
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 
 

 

 

  

  



 

 
 

 
 

* Egen regi 

  

 

 

Den här årsrapporten är sammanställd av Erikshjälpens Sverigeavdelning och återkopplar till befintlig 

landstrategi för Sverige 2016-2020. Rapporten syftar till att i första hand följa upp 

programverksamheten och de direkta insatser som genomförts under 2017 kopplat till befintliga mål, 

men inkluderar även aktiviteter såsom deltagande i nätverk och samverkan. Till grund för rapporten 

ligger projektrapporter från samtliga koncept, till största del sammanställda av respektive 

projektansvarig, samt inkomna återrapporteringar från föreningar som beviljats medel via 

samarbetsavtal, fonder och anslag. Under avsnittet Måluppfyllelse redovisas hur olika insatser som 

genomförts under 2017 har bidragit till varje specifikt delmål för Erikshjälpens programarbete i 

Sverige. Det skall understrykas att detta enbart är exempel, på både kvalitativa och kvantitativa 

resultat, som tillsammans bidrar till måluppfyllelsen.  

 

 



 

 
 

  

Övergripande mål för Erikshjälpens programverksamhet i Sverige är att alla barn ska få sina 

rättigheter tillgodosedda och att Erikshjälpen ska vara en stark röst för barn i utsatta situationer.  

Ambitionen är att de insatser som genomförs i möjligaste mån riktas mot följande tre 

målgruppsnivåer: 

1) Direkta insatser mot barn - aktiviteter som på ett konkret sätt möter överträdelser mot och 
avsaknad av barns rättigheter 

2) Legala skyldighetsbärare (såsom myndigheter och politiska aktörer) - aktiviteter som stärker 
kapaciteten hos den/de som ska tillgodose och upprätthålla dessa rättigheter att ta sitt 
ansvar 

3) Moraliska skyldighetsbärare (såsom föräldrar, vårdnadshavare, jämnåriga kamrater, 
organisationer och föreningar) - aktiviteter som stärker förståelsen och kapaciteten hos barn, 
deras vårdnadshavare och det civila samhället att utkräva dessa rättigheter  
 

 

 
 

Omvärldsbevakning : Under 2017 riktas stor uppmärksamhet mot ungas 

psykiska ohälsa. Folkhälsomyndigheten får över 30 miljoner i tillskott för att 

minska självmorden i samhället. Bris släpper rapporten Barns psykiska hälsa 

- dags att bryta trenden, där det tydligt framgår att den psykiska ohälsan 

ökar bland barn och unga och att stödet som varje barn har rätt till i alltför hög 

utsträckning brister. Två grupper av barn som särskilt omnämns under året vad gäller 

psykisk ohälsa är ensamkommande samt barn som är placerade på institution, HVB och 

familjehem.  

 

Erikshjälpens arbete för barns rätt till en god hälsa har i stor utsträckning ett integrerat angreppssätt, 

där barns fysiska, mentala och sociala hälsa samvarierar med våra övriga tematiska områden. Många 

utav våra insatser, både genom koncept, avtalssamarbeten och anslag och fonder, bidrar till och 

tangerar flera målområden samtidigt. Exempelvis kan barnets känsla av- och tillgång till trygghet i 

hög grad påverka den psykiska hälsan. På samma sätt har möjligheten att få delta i meningsfulla 

fritidsaktiviteter och sammanhang, oavsett funktionell förmåga, sociala eller ekonomiska 

förutsättningar, även effekter på hälsan på flera plan.  

 

Insatser som specifikt gällt barns hälsa har i första hand handlat om hälsofrämjande aktiviteter med 

fokus på att lyfta fram friskfaktorer hos och runtom barnen, samt insatser som stärker barn och 

ungas psykiska hälsa och välmående.  

 

Genom våra anslag och fonder har Erikshjälpen varit med och bidragit till insatser som riktar sig mot 

barn med sjukdom eller funktionsvariation samt förebyggande och hälsofrämjande insatser för ”risk-

/särskilt utsatta grupper”. Insatserna har exempelvis bestått av kulturverksamhet för barn på sjukhus 

(KulturSjukhuset), sommaraktiviteter för ensamkommande barn och unga (Rädda Barnen Borås), 



 

 
 

byggnation av aktivitetsrum för barn och unga med funktionsvariation (Mega Viktiga, Kungsporten) 

möjlighet för barn med språkstörning/döv- hörselskada att få åka med på sommarläger (DHB Västra).  

”Det är viktigt att som barn få träffa andra likasinnade och identifiera sig med. 

Många av syskonbarnen och hörselskadade barnen som deltar hela veckan i 

barngrupperna, lär sig snabbt teckenspråk av barnledarna som använder 

teckenspråk under dagarna. Det är också underbart att se när de umgås med 

varandra oavsett funktionshinder - dövhet, hörselskada, språkstörning och andra 

handikappade barn och ungdomar. De får förståelse för varandras 

funktionsnedsättningar och vad det kan föra med sig i vardagen, så väl positiva 

som negativa situationer.” (Ur återrapport från DHB Västra) 

Bidrag har även getts till föreningar som mer eller mindre explicit arbetar med ungas självkänsla och 

psykiska hälsa, genom teatersatsning på barn och unga (Engagerade ByBors Ensamble) och 

musikläger för unga tjejer och transpersoner (Popkollo Göteborg). Ett flertal insatser som fått stöd 

under året har specifikt riktat sig mot barn med någon form av funktionsvariation i kombination med 

friskvård- eller fysisk aktivitet; handboll för barn och unga med behov av särskilt stöd (HK Aranäs 

Handboll för alla), fotbollsläger för barn med funktionsvariation (Nybygget), möjlighet för barn med 

behov av särskilt stöd att kunna åka med på scoutläger (Frode Scoutkår Fjärås) samt friluftsdag riktat 

till barn och unga på särskolor och gruppboenden (Hestra Idrottsförening).  

