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Det fi nns mycket av ofantlig 
godhet och glädje i världen

Kati blev Edvins 
stödperson och kompis

Vår hjälp når barn som 
drabbats av krig och 
katastrofer
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Kati blev Edvins stödperson och 
kompis

Edvin tävlingsåker på sin BMX-cykel på en ba-
na som liknar en liten motocrossbana. Trots 
att BMX-cykeln är liten går det undan när 

man behärskar den. Och det gör Edvin.
Edvin har vunnit fi nska mästerskapet i BMX i sin 

årsklass redan tre gånger, under åren 2015–2017. 
I augusti i år knep han silver i nordiska mästerska-
pen.

Edvin har alltid gillat just cykling. Kati Finne, som 
blev stödperson hos familjen Leppänen när Edvin 
var bara ett år gammal, kommer ihåg att pojken 
redan som treåring cyklade utan stödhjul. Själv 
cyklar Kati fortfarande med samma damcykel som 
hon hade år 2005 när hon cyklade iväg för att för 
första gången träffa Edvin.

Kati deltog i stödpersonsutbildningen av den 
enkla anledningen att hon ville leka. Kati minns 
hur det var när hon började som stödperson:

– Barn har ett så unikt sätt att vara och på den 
tiden hade jag inte ett enda barn i lekåldern i min 
bekantskapskrets. Därför gick jag med i frivillig-
verksamheten.

Kati blev Edvins stödperson och kompis. Edvins 
mamma och Kati kom överens om att Kati skulle 
träffa Edvin en gång i veckan. Kati berättar:

– Vi umgicks aktivt i sex år. Vi lekte mest och 
sportade. Under de här åren insåg jag att frivil-
ligarbetet är mycket mera än att leka och ha skoj 
med barn. Det är att ge och att sprida goda sa-

ker vidare. Det här hade jag inte alls tänkt på när 
jag började.

Det är sex år sedan Kati och Edvin råkade cyk-
la till Kuppis där Edvin för första gången såg hur 
man cyklar på en BMX. Och i den stunden för-
svann behovet av vänskapen i form av stödper-
sonsverksamhet.

Kati fi nns fortfarande till hands om det i famil-
jen Leppänen skulle uppstå en situation där hon 
behövs. Man har inte fattat något egentligt beslut 
om att avsluta stödpersonsrelationen. Den bara 
ersattes av BMX.

Edvins nuvarande tränare, Klavs Lisovski från 
Tallinn, är mångfaldig europamästare i BMX. 
Edvin är en av åkarna i en utvecklingsgrupp för 
begåvade åkare. Kostnaderna för träningen på 
toppnivå ombesörjs av de stödmedel som gruppen 
får. Träningen är gratis för åkarna.

Edvin minns inte så noga vad allt han och Kati 
sysslade med, men cyklingen minns han. Utan 
Kati skulle han inte heller ha råkat på BMX-banan 
den där viktiga dagen som förändrade hans liv. 
Edvin, som bor på tumanhand med sin mamma, 
berättar:

– När jag var liten tänkte jag förstås inte på att 
Kati också var en hjälp för mamma. Mamma fi ck 
egen tid att sköta ärenden i lugn och ro medan 
Kati och jag lekte. 

Åbobon Kati Finne blev Edvin Leppänens stödperson när Edvin var ett år 
gammal. Idag är trettonåriga Edvin en av de mest framgångsrika cyklisterna i 
sin årsklass. Kati minns att pojken redan som treåring cyklade utan stödhjul.

Rädda Barnens stödpersonsverksamhet är tidigt stöd med låg tröskel för barnfamiljer. Det är 
frivilligarbete som styrs professionellt, och alla stödpersoner utbildas till sin uppgift.

Stödpersonen behövs framför allt då barnets och familjens eget sociala nätverk är litet. 
Stödpersonen träffar barnet eller familjen ett par gånger per månad, några timmar per gång.

Stödpersoner kan hjälpa familjen på många olika sätt. De kan till exempel lyssna och diskutera 
med barnet, utöva en hobby med barnet eller hjälpa till med läxorna.

År 2016 hade nästan tusen barn en egen stödperson via Rädda Barnen. Våra givare stöder 
verksamheten. 

Läs mera: www.raddabarnen.fi /stodperson
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Kati och Edvin cyklade tillsammans om-
kring i Åbo i sex år. Numera är cyklingen 
vardagsmotion för Kati medan Edvin 
tävlar som BMX-åkare.
BILD: RAILI MYKKÄNEN/RÄDDA BARNEN
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So’di i Somalia hämtar sig från 
undernäring
Tio månader gamla So’di är ett av de 
över två miljoner barn som i Somalia 
har fått livsviktig hjälp genom Rädda 
Barnen hittills i år.

Mamma fi ck hjälp åt So’di i ett sjuk-
hus som stöds av Rädda Barnen. Sjuk-
huset är beläget i staden Adado. Mam-
man berättar:

– Flickan blev väldigt svag då hon 
hade diarré och hela tiden kräktes. Vi 
bor långt härifrån ute på landsbygden. 

