligt familjeliv med sin 

Stödfamiljsverksamheten 
gagnar alla
När Ulriika Kannas-
Honkaniemi och Teemu 
Honkaniemi fi ck sitt första 
barn Felix väckte det hos 
dem en stark vilja att hjälpa. 
När Felix var ett år gammal 
beslöt Teemu och Ulriika att 
de skulle bli en stödfamilj. 

stödfamilj. Teemu berätt ar:
– Rutinerna var viktiga för fl ickan. 

I början behövde hon också mycket vi-
la, även om hon gärna följde med på 
utfl ykter i naturen och cykelturer samt 
till simhallen och skridskobanan. Vi 
hade inte kontakt enbart på veckoslut 
och semestrar, vi pratade också oft a i 
telefon. 

I vardagsrummet hade fl ickan ett  
eget, tryggt hörn i soff an. Där vilade 
hon med huvudet i Ulriikas famn, 
skyddad från världens stoj och stim. 
Ulriika berätt ar: 

 – Hon ville vara nära oss också när 
hon vilade. Vi fi ck även på andra sätt  
bli en del av hennes liv. Vi var med på 
hennes konfi rmation och på hennes 
mammas och mormors födelsedagar. 
Hon har å sin sida varit med på våra 
fester.

När fl ickan var i puberteten gick Ul-
riika genom livets olika sidor med hen-
ne, också de svåra. Ulriika berätt ar: 

– Jag kommer särskilt bra ihåg ett  
samtal vi hade i skogen bortom kyr-
kan. Det ösregnade men ändå fortsat-
te vi att  prata om ämnet som då be-
kymrade fl ickan. Det var ett  ytt erst vik-
tigt samtal, och det var inte förgäves. 

Flickan är nu myndig och den offi  -
ciella stödrelationen är avslutad. Men 
familjen och fl ickan håller fortfaran-
de kontakt. Flickan är viktig också för 
Ulriikas och Teemus pojkar, tioårige 
Felix och sexårige Lukas. De kallar 
henne sin reservstorasyster. Ulriika 
berätt ar: 

– Tidigare kunde jag inte ens förstå 
hur högt man kan älska en annan fa-
miljs barn. Flickan är så härligt be-
skyddande, hon är alltid på de små och 
svagas sida. Hon har också tagit väl 
hand om våra pojkar. Hon märker lätt  
om hennes vänner har problem, och 
då är hon alltid redo att  hjälpa dem. 

Flickan vill också att  Teemu och Ul-
riika ska berätt a om hur viktig stödfa-
miljsverksamheten är, för att  så många 
barn som möjligt ska få hjälp av en 
stödfamilj. Hon drömmer om ett  yrke 
där hon kan hjälpa människor, i fram-
tiden vill hon arbeta som till exempel 
skolhälsovårdare.  

Läs mera om Stödfamiljsverksam-
heten: www.raddabarnen.fi /stodfamilj

På bilden njuter hunden Lyyli och den 
glada stödfamiljen av en solig dag.  
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Nepal är ett litet land, till ytan ba-
ra hälften så stort som Finland. 
Invånarna är nästan 30 miljo-

ner, och av dem bor över 80 procent 
på landsbygden. Trots att kastindel-
ningen officiellt är avskaffad går den i 
praktiken fortfarande i arv. 

De kastlösas ställning är särskilt då-
lig. De kallar sig dalit (”nertrampad” 
på hindi). Nästan hälften av dem lever 
under fattigdomsgränsen.

Fattigdomen är välbekant också i 
Sujitas familj på fem personer, trots 
att de nu har det bättre två år efter den 
stora jordbävningen. Familjen bor i en 
liten bergsby i Sanga. Byn ligger nära 
huvudstaden Kathmandu, men är än-
då mycket isolerad.

Familjen lyckas försörja sig efter-
som pappan har fått jobb som lantar-
betare och mamman kan ha några 
husdjur hemma. För ett tag sedan var 
läget ett annat; det fanns inte ens till-
räckligt mycket mat åt de tre barnen, 
för att inte tala om pengar till skolgång.