”Genom att de själva får driva sin skaparprocess, skriva text och göra musik, så 

växer också en känsla av stolthet fram. Att stå på scenen sista dagen och framföra 

något som du själv har gjort ger en otrolig känsla av styrka och stolthet över det 

egna modet och den egna kreativiteten.”  

“Popkollo är jätteviktigt för mig, det är den bästa veckan på året och jag ser fram 

emot det så mycket! Jag känner att jag kan vara mig själv, jag lär känna 

människor som också är sig själva och har samma intresse som jag, musik. 

Popkollo behövs för att stärka tjejers och transpersoners självförtroende och för 

att finnas där, så att det är något man kan se fram emot. Så alltså, Popkollo 

behövs ABSOLUT!!”  

(Ur återrapport Popkollo Göteborg) 

 

 

 

 

Erikshjälpen har sedan 2012 gett stöd till föreningen Kultursjukhuset och dess verksamhet i 

Jönköping och sedan 2016 även stöd till verksamheten i Borås via medel från Erikshjälpens 

Boråsfond. Samarbetet har varit positivt på många sett och Kultursjukhuset har kunnat visa på hur 

deras arbete får betydande effekter för barn och deras anhöriga. Under 2017 påbörjades ett arbete 

med att fördjupa samarbetet med Kultursjukhuset. Syftet med samarbetet är att KulturSjukhuset och 

Erikshjälpen tillsammans ska bidra till gemensamma insatser för att stärka engagemang och 

underlätta tillvaron för barn och unga som vistas på sjukhus. KulturSjukhusets verksamhet ligger 

väldigt väl i linje med Erikshjälpens historia, där vi ser flertalet likheter med Erik Nilssons arbete och 

engagemang för barn på sjukhus i Sverige. Nytt samarbetsavtal gäller fr.o.m. januari 2018. De bidrag 

som Erikshjälpen gett till KulturSjukhuset under 2017 har kanaliserats till verksamheten på Ryhov i 



 

 
 

Jönköping och SÄS i Borås. På dessa sjukhus har arbetet besått av drama-, musik och 

clownverksamhet där Kultursjukhuset totalt under året mött 2 655 barn och 2857 anhöriga. FN:s 

Barnrättskommitté skriver uttryckligen i sina allmänna kommentarer (nr 17) att barns möjlighet till 

lek, vila och fritid både påverkar och påverkas utav barnets hälsa. Vidare står att "Barn som är sjuka 

och/eller på sjukhus kan även få en betydande hjälp i sitt tillfrisknande om deras åtnjutande av 

rättigheterna i artikel 31 säkras".  

”Att leka är barnens sätt att lära och förstå sin omvärld. Att bli sjuk innebär alltid 

någon form av kris, större eller mindre. Då är det viktigt att ge barnet möjlighet 

att genom lek få bearbeta och förstå sin situation. Ibland har barnet önskat att få 

leka i Lekterapins sjukhuslek då de träffat clownen. Många gånger vill barnet vara 

personalen som tröstar och förklarar för clownen, som är patient, att allt kommer 

gå så bra och att hon får ett plåster efteråt.” (Ur återrapport KulturSjukhuset) 

 

 

Football For All's arbete med ungdomar, i första hand ensamkommande flyktingungdomar, har 

under året fortsatt utvecklas och etablerats på nya orter. Utöver de trygghetsskapande och sociala 

effekter som arbetet genererar, bidrar FFA även till att möta dessa ungdomar ”mentalt”. Många utav 

deltagarna bär med sig tuffa erfarenheter och lever i en ständig ovisshet om framtiden och 

situationen för anhöriga i hemlandet. En livssituation som för många har påverkan på det psykiska 

välmåendet.  

”När jag kommer hit så kan jag släppa alla bekymmer för en stund. Fotbollen 

hjälper mig att glömma. På life Class lär vi oss gå på rätt väg.” ( - deltagare FFA 

Hässleholm) 

 

 

 

 

 

Solrosen arbetar med att utbilda och vägleda kriminalvårdens personal i frågor som rör barn. 

Kriminalvårdens arbete med att implementera barnperspektivet mer inom kriminalvården har 

resulterat i en handbok som implementeras inom Kriminalvårdens verksamhetsområden under året. 

I handboken nämns Solrosen som exempel på en samarbetspart när det gäller samverkan med 

ideella organisationer. 

 

 

 

 

Flera insatser som Erikshjälpen ger stöd till har ett tydligt familjeperspektiv. Att tex stödja föräldrar 

som själva har det tufft eller att ge möjlighet för barn och anhöriga att skapa gemensamma minnen 

trots en svår livssituation har varit viktiga inslag i flera projekt under året. Vi ser att stödet till 

föräldrar och andra nära vuxna också har påverkan på barnet.  

”Andra viktiga syften är att samla föräldrarna och ge dem kunskap om 

funktionshindret och ett alternativt kommunikationsspråk/tvåspråkighet 

(teckenspråk och tecken som stöd). Viktigt är också att låta familjerna träffa 

varandra som är i samma situation men har olika erfarenheter att delge varandra. 



 

 
 

Mycket diskuteras bland föräldrarna - krishantering, teckenspråk, skolfrågor, 

socialförsäkring, föräldrautbildning, skolplacering och barn-, föräldra- och 

syskonrelationer i en familj med funktionshinder är bara några ämnen som 

kommer upp till diskussion. Ett utrymme för dessa diskussions-forum är väl så 

viktiga och det blev många tillfällen för detta under veckan.” (Ur återrapport DHB 

Västra) 

 

KulturSjukhuset har ett nära arbete med barnens anhöriga och fyller en viktig stödfunktion för 

exempelvis föräldrar att orka med en tuff vardag på sjukhus.  

