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Jag tror på  
människors  
förmåga att  
förändra världen
SEDAN FÖRRA NUMRET har jag tillträtt som ny generalsekreterare för SOS 
Barnbyar Sverige. Att få vara en del av den här rörelsen där vi i 70 års tid säkrat 
barns nutid och framtid gör mig både ödmjuk, hedrad – och stolt. I den 
komplexa värld vi lever där coronavirus, storpolitik och klimathot ständigt flåsar 
oss i nacken måste vi arbeta strategiskt. Ledarskap har aldrig varit så viktigt som 
nu. Inte bara för att sätta realistiskt utmanande mål och visioner som vi hela 
tiden utvärderar och följer upp. Att leda handlar också om att våga lita på den 
goda intentionen. Om vi vill bygga något starkt från grunden måste vi tro på 
människors förmåga. 

I det här numret kan du läsa om Istar som kom till Sverige i samband med 
flyktingvågen 2015. Hon berättar hur hennes möte med vårt ungdomsprogram i 

Göteborg gjorde henne både starkare och fick henne att 
känna sig som en del av samhället – vilket ledde till att 
hon tog ett större ansvar i sitt liv. Det är ett exempel på 
vad det betyder att någon tror på ens förmåga. Läs 
intervjun med Istar på sidan 10. 

När barnkonventionen nu blivit lag i Sverige får vi 
större möjligheter att säkerställa att barnets bästa alltid 
väger tyngst. Det gäller inte minst för de barn som har 
samhället som förälder och där samarbetet mellan 
myndigheter, kommuner, skolor, förskolor och civilsam-
hällen är extra betydelsefullt. Här ser jag att SOS 

Barnbyar Sverige absolut ska ta en aktiv roll för att säkra att barnperspektivet 
beaktas, i alla led. Det centrala blir att alltid ställa sig frågan: kommer detta leda 
till att våra barn får det bättre? Jag är glad över att vi nu utvecklar den svenska 
verksamheten som kan göra att fler unga som växer upp i samhällsvård får chans 
att kliva in i vuxenlivet med trygghet – och en tro på sin egen förmåga. Läs mer 
på sidan 15. 

Jag tror att de komplexa utmaningar vi ser idag 
behöver en helt annan lösning framöver. Lös-
ningen är innovation, men inte på samma sätt 
som det har gjorts förut. Lätt och fel är inte 
hållbart, nu handlar det om det som är 
komplext men rätt. Det innebär att de 
strukturer vi jobbar inom måste förändras och 
att vi måste ta in flera perspektiv. Vi måste 
också mäta hur vi lyckas på ett helt annat sätt. 
SOS Barnbyars historia har pågått i över 70 år. 
Vilken vår berättelse kommer att vara framöver 
avgörs av och hur vi tar oss an utmaningarna vi ser 
framför oss idag. Du som fadder gör det arbetet 
möjligt. 

Anna Ernestam 
Generalsekreterare,  
SOS Barnbyar Sverige

Om vi vill bygga 
något starkt från 
grunden måste 
vi tro på männi
skors förmåga.”
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Vill du påverka världen lite extra?
SWISH: 9002296, sosbarnbyar.se, PLUSGIRO: 90 02 296

NOTISER

#Postkodeffekten 
vid 2020 års utdelning från Postkodlotteriet gick hela 21 miljoner kronor till SOS Barnbyar. 
Pengarna ska användas till våra program i Bolivia, Benin, Haiti, Moçambique, Mongoliet, Sverige,  
Togo och Ukraina.  Totalt delades 1 022 669 475 kronor ut till 57 ideella organisationer. Postkodlotteriet 
startade i Sverige för 15 år sedan och har sedan dess fördelat mer än elva miljarder kronor till ideella 
organisationer. Tillsammans skapar vi en bättre värld – något som också kallas ”postkodeffekten”.

385
miljoner

2019 samlade vi in  
385 082 216 SEK.

78,6%
Så mycket betalades ut  

till ändamålet. Administration  
och insamling 18,9 procent  
(resterande 2,5 procent av  

insamlade medel har ändamåls- 
bestämts under eget kapital).

Mer pengar för varje år. 
Genom att SOS Barn-

byar Sverige stadigt ökar 
insamlingen kan mer 
pengar skickas ut till 

verksamheten.

7,3%
tillväxt

RESULTAT  
FÖR BARNS  

FRAMTID
Tack alla faddrar som var med  
oss 2019 – tillsammans skapar  
vi en tryggare framtid för barn. 

Tara och hans familj är med i ett 
familjestärkande program i Ukraina, en 
verksamhet som Postkodlotteriet är med 
och stödjer. På sidorna 10–12 står det mer 
om den svenska verksamheten, som är 
ännu ett exempel på program som bland 
annat Postkodlotteriet gjort möjligt.   

TRAMPAR JORDEN RUNT  
FÖR DE MEST UTSATTA

Valentin och Sam 
i samband med 
att cykeläventyret 
drog igång tidi- 
gare i år. Start- 
skottet gick vid 
Zinkensdamm, 
 alldeles intill SOS 
Barnbyars kontor 
i Stockholm. 

Cykelduon Valentin och Sam 
har under året påbörjat ett 
fyra år långt äventyr på cykel 
som de kallar The Mighty 
Ride. Målet är att cykla jorden 
runt och samtidigt samla 
in 200 000 kronor till SOS 
Barnbyar. Sträckan, som ska 
gå genom samtliga kontinen-
ter utom Antarktis, beräknas 
landa på 6 200 mil. 

– Under vår cykelresa 
jorden  runt vill vi inte bara 
utforska världen utan också 
göra den lite bättre för de som 

är mest utsatta: barn, säger 
Valentin. 

De berättar att de ser insat-
sen som en möjlighet att stödja 
den framtida generationens 
uppväxt i kärlek och trygghet. 

– Varje donation gör skillnad, 
avslutar han.  

Tack till SOS Barnbyars part-
ner Stadium som har sponsrat 
med utrustning till äventyret.  
Vill du också bidra? Sök upp  
The Mighty Ride på vår 
webbplats så hittar du deras 
insamling. 

Fotnot: På grund av coronavirusets spridning har The Mighty Ride tillfälligt 
pausats. Cykelduon befinner sig vid den här tidningens pressläggning i Ukraina 
där de avvaktar tills pandemin lagt sig och de kan fortsätta sitt äventyr. 



»Det är skillnad från där vi 
bodde tidigare. Då hade vi  
inte grannar som vi har idag. 
Nu bor vi också nära en kyrka 
som vi går till varje söndag, 
ibland även på lördagar.«
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RE-INNOVATION

»

Integrerade barnbyar i Moçambique:

Stärker barnens 
plats i samhället
Att integrera barnbyar i samhället har många positiva 
effekter. Förutom att SOS-familjerna får ett naturligt 
nätverk som sträcker sig utanför själva barnbyn, skapas 
också sociala och ekonomiska fördelar av att barnbyarna 
och lokalsamhället knyts närmare varandra. 
 –  Här har vi också många fler vänner, berättar Anna  
som är ett av barnen som flyttat in till stan. 

Text: Johanna Perwe  Foto: Ellen Borell
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tre hus, målade i olika pastellfärger, 
står placerade runt en torkad gräsplätt 
som utgör själva gårdsplanen. En del barn 
spelar fotboll, andra är inne och tittar på 
teve. De två äldsta pojkarna har gått till 
biblioteket i närheten för att studera. I ena 
huset bor 16-åriga Anna tillsammans med 
sin SOS-mamma och åtta syskon.  

– Det är skillnad från där vi bodde 
tidigare. Då hade vi 
inte grannar som vi 
har idag. Nu bor vi 
också nära en kyrka 
som vi går till varje 
söndag, ibland även 
på lördagar. Det var 
i samband med att 

en av barnbyarna i Moçambique skulle 
renoveras som man fattade beslutet att 
integrera barnbyn i närsamhället, istället 
för att rusta upp de befintliga byggnaderna 
som låg en bit utanför staden. I samband 
med det ökade även SOS Barnbyar sina 
insatser i samhället, bland annat genom  
att stärka lokala skolor med utbildnings-
resurser och –material. 