Vår hjälp når barn som drabbats av 
krig och katastrofer
Med givarnas stöd hjälper Rädda Barnen barn i områden där de drabbas av 
naturkatastrofer, krig och våldsamma konfl ikter.

Vi åkte från vår hemstad med buss på 
morgonen och kom raka vägen hit för 
att få hjälp på kliniken i Adado.

Mamman är uppenbart lättad ef-
ter att ha fått hjälp, för nu hämtar sig 
fl ickan från undernäringen:

– Nu mår hon mycket bättre och 
hon leker rentav. Vi ger henne regel-
bundet kex [avsedda för behandling 
av undernäring], näringsrik mat och 
vatten.

Över 17 miljoner människor behö-
ver nödhjälp i Somalia, Kenya och 
Etiopien på grund av den stränga tor-

kan. Människorna har förlorat sin för-
sörjning och det råder brist på allt. 
Särskilt allvarlig är situationen för de 
undernärda barnen, för utan vård kan 
deras tillstånd leda rentav till döden.

Också i Baidoa i mellersta Soma-
lia har vi hjälpt nödställda människor 
att klara sig i katastrofen orsakad av 
torka. Vi har gett familjer regelbund-
na bidrag så att de kan skaffa bland 
annat mat. Vi också utbildar föräld-
rar, ledare av samfund samt myndig-
heter i att effektivera skyddet av barn.

So’di i sin mammas famn på sjuk-
huset som Rädda Barnen stöder, 
i Adado i Somalia. 
BILD: MUSTAFA SAEED/RÄDDA BARNEN
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Undernäring och sjukdomar 
hotar rohingya-barnens liv

Förhållandena för de rohingyas som 
har fl ytt våldsamheterna i Myanmar 
till grannlandet Bangladesh är myck-
et svåra. En del av barnen har kom-
mit ensamma till de överbefolkade 
lägren. De har antingen kommit ifrån 
sina familjer eller förlorat sina föräld-
rar i oroligheterna. Barnen är rädda 
och hungriga.

Ju längre krisen pågår, desto mer 
hotas rohingya-barnen av undernä-
ring och sjukdomar. För att förhindra 
att denna humanitära kris förvärras 
ytterligare måste barnen omedelbart 
få mera hjälp.

Rädda Barnen hjälper rohingya-
barn i både Myanmar och Bangla-
desh. Vid olika läger i Cox’s Bazar i 
Bangladesh har vi öppnat sjukvårds-
kliniker som ger livräddande vård åt 
barn. Vi har också delat ut mat, vat-
tenreningstabletter, blöjor, husgeråd 
och presenningar. Vi hjälper också 
barn som kommit ifrån sina vårdnads-
havare eller förlorat sina föräldrar i 
samband med våldsamheterna.

Hjälp och trygghet för barn 
i Irak

Över tre miljoner människor befi nner 
sig på fl ykt inom Irak som en följd av 
krig och våldsamheter. Tack vare stö-
det från våra givare kan vi hjälpa 
nödsatta familjer att försörja sig och 
stärka skyddet av deras barn.

På grund av den desperata situa-
tion som råder, har många föräldrar 
tvingats låta sina barn arbeta eller bli 
bortgifta. Följderna kan vara mycket 
allvarliga. Arbetet eller äktenskapet 
leder ofta till en avbruten skolgång 
för barnen. Risken för våld och utnytt-
jande ökar också.

Tillsammans med våra givare hjäl-
per vi barn i Irak. Vi bland annat de-
lar ut månatliga bidrag till utsatta fa-
miljer. Barnens föräldrar eller vård-
nadshavare kan då skaffa mat, medi-
ciner och skolmaterial.

Rädda Barnen skyddar också bar-
nen mot våld, utnyttjande och andra 
faror i fl yktinglägren. I de barnvänli-
ga utrymmen som vi har grundat kan 
barnen få leka, lära och läka tillsam-
mans med sina vänner.

Tillsammans hjälper vi barn 
också i Sudan

Med stöd av våra givare har vi kun-
nat öka vår hjälpverksamhet också i 
Sudan. Vi hjälper människor som har 
drabbats av naturkatastrofer och 
oroligheter i landet, samt också 
människor som har fl ytt till Sudan från 
våldsamheterna i Sydsudan.

Med vårt stöd får nödställda barn 
och familjer hälsovård i regionerna 
Darfur och Kordofan. Vi koncentre-
rar oss särskilt på att rädda svårt un-
dernärda barn samt att förbättra 
barns näringstillstånd.

I Darfur och Kordofan ger vi un-
derstöd till både sydsudanesiska fa-
miljer samt familjer i de samhällen 
som har tagit emot fl yktingarna. Bi-
dragen ger familjerna möjlighet att 
skaffa mat och trygga försörjningen. 
Vi förbättrar också vatten-, sanitets- 
och hygienförhållandena i området.

Vår hjälparbetare bedömer 
näringstillståndet hos en 1,5-årig 
pojke på en av Rädda Barnens 
hälsovårdskliniker i Bangladesh. 
BILD: RIK GOVERDE/RÄDDA BARNEN
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Trygghet och vård för Yemens 
barn

Rädda Barnen driver en stor nöd-
hjälpsoperation i Yemen, där en av 
världens mest förödande kriser pågår 
som bäst. Hela tre fjärdedelar av 
yemeniterna, det vill säga över 20 mil-
joner människor, är i behov av huma-
nitärt bistånd.