”Det händer att föräldrar ibland rörs till tårar då de ser sitt barn delta i 

mötet/leken med clownen. Barnen kan ha varit mycket sjuka och inte visat 

intresse för sin omvärld men clownerna har ibland en förmåga att locka barnet att 

öppna sig. Vi har fått höra från föräldrar att de upplevde det fantastiskt att få se 

sitt barn le igen, att det ögonblicket var stort för dem.” (Ur återrapport 

KulturSjukhuset) 

 

 

 
 

Omvärldsbevakning : Under 2017 får Socialstyrelsen i uppdrag av 

Regeringen att under perioden 2017–2020 stärka stödet till barn som 

anhöriga. Det gäller barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller 

funktionsnedsättning eller där våld förekommer.  

Sverige har ca 30 000 barn minst en  förälder i fängelse eller som är aktuell för en 

frivårdspåföljd. För att barn ska lyckas hantera sitt  liv och sin situation på ett positivt 

och konstruktivt sätt behövs olika typer av stöd. Det befintliga stödet som specifikt 

riktar sig til l denna målgrupp varierar stort över landet. Kriminalvården har under året 

lanserat en ny sida för information till barn: www.insidan.kriminalvarden.se. 

 Den nya asyllagen (Lag (2016:752)) om begränsa de möjligheter att få 

uppehållstillstånd som kom under 2016 påverkar kraftigt ensamkommande barn och 

ungdomar under efterföljande år, där ovissheten om framtiden är stor och rätten till 

trygghet och skydd åsidosatt.  

 

Erikshjälpen ger sedan flera år tillbaka stöd till Solrosens verksamhet i Göteborg och i Borås, som 

bedriver ett viktigt arbete för att tillgodose barns rätt till trygghet och skydd. Erikshjälpen har som 

särskilt uppdrag att sprida detta arbete till fler platser i landet. I början av 2017 presenterades den 

behovsinventering som Erikshjälpen genomförde för att kartlägga behovet av stödinsatser för barn 

och familjer som har eller haft en nära anhörig inom Kriminalvården och/eller rättspsykiatrin i 

Jönköpings län. Behovsinventeringen finansierades förutom av EH och Göteborgs Räddningsmission 

http://www.insidan.kriminalvarden.se/


 

 
 

även av Region Jönköping samt Växjö stift. Utifrån de resultat som framkom togs steg under året för 

att etablera ”Solrosmodellen” utifrån Vårsols Familjecenters regi i Jönköping. Arbetet med att 

sammanställa ”Solrosmodellen” med framtagande av handledarmaterial för personal som arbetar 

med individuella samtal eller barn i grupp har också påbörjats.  

Beviljade anslag med fokus på trygghet och skydd har under året framförallt riktats mot barn och 

deras familjer, där olika typer av familjeläger varit framstående insatser. Exempelvis familjeläger 

riktat till barn, i huvudsak i familjer med missbruks- eller psykiska problem (Hela Människan 

Småland), familjeläger för ensamstående föräldrar med barn (Singoalla och SAU). Barn- och 

familjestödsverksamhet med insatser riktade till barnfamiljer i behov av frivilliginsatser 

(Frivilligcentralen Norrköping). 

Vi har bl.a. sett hur de barn och ungdomar som flytt till Sverige far illa av de nya asylreglerna och de 

förändrade förutsättningarna för att skapa en trygg tillvaro. Många ungdomar vi mött genom olika 

verksamheter uttrycker oro och rädsla för att bli utvisade till en osäker framtid.  I arbetet genom FFA 

har det blivit tydligt hur viktigt det sociala sammanhanget och vuxenkontakten är för de 

ensamkommande ungdomarnas känsla av trygghet.  

 

 

Solrosen Göteborg har under 2017 genomfört 168 barnsamtal och 123 vuxensamtal i Solrosens 

lokaler. Verksamheten har dessutom genomfört 142 individuella samtal med intagna på häktet i 

Göteborg samt haft totalt 150 individuella samtal på Högsboanstalten och anstalten Sagsjön.  

Solrosen Borås har genomfört 51 barnsamtal samt 25 vuxensamtal. 47st klienter har tagit del av 

Solrosens verksamhet på anstalten i Borås.  

"Mamma har aldrig varit ett stort fan av pappa så det kändes skönt att prata med 

någon som inte lägger in sina egna åsikter...vänner gör också det." (Flicka som 

tidigare fått individuella samtal på Solrosen.) 

 

Ett viktigt steg i att stärka barnets egen kraft är skapa trygga relationer och sammanhang 

runtomkring barnet. Singoallas läger för ensamstående föräldrar med barn är ett av flera exempel 

där lägerverksamheten bidragit med trygga vuxna och till ett utvidgat socialt nätverk.  

”Barnen möttes av många vuxna som bekräftade dem och gav dem kärlek och 

hopp på flera olika sätt. Att stärka barn och föräldrar att de är värdefulla samt ge 

dem sommarminnen.” (Ur återrapport Singoalla) 

 

På liknande sätt arbetar FFA med sociala nätverk runt omkring de ungdomar som deltar i 

verksamheten. Vuxna, som genom sitt mentorskap, ger stöttning i vardagsliv och bygger kontinuitet i 

relationer. Det har dessvärre under året varit en genomgående utmaning på samtliga orter att få 

mentorskapet att fungera fullt ut som det är tänkt. Något som kommer arbetas vidare med under 

2018. Trots det finns det goda exempel och erfarenheter på när mentorskapet fungerat väl och 

bidragit till en tryggare vardag, där ungdomen fått stärkas i kapacitet och framtidstro.   



 

 
 

"Jag har haft en mentor från FFA och vi träffas en gång varje vecka. Min mentor 

har hjälpt mig mycket, för alltid om jag behöver hjälp med skolan och information 

om livet, t ex att skriva CV osv, då frågar jag om han kan hjälpa mig, och han 

hjälper mig direkt utan krav, och det ger mig en bättre chans i livet. Varför jag har 

en mentor är för att han har kunskap och erfarenhet om livet." (-deltagare FFA 

Stockholm) 

 

 

 

Erikshjälpen finns under året med som samarbetspart till bland annat Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

Jönköpings kommun och studieförbundet vuxenskolan för att jobba med Fadderfamiljer för 

ensamkommande barn och unga. I samband med de satsningar som gemensamt gjorts under 2017 

har vi kunnat se ett fortsatt engagemang hos Länsstyrelsen och Jönköpings kommun, som är viktiga 

legala skyldighetsbärare för dessa barn. Länsstyrelsen har exempelvis bidragit med medel för att 

fortsätta sprida kunskap genom framtagna foldrar, reportage i tidning och radio.  