Pappan är på sitt jobb, men resten 
av familjen är samlad när vi kommer 
på besök; mamma Siri Maya, Sujita 
samt Sujitas 13-åriga storasyster Saji-
na och 8-åriga lillebror Bijaya. Sujita 
har nyligen återvänt hem från staden. 
Hon var borta hemifrån ett helt år. Var-
för skickade familjen iväg henne för 
att bli barnarbetare? 

Mamman är väldigt ledsen på grund 
av året Sujita måste arbeta. Men i situ-
ationen som då rådde såg hon inga an-
dra alternativ. Det fanns inga pengar. 
En av flickorna måste gå när det upp-
stod en möjlighet. Informationen om 
arbetsplatsen kom inte heller från helt 
obekant håll; en kusin kände till en te-
butik som behövde en hjälpreda. 

Sujita fick återvända hem och  
till skolan
På landsbygden skapar den extrema fattigdomen situationer där föräldrar tvingas skicka 
sina barn till städerna för att tjäna pengar. Alla kommer inte tillbaka. Sujita, som var elva år 
när hon skickades iväg, har återvänt. Men hon förlorade ett år av sin barndom.

Butiksägaren hade själv två barn, en 
flicka och en pojke. Barnen gick i sko-
la. Man lovade Sujitas familj att också 
Sujita skulle få gå i skola fastän hon 
skulle sköta lite hushållssysslor, som 
disken. Löftet var inte helt gripet ur 
luften, för vissa dagar gick Sujita i sko-
la. Hur många? Sujitas blick blir tom 
och hon tittar ner. Hon undviker mam-
mans blick. Småningom börjar hon 
berätta. 

Sujita berättar om en vanlig arbets-
dag. Den var lång. Den började med 
väckning klockan fem. Först städade 
hon huset, och sedan var det dags för 
tvätten. Hon lagade också mat åt fa-
miljen, men själv fick hon ofta vänta 
på sin mat. 

Förutom hushållsarbetet jobbade 
Sujita varje dag i butiken. Dagen tog 
slut först vid midnatt. Hon var trött. 

Hon var säkert också gråtfärdig, pre-
cis som hennes mamma är nu. Sujita 
var ju ett barn, och hon hade svår hem-
längtan. 

Men också mamman hade sina tvi-
vel om att Sujita inte hade det bra. Två 
gånger kunde hon ringa till sin dotter. 
Sujita ville inte göra sin mamma led-
sen och hade därför svårt att berätta 
om sin bistra tillvaro. Hon sade inte 
direkt att hon behandlades som en 
barnslav, men hon berättade att det in-
te gick bra i skolan. Det finns ingen tid 
för läxor, hade hon klämt fram. För 
mycket arbete för att hinna läsa. 

Mamman kände på sig att det inte 
stod rätt till och också pappan blev 
orolig. Han tog till slut kontakt med 
den lokala barnskyddskommittén, 
som stöds av Rädda Barnen. Kommit-
téns ordförande åkte till staden för att 
reda ut situationen. 

Sanningen kom fram men butiksä-
garen ville inte släppa hem Sujita. Vid 
behov skulle Rädda Barnens medar-
betare ha gett Sujitas familj juridisk 
hjälp, men redan hotet om en rätte-
gång skrämde ägaren. Sujita berättar 
att butiksägarens dotter hade tagit 
hennes parti. Det var en liten tröst. 

Trots informationskampanjer är det 
fortfarande vanligt med barnarbete i 
Nepal. I städerna arbetar många barn 
vid sidan om sin skolgång. Man ser 
dem till exempel längs vägarna där de 
säljer socker, salt, tvål, te, vatten på 
flaska, tobak och korgar. Merparten av 
barnarbetarna finns ändå på lands-
bygden, där de arbetar på åkern och 
med skörden. 

Många barn bär också vatten och 
samlar ved. Deras tid och krafter räck-
er inte nödvändigtvis till skolgången, 

Sujita är hemma igen och går i skola.
BILD: KATJA SELKIMÄKI-GRAY/RÄDDA BARNEN

TEXT: SIRPA KALLIOKOSKI
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inte ens om det råkar vara ekonomiskt 
möjligt. Det fi nns också mycket barn-
arbetare inom hantverkaryrken och 
byggbranschen – och i praktiken kom-
mer hela landet Nepal att  vara ett  en-
da stort byggprojekt i många år än.