I Yemen har barn hamnat mitt i en 
extremt våldsam konfl ikt, och utöver 
det har de drabbats av en koleraepi-
demi och allvarlig matbrist.

Rädda Barnen stöder verksam-
heten i cirka hundra sjukvårdskliniker 
och sjukhus i Yemen. De ger vård åt 
barn som lider av bland annat under-

näring och kolera.
Dessutom delar Rädda Barnen ut 

bland annat mat, paket med hygien-
artiklar och skolmaterial till familjer. 
Vi har också inrättat utrymmen för 
barn där de kan tillbringa sin tid un-
der tillsyn av trygga vuxna. Enbart i 
år har vår hjälp nått över en halv mil-
jon barn.

Hjälp till översvämningsdrab-
bade i Sydasien 

Monsunregnen orsakade stor förö-
delse under sommaren och början av 
hösten i Sydasien. Hela 40 miljoner 
människor drabbades av de exceptio-
nellt rikliga regnen och översväm-

En pojke som lider av undernäring i 
Yemen får vård i ett sjukhus som Rädda 
Barnen stöder. 
BILD: MOHAMMED AWADH/RÄDDA BARNEN

Familjen på bilden fi ck en förpackning med 
hygienartiklar, vattenreningstabletter och 
hinkar av oss i Raptisonar i Nepal. 
BILD: RACHANA SHRESTHA/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

ningarna.
Rädda Barnen har länge verkat i 

regionen, och därmed kunde vi snabbt 
inleda hjälpåtgärderna i både Bang-
ladesh, Indien och Nepal.

Vi har till nödställda familjer delat 
ut bland annat paket med hygienar-
tiklar samt material att bygga tillfäl-
liga skydd av. Vi har också genom 
ekonomiska stöd hjälpt familjer, som 
förlorat sin försörjning och sin egen-
dom, att klara sig genom den värsta 
tiden.

Barn har fått skolmaterial av oss 
och de har kunnat återvända till sko-
lor som har rustats upp med vårt 
stöd. 
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För tillfället bor Tamers familj i 
ett läger för internfl yktingar i 
södra Syrien. Där har Tamer 

äntligen kunnat återuppta sin skol-
gång. Varje vardag går han i lägrets 
tältskola, och varje onsdag skyndar 
han till Rädda Barnens buss för att få 
mera undervisning.

Vår buss kör mellan läger för in-
ternfl yktingar och tillhandahåller an-
passad undervisning och fritidsverk-
samhet åt barn som på grund av kri-
get inte på länge gått i skola. För bar-
nen är bussens ankomst veckans höjd-
punkt. Tamer berättar:

– Tältskolan och lektionerna i bus-
sen är våra enda möjligheter att få 
undervisning i lägret. Alla barnen äls-

Tamer från Syrien går i skolan igen!
Syriska Tamer, 13, har gång efter gång tvingats fl y undan kriget och våldsamheterna i landet. 
Tamer var borta från skolan i fyra år, men nu har han äntligen kunnat börja studera igen. 
Han går i tältskola i lägret för internfl yktingar och deltar i lektionerna som Rädda Barnen 
ordnar i bussen, som kör mellan fl yktinglägren.  

kar tältskolan och bussen.
Rädda Barnens mål är att alla barn, 

överallt i världen, ska få fortsätta sin 
skolgång oberoende av humanitära 
katastrofer eller kriser.

Det handlar om ett enormt pro-
blem. Endast i Syrien fi nns det över 
1,7 miljoner barn som inte går i sko-
la. Av de syriska skolorna har rentav 
var tredje skola demolerats totalt, 
skadats eller tagits i annan använd-
ning, till exempel som inkvartering för 
fl yktingar.

Förutom att Rädda Barnen arrang-
erar undervisning i lägren stöder vi 
också lokala syriska skolor.

Skolan är en särskilt viktig plats för 
barn som har levt mitt i kaos och krig. 

Tamer är glad eftersom han får gå i 
skolan igen. 
BILD: OLIVE BRANCH ORGANIZATION/RÄDDA 
BARNEN

I skolan får de åter vara barn och 
bygga upp en framtid. I skolorna och 
de av Rädda Barnen inrättade tryg-
ga utrymmena får barn omvårdnad 
och hjälp att återhämta sig. Där kan 
de också tillbringa tid tillsammans 
med sina vänner och syssla med allt 
möjligt roligt.

– Jag vill lära mig läsa och skriva, 
säger Tamer och fortsätter:

– När jag nu har fått börja i skolan 
igen kommer jag att fortsätta stude-
ra så att jag kan bli ingenjör. 

Namnet har ändrats för att skydda barnets 
identitet.
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Hannu-Pekka Björkman
Hannu-Pekka Björkman, 48, skådespelare och 
professor i skådespelarkonst, har gjort en lång 
karriär inom teatern och spelat i många filmer 
och teveserier sedan mitten av 1990-talet.