  

En viktig komponent i Hela Människans familjeläger, som Erikshjälpen gett stöd till under 2017, är det 

nära samarbetet med Socialtjänsten. Familjelägret riktar sig i huvudsak till barn i familjer med 

missbruks- eller psykiska problem. Lägret arrangeras av Hela Människan i Jönköpings län och 

genomförs tillsammans med ”Barnstödsnätverket” där kommuner och frivilligorganisationer i länet 

finns representerade. Under lägret finns familjernas familjebehandlare/socialsekreterare från 

kommunernas familj- och individomsorg med. Ett viktigt bidrag från kommunen är att prioritera att 

de kommunanställda deltar på lägret i sin tjänst. Familjelägret ses av kommunen som viktiga dagar 

för den fortsatta kontakten och insatser familjerna erbjuds.  

 

 

 

 

Avsaknaden av det riktade stödet, för barn och familjer med en anhörig som är frihetsberövad, som 

behovsinventeringen i Jönköpings län visar har diskuterats i olika sammanhang bland tjänstemän och 

politiker inom socialtjänsten, skol- och barnomsorgen samt kriminalvården. Dessutom har 

behovsinventeringen lyfts i en interpellation och en debatt i kommunfullmäktige samt nått ut genom 

media efter en pressträff på Vårsols Familjecenter.  

 

Solrosen i Göteborg och Borås har ett nära samarbete med myndigheter som kriminalvården och 

kommunens socialtjänst för att se till att barn får ett gott bemötande och det stöd de har behov av. 

De arbetar även för att lyfta och sätta fokus på målgruppens behov av stöd genom opinionsbildning 

och utbildning.  

 

 



 

 
 

  

 

Under våren har kafékvällar genomförts i Erikshjälpens Second Hand butiker i Sävsjö och Habo. Målet 

har varit att fler privatpersoner och familjer ska få information om och välja att bli kontaktpersoner, 

kontaktfamiljer eller familjehem inom socialtjänsten. Dessa Kafékvällar har genomförts i nära 

samarbete med Familjehemsresursen i Jönköpings län samt familjer med egen erfarenhet av dessa 

stödfunktioner. 

 

Verksamheten Solrosen i Göteborg och Borås ger kontinuerligt stöd i föräldrarollen för att barn som 

varit med om svåra livssituationer och trauman ska kunna få ett adekvat stöd från sina 

föräldrar/omsorgspersoner.  

"De stöttade i hur jag skulle prata med barnen. Innan la jag för mycket på M. 

(äldsta dottern). Har dåligt samvete för det... Jag sa att hon inte fick säga nåt till 

sina småsyskon... att de inte fick veta att pappa satt i häktet." (Mamma som fått 

stöd genom Solrosens verksamhet) 

 

Under 2017 beslutade Erikshjälpen att satsa mer på det som tidigare kallades Fritidsgårdar med 

Hjärta, numer Empower. Genom de verksamheter som är anslutna till EMPOWER blir föreningslivet 

en bro in i samhället och en väg mot en tryggare framtid. Vi ser att det kan finnas en känsla av 

tillhörighet och trygghet bland de barn som är med i verksamheter som finns lokalt. Även de fysiska 

lokalerna i sig kan vara en tillflyktsort där barn och unga känner sig skyddade och fria. Inom nätverket 

finns också avhopparprogram från kriminella gäng, där trygghet och skydd är centralt för att kunna 

skapa en ny framtid.  

”Sörgården är en trygg plats där barnen blir sedda och uppskattade. Det är en 

familjär stämning på Sörgården och för många är det ett andra hem. Där finns 

någon som lyssnar och visar omsorg och många besöker Sörgården varje dag efter 

skolan.” (Ur Nationell verksamhetsrapport 2017 Empower) 

  

Under året har arbetet med barnskyddsfrågor stärkts på olika sätt. En viktig del har bestått av att vi 

under 2016 certifierade en medarbetare i Frälsningsarméns utbildning I Trygga Händer, vilken 

förnyades under 2017. Certifieringen har gjort det möjligt för oss att kunna tillhandahålla 

utbildningen till tex ledare och andra personer hos samarbetspartners som möter barn genom olika 

insatser och projekt.  

 

Under 2017 inleddes även ett samarbete med Frivilligcentralen i Norrköping. Utgångspunkten för 

samarbetet var Frivilligcentralens önskan om att utveckla och stärka sin verksamhet riktat mot barn 

och barnfamiljer. Utöver ett ekonomiskt bidrag till verksamheten har Erikshjälpen funnits med i 

framtagande av en barnskyddspolicy. Policyn har blivit ett viktigt steg i att höja medvetenheten och 

markera varje barns rätt till skydd mot övergrepp och kränkningar inom verksamheten - som nästan 

uteslutande består av insatser av volontärer. Arbetet har också inkluderat handlingsplaner för hur 

personal och volontärer ska utbildas inom frågor om barnskydd.  

 

 



 

 
 

 

 
Omvärldsbevakning:  Sverige har de senaste åren tagit emot många 

människor på f lykt, däribland ett stort antal ensamkommande barn och 

ungdomar. Utan inkludering och integration riskerar många orter i Sverige 

att bli segregerade, där utanförskapet ökar och med ojämlika uppväxtvillkor 

som följd. Barn och ungas möjlighet til l en menings full fritid är i dessa 

sammanhang av stor vikt. I november 2017 publicerades rapporten 

”Segregation. En bild av läget i landets kommuner inför inrättandet av Delegationen 

mot segregation”, som ett viktigt led i bildandet av den nya myndigheten i januari 

2018. Under sommaren 2017 släppte även Polisen rapporten ”Utsatta områden – Social 

ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen”. I rapporten identifieras 61 s.k. 

utsatta områden, varav 23 bedöms som särskilt utsatta. Polisen är tydlig med att de 

som ensam myndighet och samhällsaktör inte kommer kunna skapa den trygghet som 

är nödvändig eller vända den negativa trenden gällande gängkriminalitet, utan 

behöver bl.a. stöd från civilsamhället.  