LÅNGSIKTIG STRATEGI
Satsningen följer den strategi som är fram-
tagen av SOS Barnbyar internationellt, som 
tar avstamp i de långsiktiga sociala fördelar 
som kommer av att barnen kommer när-
mare lokalsamhället. De ökar sin sociala 
inkludering och får en starkare koppling till 
lokalsamhällets viktiga nätverk och funk-
tioner. Anna berättar att hennes mamma 
såg till att hon och hennes syskon kände sig 
trygga och delaktiga i själva flytten. 

– Mamma var ett stort stöd, berättar 
Anna. Hon förberedde oss genom att vi fick 
åka hit och titta innan vi flyttade in. Vi blev 
glada när vi såg hur det såg ut. Sovrum-
men är bättre än tidigare och vi har andra 
möbler. Här har vi också många fler vänner. 

Tidigare stod totalt 15 hus tillsammans 
på ett område som SOS Barnbyar ägde, 
relativt åtskilt från närsamhället. Nu är 
husen integrerade i olika närområden och 
står i kluster om tre till fem hus, runt om i 
staden. Då kan SOS-familjerna fortfarande 
ta hjälp av varandra och samtidigt stärka 
kopplingen till andra familjer i närheten. 

– Det bor tre SOS-familjer här så vi är 

flera som kan hjälpas åt att göra läxorna 
tillsammans, berättar Anna. 

Barnen går nu i skola tillsammans med 
andra barn i området, flera av dem har blivit 
deras nära vänner.  

LÄRDE SIG ATT SY 
På väggen i Annas rum, som hon delar 
med sin 3-åriga syster Nadja, hänger ett 

mönsterpapp som är utskuren till en liten 
klänning. 

– Jag hade sett hur en kamrat i skolan 
sydde kläder till sin docka. Det såg roligt 
ut och jag ville också testa, så hon visade 
mig hur man gjorde. 

När Anna en dag fick en bit tyg av sin 
mamma, sydde hon en klänning till sin 
lilla syster Nadja. Hon sydde den helt  

RE-INNOVATION

Barnen tar mer ansvar nu. Det är så roligt med Anna som syr  
så bra. Och jag gillar när vi har roligt och dansar tillsammans.  
Alla mina nio barn har olika talanger …”

Det här mönstret 
använde Anna för att 
sy en klänning till sin 
lillasyster Nadja.

➔
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OM RE-INNOVATION

Enligt SOS Barnbyars interna-
tionella strategi mot 2030 kan 
sociala, ekonomiska och miljö-
mässiga fördelar nås genom att 
integrera barnbyar i samhällen, 
vilket är en del av en större sats-
ning som kallas Re-Innovation. 
Re-Innovation går ut på att öka 
interaktionen mellan de olika 
SOS-programmen i regionen och 
att utveckla partnerskap med 
lokala myndigheter och organi-
sationer, för att skapa positiva 
synergieffekter. Integreringar av 
barnbyar görs i samband med att 
en barnby är nedgången och en 

större renoveringsinvestering 
ändå behöver göras. Miljövänliga 
alternativ för renoveringen tas 
alltid i beaktande. En annan för-
del att integrera barnbyar är att 
resurser som tidigare gick till att 
bygga och driva medicinkliniker 
och skolor i barnbyn, används 
till att stärka de som redan finns 
i lokalsamhället. Genom att 
integrera barnbyar i städer, ökar 
barnens etablering i samhället 
på lång sikt – vilket stärker dem 
även som vuxna. Med en större 
lokal förankring får både barnen 
och mammorna ett bredare 

nätverk och en naturlig koppling till 
lokala samhällsfunktioner. 

Integreringen i Moçambique 
I samband med renoveringen 
ökade SOS Barnbyar insatserna 
inom hälsa och utbildning i när-
samhället. Bland annat investerar 
SOS Barnbyar nu i flera lokala 
skolor, istället för endast en skola, 
och ger stöd till hälsoinsatser, för 
att säkerställa att barn i våra pro-
gram ska ha tillgång till nödvändig 
sjukvård. Det var tack vare en stor 
investering från Tetra Laval som 
den här satsningen var möjlig.

På den stora innergården finns 
plats för mycket spel och lek.
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för hand, eftersom de inte hade någon sy-
maskin. 

– Det var en överraskning, ingen visste 
någonting. Nadja blev glad när hon fick 
klänningen, berättar hon. 

Anna har sytt i tre år. Men hon berättar 
att även om hon gillar att sy, så ser hon det 
mest som en hobby. När hon blir stor vill 
hon arbeta som sjuksköterska. 

– Mamma peppar mig att gå i skolan. 
Vi pratar mycket om min framtid tillsam-
mans. 

FÖRENKLAR VARDAGSLIVET
Annas mamma Olensa, 50 år, har arbetat 
på SOS Barnbyar sedan 2010. 

– Det bästa med att få vara mamma är 

att jag får tillbringa mycket tid med bar-
nen, berättar Olensia. 

Hon berättar att det utanförskap från 
närsamhället som hon ibland tidigare 
upplevde när barnbyn låg en bit bort, har 
minskat sedan de flyttade in i samhället. 

– Idag leker barnen mer med andra 
barn utanför våra hus. De har skapat fina 
relationer med andra och kan umgås i en 
mer öppen miljö. Här har vi både vänner 
och grannar. 

De har inte längre någon mur runt hus-
en. Det finns inte heller någon skylt som 
berättar att de är en del av SOS Barnbyar 
och på bilen finns ingen logotyp. Det 
gör att husen känns som vilka hus som 
helst, vilket gör att de lättare smälter in i 

området. Tidigare kunde det upplevas att 
familjerna identifierades med en stor inter-
nationell organisation, vilket kunde skapa en 
klyfta gentemot övrig ortsbefolkning. 

Aìlton Muchave, nationell programchef 
på SOS Barnbyar Moçambique, ser också 
flytt en in till stan som övervägande positiv. 

– Familjerna får en större tillgång till 
lokal samhället och kan interagera med 
andra barn. Barn behöver ett stort nätverk 
när de växer upp. Självklart uppstår nya 

utmaningar i och med 
flytten, men det är ändå 
fler positiva än nega-
tiva effekter om man 
ser till helheten. 

Mamma Olensia  
håller med.

– Det är mycket 
som är annorlunda här. 
Barnen kan ha vänner 
på gården nu och leker 
med andra, berättar hon. 

Närheten till sam-
hället är praktiskt och 
förenklar vardagslivet. 
Men hon uppskattar 
samtidigt fördelarna 
med att bo i kluster, 
nära de två andra SOS-
familjerna. 

– Jag har en bra 
relation med de andra 
mammorna, vi lär 
av varandra. Även 
barnen lär av varandra, 
fortsätt er Olensia.

Hon berättar att bar-
nen trivs i sin nya miljö och har utvecklats 
på olika sätt efter flytten. 

– Barnen tar mer ansvar nu. Det är så 
roligt med Anna som syr så bra. Och jag  
gillar när vi har roligt och dansar tillsam-
mans. Alla mina nio barn har olika talanger 
och jag är stolt över dem allihop. ●

Idag leker 
barnen mer 
med andra 
barn utanför 
våra hus.  
De har skapat 
fina relationer 
med andra och 
kan umgås i 
en mer öppen 
miljö. Här har 
vi både vänner 
och grannar.”