Sujita fi ck ändå återvända hem. I 
stället för hemmet som förstördes i 
jordbävningen har familjen byggt ett  
nytt  hus av korrugerad plåt på bergs-
slutt ningen. Vardagen går sin gilla 
gång igen. Det fi nns folk på gården, 
släktingar och vänner. 

Inomhus är det snyggt, varje sak har 
sin egen plats. I taket hänger majskol-
var på tork och gett erna idisslar invid 
husväggen. 

Nu kan barnen kivas med varandra 
igen, som syskon överallt i världen. 
Flickorna blir arga på sin lillebror: Gå 
bort, dummer! Och brodern lyssnar 
inte, för han gillar uppmärksamheten: 
Jag går inte bort! Det är ni som är dum-
ma!

Mamma lugnar vant ner situatio-
nen. Hon funderar på barnens fram-
tid, som alla mammor gör. Flickorna 
går i skolan igen. Också lillebror är 
snart stor nog för att  klara av den långa 
vägen till skolan.

Sujita vet inte ännu vad hon vill bli 
när hon blir stor. Men medan vi pra-
tar stannar hennes händer plötsligt 
upp och hon kommer på något:

Till vänster i bilden barnskyddskom-
mitténs ordförande som hjälpte Sujita. 
Till höger ser vi Sujitas mamma, och på 
båda sidor om Sujita Rädda Barnens 
lokala medarbetare.
BILD: KATJA SELKIMÄKI-GRAY/RÄDDA BARNEN

Rädda Barnen i Nepal
I Nepal verkar vi för att förbättra de allra mest utsatta barnens liv. Det handlar till exempel om föräldralösa 
barn och barnarbetare. Vi samarbetar med lokala samhällen, myndigheter och barngrupper för att avskaffa farligt 
barnarbete och barnäktenskap.

Vi hjälper familjer i extrem fattigdom att förbättra sin försörjning för att barnen ska kunna fortsätta gå i skola. 
I barnklubbar som vi har grundat får barn information om sina rättigheter, och de lär sig vad de ska göra ifall 
de blir fel behandlade. Klubbarna verkar aktivt mot bland annat barnarbete, tillsammans med exempelvis 
barnskyddskommittéer som har grundats i byarna. 

I de regioner där vi verkar har barnarbetet under de tre senaste åren minskat med 7–8 procent. 

– Kanske läkare.
Det fi nns gott  om tid att  låta dröm-

mar mogna. Mamman skyndar inte på 
barnen. Hon är medlem i föräldrarå-
det och vill att  barnen ska gå ut sko-
lan, trots att  skolvägen är lång och 
tung. Sujita går till skolan tillsammans 
med sina kamrater. Hon har äntligen 
tid också för dem.  
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En fest som hjälper barn

När Hilu Toivonen-Alastalo hör-
de att Rädda Barnen stöder fat-
tiga barns hobbyer genom pro-

grammet Vägkost för livet beslöt hon 
att fira sin femtioårsdag med en be-
märkelsedagsinsamling. Samtidigt ar-
rangerade hon tillsammans med goda 
vänner och kolleger stödkonserten Ge 
barn en hobby. Insamlingen och kon-
serten inbringade sammanlagt om-

– Fritidsintressen och gemensamma aktiviteter är viktiga för barns framtid och hela deras 
liv. Vissa av mina vänner har efteråt berättat att de räddades från marginalisering tack 
vare en bra hobby, berättar Hilu Toivonen-Alastalo. 

kring 6 500 euro, och med hjälp av 
dem får många barn utöva sin hobby 
trots att familjen har det knapert. 

– Själv har jag det jag behöver och 
därför ville jag inte att gästerna skulle 
köpa presenter till mig. Men det finns 
familjer som inte har råd med en må-
natlig hobbykostnad på några få euro. 
Hobbyer är så viktiga att det inte får 
hänga på hur tjock plånbok föräldrar-

na har, säger Hilu och fortsätter: 
– Jag började dansa folkdans när jag 

var fyra år. I min hemsocken Hollola 
förenade folkdansen både barn och 
olika generationer. Genom folkdansen 
lärde vi oss också att hjälpa varandra. 
Folkdansen och bevarandet av de ka-
relska traditionerna är två hobbyer 
som har följt mig genom hela livet.

