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Vår månadsgivare Esko Valtaoja: 

Meningen med livet är att vi 
hjälper varandra

Sunita i Nepal räddades 
från barnarbete

Hjälp till rohingyer på flykt 
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Judi och Mohammed som flydde från 
Syrien får hjälp i ett flyktingläger i Irak

Trettonåriga Judi hade en lycklig 
barndom i Syrien. Det gick bra 
i skolan och hon hade många 

vänner. Nu minns hon med vemod hur 
roligt det var att göra utflykter med 
familjen.

Men kriget förändrade allt. När  
Judis pappa fick höra att extrema rö-
relsen Isis krigare närmade sig byn 
familjen bodde i, beslöt han att fly 
med sin familj till Irak. Där hamnade 
familjen slutligen i flyktinglägret 
Gawilan. Judi berättar:

– Vi gav oss hastigt av mitt i nat-
ten och gick över gränsen till Duhok. 
Vi var tvungna att lämna allt.

Enbart till Irak har det kommit cir-
ka 250 000 flyktingar från Syrien. Det 
är inte lätt för flyktingfamiljer att för-
sörja sig i ett främmande land. Ock-
så Judis pappa hamnade i en svår si-
tuation i flyktinglägret, och han blev 
tvungen att ta lån för att försörja fa-
miljen.

Situationen förbättrades ändå 
märkbart då Judis familj började få ett 
månatligt bidrag av oss. Med det kun-
de de skaffa mat och annat som de 
akut behöver. Bidragen, som vi kan de-
la ut tack vare givarnas stöd, är livs-
viktiga för de nödställda familjerna.

Vi stärker också beskyddet av barn 
i de irakiska flyktinglägren, eftersom 
till exempel våldet mot kvinnor och 
barn i lägren har ökat på grund av nö-
den och stressen. Många barn har för-
lorat sina anhöriga och därför blivit 
utan tillräcklig omsorg och trygghet.

Vi vill skydda och hjälpa barn att 
återhämta sig, och därför informerar 
våra medarbetare om hur man kän-
ner igen situationer där barn är i ak-
ut fara och snabbt behöver hjälp för 
att klara sig. Föräldrarna får av oss 

De syriska barnens vardag har i redan sju års tid präglats av våld och krig. Mohammed 
och Judi flydde från Syrien till Irak, och deras liv i flyktinglägret underlättades när deras 
familjer med hjälp av våra givare och utrikesministeriet började få understöd.

veta hur de kan hjälpa sina barn som 
upplevt krigets fasor. 

För barnen ordnar vi klubbverk-
samhet och kurser, och med hjälp av 
dem lär barnen sig bearbeta sina svå-
ra erfarenheter.

Också Judi har hittat glädjen i livet 
genom klubbar och kurser, samt tack 
vare den hjälp som det ekonomiska 
stödet ger. Pappan har dessutom gläd-
jande nog fått arbete som lärare.

Också femtonåriga Mohammed 
flydde med sin familj från Syrien till 
flyktinglägret Gawilan i Irak. Hans 
pappa hade dött, och därför var det 
i början Mohammed som fick ansva-
ra för familjens försörjning i flykting-
lägret.

Mohammed arbetade som snicka-
re från sex på morgonen till sju på 
kvällen. Hans lön var som lägst bara 
fyra dollar per dag, cirka 3,25 euro. 

Judi bor i flyktinglägret med sina 
föräldrar och tre yngre syskon.
BILD: NOELLE IBARRA/RÄDDA BARNEN

Mohammed berättar:
– När Rädda Barnens socialarbe-

tare frågade om jag ville gå i skola 
svarade jag genast att jag gärna ville 
det, men att jag var tvungen att ar-
beta för att familjen skulle klara sig.

Precis som Judis familj fick också 
Mohammeds familj bidrag av oss, och 
med stöd av oss har Mohammed kun-
nat börja gå i skolan igen. Moham-
med deltar dessutom i verksamheten 
i både ett ungdomscenter och en jour-
nalistikklubb. De har både grundats 
med stöd av Rädda Barnen. Genom 
dem har Mohammed fått många nya 
vänner. 