RE-INNOVATION

Nadja är yngst i familjen 
och får här en kram av 
sin ena storasyster. 
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NOTISER

VI MINSKAR PÅ TRYCKET 
På SOS Barnbyar vill vi spara på portot och vara snälla mot miljön. Därför kommer du från  
och med nu bara att få ett nummer av vår tidning per år. För att försäkra dig om att du inte 
missar något viktigt från verksamheten, meddela givarservice din mejladress så får du även 
fortsättningsvis veta mer om hur vi tillsammans tryggar barns framtid.

1979 1999 2019

20 000
90 000

255 000
BARN

Alternativ omsorg 
och annan familje-
liknande omsorg

1979 1999 2019

10 000
510 000

3 700 000
BARN

Familjestärkande 
insatser

sedan starten för över 70 år sedan 
har SOS Barnbyars arbete skapat trygga 
uppväxter för fyra miljoner barn. Att de  
i sin tur kan ge sina barn – och barnbarn – 
en trygg uppväxt har en positiv påverkan  
på generationer. 

GÖR SKILLNAD  
FÖR GENERATIONER 

  
  

Du vet väl att du kan följa oss i sociala medier?  
Där lägger vi löpande ut nyheter, filmer och berättelser 
från vår verksamhet – ett smart sätt att hålla koll.

i linje med barns rätt till utbildning gör 
SOS Barnbyar en stor utbildningssatsning  
i södra Tchad. Den görs i regionen mot 

gränsen till  
Centralafrikanska 
republiken, ett 
område som är  
hårt ansatt av  
stora flykting
strömmar och 
fattigdom. Insats
en riktar sig till 
barn i grund 
skole åldern, som 

antingen bor i flyktingläger eller i de kring 
liggande samhällena. Satsningen handlar 
både om att få fler barn inskrivna i skolan 
och att höja kvaliteten på själva utbildning
en. Bland annat förbättras den fysiska skol
miljön genom upprustning av klassrum och 

Stor skolsatsning i Tchad
toaletter, samt distribution av skolbänkar 
och skolmaterial, men man arbetar också 
med att förbättra såväl lärarnas arbets

villkor som deras 
kunskap och kapacitet 
att arbeta med barnen.  
En viktig del av 
projektet är att se 
över säkerheten i de 
berörda skolorna och 
stärka upp där man 
ser brister. Här enga
geras också föräldrar 
och det närliggande 
samhället, för att 
tillsammans verka för 

en långsiktigt trygg skolmiljö samt trygga 
färdvägar till och från skolan. Tack vare 
Radiohjälpens stöd via Världens barn så 
är den här utbildningssatsningen möjlig.

… förbättra 
den fysiska 
skolmiljön 
genom 
upprustning 
av klassrum 
och toaletter.”
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»

”Nu känner jag  
att jag är en del  
av samhället”
Hon gillar att träna på gym och favoritserien är  
Prison Break. Samtidigt som hon studerar jobbar  
hon extra på hotell och äldreboende. På bara några år  
har Istar Mohamed, 21 år, skapat sig ett tryggt liv  
i Sverige. För det tackar hon sin positiva inställning,  
envishet – och SOS Barnbyar. 

Text: Johanna Perwe Foto: Johan Bergling och Kristina Häggström

Det var i Hammarkullen strax utanför 
Göteborg som SOS Barnbyar 2017  
för första gången startade ett 
ungdomsprogram här i Sverige. 
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istar flydde från ett svårt krigsdrabbat 
Somalia i tidiga tonåren. Hon var en av de 
många ungdomar som kom till Sverige i 
samband med den stora flyktingvågen 
2015, som kom att bli startskottet till att 
SOS Barnbyar Sverige startade en verk- 
samhet för ensamkommande ungdomar. 
Istar tillhör den första kullen deltagare som 
var med när den drog igång. 

– För mig har stödet betytt mycket. 
Tidigare kände jag att jag behövde hjälp, 
nu vet att jag kan göra allt själv, säger Istar. 

Hon berättar att innan hon kom i 
kontakt med SOS Barnbyar satt hon mest 
hemma. Språket var en utmaning och hon 
tyckte att det var svårt att se sin roll i 
samhället.  

– Jag visste inte hur man sökte jobb eller 
hur en jobbintervju gick till. Tillsammans 
med de andra deltagarna och våra mento-
rer fick vi öva på det genom rollspel och 
besökte olika arbetsplatser. Det gjorde 
också att jag lärde mig språket bättre. 

Vi sitter i lokalerna i Hammarkullen där 
stor del av verksamheten äger rum, allt från 
föreläsningar till mentorssamtal. Solen 
strålar in genom det stora 
fönstret i köket och kaffe- 
maskinen går varm. Istar 
rör sig vant i miljön och 
hälsar på alla anställda och 
flera av deltagarna som är 
på plats just den här dagen. 
Hon berättar att hon 
besökte SOS Barnbyar nästan dagligen när 
hon gick i programmet. Extra betydelse-
fulla för henne var hennes mentorer, 
Ramon och Emma. 

– De betydde mycket för mig. Om jag 
behövde stöd kunde jag bara messa. Jag 
kunde komma hit och få hjälp med läxorna 
eller om jag behövde få något förklarat  
för mig. 

Även de andra deltagarna har varit – och 
är fortfarande – viktiga för Istar. 

– Jag känner nästan alla här och några av 
dem träffar jag också utanför SOS. Då kan 
vi ses på biblioteket och läsa tillsammans 
eller bara ses. Flera av oss har gått truck- 
förarutbildningen ihop, berättar hon.

Truckförarutbildningar har anordnats 
vid flera tillfällen i samarbete med vår 
företagspartner DHL för att ge fler unga 
en yrkesutbildning som kan leda till 

praktikplats eller anställning – något som 
för många gett resultat. Att få fler unga  
i arbete är en av målsättningarna med 
verksamheten. Men också att ge dem en 
stabil förankring i samhället genom nätverk 
och skapa en förståelse för hur samhället 
fungerar. Varje deltagare får stöd som 

anpassas till hennes eller hans 
unika situation och behov. 
För Istar innebar stödet 
bland annat studiebesök på 
olika arbetsplatser, mentors-
samtal och läxhjälp. Men 
också att få insikt i sin egen 
kapacitet och styrka. 

– Jag kan säga att jag förstår allting mer 
nu. Jag har fått information och nu känner 
jag att jag är en del av samhället. Jag fick 
hjälp att själv kontakta myndigheter. Det 
har gjort mig starkare.

INSPIRERA ANDRA
Nu delar Istar med sig av sina insikter 
genom att vara ute och föreläsa för andra 
ungdomar som är i liknande situation som 
hon själv befann sig i för några år sedan. 
När hon berättar om det stöd hon fått av 
SOS Barnbyar och sina erfarenheter 
hoppas hon kunna inspirera andra till att 
själva ta ansvar för sin framtid. 

– Det bästa är att jag fick den hjälp jag 
behövde. För mig är det stor skillnad. Nu 
känner jag att jag kan mer än jag kunde 
innan. 

På frågan om vad hon själv upplever är 

sina bästa egenskaper svarar hon tveklöst 
sin förmåga att aldrig ge upp.

– Om något är svårt för mig kämpar jag 
alltid. Jag försöker alltid göra mitt bästa. 
Allt handlar om att tänka positivt. 

Den positiva inställningen och uthållig-
heten är något hon tror kan vara värdefullt 
i framtiden. Hennes dröm är att få arbeta 
med barn. 

– Barn passar mig eftersom jag har ett 
bra tålamod. Dessutom tycker jag om att 
hjälpa till. Barn är gulliga. I mitt hemland 
hade jag yngre syskon som jag tyckte om 
att ta hand om.  

Idag bor hon tillsammans med sin syster 
och systerns barn. I Sverige finns också två 
bröder. Familjen är viktig för henne. Men 
också den ”extrafamilj” hon lärt känna i 
Sverige.  