Hilu är tjänstledig från sitt arbete 
som verksamhetsledare för Karelska 
ungdomsförbundet. Arbetet är som en 
hobby för henne. I ungdomsförbun-
det får hon engagera barn och ungdo-
mar i de karelska traditionerna och 
folkdansen. 

Under sin tjänstledighet är Hilu 
med och arrangerar det största folk-
kultursevenemanget i Europa, Euro-
peadea, i Åbo. Där sammanstrålar i 
slutet av juli över 6 200 folkdansare 
och folkkultursentusiaster, samt tio tu-
sentals åskådare. 

Hilu talar varmt för lättsamma och 
mångsidiga hobbyer: 

– Det är bra att barn sysslar med allt 
möjligt, också bara på lek; att springa 
omkring på gårdarna och bygga kojor. 
Ännu bättre är det om till exempel 
skolan arrangerar mångsidig och gra-
tis klubbverksamhet för barn. Barn be-
höver få spela och rita, de behöver kul-
turgrejer och de behöver få uppleva 
fröjden i att helt enkelt röra på sig.

Hilu vill vara med och bygga upp ett 
mer jämlikt Finland, där fattigdom in-
te marginaliserar barn i samhället. När 
barn har hobbyer hålls de med i allt 
som sker. Risken för att de marginali-

Enligt Hilu Toivonen-Alastalo var be-
märkelsedagsinsamlingen ett lätt och 
roligt sätt att hjälpa barn och ungdo-
mar. Hon uppmuntrar också andra 
jubilarer att hjälpa barn genom att 
ordna en bemärkelsedagsinsamling.
BILD: IIRO RAUTIAINEN 
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seras minskar. En hobby ger också 
barn självförtroende, färdigheter för 
livet och upplevelser av att  lyckas. Hilu 
säger:

– Det är sorgligt att  det i Finland 
fi nns fatt igdom som rentav nedärvs till 
följande generationer. Fatt igdom är in-
te alltid bara en brist på pengar. Den 
kan också vara en stor själslig börda. 

På grund av fatt igdomen känner 
många föräldrar skuld och förtvivlan 
eft ersom de inte kan ge sina barn sam-
ma möjligheter till hobbyer och ut-
bildning som andra föräldrar. Det är 
inte rätt vist.

För Hilu är det självklart att  hjälpa:
– Det ger mig ro och jag orkar ock-

så själv bätt re när jag kan gå vid en be-

hövande människas sida och stöda 
henne. Jag vet av egen erfarenhet hur 
det känns när det är svårt och man in-
te ser någon utväg ur en besvärlig si-
tuation. Då är det viktigt att  det fi nns 
någon som delar din börda och säger: 
Vi är två om det här, tillsammans kla-
rar vi det. 

Kristian får läromedels- och hob-
bystöd av Rädda Barnen, och 
det har gjort det möjligt för so-

nen i den ekonomiskt trängda famil-
jen att  studera i gymnasiet och åka ski-
dor. Kristian, som alltid rört på sig 
mycket, berätt ar: 

”Jag började säkert tävla på skidor 
för att  också min mamma har gjort det, 
ända på FM-nivå. Jag bor på tuman-
hand med mamma, så det är förstås 
ganska naturligt att  det var idrott en 
som blev grejen i vår familj.

Jag var femton år när mamma blev 
så allvarligt sjuk att  hon måste vara 
mycket borta från sitt  jobb. Då sjönk 
också inkomsterna.