Nu ser han ljusare på framtiden 
och han vågar drömma om att utbil-
da sig till ingenjör. 

Namnen är fingerade för att skydda barnens 
identitet.
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Mariyah botades från sin undernäring

Sudanesiska Mariyah föddes för 
tidigt och med svag hälsa. För-
äldrarna var fattiga och kunde 

inte skaffa tillräckligt mycket närings-
rik mat till dottern, så Mariyah drab-
bades av undernäring.

Mariyah vägde bara 7,3 kg när hon 

Miljoner människor behöver nödhjälp i Sudan, som har drabbats av fattigdom, 
våldsamheter och extrema väderfenomen. Med stöd av våra finländska givare och 
Europeiska unionen ombesörjde vi i fjol hjälp till över hundratusen människor i Sudan.

som tvååring togs in på sjukhuset 
Jabrat El Sheikhs näringscentral, som 
drivs av Rädda Barnen. 

– Min dotter var svag och skör. Jag 
var mycket orolig för hennes hälsa, 
berättar mamma Hassania.

I näringscentralen fick Mariyah ef-

fektiv vård i över en månads tid. Nu 
är hon fullständigt botad och har fått 
återvända hem.

–  Min dotters hälsa förbättrades 
efter att man inledde näringspro-
grammet. Jag är lycklig över att se 
henne frisk.

Regionen Jabrat El Sheikh ligger i 
delstaten norra Kordofan i mellersta 
Sudan. Vår hjälpinsats ifjol nådde  
108 090 människor i norra Kordofan 
samt granndelstaten norra Darfur.

Vi arbetade för att barn och famil-
jer i nöd skulle få hälsovård. Vi främ-
jade barns näringstillstånd och såg till 
att undernärda barn fick vård. Inalles 
4 461 barn under fem år samt 2966 
gravida eller ammande kvinnor fick 
med vårt stöd vård för undernäring.

Kring 5,5 miljoner sudaneser upp-
skattas vara i behov av humanitärt 
bistånd. Orsaken till hjälpbehovet är 
bland annat inre konflikter, flykting-
skap samt torrperioder som har or-
sakat allvarlig matbrist i landet.

I norra Darfur och norra Kordofan 
fungerar hälsovården bristfälligt och 
situationen när det gäller vatten och 
hygien är skral. Sjukdomar sprider sig 
lätt när det inte finns rent vatten och 
kunskapen om hygien är dålig. De 
som arbetar inom vården saknar till-
räcklig utbildning och tillgången till 
mediciner är bristfällig.

Med hjälp av våra givare har vi ock-
så höjt vårdcentralernas utrustnings-
nivå samt stött vaccineringskampan-
jer. Vi har stött åtgärder för att för-
bättra hygienen genom reparation av 
wc-utrymmen, vi har delat ut vat-
tenreningsmaterial, och vi har ordnat 
kurser i hygien och hälsa.

I år har vi utökat våra hjälpinsat-
ser också till sydsudanesiska flykting-
ar som kommit till södra Kordofan 
och norra Darfur. 

Tack vare våra givare är Mariyah 
numera en frisk tvååring. 
BILD: RÄDDA BARNEN
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Esko Valtaoja

Professor emeritus i astronomi Esko 
Valtaoja, 66,  är en ansedd vetenskaps-
man, känd för att popularisera veten-
skaplig information. 

Esko har skrivit tio böcker och till-
delades priset Fack-Finlandia 2002 
för boken Hemma i världsrymden. 

Esko har varit Rädda Barnens må-
nadsgivare i över tio år.

BILD: IIRO RAUTIAINEN
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Hungern efter kunskap har fun-
nits hos Esko Valtaoja ända se-
dan han var liten. Han lärde 

sig läsa redan som fyraåring och se-
dan dess har han trivts i böckernas 
värld. Astronomin kom tidigt med i 
bilden. Esko berättar:

– Så länge jag minns har jag velat 
studera stjärnvetenskaperna. Musse 
Pigg och månraketen var den första 
boken om rymden jag läste. Redan 
som barn tyckte jag att stjärnorna på 
himlen var ett av de allra förunderli-
gaste fenomenen i världsalltet. När 
man under mörka höstkvällar beu-
ndrar stjärnhimlens skönhet blir man 
lätt till sinnes.