– För mig har SOS Barnbyar varit som 
en mamma och pappa. När man kommer 
till ett nytt land är det inte lätt att fixa 
allting själv. Till exempel när jag har fått 
brev från en myndighet eller om det är 
något annat jag inte förstår. Då har jag 
kunnat komma hit och få hjälp. Ibland 
saknar jag SOS Barnbyar. Men då kommer 
jag och hälsar på, säger hon med ett leende. 

Hon läser just nu in gymnasiet på 
Komvux och jobbar samtidigt extra på ett 
äldreboende och på hotell. Men hon har 
andra planer för framtiden. 

– Först ska jag ta min gymnasieexamen 
och bli barnskötare. Sedan skulle jag gärna 
vilja studera vidare på universitetet. ●

UNGDOMSPROGRAM I SVERIGE

Jag visste inte hur man sökte jobb eller hur en jobbintervju gick 
till. Tillsammans med de andra deltagarna och våra mentorer fick 
vi öva på det genom rollspel och besökte olika arbetsplatser.”

Istar Mohamed är 21 år och bor i Hammarkullen. Hon är född i Somalia och läser 
just nu in gymnasiet på Komvux. Favoriträtten är somalisk mat, som ris och kött 
med grönsaker. Hon tränar gärna på gym, träffar vänner och kollar på amerikanska 
serier, helst Prison Break. Hennes framtidsdröm är att få arbeta med barn.
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*Nätverkshem = Att man bor hos någon i sitt nätverk, till exempel släktingar eller bekanta.

Här tryggas ungas framtid
Sedan 2017 driver SOS Barnbyar Sverige ett ungdoms- 
program. Verksamheten har utvecklats på flera sätt sedan  
starten men syftet är fortfarande detsamma: att etablera  
unga vuxna som saknar en tydlig förankring i samhället,  
så att de får chans att kliva in i ett tryggt vuxenliv.   

Text: Johanna Perwe  Foto: Kristina Häggström

Europeiska rådet har  
klassat ungdoms- 

programmet som ett  
av de bästa exemplen  
på migrationssatsning  

för unga! 

zainab hussaini är verksam-
hetschef på ungdomscentret 
som ligger i Hammarkullen, 
strax utanför Göteborg. Hon 
har varit med sedan starten  
och sett flera ungdomar växa. 

– Det är särskilt kul att se 
tjejer som från början var blyga 
och som nu lärt sig att ta mer 
plats. Istar är ett bra exempel 
på det, berättar Zainab. 

Programmet har haft positiva 
effekter även på närområdet.

– Det var inget vi tänkte på 
från början. Men genom att vi 
samverkat med andra aktö-
rer har vi kunnat slussa våra 
ungdomar till verksamheter 
som just de är i behov av – men 
kanske inte kände till. Många 
uttrycker att de tycker vårt 
program är bra och att vi på 
sätt och vis också underlättar 
för deras verksamheter. 

Initialt riktade sig program-
met till unga ensamkom-
mande som var placerade i 

nätverkshem*. Idag välkomnas 
ensamkommande, oavsett 
boendeform, och planerna är att 
bredda målgruppen till unga i 
samhällsvård generellt. 

– Vi har anpassat mycket 
utifrån vilka behov vi har sett 
och utvecklar verksamheten 
löpande. Just nu testar vi ett 
pilotprojekt med  
mentorssamtal i grupp, utöver 
de individuella samtalen. Vi 
tänker att det skulle vara bra att 
de lär av varandra och skapar 
sig en gruppidentitet. Vi ska 
utvärdera satsningen efter ett år 
för att utreda om det fungerat 
bra eller inte, berättar Zainab. 

Något annat som utvecklats 
genom åren är samarbetet 
med Göteborgs universitet och 
möjlighet till handledning. Flera 

studenter från Socionompro-
grammet träffar ungdomarna 
regelbundet och ett antal volon-
tärer kommer förbi ibland och 
hjälper till med läxläsning. 

– Tidigare blev det mycket 
hjälp här och nu. Ge-
nom att samarbeta 
med studenter och 
volontärer frigörs 
tid från mentorerna 
så att de istället kan 
arbeta med våra 
deltagares framtid. 

Ett vanligt stöd 
som efterfrågas är 
hur man söker arbete, kunskap 
om vad myndigheter kräver av 
oss som medborgare och hur 
man betalar en räkning. Även 
mingelträffar med våra samar-
betspartners har varit mycket 

Dels för att de är språkfrämjande och dels för att det övar ungdomarna  
i att nätverka. Vi vill gärna börja samarbeta med fler företag och aktörer 
som skulle kunna erbjuda jobb till ungdomar.”

uppskattade enligt Zainab. 
– Dels för att de är språk-

främjande och dels för att 
det övar ungdomarna i att 
nätverka. Vi vill gärna börja 
samarbeta med fler företag 

och aktörer som 
skulle kunna 
erbjuda jobb till 
ungdomar. Nu till 
exempel ska jag 
träffa en rektor 
på en skola i 
närheten som 
behöver personal 
till klass F-3. Våra 

ungdomar är både engage-
rade och hungriga på att 
jobba. Om vi ser saker som 
behöver stärkas upp hjälper 
vi till – och bidrar då till 
samhället på flera nivåer. 

FRÅN SAMHÄLLSVÅRD TILL 
SJÄLVSTÄNDIGT LIV 
SOS Barnbyar Sverige driver se-
dan 2017 ett ungdomsprogram 
i Hammarkullen. Syftet är att ge 
deltagarna vägledning och verk-
tyg att etablera sig i samhället 
för att själva kunna skapa sig ett 
tryggt vuxenliv. Det handlar om 
att lära dem navigera bland de 

nätverk och stöd som redan finns 
tillgängligt, till exempel UMO, 
BUP, ungdomsgårdar och Arbets-
förmedlingen – men också att 
ge ett individuellt mentorsstöd 
så att insatserna anpassas efter 
varje deltagares unika behov. 
Deltagaren är inskriven under ett 
år och har då möjlighet att vara 
med på olika aktiviteter; bland 

annat föreläsningar, läxhjälp och 
studiebesök på arbetsplatser. 

TILLHÖR DU MÅLGRUPPEN? 
SÅ HÄR KAN DU FÅ HJÄLP!
Ungdomsprogrammet riktar 
sig mot åldersgruppen 16–21 
år boende i Göteborgsområdet 
som kommit till Sverige utan 
vårdnadshavare och/eller vuxit 

upp i samhällsvård. Tillhör du 
målgruppen och är intresserad 
av att delta kan du antingen 
ringa verksamhetstelefonen på 
0729–732 862 eller mejla zai-
nab.hussaini@sos-barnbyar.se. 
Du kan också komma förbi loka-
len, som ligger i Hammarkull en 
strax utanför Göteborg, och 
anmäla ditt intresse på plats. 
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Tanken med utbildningen är att 
ungdomarna själva ska kunna 
förmedla sina kunskaper vidare 
till andra målgrupper i samhället. 
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I våra lokaler i Hammarkullen, 
Göteborg, undervisades 
ungdomar i ickevåld, själv- 
känsla och konflikthantering. 

SOS Barnbyar x Non-Violence
I samarbete med Non-Violence Project Sweden utbildas just nu 10–15 ungdomar från ung-
domsprogrammet i Hammarkullen och Samskolan i Göteborg till trainers. Efter utbildningen 
kommer ungdomarna kunna utbilda andra i ickevåld, självkänsla och konflikthantering.

Text: Kristina Häggström  Foto: Johan Bergling

anledning att just ungdomarna i våra 
program blir utbildade till trainers är att de 
besitter stor kunskap och erfarenhet i frågor 
som rör just konflikter och konflikthante-
ring.

– I mitt land, Afghanistan, är det krig och 
livet är svårt för många människor. Kvinnor 
och barn har det extra svårt och jag fick lära 
mig om våld i krig under den här utbild-
ningen, säger Mohammed, en av ungdo-
marna i programmet.