Jussi-priset för bästa manliga huvudroll i fil-
men För levande och döda fick Hannu-Pekka år 
2005. År 2010 beviljade undervisnings- och kul-
turministeriet honom Finlandspriset som erkäns-
la för en betydande konstnärlig karriär. 

Hannu-Pekka har två barn, pojkar i åldern 9 
och 13. Hans käraste hobby är litteratur och 
han har också själv skrivit tre essäsamlingar. 

Hannu-Pekka har varit Rädda Barnens må-
nadsgivare i femton år.

 BILD: IIRO RAUTIAINEN
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Hannu-Pekka föddes i februari 
1969 i Kannonkoski i mellersta 
Finland. När han var tre år 

gammal fl yttade familjen till Ilmajoki i 
Österbotten. Hans mamma var stä-
derska och hans pappa var först skogs-
arbetare för att senare arbeta på en 
brädgård. Hannu-Pekka berättar:

– Jag blev uppfostrad av hela by-
samhället. Jag hade tur som fi ck en 
barndom i det gamla landsbygdssam-
hället på 70-talet. Hela byn var vår. 
Folk ställde kvasten framför dörren 
som ett tecken på att ingen var hem-
ma. För övrigt var det fritt upp och gå 
in och ut i husen. Det fanns plats och 
det fanns tid. Jag trivdes också för mig 
själv, i älvens och skogarnas land. 

Huset som Hannu-Pekka bodde i 
var också en verkstad där hans mor-
bror reparerade traktorer, bilar, ma-
skiner och allt möjligt.

– Det var många som kom till oss, 
i olika ärenden. Särskilt de dagar när 
min mamma bakade bröd var det 
många som tittade in. Jag gick ock-
så runt med bröd till olika hus. Jag 
kände till alla hus och namnen på 
människorna längs min skolväg. Det 
var en fi n plats för en liten pojke att 
växa upp.

– I skolan var jag en medelmåttig 
elev, och i hantverk var jag usel. I stäl-
let pratade jag mycket, och jag kun-
de berätta spökhistorier under hela 
den två timmar långa slöjdlektionen. 
Jag blev alltid ombedd att berätta his-
torier, och medan jag höll på fi ck de 
andra sina hantverk färdiga. Men in-
te jag.

Det fi nns mycket av ofantlig godhet 
och glädje i världen
Barndomens bysamhälle fostrade skådespelaren Hannu-Pekka Björkman till en människa, 
vars viktiga värden i livet är att hjälpa och bry sig om. Ett av hans sätt att visa kärlek till 
nästan är att hjälpa som Rädda Barnens månadsgivare. 

ofta om jag genom det här arbetet 
faktiskt hjälper någon? Sedan kom-
mer någon fram till mig och säger: 
Du gav mig hopp. I sådana stunder 
vet jag varför jag vill stiga ut på sce-
nen gång efter gång.

– Just nu jobbar jag med fi lminspel-
ning. Jag har huvudrollen i en fi lm som 
baserar sig på Kari Hotakainens ro-
man Människans lott. Jag spelar en man 
som har förlorat allt i en konkurs, men 
som gör allt för att dölja sin situation 
för sina familjemedlemmar. 

Hannu-Pekka har varit Rädda Bar-
nens månadsgivare i femton år. Han 
säger att hjälpandet är en av krafter-
na som håller världen i gång. 

– Det fi nns människor som lever 
ensamma, utan nära människors kär-
lek. De upplever sig stå utanför. Vi 
måste genom kärlekshandlingar hjäl-
pa dem att komma in i vår värld. 

– När det gäller att donera tycker 
jag att man ska donera till goda än-
damål, oberoende av att världen 
ibland verkar vara omöjlig att rädda. 
Jag vet att när man hjälper andra 
kommer det igen som något gott, en 
följd av goda gärningar. Den som in-
te hjälper håller en skatt instängd in-
om sig.

– Lyckligtvis vet vi att det fi nns 
mycket av ofantlig godhet och glädje 
i världen. Godheten syns ofta som en 
fullkomlig ödmjukhet inför livet. Öd-
mjukheten är alltid följsam, den ger 
aldrig vika. Om den tolvårige Hannu-
Pekka nu sade något viktigt till mig, 
den 48-årige Hannu-Pekka, skulle han 
säga: Tappa inte bort glädjen. 

 

Efter en muntlig tenta i geografi  i 
gymnasiet sade läraren till Hannu-
Pekka att han nog var bra på att ta-
la, men att det var skralare med inne-
hållet. Hannu-Pekka anser att det ut-
låtandet om något styrde in honom 
på skådespelarbanan. 

– I gymnasiet frågade modersmåls-
läraren en gång om jag hade funde-
rat på skådespelaryrket. Läraren 
tyckte att jag hade en skådespelares 
fötter; rytmen var den rätta och jag 
tassade inte omkring. Men då hade 
jag ännu inte en blek aning om att jag 
en dag skulle bli skådespelare.

– Efter gymnasiet jobbade jag med 
allt möjligt, som nattvakt, målare, 
chaufför och på en metallverkstad. 
Jag var visst 23 när jag kom ihåg vad 
modersmålsläraren hade sagt, och då 
beslöt jag att söka in på teaterhög-
skolan. Det var där allt började. Som 
skådespelare har jag enbart haft nyt-
ta av min brokiga yrkeskarriär. 