– Det är bra att hålla fast vid sitt 
barnasinne. Nyfikenheten och viljan 
att ta reda på saker och ting har all-
tid varit en del av mig. Fortfarande 
ser jag dagligen nya under, världen 
är proppfull av dem.

– Betrakta världen från alla håll 
och kanter, kritiskt och öppet med 
kärlek. Det finns brister, men många 
möjligheter. När man är nyfiken upp- 
täcker man alltid något nytt och fö-
runderligt vackert. Att undra och ifrå-
gasätta gör också hjärnan gott, det 
gör att man inte blir uttråkad.

Esko vill kämpa mot dysterhet och 
pessimism inför framtiden. Vi glöm-
mer lätt att människans liv bara blir 
bättre och bättre.

– Vi lever i en tid då allt är bättre 

Meningen med livet är att vi hjälper 
varandra
Professor emeritus i astronomi Esko Valtaoja anser att världen är full av hopp och 
möjligheter. Vi måste bara inse att allt gott utgår från viljan att hjälpa våra medmänniskor 
både nära och fjärran. Esko har redan varit Rädda Barnens månadsgivare i över tio år.

bygga broar mellan olika kulturer, in-
te murar. 

Världen är full av hopp och framti-
den är på vårt ansvar.

– Människan har under världshis-
torien ofta gjort fel, för att sedan kor-
rigera sitt fel och göra rätt. Det är 
ingen fara på färde i världen om vi 
bara fattar de rätta besluten. Var och 
en av oss bör vara vaken och aktiv, 
ta personligt ansvar i både stora och 
små frågor. 

Esko stöder regelbundet många or-
ganisationers verksamhet. Han har 
redan varit Rädda Barnens månads-
givare i över tio år. Han anser att det 
är viktigt att ge av det man har, på 
det sättet kan man vara med och gö-
ra saker rätt samt bygga upp jämlik-
heten i Finland och i världen.  

– När vi hjälper nödställda barn 
hjälper vi samtidigt våra egna barn 
och barnbarn, eftersom vi genom vår 
hjälp avskaffar ojämlikhet och bygger 
upp fred. Genom att hjälpa kan vi ock-
så visa vår tacksamhet för den välfärd 
som vi själva har fått.

– En människa har lyckats i sitt liv 
då hon lämnar efter sig en bättre vär-
ld än den hon föddes till. Människan 
borde tänka och leva sitt liv så att hon 
före sitt sista andetag kan säga till 
världen: Tack, värld. Och världen sva-
rar: Tack, du. 

 

än någonsin förr. Man behöver inte 
mer än tänka på hur Finland såg ut 
för hundra år sedan för att förstå det 
här. Ute i världen har fattigdomen 
minskat och allt fler barn får gå i sko-
la. Men mycket ska ännu göras innan 
världen är en bra plats för alla män-
niskor.

– I skolundervisningen borde man 
beakta positivitet och tro på en god 
framtid. Skolorna borde ha ett läro-
ämne som kunde kallas Förundran över 
världen. Man borde också undervisa 
mer visdom och förståelse i skolorna. 
Förutom konsten att tala och skriva 
borde alla lära sig konsten att tänka.

Esko är en glad optimist. I sin se-
naste bok Kohti ikuisuutta (Mot evig-
heten) skriver han också så här: "Vi 
vet fortfarande inte vart vår eller 
världsalltets resa för oss, men det 
finns inget skäl till att inte fortsätta 
färden med glatt humör. Även om må-
let fortfarande ligger i dunkel, bådar 
färden hittills gott också för det vi har 
framför oss."

Upplysningens tid fortgår; vetens-
kap, humanism och kunskap skapar 
en bättre värld. 