Genom ungdomarna kan budskapet om 
ickevåld nå ut till fler målgrupper i Göte-
borgsområdet, då de i sin tur kan hålla 
utbildningar på uppdrag av skolor, fören-
ingar, företag och organisationer. Arbetet är 
även avlönat och leder till utveckling och 
erfarenhet för ungdomarna.

– Jag är särskilt stolt att samarbetet med 
Non-Violence innebär att ungdomarna får 
vara proaktiva aktörer, en viktig del i 
utvecklingen av samarbetet, snarare än 
enbart passiva mottagare av information, 
säger Zainab Hussaini, verksamhetschef för 
ungdomsprogrammet i Göteborg.

UNGDOMSPROGRAM  
– NU ÄVEN I STOCKHOLM 
Nu startar vi ett ungdomspro-
gram i Stockholmsregionen som 
riktar sig till unga, 16–23 år, som 
nyligen lämnat samhällsvård. 

Programmet 
är tänkt att 
ge verktyg för 
att underlätta 
övergången 
från ungdom 
till självstän-

dig, självförsörjande vuxen. Den 
här målgruppen saknar ofta egna 
nätverk och kontakter, har sämre 
fysisk och psykisk hälsa och står 
längre ifrån arbetsmarknad än 
de som ej varit placerade och kan 
därför behöva extra stöd på sin 
väg mot vuxenlivet. Varje ungdom 
får en skräddarsydd handlings-

UNGDOMSPROGRAM I SVERIGE

plan, framtagen utifrån deras in-
dividuella behov, och möjlighet att 
träffa en kunnig och väl initierad 
stödperson vid ett 20-tal tillfällen 
under ett halvår, upp till ett år.  
Det är tack vare stöd från Europe-
iska socialfonden som ungdoms-
programmet i Stockholm nu blir 
verklighet. Läs mer om den allra 
första verksamheten för ungdo-
mar som öppnade här i Sverige  
på föregående sidor.   

 
STÖD TILL FAMILJE- 
ÅTERFÖRENING I SVERIGE:
SÅ SKA BARN SLIPPA TA 
VUXENROLLEN  
För första gången tar nu SOS 
Barnbyar steget att utveckla ett 
familjestärkande program i 
Sverige. Under tre år kommer vi 

nu att driva ett projekt som med- 
finansieras av Europeiska Asyl-, 

migrations- 
och integra-
tionsfond en 
(AMIF), som 
ska resultera  
i ett färdigt 
familjestär-
kande pro- 

gram. Projektet syftar till att 
stödja föräldrar som kommit hit 
på familjeåterförening av anknyt- 
ningsskäl* i kontakten med 
relevanta myndigheter, samhälls-
funktioner och andra aktörer som 
de behöver känna till för att 
komma i sysselsättning – så att 
de också kan ta huvudansvaret 
för familjens etablering i sam-
hället. Det är annars något som 
ofta hamnar i ungdomarnas knä 

eftersom de varit i landet en 
längre tid, vilket visat sig begrän- 
sa deras egen möjlighet till ut- 
bildning, utveckling och god 
hälsa. Genom stödet från AMIF 
kan vi nu säkra fler ungdomars 
framtid genom att deras föräldrar 
etablerar sig i samhället och 
själva tar sig in på arbetsmark-
naden – och därmed kan ge sina 
barn trygghet här i Sverige. 
 
*Att ha kommit på anknytning 
innebär att man får möjlighet till 
uppehållstillstånd på grund av att 
man har anknytning till någon i 
det landet. I det här fallet handlar 
det om målgruppen familjer 
som återförenas med sina barn/
ungdomar som tidigare flytt till 
Sverige och som sedan dess 
etablerat sig här.
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Vi ser mammor 
som inte vågar 
lämna de män 
som utnyttjar 
dem – bara för 
att de inte har 
någonstans  
att ta vägen.  
Vi vill att de här 
kvinnorna ska 
förstå att nät-
verket är deras 
räddning.«

Noemy fick hoppet tillbaka – 
nu inspirerar hon andra
Förut var fattigdomen så akut att hon var nära att ge upp sina barn. Nu har livet vänt 
för Noemy, 29. Idag använder hon sin erfarenhet till att hjälpa andra föräldrar som är 
i liknande situation hon själv var i, så att inte de hamnar i samma kritiska läge. 

Text och foto: Alejandra Kaiser
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noemy ingår i det lokala nätverket Uni-
ted forces som samarbetar med SOS Barn-
byar och kommunen Santa Cruz i Bolivia. 
United forces är en grupp engagerade 
volontärer som bor i samma distrikt och 
träffas en gång i månaden för att diskutera 
vilka familjer i närområdet som just nu är 
i störst behov av hjälp. Det kan handla om 
mat, vatten och vägledning. Att barnen 
mår bra är av högsta prioritet.   

– Vi förstår vad föräldrarna går igenom 
och vad det innebär att inte kunna ge mat 
till sina barn, säger Noemy. Vår drivkraft är 
att inga barn ska behöva genomlida samma 
sak som våra barn. Vi ser mammor som inte 
vågar lämna de män som utnyttjar dem 
– bara för att de inte har någonstans att ta 
vägen. Vi vill att de här kvinnorna ska förstå 
att nätverket är deras räddning. 

Noemy, och de andra medlemmarna i 
nätverket, får går kurser genom Plan 4000 
som är en del av SOS Barnbyars program  
i Santa Cruz. Volontärnätverket sträcker 
sig till 24 olika byar i regionen, alla med 
samma mål att stärka kämpande familjer 
och hitta lösningar för de mest utsatta. 
Noemy vet hur det är att leva under sådana 
omständigheter. 

VÄGEN UT
För fyra år sedan levde Noemy och hennes 
barn, Alex, 12 och Paula, 8, med Noemys 
pappa som ständigt förnedrade och 
förminskade henne. Självförtroendet var 
lågt. Eftersom hon blev gravid redan i 
tonåren var hon tvungen att avbryta sina 
studier innan hon hunnit gå ut skolan. Den 
enda inkomst hon hade var att hon ibland 
sålde plastförpackningar på gatan. 
Pengarna räckte inte långt och hon kände 
sig fastlåst i situationen. 

– I det läget var barnen ett stort hinder 
för mig vilket gjorde mig frustrerad, berättar 
hon. När jag hörde talas om SOS Barnbyar 
i Santa Cruz kontaktade jag dem för att 
höra om de kunde ta hand om mina barn. 

Lyckligtvis hade de ett bättre alternativ 
för Noemy och hennes familj. Stödteamet 
kontaktade Plan 4000 som har verksamhet  
i det området i Santa Cruz där hon bodde. 

Tack vare regelbundna möten med en 
familjerådgivare från SOS Barnbyar, fick 

familjen nutritionsstöd, sjukvård och hjälp 
så att barnen kunde gå i skolan. Men 
kanske viktigast av allt, den unga mamman 
fick träffa en psykolog som hjälpte henne 
att återuppbygga självförtroendet och 
gjorde att hon vågade lita på sig själv som 
förälder. Hon lärde sig också att kommuni-
cera bättre med sin nya partner. 

PLANERAR FÖR FRAMTIDEN
Idag, två år senare, har paret en tvåårig 
dotter som heter Mia. Tillsammans har de 
skapat ett eget hem i ett hus de hyr i 
distriktet. Noemy vaknar i gryningen och 
bakar piroger som hon sedan säljer, något 
hon lärde sig på en av SOS Barnbyars mat-
lagningskurser. Hon är tillbaka lagom till 
att barnen vaknar. Även om hennes 

inkomst fortfarande är osäker är familjen 
självförsörjande och Noemy känner sig 
stärkt att sikta mot nya, högre mål. Hon 
har gått tillbaka till skolan med målsätt-
ning att bli sjuksköterska. 

– Nu förstår jag att mina barn är min 
största skatt och att vi kämpar bäst 
tillsammans, säger hon. 