Innan mamma insjuknade var det 
klart att  jag skulle gå till gymnasiet, ef-
tersom medeltalet på mitt  betyg gjor-
de det möjligt. I gymnasiet kostar böck-
erna för en period ett  par hundra euro, 
och perioderna är fem i året. Jag klara-

JAG LITAR PÅ ATT LIVET BÄR MIG
Sjuttonåriga Kristian från Rovaniemi är tävlingsskidåkare. Den dagliga träningen har bli-
vit hans styrka i vardagen och när det gäller att orka i skolan. Gymnasistens idrottsdröm-
mar skuggas ändå av mammans allvarliga sjukdom och familjens osäkra ekonomi. 

de av fj olåret med hjälp av program-
met Vägkost för livets läromedelsstöd, 
som jag fi ck av Rädda Barnen. 

Jag fi ck också Vägkost för livets hob-
bystöd, och för det kunde vi köpa ski-
dor åt mig. Nu har jag ett  par skidor 
för fristil och ett  par för klassisk stil. 
Det gör det möjligt att  träna och delta 
i tävlingar, men för att  nå framgång 
räcker det inte till med ett  par skidor.

Situationen i vår familj har lärt mig 
att  njuta av den här stunden, av att  jag 
just nu har möjlighet att  träna. Jag blir 
lugn när jag kommer ut i skidspåret. 
Bekymren försvinner, jag ser nya syn-
vinklar och mina tankar blir optimis-
tiska.

Jag litar på att  min tid nog kommer. 
Jag litar på att  allt kommer att  ordna 
sig, att  jag kan slutföra gymnasiet, hit-
ta en studieplats eller arbete, köpa de 
bästa skidorna. Jag litar på att  livet bär 
mig.”  

Sjuttonåriga Kristian får stöd av våra 
givare till sina studier i gymnasiet och 
till sitt skidintresse.
BILD: RAILI MYKKÄNEN/RÄDDA BARNEN

Vill du hjälpa barn på din bemärkelsedag?
Läs mer på www.raddabarnen.fi/bemarkelsedag eller kontakta Risto Aro, 
tfn 010 843 5078 eller risto.aro@raddabarnen.fi
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I Somalia fi nns det över 1,6 miljoner 
interna fl yktingar och över hälft en 
av landets invånare, omkring 6,2 mil-

joner människor, lider av matbristen 
som har orsakats av den långvariga 
torkan och konfl ikten. Aishas familj 
är en av fl yktingfamiljerna. 

– I januari för ett  år sedan blev vi 
tvungna att  lämna vårt hem på grund 
av torka och våldsamheter. När en väp-
nad grupp dödade min fj ortonåriga 
dott er beslöt vi att  fl y, berätt ar Aisha.

Eft er dott erns död har Aishas man 
inte kunnat arbeta. Aisha har stått  för 
familjens försörjning. I fl yktinglägret 
fi ck sexbarnsfamiljen först hjälp av si-

Aishas barn fi ck börja i skolan
Aisha* blev tvungen att med sina sex barn fl y sin hemtrakt på grund av torka, svält och 
våldsamheter. Familjen fi ck det äntligen bättre när Aisha började få Rädda Barnens 
bidrag.  Nu kan familjens barn gå i skolan och äta ett mål mat tre gånger om dagen.

na grannar, men pengarna räckte ba-
ra till ett  mål mat om dagen. Aishas 
barn kunde inte gå i skola eft ersom de 
tvingades arbeta som skoputsare för 
att  få lite mer inkomster till familjen. 

När familjen hade bott  ett  halvt år i 
lägret för interna fl yktingar började 
Aisha få 60 euro i månaden som ett  bi-
drag av Rädda Barnen. Med hjälp av 
bidrag kan mammor köpa mat och an-
dra förnödenheter åt sina familjer. 

– Jag köper mat och annat som mi-
na barn behöver för pengarna. Nu kan 
vi äta tre mål mat om dagen, och mi-
na barn har fått  börja i skolan, berät-
tar Aisha.

Det är särskilt barn som har tving-
ats fl y från sina hem som riskerar att  
drabbas av undernäring och våld. Vårt 
bidrag hjälper familjer att  komma över 
den värsta krisen och gör det möjligt 
för dem att  själva bestämma vad de 
mest behöver i den rådande krissitu-
ationen.

Vi arrangerar också kurser för 
mammor, där de får information om 
barnomsorg, kost och barnskydd.  