 

En stor del av de insatser Erikshjälpen bedriver i samverkan med andra och i egen regi eller som ges 

ekonomiskt stöd till syftar till att barn och unga ska få en meningsfull fritid1. En grundläggande aspekt 

är tillgången till fritidsaktiviteter. Det finns olika typer av hinder som gör att alla barn inte får rätten 

till fritid tillgodosedd. Ett vanligt förekommande hinder är ekonomiska begränsningar, ett annat 

handlar om ett begränsat utbud av fritidsaktiviteter. Under året har ett särskilt ljus kastats mot de 

socioekonomiskt utsatta bostadsområden som lyfts fram av bl.a. svenska myndigheter. I dessa 

områden har vi exempelvis sett att utbudet av fritidsaktiviteter är mer begränsat än i andra 

bostadsområden. 

Majoriteten av utdelade medel via anslag, Borås- och Kungsbackafonden och via Eriksstipendiet har 

under 2017 tilldelats insatser som specifikt främjar barns rätt till fritid och därmed målområde 3.  

   

Genom Empower vill vi bygga ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning, där lokala 

aktörer får hjälp och stöd i att skapa mötesplatser för unga som kan bidra till socialisering och främja 

de ungas förmåga att själva forma och förändra sin livssituation och det omgivande samhället till det 

bättre.   

Vid årets slut fanns EMPOWER genom nätverkets medlemmar på 7 platser i Sverige (Göteborg, 

Vänersborg, Jönköping, Sävsjö, Vetlanda, Vimmerby och Växjö). Fokus har varit att nå ungdomar som 

                                                           
1 ”Fritid: Fritid innebär tid då lek och rekreation kan äga rum. Den definieras som tid som är fri eller utan 
förpliktelser och som inte innefattar formell utbildning, arbete, ansvar i hemmet, utförande av andra 
livsuppehållande sysslor eller inblandning i aktiviteter som individen inte själv bestämmer över. Med andra ord 
handlar det mestadels om egen tid, att använda som barnet själv väljer att använda den.” Barnrättskommitténs 
allmänna kommentar nr 17 (2013) om Barnets rätt till vila, fritid, lek och rekreation samt till det kulturella och 
konstnärliga livet (art. 31). Sid. 6.    



 

 
 

på olika sätt lever i utsatta livssituationer såsom ensamkommande flyktingungdomar, nyanlända och 

föreningslösa ungdomar i riskzonen för utanförskap och kriminalitet. Bland nätverkets föreningar har 

det bedrivits grundläggande öppen fritidsgårdsverksamhet, medvetet och strategiskt arbete med 

ungdomars delaktighet, integration, jämställdhet, mångfald, ledarträning, demokratiskolning, 

avhopparverksamhet, socialt ansvar, skol- och arbetsfrämjande insatser.  

 

Under 2017 har Football For All Globals (FFA) verksamhet funnits på totalt 11 orter i landet och 

samlat cirka 200 deltagare till fotbollsträning, Life Class och mentorskap. Cirka 65 personer från olika 

orter samlades under fyra dagar i maj för att spela fotboll, ta del av intressanta föreläsningar, ha 

gemensamma Life Class-samlingar och lära känna varandra när FFA anordnade Summer Camp i 

Huskvarna. Ett viktigt syfte var även att stärka sammanhållningen nationellt. Av de utvärderingar som 

kommit in efteråt framgår att lägret betytt mycket för många av deltagarna.  

“FFA betyder mycket för mig. Jag har haft en chans att träffa nya kompisar som 

man nu kan kalla min familj, för att det är min familj. Jag kommer att kämpa hår 

alltid och fortsätta lära och utvecklas. Jag har träffat den bästa tränaren som har 

hjälpt mig mycket i livet. Jag är tacksam för det här laget och tar med allt jag lärt i 

livet med mig." (- deltagare FFA Stockholm) 

Under hösten har FFA jobbat med att förbättra arbetet och utöka synligheten på sociala medier. En 

handlingsplan har tagit fram, där varje lokal FFA-organisation förväntats bidra med material utifrån i 

förväg fastställda teman. Eftersom det inte längre kommer så många ensamkommande ungdomar, 

fokuseras arbetet alltmer på att nå ungdomar i s.k. utanförskapsområden. 

 

Det finns många barn som spenderar en stor del av sitt sommarlov i det område man bor på och som 

inte kommer iväg på några aktiviteter eller resor. Sommaren kan vara en kritisk period för många 

barn då de normala rutinerna ändras. Pingstkyrkan i Jönköping har tillsammans med Erikshjälpen 

anordnat Sommarkul för barn och familjer i fyra bostadsområden i Jönköping för femte året i rad. 

Under fyra sommarveckor får barn möjlighet att delta, en gång/vecka i respektive område, med 

aktiviteter som hoppborg, sumobrottning, ansiktsmålning och spontanlek.  

 

Under 2017 har Erikshjälpen gett stöd via anslag till deltagande i idrottsskola för barn med 

begränsade ekonomiska förutsättningar (Vetlanda Idrottskola), integrationssatsning genom 

volleybollträning och cuper riktat till ensamkommande barn och unga (Habo Wolley), sommaröppen 

verksamhet för barn i socioekonomiskt utsatta bostadsområden (Slottet, KFGF Kristianstad), 

integrationsprojekt genom sömnad- och hantverkscafé riktat till nyanlända med särskilt fokus på 

tonårstjejer (Conventus, Vara), fotbollsträning för ensamkommande ungdomar (Smyrna FC, Habo), 

fotbollscup med fokus på integration (Tillsammanscup Habo), utflykt för nyanlända och asylsökande 

barn och ensamkommande barn (EFS Hedemora), fotbollsskola för barn med begränsade 

ekonomiska resurser (Vetlanda Fotbollsskola) samt sommaraktiviteter för papperslösa barn 

(Bergsjöns församling, Göteborg).  