Hannu-Pekka har två pojkar på nio 
och tretton år, och med dem åker han 
ofta till barndomslandskapet i Ilma-
joki.

– Där får pojkarna uppleva det 
samma som jag upplevde när jag var 
barn. Mycket i Ilmajoki har föränd-
rats, men himlen är densamma liksom 
många träd. Och luften jag andas 
känns som förr.

I skådespelarens arbete är det vik-
tigt att ge människor hopp.

– Skillnaden mellan underhållning 
och konst är att underhållningen hjäl-
per en att glömma, konsten att min-
nas. Som skådespelare frågar jag mig 

Om du ännu inte är månadsgivare hos oss, kom med nu! Välj en lämplig summa med vilken du hjälper barn 
varje månad. Ring 050 433 1348 eller anmäl dig på nätet: www.raddabarnen.fi /manadsgivare
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Anssi fann sin egen väg
Anssi växte upp i Rädda Barnens barnhem. Han berättar hur han fann sin egen väg.

”Jag blev omhändertagen efter-
som min mamma lämnade mig 
på daghemmets gård. Hon kla-

rade inte av att ta hand om mig. Jag 
var cirka sex år när jag blev fl yttad 
från ett barnhem i Helsingfors till 
Rädda Barnens barnhem. 

Två vårdare kom för att hämta mig 
kvällen när jag skulle byta barnhem. 
Jag ville absolut inte åka. Jag kröp 
skrikande och gråtande under bor-
det. Jag klamrade mig fast vid bords-
benet. Efter det långa utbrottet satt 
jag slutligen med rödgråtna ögon i en 
bil.

Illustrationsbild. Barnet 
på bilden har inget 
samband med artikeln.

Rädda Barnen tog alltså hand om 
mig när jag växte upp. De första da-
garna var jag inte alls glad. Det var 
redan tredje gången som jag blev fl yt-
tad till en ny miljö. Men trots farhå-
gor och misstro blev livet småningom 
bättre och jag började snabbt kom-
ma överens med de övriga. I början 
hade jag två personliga vårdare, en 
kvinna och en man.

Småningom blev jag allt mer fäst 
vid kvinnan, och hon blev sedan min 
enda personliga vårdare. Jag minns 
att jag nästan genast fäste mig vid 
henne. Hon var och är fortfarande en 

sorts modersgestalt för mig. Jag sök-
te mig oftast till just de kvinnliga vår-
darna. Jag tror att det helt enkelt be-
ror på att jag aldrig hade haft en pap-
pa i mitt liv. Därför kändes män främ-
mande.

Under den första veckan blev jag 
bekant med Tiina, som var sju år. Hon 
hade bott ungefär en månad längre 
än jag i barnhemmet. Första gången 
jag såg henne hoppade hon i sängen 
i vardagsrummet. Jag gick genast för-
domsfritt med i leken och sedan den 
dagen var vi vänner. De övriga bar-
nen var äldre än vi, och eftersom jag 



   11

var blyg vågade jag inte göra nya be-
kantskaper.

I början gick jag i förskola från 
barnhemmet. I förskolan hade jag 
svårt att få kompisar. Jag minns att 
jag var lite rädd för en storvuxen 
fl icka som tyckte om att reta andra. 
Medan jag ännu bodde hos mamma 
lyckades jag få några kompisar. Men 
mamma hade alltid bråttom att fl yt-
ta till något nytt ställe, så mina kom-
pisrelationer blev kortvariga. 

I grundskolan var jag ganska tyst 
av mig. Jag gick lågstadiet i en speci-
alskola, för man ansåg att det var det 
bästa alternativet för mig.

Efter grundskolan började jag stu-
dera på en cateringlinje. I slutet av 
mitt första studieår insåg jag att jag 
var i fel bransch. Jag lyckades byta 
till en utbildning i grafi sk planering, 
fotografi  och konst. Men jag hade ing-

Din hjälp kan nå barn ännu efter ditt liv om du 
skriver in en gåva till Rädda Barnen rf i ditt 
testamente. En testamentsgåva är ett gripande 
budskap till efterkommande generationer om de 
värden som du ville värna om.

Du kan om du så önskar rikta din testamentsgåva 
till det biståndsmål som är viktigt just för dig. 
Varje gåva är värdefull för barn.

I frågor rörande testamenten betjänar dig 
Sari Meller, chef för medelanskaffning:
tfn 050 400 8199 eller sari.meller@raddabarnen.fi 

www.raddabarnen.fi /testamente

GE BARNEN I ARV 
EN BÄTTRE VÄRLD

et brinnande intresse för den bran-
schen heller när jag sökte in till ut-
bildningen. Ändå visste jag innerst in-
ne att den här gången skulle jag inte 
behöva avbryta mina studier. Och det 
behövde jag inte.