*Namnet är fingerat för att skydda identiteten

”Mina båda pojkar har slutat jobba 
som skoputsare och nu går de i stället 
i skolan. Jag är tacksam för allt som 
Rädda Barnen har gjort för oss,” 
berättar Aisha.
BILD: HASSAN ADAN/RÄDDA BARNEN

Med stöd av finska givare har vi i 
somaliska Puntland och regionen 
Baidoa hjälpt människor som har 
drabbats av torkan och konflik-
ten. I Baidoa stöder vi med hjälp 
av givarna nödställda familjers 
försörjning. Aishas familj är en 
av dem.
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Vår biståndsarbetare berätt ar

V inden blåser sand i mina ögon. 
Jag befi nner mig i Burao i Soma-
liland och betraktar tyst en över-

given by. Alla invånare – vuxna och 
barn, får, gett er och kameler - har gett  
sig av för att  leta eft er mat, vatt en och 
betesmarker. Det tror vi i varje fall, men 
sedan upptäcker vi tre unga pojkar som 
gömmer sig under ett  tak. I närheten 
fi nns odlingsmark och bara regnen 
kommer är pojkarna redo att  så. 

I Somalia behöver 6,2 miljoner 
människor, hälft en av landets invåna-
re, hjälp på grund av torkan och kon-
fl ikten. Varje familj jag möter på vägen 
har redan förlorat minst hälft en av sin 
boskap. De fl esta har bara några ut-
märglade får eller gett er kvar. För de 
här människorna betyder boskapen 
allt; den är deras försörjning, deras 
bankkonto och deras sociala trygghet. 
Mjölken ger barnen viktiga närings-
ämnen och när ett  barn behöver sjuk-
husvård långt hemifrån kan familjen 
sälja ett  får eller en get för att  täcka 
kostnaderna. 

På min färd lyssnar jag till människor 
som har förlorat allt. "Vi har aldrig upp-
levt något som dett a”, berätt ar en 
byäldste. Hans ansikte är alldeles fullt 
av rynkor. Hans böjda, skröpliga kropp 
visar att  den här gamlingen har mött  
men också övervunnit många svårighe-
ter i sitt  liv. Torrperioder har förekom-
mit också tidigare, men ingen som den 
här. Under fl era regnperioder har reg-
nen varit obetydliga eller uteblivit helt. 
Regnen borde ha börjat i april, men en 
blick uppåt skyn ger inget hopp.

När barn inte får tillräckligt mycket 
mat och näringsämnen blir de under-
närda. Om ett  undernärt barn inte får 
vård i tid kan undernäringen inverka 
permanent på barnets tillväxt och ut-
veckling. Svaga barn insjuknar också 
lätt are i till exempel diarré eller mäss-
ling. Undernärda barn kan i värsta fall 
dö. Man uppskatt ar att   360 000 soma-
liska barn redan lider av akut under-
näring. Det motsvarar över hälft en av 
Helsingfors invånare.

Rädda Barnen sörjer för att  nöd-

ställda familjer får rent vatt en och ser 
till att  undernärda barn får vård. Vi 
upprätt håller mobila hälsokliniker 
som behandlar barn och vuxna och 
följer upp deras tillstånd. Mammor får 
också råd och stöd för att  säkra bar-
nens välmåga. De allra mest utsatt a 
fatt iga familjerna får bidrag till matin-
köp. Vår hjälp har redan nått  över 
600 000 människor.

När jag betraktar barnen vid Rädda 
Barnens vatt enpost kan jag trots all 
nöd inte låta bli att  le. Jag känner så 
väl igen blygheten för främlingar och 
den glitt rande nyfi kenheten i barnens 
ögon. Överallt fnitt rar barn på samma 
sätt  och gömmer sig bakom vännens 
rygg, oberoende av hudfärg, land el-
ler religion. Vi måste hjälpa nu.  Bar-
nen kan inte vänta. 

   
Anne Kanene
Rädda Barnen 

Läs mera och donera: 
www.raddabarnen.fi 

”Under min färd lyssnar jag till människor som har förlorat allt”, berättar vår 
medarbetare Anne Kanene som besökt de av torka drabbade områden i Somalia.