 

 

 



 

 
 

Deltagande ungdomar i FFA har på ett par orter suttit med i den lokala styrgruppen, hållit i Life Class 

för sina kompisar och äldre deltagare har engagerats som ledare. Bland annat var två äldre 

ungdomar med som ledare för Stockholmsgruppen under Summer Camp i Huskvarna.  

 

Underground i Jönköping, som är med i EMPOWER, startade under 2017 programmet Underground 

Interns. Där får ungdomar anmäla sig till en ledarintroduktion för att därefter ta ansvar för ett 

begränsat antal pass som extra ledare. Förhoppningen är att genom steg kunna hjälpa tjejer och killar 

att utvecklas personligt och som ledare. Neighbourhood i Växjö har under året haft en 

ungdomsstyrgrupp som bestått av ungdomar från målgruppen. Där har de fått i uppdrag att fundera 

på och lägga fram önskemål om aktiviteter.  

“Vår målgrupp är ungdomar i utanförskap och utsatthet som riskerar, eller redan 

har hamnat i kriminalitet och missbruk. Den målgruppen finns framförallt bland 

unga killar vilket gör att vår verksamhet än så länge varit riktad och endast nått 

just killar. [...]Vi har fått se en attityd- och resultatförändring hos flera ungdomar 

när vi följer upp hur det går för de i skolan. Generellt känner de sig delaktiga och 

ansvariga för NBH. Samtliga är väldigt positiva till den allmänna miljön och 

bemötandet från ledarna.” (Ur Neighbourhoods verksamhetsrapport 2017) 

 

Under året har Erikshjälpen gett anslag till Kungsporten i Jönköping och deras verksamhet Mega 

Viktiga. Projektet syftade till att skapa en mötesplats och tillgänglighetsanpassa aktivitetsrum för 

barn och unga med funktionsvariation. Arbetet har drivits av föräldrarna ur målgruppen i nära dialog 

med de barn som verksamheten riktats till. Inredningen har också kompletterats fortlöpande på 

önskemål av barnen som använder lokalerna. En förälder beskriver hur deras barn äntligen hittat en 

plats utanför hemmet som de upplever som deras.  

 

 

 

 

Viktiga framgångsfaktorer för Sommarkul är att det är ett samarbetsprojekt där Pingstkyrkan i 

Jönköping och Erikshjälpen spelar en central roll, men där även Jönköpings kommun genom både 

fritidsförvaltningen och socialförvaltningen samt bostadsbolag är delaktiga.  

 

FFA har under året haft som målsättning att på samtliga orter informera kommunen om arbetet och, 

där det går, även involvera dem på olika sätt. I Hässleholm har man haft ett samarbete med NAD 

(Nätverket för aktivitet och delaktighet), ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen 

och syftar till att hjälpa människor att få kontakt med föreningslivet. Genom detta samarbete har det 

kommit killar till Life Class vid sex tillfällen. I Göteborg har Samuel (lokal FFA-ledare) suttit med i en 

samrådsgrupp kring situationen i Nordstan, som kommit att bli en tillflyktsort för många 

ensamkommande ungdomar och samtidigt en plats där många människor känt sig otrygga.  

 

Ett annat positivt exempel på samverkan är det arbete som sker på fritidsgården Hörnan, som är en 

del av EMPOWER. Ledarna i verksamheten är både föreningsaktiva och arbetar på skolan, vilket 

skapar en bro mellan dessa sammanhang och ett igenkännande som i sin tur också är 

trygghetsskapande för barnen. Nytt för året har varit att de startat upp Sommarhörnan fyra veckor 

under sommarlovet i samarbete med Göteborg Stad och Bergsjöns Sportklubb (BSK). Anledningen 

har varit att stadsdelens fältsekreterare såg ett samband mellan stängningen av Hörnan under 



 

 
 

sommaren och våld i Bergsjön. Under hösten 2017 bildades en styrgrupp för Neighbourhood med 

representanter från Ulriksbergskyrkan, Erikshjälpen och Companion. Därutöver finns även en 

adjungerad plats för kommunrepresentation.  

 

 

 

Utifrån Empowers nätverk finns verksamheter med nära relation med myndigheter och 

beslutsfattare där det finns sammanhang och plattformar för barn och ungdomar att göra sin röst 

hörd. Vi saknar dock explicita exempel på huruvida beslutsfattarare faktiskt lyssnat in och där barns 

röster legat till grund för beslut. Men vi kan se indikationer på att de dialoger som förs och 

samarbeten som finns mellan nätverkets medlemmar och beslutsfattare sannolikt också präglats av 

barnens egen delaktighet. I exempelvis Växjö har Neighbourhood från start arbetat med 

utgångspunkt ur ungdomarnas inflytande och delaktighet och redan under första läsåret valde Växjö 

Kommun att ge verksamheten ett ekonomiskt stöd på 100 000 kronor.  

 

 

 

Insatsen Sommarkul, som omnämnts tidigare, når även vårdnadshavare och vuxna som finns runt 

barnen. Ofta blir Sommarkul en möjlighet att kunna ge barn och föräldrar en gemensam kostnadsfri 

upplevelse. En del familjer tar med sig fika och möter andra från området som också deltar i 

Sommarkuls aktiviteter.  

 

FFA har haft som mål under året att skapa ett bredare engagemang kring ungdomarna hos de 

moraliska skyldighetsbärarna, där fler finns med och hjälper deltagarna att nå sina personliga mål. 