– Människan står inför en dubbel 
utmaning; att rädda jorden och räd-
da människan. Klimatförändring, fat-
tigdom och global ojämlikhet är frå-
gor som kan lösas, bara det i världen 
finns vilja, kunskap, visdom och för-
måga att fatta rätta beslut. Vi ska 

Om du inte ännu är vår månadsgivare, kom nu med och rädda barn! Du kan välja en lämplig summa som du 
hjälper barn med varje månad. Ring 050 433 1348 eller anmäl dig på webben: www.raddabarnen.fi/donera

BILD: IIRO RAUTIAINEN
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1545 barn i stödfamilj

283 barn i feriehem

854 barn hade en stödperson

185 barn i familjevård

179 barn hade en Sportfadder

34 barn i barnhem

55 barn i familjerehabilitering

169 familjer fick utbildning och väntade fosterbarn

76 asylsökande barn i enheter för minderåriga

1 559 barn och unga fick stöd genom programmet Vägkost 
för livet:
• 666 studerande på andra stadiet fick stöd för anskaffning av 

läromedel 
• 781 under 18-år gamla fick stöd för hobbyverksamhet
• 112 barn fick stöd av en mentor för sina studier

15 658 unga inom webbungdomsverksamheten

Exempel

2017
Vår hjälp nådde barn i hemlandet

6  
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Medborgarinitiativet om kostnadsfri 
utbildning på andra stadiet behandlas i 
riksdagen 
Ett betydande hinder för ungas utbildning är brist på pengar.  Rentav var fjärde elev 
som avbryter sina studier på andra stadiet, det vill säga i gymnasier eller yrkesinriktade 
skolor berättar att bristen på pengar medverkade till att studierna avbröts.

Av de ungdomar som saknar examen och inte går på någon utbildning har nästan hälf-
ten tvingats skära ner på eller ge upp studierna på grund av brist på pengar. På andra 
stadiet är det främst studiematerial och -redskap som kostar.

Sammanlagt 53 098 finländare undertecknade medborgarinitiativet Avgiftsfri utbildning 
på andra stadiet för alla. Undertecknarna kräver att riksdagen utarbetar en grundlig 
utredning och vidtar nödvändiga åtgärder samt genomför lagändringar för att avskaffa 
avgifterna för gymnasie- och yrkesstudier.  Alla studerande ska ha lika möjligheter att 
studera på andra stadiet.  

Alla unga människor bör ha möjlighet att studera så långt intresse och förmåga räcker. 
En svag ekonomi i familjen får inte försätta ungdomar i olikvärdig ställning.

Rädda Barnen och de övriga organisationerna som satte i gång medborgarinitiativet 
önskar att riksdagen behandlar initiativet redan före sommarens sessionspaus.

Rädda Barnen har i redan tjugo år hjälpt fattiga familjers barn att studera i gymnasier 
och yrkesinriktade skolor. År 2017 till exempel stödde Rädda Barnen med hjälp av våra 
givare 1 559 bans skolgång eller hobbyverksamhet.

   7
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Barn återvänder till skolan  
i Bangladesh
Liza blev tvungen att sluta i skolan, eftersom det blev omöjligt för föräldrarna att med 
sin dagsinkomst, tre euro, både försörja familjen och hålla Liza i skolan. Med stöd av våra 
givare kunde Liza ändå för fem år sedan återvända till skolan. Nu går hon i åttonde klass. 

Liza hjälper gärna andra barn. Hon har 
redan länge varit en aktiv medlem i 
barnklubben som vi har grundat. 
BILD: MONIR UDDIN NISHAT/RÄDDA BARNEN

vara bekymrad för maten. I stället 
försöker jag spara 200 taka (2 euro) 
varje månad på mitt bankkonto, som 
en säkerhet.

Rädda Barnen arbetar i Bangla-
desh för att avskaffa barnfattigdom, 
skadligt barnarbete samt barnäkten-
skap. Vårt mål är att få barnen till 
skolan, som Liza. Åren 2011–2017 var 
vi med och utvecklade det statliga so-
cialskyddet i regionerna Mymensingh 
och Netrokona. Vi medverkade till att 
särskilt de allra fattigaste familjerna 
och barnen skulle få tillgång till stöd 
och övriga allmänna tjänster.