BILD: RÄDDA BARNEN



10  

Hassan*, 24, bor med sin fru och 
sin sexåriga dott er i ett  fl ykting-
läger på berget Sinjar i Irak. Ter-

ror och våldsamheter fi ck familjen att  
ta sin tillfl ykt till lägret för tre år sedan. 
Hassans familj tillhör den förföljda 
yezidi-minoriteten. Omkring 50 000 
yezidier blev isolerade på berget utan 
mat, mediciner och skydd för väder 
och vind.

– Livet är tungt här. På vintern är det 
så kallt att  telefonen slocknar. På som-
maren är det så hett  att  man inte kan 
göra något. Vi försöker alla hitt a arbe-
te, men här fi nns för mycket människor 
och för få arbetsplatser. Vi har ingen 
framtid här, säger Hassan.

Hassan och hans familj har fått  nöd-
hjälp av Rädda Barnen, bland annat 

Hjälp till nödställda familjer 
i Irak
I Irak har Rädda Barnen med hjälp av fi nska givare delat ut nödhjälp till över 20 000 
människor som fl yr från de konfl iktdrabbade områdena. Förnödenheterna som delas 
ut till familjerna hjälper dem att klara sig i krisen.

hygienartiklar, hushållsförnödenheter 
och presenningar samt täcken. Vi har 
också delat ut varma kläder, vinterskor 
samt värmeanläggningar som ska hjäl-
pa familjerna under kalla vintrar.

– Min mamma och min syster fi ck 
hygienartiklar av Rädda Barnen, och 
det gjorde dem väldigt glada. Också 
min brors familj har bland annat fått  
blöjor till babyn. De var tacksamma 
för hjälpen, för det är inte lätt  att  få tag 
i förnödenheter.

Med stöd av givarna i Finland hjälp-
te Rädda Barnen i fj ol sammanlagt 
22 600 internfl yktingar i Irak. I år når 
vår hjälp i Irak kring 8 000 människor 
som har fl ytt  undan krig och våldsam-
heter. Över hälft en av hjälpens mott a-
gare är barn. De är i en särskilt svår si-

tuation när familjerna förlorat sin för-
sörjning. 

I Irak har totalt omkring tre miljo-
ner människor fl ytt  undan konfl ikten 
inom landet. Dessutom fi nns det cir-
ka 237 000 syriska fl yktingar i landet. 
FN bedömer att  sammanlagt omkring 
11 miljoner människor i Irak är i behov 
av humanitär hjälp.  

*Namnet är fingerat för att skydda identiteten

”Min mamma och min syster fi ck 
hygienartiklar av Rädda Barnen, och 
det gjorde dem väldigt glada”, säger 
Hassan.  
BILD: SARAH PILCHICK/RÄDDA BARNEN 
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Pärmbild: 
Rädda Barnens 
hjälparbetare Makis 
håller en liten fl icka i 
famnen på ett 
fl yktingläger i 
Grekland. Flickans 
familj har fl ytt undan 
kriget i Syrien och bor 
nu i ett läger där 
Rädda Barnen har 
verksamhet i.
Bild: Anna Pantelia/
Rädda Barnen

Förra sommaren jobbade Jenni 
som volontär i New York. Hon var 
med och arrangerade ett  välgö-

renhetslopp som samlade in medel till 
organisationer som främjar kvinnors 
jämlikhet. Jenni berätt ar: 

– Vi-andan i evenemanget var så fi n 
att  jag ville arrangera en egen insam-
ling när jag kom tillbaka till Finland. 
Jag surfade på nätet och hitt ade Räd-
da Barnens webbinsamlingssida, och 
där skapade jag en insamling för hjälp 
till Syriens barn. Det tog bara några 
minuter att  skapa insamlingen.