Detta har dock visat sig vara svårt på grund av den turbulenta situationen med ensamkommande 

flyktingungdomar. Det har inte alltid funnits intresse från gode män och boenden att engagera sig 

ytterligare. I Helsingborg har de dock fått med sig en representant från gode män i styrgruppen och 

de har även haft goda kontakter med boenden som de kommunicerat med inför olika aktiviteter.   

 

 

 

Ett exempel bland många där barn fått möjlighet att delta oavsett bakgrund är Vetlanda 

fotbollsskola. Erikshjälpen har sedan 2012 gett ett årligt bidrag till fotbollsskolan. Fokus är att skapa 

förutsättningar för alla barn att delta, oavsett ekonomiska förutsättningar. Arrangörerna av 

fotbollsskolan har under flera år engagerat sig och uppmärksammat de barn som inte har möjlighet 

att delta pga. av en begränsad ekonomi. Uppföljningar och utvärderingar i samverkan med 

Erikshjälpen har lett till att arbetet utvecklats för att nå de familjer där behoven är störst. Man har 

bland annat haft träffar med föräldrar och använt sig av en tolk för att kunna nå ut med information 

till familjer. 2017 möjliggjorde Erikshjälpen för 172 barn från socioekonomiskt utsatta 

bostadsområden att delta i fotbollsskolan.   

 

 



 

 
 

 
 

Omvärldsbevakning : Antalet asylsökande barn i Sverige 2017 var 8 507, varav 1 336 

var ensamkommande. Detta ska även ses i ljuset av det stora antalet asylsökande barn 

under åren dessförinnan (år 2014; 23  110st, år 2015; 70 385st och år 2016; 10 909st 

asylsökande barn.) En stor del av dessa barn har fått uppehållstillstånd i Sverige, en 

del väntar på beslut eller omprövning. En annan grupp utav barn som lever under 

särskilt svåra förhållanden är barn till socialt utsatta EU -medborgare samt gömda och 

papperslösa barn. Även om tillströmningen varierar i perioder och det exakta antalet 

är osäkert, vet vi att ett stort antal barn och unga i Sverige idag lever under svåra 

förhållanden med humanitära eller basala behov. Många utav dessa barn lever 

dessutom i ett ständigt utanförskap, med avsaknad av språk och sammanhang. I 

december 2017 lämnade Barnombudsmannen rapporten "Ensamkommande barn som 

försvinner" til l regeringen. Den visar bl.a. att nästan 1800 barn har avvikit mellan 

januari 2014 och oktober 2017. I ett citat från rapporten står: "" Jag sov ute på gatan, 

ibland gick det tre, fyra dagar utan att jag fick någon mat i mig. Det var svåra tider, 

kan jag säga. Jag mådde inte bra då. Det var lång tid, jag var utanför boendet i cirka 

två och en halv månad", säger Khalif".2 Livet för barn i gatumiljö är långt ifrån tryggt 

och rätten till skydd, hälsa och liv är för många långt ifrån tillgodosett.  

    

 

I Landstrategin för Sverige 2016–2020 står; "I exceptionella fall, som t.ex. vid stora flyktingströmmar, 

räcker inte myndigheterna till och Erikshjälpen kan då göra kortsiktiga humanitära insatser även i 

Sverige och, genom informationsinsatser och nätverksbyggande, kasta ljus på humanitära behov. 

Erikshjälpen vill bidra till att uppmuntra och mobilisera civilsamhällesaktörer och underlätta 

samordningen med olika myndigheter". Under 2017 har vi fortsatt kunnat se att behovet av 

humanitärt bistånd och de basala behoven är relativt stora hos vissa grupper i samhället, trots att 

situationen i Sverige idag inte klassas som en direkt "humanitär katastrof".  

 

Under 2017 har programarbetet i Sverige inte innehållit några kortsiktiga humanitära insatser i direkt 

mening, däremot har insatser som rör tex sociala och hälsofrämjande vinningar genomförts. 

Exempelvis genom arbetet via FFA, genom bidrag till föreningar som arbetar aktivt med exempelvis 

ensamkommande och deras möjlighet att ta del av föreningsliv och samhällsservice, att barn som är 

asylsökande eller lever under papperslösa förhållanden kan få tillgång till sommarlovsaktiviteter med 

mera.  

Behoven av humanitära insatser i Sverige gentemot EU-migranter har varit omfattande sedan några 

år tillbaka då många människor sökt sig till vårt land för att hitta försörjning. Erikshjälpens roll i 

Sverige har varit, att med vår långa erfarenhet av att arbeta med insatser för målgruppen i 

hemländerna, medverka till att sprida kunskap och förståelse för situationen. Tema för 

kunskapsspridande insatser där Erikshjälpen deltog under 2016 var "Värdighet här - förändring där" 

vilket är en hållning som Erikshjälpen vill fortsätta att stå för.  

                                                           
2 Citat sid 22. Rapport – Ensamkommande barn som försvinner. Barnombudsmannen 2017 



 

 
 

Exemplen ovan har i relativt hög utsträckning en förebyggande karaktär. Vi ser anledning att 

framöver ev. formulera om delmålen nedan för att bli mer tillämpbara, med en större tyngdpunkt på 

humanitära behov snarare än humanitära katastrofer.  

 

 

 - 

Inga direkta resultat att rapportera. 

 

 

 

Inga direkta resultat att rapportera. 

 

 

 

 

Inga direkta resultat att rapportera. 

 

 

 
 

Omvärldsbevakning : Trots att Sverige skrivit under och förbundit sig att 

följa barnkonventionen sedan snart trettio år tillbaka, råder fortfarande 

bristande kunskap i Sverige om barnets rättigheter. Regeringens arbete med 

att göra barnkonventionen till lag fortsätter och u nder 2017 lanserar 

Barnombudsmannen bl.a. Barnrätt i praktiken , ett utav flera steg i 

uppdraget att kunskapshöja kommuner, landsting, region och myndigheter i 

barnrätt. Med den senaste tidens migration har antalet barn från andra länder ökat i 

Sverige och världen finns representerad i allt högre utsträckning i våra klassrum. 