Understöd för skolgång, moder-
skapsbidrag, änkepensioner och öv-
riga offentliga stöd underlättar famil-
jernas liv så mycket att de kan hålla 
sina barn i skolan, och då undkommer 
barnen barnarbete samt barnäkten-
skap.

Med stöd av oss har man i byarna 
grundat grupper med vuxna och barn, 
som styr barnen till byskolorna eller 
direkt till de grundskolorna. Grupper-
na samlar information och diskuterar 
med skolmyndigheterna situationen 
för barn som ska flytta över till den 
offentliga skolan, och därmed får bar-
nen gratis skolgång eller statligt so-
cialbidrag. Så skedde också i Lizas fall. 

Att driva byskolor har visat sig va-
ra ett bra sätt att få barnen att gå i 
skola. I fjol till exempel flyttade 1253 
elever från byskolorna över till grund-
skolans sjätte klass, för att där fort-
sätta skolgången. 

L izas pappa är murare och hen-
nes mamma är hemma och tar 
hand om Lizas lillebror. Mamman 

har också ströjobb i hushåll och på 
jordbruk i trakten. Föräldrarnas sam-
manlagda inkomster på cirka tre eu-
ro om dagen  räcker inte till. Därför 
blev Liza en gång tvungen att avbry-
ta sin skolgång.

Men för fem år sedan tog Lizas liv 
en ny vändning. Då kunde hon fort-
sätta sin skolgång i byskolan som 
grundades med stöd av våra givare. 
Liza gick i vår byskola i tre år, och ef-
ter det fortsatte hon år 2015 i den 
statliga grundskolan. Grundskolestu-
dierna för med sig utgifter för famil-
jen, och därför sörjde vi för tillsam-
mans med skolan och de lokala myn-
digheterna att Liza fick understöd.

Trettonåriga Liza lever nu som en 
ganska vanlig bangladeshisk tonårs-
flicka. På fritiden hjälper hon sin mam-
ma i hushållet, tar hand som sin lille-
bror och umgås med sina vänner. Liza 
klarar sig bra i skolan. 

Förutom understödet för Lizas 
skolgång får familjen månatligen 30 

kg ris gratis av staten. Också den bi-
drar till att trygga Lizas skolgång. Li-
zas mamma berättar: 

− Jag är mycket glad att min dot-
ter utan problem kan fortsätta i sko-
lan. Jag vill se till att hon får den ut-
bildning hon önskar sig. Stödet hjäl-
per oss mycket. Nu behöver jag inte 

Liza fick för fem år sedan börja i bysko-
lan som drevs av Rädda Barnen. Det är 
viktigt att tonåriga flickor går i skola 
så de inte hamnar i skadligt arbete 
eller för tidiga äktenskap. Med stöd 
av våra givare får flickorna bo kvar 
hemma, gå i skola och umgås med sina 
vänner. 
BILD: MONIR UDDIN NISHAT/RÄDDA BARNEN
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Hjälp till rohingyer på flykt
Över 900 000 rohingyer från Myanmar har flytt till Bangladesh. De lever i överfulla  
flyktingläger i mycket svåra förhållanden. Rohingyerna hotas nu av en ny fara; monsunti-
den är inne med kraftiga regn, översvämningar och i värsta fall sjukdomsepidemier. Med 
stöd av våra givare samt utrikesministeriet hjälper vi flyktingar att förbereda sig inför 
monsunperioden.

rioden. Vi har bland annat till famil-
jerna delat ut materialpaket, med vil-
ka de har stärkt stommarna i sina 
boningar för att de bättre ska klara 
av slagregn och stormvindar. 

Barnvänliga utrymmen, vårdklini-
ker, kloaksystem och broar samt 
sluttningar som hotas av jordskred 
har förstärkts. Vi har också delat ut 
trygghetsarmband till barn. Med hjälp 
av det blir det lättare att hitta de an-
höriga ifall ett barn kommer ifrån sin 
familj.