Inspirerad av välgörenhetsloppet i 
New York ville Jenni dessutom skapa 
ett  motsvarande evenemang i sam-
band med sin insamling. Ett  tjugotal 
löpare anmälde sig och bidragen upp-
gick till cirka 650 euro. Jenni berätt ar: 

– Det var en vacker vinterdag när vi 
samlades vid sjön Jyväsjärvis strand. 
Jag började med att  berätt a om situa-
tionen i Syrien och om barnens nöd 
för att  deltagarna skulle veta att  de in-

Hjälp till Syrien med att  springa 
Jenni Kotovaara, 25, drömmer om en bättre värld. En sådan har hon arbetat för bland 
annat genom att hjälpa Syriens barn med en egen webbinsamling, och genom att verka 
som motionskompis i sin hemstad Jyväskylä. 

samlade medlen går till barn som 
verkligen behöver hjälp. Eft er det av-
verkade vi sträckan på omkring fem 
kilometer, springande och promene-
rande, var och en allteft er egen kondi-
tion. Alla deltagare var nöjda och tack-
ade för ett  fi nt evenemang. Vissa frå-
gade när jag ska ordna nästa lopp. 

Jenni anser att  hon har en skyldig-
het att  hjälpa. Jenni berätt ar: 

– Jag får mat varje dag, jag har tak 
över huvudet och närstående 
människor som stöder mig. Jag har fått  
leva i trygghet, fatt a egna beslut, gå i 
skola och utbilda mig. Det är min skyl-
dighet att  hjälpa dem som har det säm-
re ställt. I till exempel Syrien har 
många barn aldrig upplevt fredstid. 
De har inte fått  leva ett  tryggt liv som 
vanliga barn i eget hem. 

Jenni säger att  man också kan hjäl-
pa på nära håll och i vardagen:

– Jag är motionskompis i Jyväskylä 
och går ut med gamla och med 
människor med funktionsnedsätt -

Starta en egen insamling på webbsidan oma.pelastakaalapset.fi 
Det tar bara några minuter att skapa en insamling, som du sedan kan dela i till exempel Facebook eller per e-post. 
På din insamlingssida kan du se hur mycket medel som kommer in till din insamling.

ning, till exempel synskadade. Ett  mö-
te kommer jag alltid att  minnas. Till-
sammans med en annan motionskom-
pis hjälpte vi en över 90-årig kvinna 
att  komma ut. Den underbara damen 
var så tacksam och lycklig för den lil-
la stunden som vi tillbringade tillsam-
mans med henne. Det är något som vi 
alla borde dra lärdom av.  

1 • 2017

Framtiden nu -tidningen utkom-
mer i maj och i november. I 
tidningen berättar vi om vårt 
arbete som vi utför med stöd av 
våra givare för att hjälpa barn i 
hemlandet och i världen.
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Faddrar och månadsgivare ger barn en 
bättre framtid

Som Rädda Barnens fadder eller månadsgivare beskyddar 
du barn och hjälper dem att börja skolan. Tack vare ditt 
regelbundna stöd kan vi hjälpa barn snabbt och länge.

www.raddabarnen.fi/fadder 
www.raddabarnen.fi/manadsgivare 
eller ring 010 843 5078

Din bemärkelsedag kan förändra livet  
för ett barn

En bemärkelsedagsinsamling är lätt att ordna. Be bara 
gratulanterna ge en gåva till Rädda Barnens katastroffond.  
Du kan som mål för din insamling välja det biståndsmål  
som är viktigt för dig.

www.raddabarnen.fi/bemarkelsedag 
eller ring 010 843 5078

Genom ett testamente ger du barn en  
god morgondag i arv

Rädda Barnen är en traditionell inhemsk barnskyddsorgani-
sation och ett tillförlitligt alternativ när du genom testamen-
tet vill hjälpa nödställda barn.

www.raddabarnen.fi/testamente 
eller ring 010 843 5215

Önskebutikens kort uppfyller barns 
önskningar

Med Önskebutikens ideella gåvor sprider du hjälpandets 
glädje bland vänner och anhöriga. På Önskebutikens kort 
får gåvans mottagare läsa hur ni tillsammans uppfyller 
barns önskningar och förverkligar deras drömmar.

www.raddabarnen.fi/toivekauppa 
eller ring 010 843 5197

Du kan hjälpa barn här hemma och ute i världen på 
många sätt.  Varje donation har en stor betydelse.
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TILLSAMMANS  
MOT EN BÄTTRE  
VÄRLD FÖR BARN