Noemy och hennes partner har nyligen 
köpt en liten tomt i ett annat distrikt där 
de ska bygga ett eget hus nästa år. Hon 
planerar att ta sin gymnasieexamen via en 
särskild skola för vuxna, och hoppas en dag 
kunna följa sin dröm att bli sjuksköterska. 
Under tiden använder hon sin drivkraft till 
att stärka andra unga kvinnor som lever i 
riskzonen, så att de också ska kunna skapa 
sig ett bättre liv. ●

BOLIVIA

➊ Direkt stöd: Familjer informeras kring nutrition, får föräldrarådgivning och föräldrar 
lotsas i att skapa sig en egen inkomst så de blir självförsörjande. Det senaste året fick  
77 familjer stöd i det familjestärkande programmet.                              

➋ Kapacitetsförstärkning: Genom att stärka ledare inom det lokala samhället och familjer 
genom workshops, kurser med mera får såväl familjer som samhället ett starkare skyddsnät.                                                                                    

➌ Påverkansarbete: Arbete riktat mot myndigheter för att öka fokus på barns rättigheter.   

PLAN 4000 I BOLIVIA: ETT INNOVATIVT PROJEKT I TRE DELAR

Nu förstår jag att mina barn är min största skatt  
och att vi kämpar bäst tillsammans.”
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Många av tälten i lägret är byggda 
av tunna presenningar som varken 
håller kyla eller fukt ute.  

LESBOS

”Barnen måste  
komma ut ur lägren!”

Fler än 8 000 barn bor i flyktingläger på ön Lesbos och i desperat 
behov av utbildning och psykosocialt stöd. Med medel från 

Akeliusstiftelsens fördubbling av SOS Barnbyars insamling i julas 
kommer bland annat ett dagcenter för barn i lägret Moria att öppnas.  

 – Vi måste vara snabbfotade och flexibla om vi ska kunna ge  
dessa barn relevant och effektivt stöd, säger Popi Gliva,  

programchef för SOS Barnbyar Grekland.

Text: Cecilia Bergling Nauclér  Foto: Giorgos Moutafis
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i mars 2020 uppskattade grekiska myndig- 
heter att mer än 40 000 människor på flykt 
befinner sig på ön. Av dem beräknas unge- 
fär 8 000 vara barn. Lägren Moria och 
KaraTepe har kapacitet för ungefär 4 170 
flyktingar, vilket innebär att över 30 000 
människor tvingas bo i ett mer eller mindre 
informellt tältläger i olivlundarna utanför 
Morias transitläger. 

När vi besöker Camp Moria i januari 
2020 ligger röken från de vedeldade köken 
nära marken. Det regnar hårt och sopor 
blandas med lera i de smala stigarna mellan 
tälten. Ansvariga myndigheter i Lesbos 
förser flyktingarna med dricksvatten i 

flaskor, eftersom det 
inte finns rinnande, 
rent vatten i tält-
lägret. Detta innebär 
att tusentals plast-
flaskor kasseras varje 
dag, och även om 
sopor samlas in varje 
dag i lägret, är det 
inte tillräckligt för  
att hålla det rent.

– Vattenbrist är  
ett av de största 
problemen för folket 
i lägret. Men grekiska 
myndigheter vågar 
inte öppna en 
vattenbrunn i rädsla 

för att tältlägret då kommer att bli 
permanent, säger Popi Gkliva, programchef 
för SOS Barnbyar Grekland.

Människorna i lägret får en liten mängd 
mat varje dag, maten är tillräcklig för att 
överleva, men inte för att mätta. De får 
också ett litet ekonomiskt bidrag, vilket gör 
det möjligt för dem att köpa lite mat, som 
de tillagar i primitiva vedeldade kök, gjorda 
av tegel, eller konservburkar.

– För barnfamiljer är livsmedelsbristen 
mycket svår. Många barn är undernärda, 
vilket innebär att de har ett reducerat 
immunförsvar. Att bo i fuktiga, kalla tält gör 
också att många barn drabbas av svåra 
luftvägsinfektioner, säger Popi Gkliva.

Få av barnen vi ser har riktiga skor, de 
flesta går runt i plasttofflor i den kalla leran, 
och många av barnen saknar strumpor. I 
lägret finns inga aktiviteter för barn och 
ungdomar, eller någon skola eller förskola. 

Få av barnen har gått i skolan eftersom 
många av dem har varit på flykt i flera år.

– Bortsett från många fysiska hälsopro-
blem, är apati och depression utbrett bland 
barnen i Moria, säger Popi Gkliva. Många 
av föräldrarna har också problem med sin 
psykiska hälsa, delvis på grund av traumat 
under deras flykt till Grekland, men också 
för att de oroar sig för sina barn och fram- 
tiden.

– Många gånger kan föräldrarna inte söka 
hjälp, eftersom de inte kan ta med sina barn 
till en medicinklinik, och de kan inte lämna 
sina barn i lägret eftersom situationen i 
lägret är så instabil, till och med farlig. Så vi 
måste få barnen ut ur lägret, bort från den 
farliga miljön och börja arbeta på deras 
psykiska hälsa, och ge dem en grund för en 
framtid, fortsätter hon.

Med medel från Akeliusstiftelsen 
planerar SOS Barnbyar Grekland därför att 
starta ett dagcenter för barn i Morias läger, 

där barn kan få en grundläggande utbild-
ning på grekiska och engelska. I centrum 
kommer barnen också att kunna delta i 
psykosocialt stärkande aktiviteter, som 
bland annat lek, teckning och sång, med 
stöd av utbildade lärare och psykologer. 
Dagcentret kommer att ligga i byn Moria, 
som ligger intill flyktinglägret.

– Barnens utveckling är beroende av 
kombinationen av utbildning och lek. Barn 
måste få vara barn, i en trygg miljö, 
omgivna av vuxna som är utbildade för att 
hantera barn med trauma eller psykiska 
hälsoproblem, säger Bodil Långberg, 
styrelseledamot i SOS Barnbyar Sverige.

– Vi är oerhört tacksamma och ödmjuka 
för Akeliusstiftelsens stöd, vilket gör det 
möjligt för oss att ge stöd till dessa barn 
som lever i ofattbar sårbarhet, fortsätter 
hon.

På grund av coronaepidemin kan dag- 
centret tidigast öppnas hösten 2020. ● 

Barn måste  
få vara barn, 
 i en trygg 
miljö, omgivna 
av vuxna som 
är utbildade  
för att hantera 
barn med 
trauma eller 
psykiska hälso- 
problem.”

Skymning faller i lägret 
Moria där människorna 
lagar mat och försöker 
värma sig vid eldarna. 

Popi Gkliva, program-
ansvarig för SOS Barnbyar 
Grekland, hjälper till att 
dela ut mat i lägret. 
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”För mig är det viktigt att 
ha mixen av båda världar”

Varje onsdag går Annika Ahola lite tidigare från sin arbetsplats och  
tillbringar eftermiddagarna som volontär på SOS Barnbyars kontor  

på Södermalm i Stockholm. Hon trivs med upplägget, även om  
det innebär att hon måste jobba igen timmarna vid ett senare tillfälle. 

– Att bry sig om andra är en del av min personlighet.  
Jag får kraft av att engagera mig i frågor som rör människor.

Text: Johanna Perwe  Foto: Kristina Häggström

I den här barnbyn i Ecuador  
bor Annikas fadderbarn. 
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det hela började 2002 när Annika 
besökte Bolivia och blev tagen av hur 
många barn som levde under svåra förhål-
landen. Hon ville hjälpa till, men visste inte 
hur. Det hela föll på plats inför en resa hon 
skulle göra till i Ecuador, några år senare. 
Annika hade läst om SOS Barnbyar och 
tyckte att det verkade vara en bra organisa-
tion. Hon kontaktade givarservice och 
frågade om hon kunde bli fadder till ett barn 
som bodde i regionen hon skulle besöka. Det 
kunde hon, och en liten pojke i en barnby i 
Ecuador hade därmed fått en fadder med 
stort engagemang och ett brinnande intresse 
för både landet och språket.  