Vi har också byggt upp nya matut-
delningsstationer och centralförråd 
för mediciner, hygienförpackningar 
och annat hjälpmaterial. På det viset 
försäkrar vi oss om att familjerna får 

Trebarnsmamman Zura hör till 
rohingya, den etniska minorite-
ten som har utsatts för diskri-

mination i Myanmar. Tillsammans 
med sin familj flydde hon för sitt liv i 
fjol, från Myanmar till Bangladesh.

Av de rohingyer som bor i området 
Cox’s Bazar anlände nästan 700 000 
till lägren efter den 25 augusti i fjol, då 
våldet mot rohingyerna trappades upp 
i Myanmar. Zura berättar:

– Vi flydde från Myanmar för att 
rädda våra liv. Men nu hotas vi av 
sjukdomar.

Zuras familj och de övriga rohin-
gyerna har trängt ihop sig i tält och 
boningar byggda av plastpresenning-
ar och bambu. I lägret råder brist på 
både rent vatten, vårdtjänster och 
fungerande toaletter.

Smittsamma sjukdomar sprids 
snabbt i de trånga och smutsiga för-
hållandena. Många av flyktingarna li-
der av undernäring, vilket ytterligare 
ökar mottagligheten för sjukdomar.

Zura är med i Rädda Barnens vat-
ten-, sanitets- och hygienkommitté, 
vars medlemmar informerar flykting-
arna i lägren om hur de kan skydda 
sig mot smittosamma sjukdomar.  
Zura träffar dagligen 4–8 kvinnor, 
med vilka hon diskuterar frågor rö-
rande renlighet och hygien.

Snart behövs det allt fler aktiva 
människor som Zura, för monsunti-
den närmar sig i Bangladesh. Mons-
unen för med sig kraftiga regn och 
stormar som kan orsaka jordskred 
och översvämningar. Många av täl-
ten, boningarna och de övriga bygg-
naderna riskerar att förstöras.

Rädda Barnen har redan i flera må-
nader hjälpt flyktingarna att förbere-
da sig för den kommande monsunpe-

mat och förnödenheter ifall av att 
regnen skär av vägar.

Rädda Barnens hjälpinsatser har 
nått över 650 000 människor, varav 
över hälften är barn. Vi har delat ut 
mat och förnödenheter, inrättat nio 
hälsokliniker och byggt över 500 to-
aletter och 30 brunnar. För barn har 
vi inrättat cirka hundra barnvänliga 
utrymmen samt över hundra utbild-
ningscentraler.

Rädda Barnen i Finland hjälper 
rohingyas att förbereda sig och kla-
ra sig igenom regnperioden med ett 
bidrag på 400 000 euro. 

Zuras namn är fingerat för att skydda hennes 
identitet. 

På bilden har Zura sitt 
yngsta barn i famnen. Sonen 
är tio månader gammal. 
BILD: JOAN MARIE DEL MUNDO/ 
RÄDDA BARNEN
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Piia Jeremejeff, vicehäradshövding 
och jurist för kapitalförvaltningen.

I ärenden som gäller testamenten betjänas du  
av Sari Meller, chef för medelanskaffningen
tfn 050 400 8199
sari.meller@raddabarnen.fi

Mera information på finska finns på vår webbsida och där kan du 
också beställa vår broschyr om testamenten och få information om 
våra testamentskvällar: www.pelastakaalapset.fi/testamentti

P iia Jeremejeff, vicehäradshöv-
ding och jurist för kapitalförvalt-
ningen, berättar:

– Testamentet är ett sätt att pla-
nera sitt liv och att trygga sina anhö-
rigas framtid. Många anser att ett 
testamente inte behövs, eftersom 
man är gift och har barn. Men ett tes-
tamente har flera goda sidor. Genom 
det kan de anhöriga till exempel mins-
ka arvsskatten.

Förutom att man tryggar sina när-
mastes framtid kan man i testamen-
tet stöda ett biståndsarbete som man 
upplever vara viktigt.

–Många som testamenterar en gå-
va har själva tidigare fått hjälp, och 
genom gåvan vill man låta det goda 
gå vidare och till exempel hjälpa barn 
i motsvarande situation att klara sig 
och komma vidare i livet. 

Också en liten testamentsgåva är 
en stor välgärning. Att testamentera 
sin egendom till en allmännyttig or-
ganisation handlar också om skatte-
planering.