Det första året i yrkesinstitutet var 
svårast för mig. Jag var lite vilsen i 
mig själv. Jag hade svårt att uttrycka 
mig och ge ett tydligt intryck av mig 
själv. Jag upplevde ofta att jag helt 
enkelt inte hade något att säga till 
mina studiekamrater. Det var riktigt 
jobbigt att kämpa med inlärningssvå-
righeterna och den sociala pressen. 
Jag ifrågasatte ofta min förmåga och 
min lämplighet. Självkänslan och själv-
förtroendet prövades. Våga tro på sig 
själv eller inte?

Sedan fl yttade jag till en egen bo-
stad på barnhemmets tomt. Det kän-
des bra och naturligt att fl ytta och 

lära sig bli självständig. Min personli-
ga vårdare besökte mig regelbundet 
för att se hur jag klarade mig och hur 
det såg ut i bostaden.

Tre år senare tog jag min examen, 
trots all osäkerhet och bristande tro 
på min begåvning. Examensfesten fi -
rade vi i barnhemmet.

I fjol fl yttade jag äntligen till en 
egen liten hyresetta. Jag träffar re-
gelbundet mina närstående och jag 
har sporadisk kontakt med min per-
sonliga vårdare. Jag fi ck arbete i ett 
bibliotek. Jag lever en dag i taget ut-
an att fundera alltför mycket på fram-
tiden, jag tar allt som det kommer. 
Jag litar på att livet bär mig. Barn-
hemmet kan vara the möjlighet.” 

Personens namn är fi ngerat.
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Kavita är skolelev i första 
generationen

T idigare reste hela Kavitas familj 
omkring i Indien, till orter där 
det fanns arbete. På grund av 

de ständiga fl yttarna kunde barnen 
inte gå i skola regelbundet. Kavita 
måste ta hand om sina två yngre syst-
rar och hjälpa sin sjukliga mamma 
med både hushållssysslor och jord-
bruksarbete.

Barnens liv förändrades fullständigt 
när våra medarbetare träffade Kavi-
tas familj. Efter det fl yttade Kavita 
och hennes mamma, de två lillasyst-
rarna och storebror till mormor, för 
att barnen skulle få koncentrera sig 
på skolgång.

Tidigare fi ck den indiska fl ickan Kavita lägga all sin tid på att sköta hushåll och 
lillasystrar. Det fanns ingen tid för skolgång. Men våra medarbetare lyckades övertyga 
fl ickans föräldrar om att barnen måste få gå i skolan. Nu går fjortonåriga Kavita och 
hennes lillasystrar i skolan och det tänker de fortsätta med.

Pappan arbetar fortfarande på oli-
ka håll i Indien, och han är sällan hem-
ma. Kavita och hennes lillasystrar går 
nu i skola. Båda föräldrarna stöder 
helhjärtat barnens skolgång.

Kavitas dagar upptas av studier. 
Och hon har mycket att lära sig, för 
hon måste jobba duktigt för att kom-
ma ifatt sina jämnåriga skolkamrater.

Kavita är målmedveten och över-
tygad om skolgångens betydelse. Hon 
ska se till att också hennes lillasyst-
rar får gå i skola. Hon hjälper dem 
mer än gärna med skolarbetet. 

I delstaten Rajasthan är familjer 
som Kavitas inte alls ovanliga. Många 

måste på grund av kortvariga anställ-
ningar samt arbetslöshet ständigt 
fl ytta för att kunna försörja sig. 

Föräldrarnas inkomster räcker in-
te alltid till familjens försörjning i Ra-
jasthan, och därför hamnar många 
barn i arbete till exempel på byggen 
eller inom jordbruket, ibland långt 
borta hemifrån. Särskilt fl ickor löper 
också risk för barnäktenskap på 
grund av familjens fattigdom. Kavitas 
storasyster blev tvungen att avbryta 
sin skolgång när hon gifte sig.

Med givarnas stöd arrangerar vå-
ra medarbetare informationsmöten i 
byarna, och de går hem till familjer 
för att berätta om hur föräldrarna 
kan ansöka om sociala bidrag av sta-
ten för att säkerställa att barnen får 
tillräckligt med mat och kan gå i sko-
la. Medarbetarna besöker också ar-
betsplatser för att berätta där om 
skolgångens betydelse och negativa 
verkningar som barnarbete medför 
för barnen.

Kavita och hennes lillasystrar är 
skolelever i första generationen. Tack 
vare utbildningen har de äntligen möj-
lighet att bryta fattigdomens onda 
cirkel.

Kavitas dröm är att gå ut skolan 
och skaffa ett yrke. Hon hoppas att 
hennes lön i framtiden ska vara så bra 
att hennes pappa slipper vara så 
mycket borta hemifrån. 

Nu får Kavita (i mitten) koncentrera sig 
på skolgången och hon vill klara studi-
erna bra. Kavita vill se till att också hen-
nes lillasystrar får slutföra sin skolgång. 
BILD: RÄDDA BARNEN
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Utbildningen på andra stadiet, det vill säga i gymna-
sier och yrkesinriktade skolor, är gratis. Men elev-
erna måste själva bekosta läroböcker, material och 

utrustning, samt examensavgifter.
Många ungdomar kan inte fortsätta sina studier efter 

grundskolan eftersom familjen inte har råd med kostna-
derna. Till exempel i gymnasiet kan kostnaderna som en 
elev själv måste stå för uppgå till över 3 000 euro för he-
la studietiden.