– Jag skulle läsa spanska under sex veckor. 
Det kändes fint att kunna samma språk som 
mitt fadderbarn. Den gången gjorde jag ett 
kort besök i barnbyn, berättar hon. 

Redan året därpå var hon i Ecuador igen. 
Då stannade hon lite längre i barnbyn och 
hann se lite mer av vardagsbestyren. 

Sedan dess har hennes fadderbarn hunnit 

flytta från barnbyn och Annika är nu fadder 
till ett annat barn, i samma by. Under alla år 
har det varit viktigt för henne att veta att 

hennes stöd gör nytta. 
– Breven från barnbyn 

hjälper till att visa att 
pengarna går till något 
väldigt fint. Jag har ju 
också sett det med egna 
ögon. SOS Barnbyar är 
en organisation som är på 
plats och gör verklig 
skillnad. 

Hon skriver tillbaka till 
fadderbarnet på spanska. 

– Det känns som om 
jag kommer närmare då, det blir enklare. 
Jag skickar alltid julkort och får brev cirka 
2–3 gånger per år. 

Men engagemanget slutar inte där, hon 
ville göra mer. 

– Jag kände att jag saknade någonting 
och ville bidra på flera sätt. Eftersom jag 

arbetar i finansbranschen behövde jag kom- 
binera mitt arbetsliv med lite mjukare 
värden, berättar Annika. 

En dag såg hon att SOS Barnbyar sökte 
kontorsvolontärer. Hon ställde därför frågan 
rakt ut till sin arbetsgivare om hon kunde 
avsätta två timmar i veckan som volontär, 
bara hon lovade att jobba igen dem. 

– Som tur är har jag en bra chef som är 
väldigt förstående och uppskattar att man 
tar olika initiativ för sin egen utveckling. 
Jag frågade om jag fick söka volontärsplats-
en och hon uppmuntrade mig. När jag väl 
fått bekräftat att jag fått platsen, jobbade vi 
fram ett upplägg som fungerade för alla 
inblandade. Jag förlänger någon annan dag 
och anpassar efter toppar och dalar, 
beroende på arbetsbelastning. 

Som volontär på SOS Barnbyar hjälper 
hon till med allmänna kontorsgöromål 
som kuvertering av diverse utskick, 
arkivering och registeruppdateringar. Varje 
onsdag klockan 15–17 är hon på plats i 
SOS Barnbyars lokaler. Hon berättar att 
hon alltid känner sig välkommen. 

– Det är härligt att komma hit. Det är 
en lugn, fin gemenskap och alla hälsar när 
jag kommer. Det känns gemytligt, trots att 
det är en större arbetsplats än jag är van 
vid. Personalen är så otroligt hjälpsam och 
omhändertagande, berättar Annika. 

Hon har varit med på volontärsträffar 
och lärt känna både anställda och andra 
volontärer på kontoret på SOS Barnbyar. 

– Eftersom jag jobbar i en lite ”fyrkantig” 
bransch är det skönt att få arbeta med det 
här emellanåt. För mig är det viktigt att ha 
mixen av båda världar. ● 

Annika Ahola, 51 år, bor i Stockholm.  
Hon är engagerad som fadder i SOS Barnbyar 
sedan 2005 och kontorsvolontär sedan 2019. 
Arbetar annars som avtalsadministratör  
inom finansbranschen. 

Breven från 
barnbyn 
hjälper till  
att visa att 
pengarna  
går till något 
väldigt fint.”

VOLONTÄR PÅ ARBETSTID – FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN

Vissa arbetsgivare erbjuder alla sina anställda ett visst antal ideella timmar om året.  
För dig som inte har en sådan förmån kan utrymme ändå finnas – bara du ställer frågan. 

Öppen dialog 
Var öppen med din chef om att 
du skulle vilja engagera dig som 
volontär så du vet hur din arbets-
givare ställer sig till det hela. Var 
tydlig och ärlig med vad du vill 
och vilket ändamål du skulle vilja 
engagera dig i. 

Flexibla arbetstider
Upplägget förutsätter flexibla 
arbetstider och att det finns ut-

rymme att arbeta utanför ordina-
rie arbetstid, alternativt att du har 
målstyrd arbetstid. Fundera på hur 
det passar in i din arbetsdag och 
hur din fritid eventuellt påverkas.  

Utvecklingsplan
Ta upp det på utvecklingssamtal, 
berätta varför ideellt arbete är 
viktigt för dig. Kanske kan det bli 
en del av din individuella utveck-
lingsplan eller en löneförmån?  

Hitta rätt organisation
Många organisationer har volon-
tärsformulär på sin webbplats. 
Scanna branschen och se vilka 
organisationer som arbetar med 
volontärer i frågor som just du är 
engagerad i. En del söker volon-
tärer som kommer varje vecka, 
en del kanske söker till ett visst 
event. Ett tips är att kolla med Vo-
lontärbyrån som förmedlar olika 
typer av volontärsuppdrag. 

Var smidig
Om du har fått en volontärsplats, 
var mån om att hitta ett upplägg 
som är hållbart för alla inblandade 
parter, inklusive dig själv. Du vill 
inte att arbetsgivaren ska känna 
att du smiter undan ditt ordinarie 
arbete och samtidigt är det en för-
del att du som volontär kan vara 
tillgänglig vissa tider. Se till att 
ekvationen går ihop – och att du 
själv inte går sönder på kuppen. 
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ni känner säkert igen honom, Filip 
Berg, som spelade den unge herr Ove i den 
prisade filmen En man som heter Ove. Det 
har gått några år sedan dess, och Filip har 
även (mellan serier och filminspelningar) 

hunnit medverka i 
SOS Barnbyars 
dokumentärserie En 
resa för livet. Då fick 
han, tillsammans med 
fyra andra kända 
profiler, möjlighet att 
besöka SOS Barn-
byars verksamhet i 
Nepal. Under resans 
gång träffade han 
både barn och ung- 
domar vars livsöden 
satte djupa spår. En 
del spår så djupa att 
det väcktes ett lite 
oväntat engagemang 
hos skådespelaren. 

– Det blev verkligen 
en resa för livet, men 
det var varken jag eller 
de andra deltagarna 
som hade huvudrollen 
– det var barnen. 
Känslan efteråt var att 
jag önskade att alla i 

Sverige fick chans att uppleva det här, det 
satte verkligen perspektiv på saker, säger 
Filip. 

Mellan filminspelningar, Guldbaggega-
lor och röda mattan har Filip fortsatt att 
engagera sig på olika sätt. Främst framför 
kameran i olika sammanhang, och nu 
senast bakom kameran som berättarröst till 
en film om SOS Barnbyar. När han fick 
frågan om att bli ambassadör så tvekade 
han inte en sekund.  

– Jag tackade ja direkt! Jag kan, och jag 
vill, göra mer för barn som lever i utsatthet. 

Och med två små syskonbarn hemma i 
Stockholm är det svårt att skaka av sig 
tanken; vad händer med barn som inte har 
någon i sin närhet, om inte organisationer 
som SOS Barnbyar finns där och fångar 
upp dem? säger Filip. 

Det som Filip fastnade 
för är SOS Barnbyars 
långsiktiga arbete, och att 
barnen får så mycket mer 
än tak över huvudet och 
mat på bordet; de får 
trygghet, kärlek och 
respekt – de får en familj, 
eller stöd att hålla ihop sin 
familj. De får en barndom.  
– Därför känns det extra 
viktigt att göra det här, 
berättar Filip. 

Nyligen besökte han SOS Barnbyars 
nationella ungdomsprogram i Göteborg. 