– Allmännyttiga organisationer be-
höver inte betala arvsskatt för egen-
dom de får genom ett testamente. 
Det går att testamentera egendom 
till en organisation på många sätt. 
Man kan till exempel testamentera 
en viss penningsumma, en lägenhet, 
värdepapper eller en tavla.

Ett testamente kan också ändras 
genom ett nytt testamente, ifall det 
sker förändringar i ens liv eller för-
mögenhet.

– Det lönar sig inte att skjuta upp 
saken i åratal. När tankarna om arv 
och testamente börjar dyka upp är 
det dags att skrida till verket. Med 

Också en liten testamentsgåva är 
en stor välgärning
Genom att upprätta ett testamente kan du värna om dina närmaste, och om du så önskar 
också om värden som är viktiga för dig. Allt flera finländare skriver i sitt testamente 
in en klausul där man med en del av sin egendom stöder arbetet i en organisation 
som man upplever vara viktig. Att testamentera även en liten del av sitt arv till ideella 
organisationer är en välgärning.

hjälp av en juridisk expert är det lätt 
att upprätta ett testamente. De som 
upprättar sitt testamente är utan un-
dantag lättade när de upptäcker hur 
enkelt det är. Om den avlidne inte har 
arvingar och inte har upprättat ett 
testamente tillfaller egendomen sta-
ten. Kusiner ärver inte längre.

Om man vill testamentera sin egen-
dom enkom för en viss verksamhet 
lönar det sig att kontakta den aktu-
ella organisationen, antingen direkt 
eller genom ett juridiskt ombud, för 
att ens önskan ska bli antecknad på 
rätt sätt.

– Ifall man vill styra testamentsgå-
van till en mycket specifik verksam-
het bör man i testamentet beakta att 
den specifika verksamheten kanske in-
te längre finns i organisationen om 
till exempel tio år. För att organisa-
tionen ändå ska kunna ta emot tes-
tamentsgåvan, bör man i testamen-
tet uppge som andrahandsalternativ 
ett allmännare mål eller organisatio-
nens allmänna verksamhet.

– När pappren är klara har man 
sluppit ett bekymmer. Och när testa-

mentet är upprättat tillsammans med 
en jurist kan man vara säker på att 
testamentsgivarens vilja kommer att 
förverkligas på önskat sätt. 
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Sunita i Nepal räddades från barnarbete

Sunita berättar:
– Mina föräldrar ville att jag 

skulle studera trots att vi hade 
det svårt ekonomiskt. Men jag dröm-
de om bättre inkomster och ett gott 
liv i Katmandu.

En av Sunitas klasskamrater och 
vår medarbetare fick höra om Suni-
tas planer, och då gick de på besök 
hem till Sunita. De berättade för flick-
an hur många faror som är förknip-
pade med barnarbete, och hur hon i 
Katmandu skulle tvingas arbeta långa 
dagar för en obefintlig lön.

Sunita fick också veta att hon ge-
nom att fortsätta i skolan skulle få 
möjlighet till ett helt annat liv och en 
helt annan framtid. Sunita beslöt att 
stanna hemma och gå tillbaka till sko-
lan. Det kan ha räddat hela hennes liv.

Nu är fjortonåriga Sunita trygg 
och full av energi. Förutom att hon 
går i skolan har hon många olika syss-
lor att sköta i hemmet.

På morgonen innan hon går till sko-
lan hämtar hon vatten från byns ge-
mensamma vattenpost, lagar mat till 
sina två småsyskon, och följer dem 
sedan till skolan. På eftermiddagen 
efter skoldagen tar Sunita åter hand 
om sina syskon och utfodrar familjens 
boskap.

Sunita bor i regionen Kavrepalan-

När nepalesiska Sunita gick i åttan avbröt hon sin skolgång. Hon hade planer om att 
flytta hemifrån och börja arbeta i huvudstaden Katmandu. Våra medarbetare lyckades 
ändå övertyga Sunita om hur viktig skolan är, och flickan ändrade sin framtidsplan.

chowk i mellersta Nepal. Familjen är 
fattig och den lilla jordlott familjen 
har kan inte försörja dem mat under 
hela året. Därför arbetar pappan i 
en tegelfabrik en del av året, och 
mamman skaffar extra inkomster på 
byggen och gårdsbruk.