Bara grundskolan garanterar inte att man får jobb idag. 
Arbetsmarknaden förutsätter minst en examen från an-
dra stadiet.

Det är inte rätt att unga människor marginaliseras ba-
ra för att de inte har råd att studera. I vårt medborgar-
initiativ kräver vi att riksdagen ska utreda frågan och vid-
ta snabba åtgärder för att korrigera denna orättvisa.  

Gå in och underteckna initiativet på webbadressen 
www.raddabarnen.fi /medborgarinitiativ

Läs också Rädda Barnens rapport (på fi nska) rörande 
kostnaderna för utbildning på andra stadiet: 
www.pelastakaalapset.fi /maksuton2aste

UNDERTECKNA VÅRT MEDBORGARINITIATIV 
FÖR ETT JÄMLIKARE FINLAND!

Vår expert Nina Vaaranen-Valkonen och enhetschefen Antti Järventaus från enheten 
Barn och digitala medier mottog i oktober brottsbekämpningspriset i justitieministeriet. 
BILD: RIIKKA KOSTIAINEN/JUSTITIEMINISTERIET

Rädda Barnen har i redan tjugo år hjälpt fattiga familjers barn att studera i gymnasier och yrkesinriktade 
skolor. År 2016 till exempel stödde Rädda Barnen med hjälp av våra givare 1 458 barns skolgång eller 
hobbyverksamhet. 

Rädda Barnens Nettivihje – Webbtips, vann den nationella brottsbe-
kämpningstävlingen år 2017. Genom Nettivihje – Webbtips kan vem 
som helst anonymt anmäla webbmaterial eller -verksamhet som ver-

kar ha anknytning till sexuellt utnyttjande av barn.
Information om eventuellt illegalt material förmedlas alltid till Central-

kriminalpolisen. Med hjälp av anmälningarna får man snabbare bort illegalt 
material från webben. Det blir också lättare att identifi era och hjälpa brotts-
offren. 

I december kommer Rädda Barnen att representera Finland i den euro-
peiska brottsbekämpningstävlingen i Tallinn. Vår tjänst Nettivihje – Webb-
tips är en del av det internationella nätverket INHOPE, som omfattar tips-
tjänster i olika länder.

Nettivihje – Webbtips har verkat i Finland sedan 2002. Fram till augusti 
2017 hade Rädda Barnen genom tjänsten mottagit över 64 000 enskilda 
tips.  

RÄDDA BARNEN VANN DEN NATIONELLA 
BROTTSFÖREBYGGANDE TÄVLINGEN

KUVA: PELASTAKAA LAPSET
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Just nu har Pinki fortfarande myck-
et arbete hemma. Hennes liv hål-
ler emellertid på att bli lättare då 

hon snart börjar gå i skolan tillsam-
mans med sina vänner.

Nu vaknar Pinki fortfarande tidigt 
varje morgon, städar gården, diskar 
och hämtar vatten. Efter det tar hon 
hand om sin treårige bror Aditya.

Pinkis mamma dog för många år se-
dan, och nyligen dog pappan av ett 
ormbett. Pinki och Aditya bor nu hos 
farbrodern och farföräldrarna. Famil-
jen har ingen egen odlingsmark utan 
de vuxna arbetar på andras socker-
rörs- och risfält. De jobbar ofta till 
sent på kvällen.

− Oftast somnar jag innan någon 
har kommit hem från arbetet. Jag är 
så trött efter att ha skött om och bu-
rit Aditya, berättar Pinki och fortsätter:

− Jag ser andra barn gå till skolan 
i sina skoluniformer, och jag skulle så 

Givarnas stöd öppnar skolans dörrar 
för Pinki
Pinkis och hela hennes familjs dröm håller nu på att bli sann då Pinki fi ck skolmaterialet 
och skoluniformen med vårt stöd. Tack vare bidragsgivarna kan Pinki snart gå i skolan 
tillsammans med sina vänner.

gärna också gå. Men jag har ingen 
väska eller skoluniform, inga häften 
eller pennor. Farfar säger att han in-
te har råd med sådant.

Pinkis farfar Nathuniya Sada be-
rättar:

− Också vi vill att Pinki ska gå i sko-
la som andra barn. Men vi är fattiga 
och har inte råd att köpa skolmate-
rial åt henne.

Pinki bor i distriktet Mahottari där 
Rädda Barnen arbetar för att minska 
barnfattigdomen. Vårt arbete är livs-
viktigt för många barn, eftersom 
bristfällig skolgång, användning av 
barnarbetskraft, våld, diskriminering 
och barnäktenskap är vanliga pro-
blem i Nepal.

Fattigdomen utgör en central bi-
dragande faktor till problemen. Tack 
vare våra bidragsgivare kan fattiga 
barn undgå ett liv som barnarbetare 
eller gatubarn.

Pinkis och hela hennes familjs dröm 
kommer snart att förverkligas efter-
som Pinki redan har fått skolmaterial 
och en skoluniform genom en fond 
som vi varit med om att grunda. För 
att trygga skolgången och familjens 
försörjning hjälper vi familjen att få 
statligt socialskydd. Således har fa-
miljen möjlighet att lyfta sig ur fattig-
dom permanent.