Filip Berg i ny roll
Skådespelaren Filip Berg kliver in i en ny roll, men den här gången handlar det varken om 
drama eller spänning utan om rollen som en av SOS Barnbyars nya ambassadörer. Ett ärofyllt 
uppdrag som han axlar med samma stora ansvar som karaktären ”Ove” skulle ha gjort. 

Text: Jenny Norelius  Foto: Martin von Krogh

– Jag har sett med egna ögon var pengarna går 
och vilken skillnad det gör, därför tackade jag ja 
till att bli SOS-ambassadör, berättar Filip Berg. 

Efter en tidig morgon med filminspelning 
i närheten av Hammarkullen passade han 
på att lära sig mer om den svenska 
verksamheten och prata med ett par av 
ungdomarna. Under året vill han gärna 

fortsätta att dela med 
sig av sina kunskaper 
inom filmbranschen 
och yrket som skåde-
spelare. 

– Kanske kan jag 
inspirera någon i 
ungdomsprogrammet 
till att välja ett yrke 
framför eller bakom 
kameran, eller i alla fall 
bjuda på en rolig stund 
med både skratt och lite 

allvar. Min stora förhoppning är så klart att 
på sikt bidra till att fler givare och partners 
vill engagera sig i SOS Barnbyar. ● 

Det blev 
verkligen en 
resa för livet, 
men det var 
varken jag 
eller de andra 
deltagarna 
som hade 
huvudrollen 
– det var 
barnen.” FAKTA

Namn: Filip Berg Bor: Stockholm 
Gör: Skådespelare Familj: Mamma, 
syster och syskonbarn, pappa 
Aktuell: Nybliven SOS-ambassadör 
och polis i serien Bäckström 
Tidigare filmer och serier: 
Lasermannen, Ondskan, Andra 
avenyn, Odödliga, En man som heter 
Ove, Svartsjön och Lyckligare kan 
ingen vara med flera. 
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FLER SÄTT ATT BIDRA

Varför blir jag 
uppringd av er? 
s   För oss är 

det viktigt att ha 
dialog med dig 
som fadder. 
Därför ringer vi upp 
ibland för att till exempel få 
dina synpunkter på ditt fadder-
skap, ta reda på om det är något 
i fadderskapet du vill ändra och 
ge dig möjlighet att få höra mer 
om verksamheten. Det händer 
också att vi frågar om du vill och 

 Frågor    & svar:
har möjlighet att höja 

ditt fadderbidrag, 
vilket alltid är helt 
frivilligt. Vill du inte 
att vi ringer dig så är 

det bara att du 
meddelar det till vår 

givarservice så anpassar vi 
kontakten efter dina önskemål. 
 
Kan man få information från 
programmen på svenska? 
s   Om man är fadder åt ett 

barn eller en barnby får man 

varje sommar och kring jul ett 
brev från barnbyn. De breven 
skickas via SOS Barnbyars 
nationella kontor i det land man 
är fadder i. På de nationella 
kontoren är det lokalt anställd 
personal, vilket gör att det tyvärr 
inte går att få breven på svenska. 
Att vi anställer personalen lokalt 
är ett sätt för oss att skapa 
arbetstillfällen i de länder vi har 
verksamhet. 

Varför trycker ni tidningen när  
det är billigare och bättre för 
miljön att den skickas via mejl?
s   Många av våra faddrar upp- 

skattar att få tidningen i brev- 
lådan. Men för att dra ner på porto- 
kostnaderna och pappersförbruk-
ningen kommer vi från i år endast 
trycka ett nummer av tidningen. 
Vill du bara ha den digitalt i fort- 
sättningen, kontakta då vår givar- 
service så hjälper de dig vidare.

Att vi anställer personalen lokalt är ett sätt  
för oss att skapa arbetstillfällen i de länder  
vi har verksamhet.”

För en tid sedan kontaktade vi ett urval av er faddrar för att ta reda på hur ni ser på era fadderskap. Här är några 
av frågorna ni tog upp som vi gärna vill dela med oss av svaren på. Om du har några andra frågor eller funderingar kring 
ditt fadderskap är du alltid välkommen att kontakta oss på givarservice@sosbarnbyar.se eller 08–545 832 04.

EN SMART BOSTADSAFFÄR
Visste du att genom ditt val av mäklare kan du vara 
med och stötta SOS Barnbyar? När du anlitar  
Fastighetsbyrån vid försäljningen av din bostad kan  
du välja att bidra med 100 kr till SOS Barnbyar.

En hälsning som  
betyder mycket
även om du inte alltid kan träffa dina nära och kära 
kan du fortfarande visa att du tänker på dem. Med 
gåvobevisen som finns på sos-barnbyar.se kan du 
enkelt skicka en hälsning – och du bidrar samtidigt  
till att skapa en tryggare framtid för barn. Gåvo-
bevisen går att få i tryckt format, direkt till mot-
tagarens eller din egen brevlåda, eller som digital 
version – du bestämmer själv vad som passar bäst.

MORGONROCKEN  
SOM GÖR SKILLNAD
Hemtex skänker 20 kr per såld barn-
badrock till SOS Barnbyar. Erbjudandet 
gäller både i fysisk butik och online  
7 maj – 5 juni, samt återkommer under 
hösten 14 september – 11 oktober.

ARMBAND FYLLT AV MENING
På apotea.se kan du köpa detta armband designat av svenska företaget Tom Hope. 

Smycket finns i tre olika storlekar och är tillverkat av orange tråd som hålls ihop av ett 
ankare i silver. Armbandet blir ditt, eller en fin gåva till någon du tycker om, för 399 kr. 

Hela vinsten går oavkortat till SOS Barnbyar.
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Globala målen: 17 mål för en bättre värld

Ledare från alla länder på jorden har enats om 17 mål 
som ska göra världen bättre. De handlar om att vi ska 
hjälpas åt att utrota fattigdomen, göra samhällen mer 
jämställda, rädda miljön och skapa fred på jorden. 
Länderna har ett gemensamt ansvar för målen och de ska 
vara uppfyllda år 2030. SOS Barnbyars arbete medverkar 
till flera av målen, men det är särskilt nio av dem som vi 
– tillsammans med dig som fadder – bidrar lite extra till. 

B PORTO BETALT 
Returadress:
SOS Barnbyar
Box 17256
104 62 Stockholm

SÄTTER DU MÅLEN? 
Kan du gissa vilket mål som hör ihop med vilken bild?  
Skriv rätt målsiffra under  rätt fyrkant.  
Rätt svar hittar du längst ner på sidan. 

MÅL 1. Ingen fattigdom

MÅL 3. Hälsa och välbefinnande

MÅL 4. God utbildning för alla

MÅL 5. Jämställdhet

MÅL 8. Anständiga anställningsvillkor och ekonomisk tillväxt

MÅL 10. Minskad ojämlikhet

MÅL 13. Bekämpa klimatförändringarna

MÅL 16. Fredliga och inkluderande samhällen

MÅL 17. Genomförande och globalt parnterskap

A ________________ B ________________ C ________________

D ________________ E ________________ F ________________

G ________________ H ________________ I ________________

Rätt svar: A 16, B 3, C 13, D 8, E 17, F 5, G 4, H 1, I 10. 

Det här är  
symbolen för alla  
de globala målen!  

Hur många färgade 
tårtbitar kan du  
räkna ihop till?  

SVAR ________________

Hälsa och välbefinnande är ett av målen vi tillsammans bidrar till. I samband med  
en förödande översvämning i Moçambique härom året delades vaccin mot kolera ut,  
en allvarlig sjukdom som annars lätt får spridning vid stora vattensamlingar.  

Att experimentera är roligt! 
Redan innan barnen börjar 
i skolan får de prova på 
spännande saker. Här syns 
elever från SOS Hermann 
Gmeiner Kindergarten i Vietnam. 
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Läs mer på
             globalamalen.se! 