Sunitas fall är ett exempel på vad 
Rädda Barnen med givarnas stöd 
åstadkommer i Nepal. De personliga 
samtalen med barn och deras famil-
jer är livsviktiga, och de visar barnen 
hur viktiga och värdefulla de är.

Barn som bor i ensligt belägna by-
ar och som tidigare inte gick i skolan 

har genom vårt arbete kunnat inleda 
sina studier och deltar nu också i vå-
ra barnklubbars verksamhet. Också 
barn som fallit offer för barnäktenskap 
och människohandel får hjälp av oss 
och kan börja gå i skola.

Avsaknaden av information försvå-
rar barns liv i fattiga, avsides trakter. 
Fattiga familjer kan hålla kvar sina 
barn i skolan när vi hjälper dem att 
ansöka om statligt socialskydd. Med 
stöd av våra givare förbättrar vi ock-
så kvaliteten på undervisningen och 
introducerar barncentrerade under-
visningstekniker.

Sunitas föräldrar är glada över att 
Sunitas liv har tagit en ny riktning. 
Mamma Kalpana säger:

– Jag vill att hon skall gå i skola, trots 
att vi har det svårt. Jag är nöjd. 

Sunita hade för avsikt att börja arbeta i 
Katmandu och hade redan avbrutit sin 
skolgång. Med vårt stöd återvände hon 
ändå till skolan.
BILD: INDRA PRASAD GAIRAPIPLI/RÄDDA BARNEN

Hjälp Finlands och 
världens barn!
Betala in din gåva på 
insamlingskontot:
FI64 1017 3000 2107 27
eller ge en gåva på nätet:
www.raddabarnen.fi/donera

Tidningen Framtiden nu utkommer i juni 
och november. I tidningen berättar vi hur 
Rädda Barnen med stöd av givare 
hjälper barn i Finland och ute i världen.
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1 • 2018

Vår månadsgivare Esko Valtaoja: 

Meningen med livet är att vi 
hjälper varandra

Sunita i Nepal räddades 
från barnarbete

Hjälp till rohingyer på flykt 

Pärmbild:
Rädda Barnen hjälper barn i 
Syrien och närområdet. Tack 
vare insamlade medel får bar-
nen bland annat mat, skydd, 
kläder och psykosocialt stöd. 
Flickan på bilden bor i ett 
läger i Bekaadalen i Libanon 
och deltar i verksamheten av 
ett barnvänligt utrymme som 
Rädda Barnen driver.
BILD: NOUR WAHID/RÄDDA 
BARNEN
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Som månadsgivare är du varje dag  
ett stöd för barn
Tillsammans hjälper vi de allra minsta och svagaste; 
undernärda barn, barnarbetare och hemlösa barn. Här 
hemma stöder vi fattiga familjers barn samt familjer som 
har det svårt. Som månadsgivare hjälper du barn med en 
för dig lämplig summa varje månad.

www.raddabarnen.fi/manadsgivare 
eller ring 050 433 1348

Din bemärkelsedag kan förändra barns liv
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 050 433 1348

Du kan testamentera en bättre värld  
åt barn
Din hjälp kan nå barn ännu efter ditt liv om du skriver in en 
gåva till Rädda Barnen rf i ditt testamente.  En testaments- 
gåva är ett gripande budskap till efterkommande genera- 
tioner om de värden som du ville värna om.

www.raddabarnen.fi/testamente 
eller ring 050 400 8199

Med kort från Önskebutiken uppfyller du 
barns önskemål
Med Önskebutikens immateriella gåvor sprider du hjälpan-
dets glädje bland vänner och anhöriga. På Önskebutikens 
kort får gåvans mottagare läsa hur ni tillsammans uppfyl-
ler barns önskningar och förverkligar deras drömmar.

www.pelastakaalapset.fi/toivekauppa  
eller ring 050 520 9754

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