Förutom att vi arbetar för att för-
bättra den sociala tryggheten har 
Rädda Barnen också tillsammans med 
lokala myndigheter och samhällen 
grundat fonder, som ska trygga till-
varon för föräldralösa barn och de 
allra fattigaste familjernas barn. I 
barnklubbarna som vi har grundat i 
nepalesiska byar får barnen möjlig-
het att påverka ärenden som rör dem 
själva. Snart gäller det också Pinki.  

Pinki (till höger) och hennes lillebror 
Aditya har förlorat båda sina föräld-
rar. På bilden ser vi dem tillsammans 
med farbrodern Ram Prasad. 
BILD: SARITA MAHATO/RÄDDA BARNEN
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Tidningen Framtiden nu utkommer i maj 
och november. I tidningen berättar vi hur 
Rädda Barnen med stöd av givare 
hjälper barn i Finland och ute i världen.

2 • 2017

Pärmbild:
Rädda Barnen hjälper barn i 
Syrien och landets 
närområden att klara sig 
över vintern. Tack vare 
bidrag kan familjer bland 
annat skaffa mat och varma 
kläder. Bröderna på bilden 
är tre respektive två år, och 
de bor i ett läger i 
Bekaadalen i Libanon.  

Rädda Barnen rf, Forsbyvägen 38, Pb 95, 
00601 Helsingfors, tfn 010 843 5000, 
info@raddabarnen.fi  
Tryckt på 100-procent återvunnet papper. 
Redaktörer: Max Holm, Markku Juntunen och 
Raili Mykkänen. 
©Rädda Barnen 2017. ISSN 1799-8042.
Rädda Barnen har av Finlands utrikesministeri-
um beviljats programstöd för sitt utvecklings-
samarbete. Tidningen Framtiden nu har fått 
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lingssamarbete.
Insamlingstillstånd: Polisstyrelsen POL-2015-
7368, i kraft 1.1.2016–31.12.2017. RA/2017/823, 
i kraft 1.1.2018–31.12.2022, i hela Finland 
förutom Åland.
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Senegalesiska Fatoumata var 
tretton år när hennes föräldrar 
berättade om det planerade 

äktenskapet:
– Jag grät och grät, men mina för-

äldrar brydde sig inte om det. De frå-
gade inte mig vad jag själv ville. Jag 
hade aldrig kunnat föreställa mig att 
de planerade mitt giftermål. När de 
berättade om det för mig sade jag 
många gånger att jag är för ung. Jag 
är för ung och jag vill fortsätta i sko-
lan, men de ansåg att det var dags för 
mig [att bli gift].

Till all lycka för Fatoumata förstod 
föräldrarna ändå att dottern absolut 
inte ville gifta sig och att de inte fi ck 
tvinga henne till det.

Nu har Fatoumata möjlighet att 
studera till sitt drömyrke, lärare. Ock-
så föräldrarna stöder Fatoumatas 
strävan att uppnå sin dröm. Fjorton-
åriga Fatoumata känner till barnäk-
tenskapets faror:

– Hälsan och utvecklingen hotas om 
man gifter sig för ung. Många unga 
fl ickor inser det, och också äldre 
människor börjar förstå det.

Barnäktenskapen bryter mot bar-
nets rättigheter på många sätt. Det 
förekommer ofta olika slag av utnytt-
jande i samband med dem, i vissa fall 
också våld. Flickor som blir bortgifta 
utsätts också för hälsorisker i sam-
band med graviditeter och förloss-

Räddad från tvångsgifte
Varje dag blir över 20 000 minderåriga fl ickor olagligt gifta. Rädda Barnen gör allt för 
att avskaffa barnäktenskapen i hela världen.

få ett bättre skydd mot äktenskap. 
Det är också viktigt att förändra at-
tityder och seder. Därför utbildar vi 
föräldrar, ledande gestalter i samhäll-
ena samt myndigheter om barns och 
särskilt fl ickors rättigheter.

Ett effektivt sätt att minska barnäk-
tenskap är att hjälpa familjer ur ex-
trem fattigdom. Att minska fattigdom 
är en central del av Rädda Barnens 
arbete överallt i världen. 

Personernas namn är ändrade för att skydda 

deras identitet.

Till höger Fatoumata, som undgick 
tvångsäktenskap, med sin goda vän 
Ndiaye. 
BILD: DELPHINE DIALLO/RÄDDA BARNEN

ningar samt könssjukdomar.
Minderåriga fl ickors skolgång upp-

hör ofta när de gifter sig. Det kan 
äventyra deras hela framtid. Ju läng-
re en fl icka går i skolan desto mer san-
nolikt är det att hon växer upp till en 
frisk vuxen kvinna, får bättre försörj-
ning samt friskare och bättre utbilda-
de barn.

Med våra givares stöd hjälper vi 
barn i hela världen att slippa bli bort-
gifta som barn. Tillsammans med 
myndigheter utvecklar vi beskydd av 
barn samt lagstiftning för att barn ska 



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