Samtidigt är kunskapen om människors liv i andra länder fortfarande begränsad och 

ytlig. Under 2017 gjorde Sifo på uppdrag av Sida en undersökning av svenskarnas 

kännedom om de globala målen (Agenda 2030). Den visar bl.a. att sex av tio inte 

känner till de globala målen och att två av tio kan nämna minst ett av de 17 målen.  

 

  

Erikshjälpens arbete med att öka kunskapen i Sverige om barnets rättigheter har varit omfattande 

under året och har till stor del kanaliserats via våra tre kunskapsspridande koncept; Rafiki, 

Barnrättsäventyret och Alla barn är viktiga. Tillsammans har dessa insatser bidragit till inspiration, 

engagemang och kunskap om barnets rättigheter såväl som om icke-diskriminering, allas lika värde 

samt förståelse för likheter och skilda förutsättningar jämfört med barn i andra länder. Insatserna har 

varit riktade mot både barn och vuxna, i första hand inom skolans arena.  



 

 
 

 

 

Under 2017 har 558 barn deltagit i Barnrättsäventyret. Barnrättsäventyret har bjudit in 

mellanstadieklasser från Hisingen och närliggande stadsdelar/kommuner för att delta. Varje klass har 

erbjudits två lektionstillfällen och en aktivitetsdag på Björlanda Prästgård utanför Göteborg. Arbetet 

har fokuserat på förståelse för FN:s barnkonvention och hur barnen kan tillämpa den i sin egen 

vardag. Arbetsmetoderna har varierat från teori och samarbetsövningar till fysiska utmaningar och 

musikproduktion. Barnen som deltagit har även fått olika uppdrag att fortsätta utforska i sin skola 

och försöka påverka områden där barns rättigheter inte fullt tillgodoses eller där de kan förstärkas. 

Under höstterminen bjöds även skolor från andra kommuner in, vid dessa tillfällen byggdes äventyret 

istället upp i närområdet för att göra det mer tillgängligt.  

 

I den elevenkät som gjordes under våren 2018 framkom att eleverna visste en del om barns 

rättigheter innan Barnrättsäventyret, men att de lärde sig mer om barns rättigheter under 

Barnrättsäventyret. Även lärarnas utvärderingssvar på huruvida barnen lärt sig om barnkonventionen 

och hur de kan tillämpa den i sin vardag pekade på ett positivt resultat. På en nio-gradig skala var den 

sammanlagda bedömningen drygt 8 av 9 (1 = stämmer inte alls, 9 = stämmer mycket bra).  

"Mycket bra dag där vi har jobbat med värdegrundsfrågor. Roliga övningar och 

värdefullt innehåll." 

"Ett roligt och intressant sätt att arbeta med FN:s barnkonvention."  

(Lärarnas ord om Barnrättsäventyret) 

 

Genom konceptet Alla Barn Är Viktiga har ca 400-500 barn (f-6) nåtts av insatser med fokus på barns 

rättigheter, värdegrundsfrågor och likabehandling. Arbetet har framförallt skett i södra Sverige, med 

fokus på Skåne, Blekinge och Halland. Metoderna har till stor del präglats av kreativa utryck och 

barnens egen delaktighet. Sångerna och musiken är ett otroligt viktigt redskap och ofta vägen in för 

alla åldrar. På pedagogträffar är det ofta sångerna som får igång samtal och att det blir en härlig träff.   

Exempel på aktiviteter där barn fått lära sig och blivit ambassadörer för att sprida kunskap om sina 

rättigheter finns bl.a. från Alla barn är viktigas arbete under året. I Edenryds skola satte de upp en 

musikal, i Östra Karups skola i Båstad spred och vidareförmedlade barnen sin kunskap genom teater 

och sång och i Lille Mats förskola i Broby genom utställning och sång. I Hjärnarp hölls en 

familjegudstjänst utifrån Alm 22 där barnen aktivt deltog, sjöng sångerna m.m.  

”Jag har lärt mig att alla är lika värda, alla skall få vara med, att man inte måste 

vara som alla andra.” (- elev, Alla Barn Är Viktiga) 

 

Genom insatsen Rafiki och de möten med barn som genomförts under året bedöms att 3 500 barn 

fått en ökad förståelse för barns rättigheter och en ökad kunskap om situationen för barn i Syd. 

Genom det digitala materialet som ryms inom insatsen uppskattas att 20 000 barn har fått ökad 

kunskap om situationen för barn i Syd och ökad förståelse om barns rättigheter. 



 

 
 

Rafikis metod att låta undervisningen ske i dialog med elever och pedagoger har visat sig vara 

effektivt, då det både skapar en större delaktighet samtidigt som intresset blir större när eleverna 

märker att deras frågor kommer att besvaras. 

"När Rafiki hälsar på blir det abstrakta verkligt eftersom eleverna kan ställa frågor 

och leva sig in i ”informatörens” resa." (- Pedagog, Rafiki)  

Genom Rafiki uppskattas även att ca 1 200 barn har fått ökad kunskap om och förståelse för de egna 

möjligheterna att påverka barns situation i Syd. Dessa barn har deltagit i direktutbyte med skolor i 

Syd eller tagit initiativ i linje med Agenda 2030 för att förändra andra barns situation. Rafikis tidning 

har under 2017 nått ut till 16 000 barn.  

"Jag förstår barns rättigheter bättre för vi har ju de mesta rättigheterna här men 

det har inte dem. En del barn har inte tid att gå till skolan där för de måste jobba 

eller har för långt till skolan." (barn som tagit del av insatsen Rafiki) 

"Barnen på vår vänskola får inte skolmat varje dag. Barnen önskade sig majs och 

bönor till lunch. Jag ska be deras lärare skriva till Kenyas regering och säga till. Ris 

gillar dom också." (barn som tagit del av insatsen Rafiki) 

I det skolutbyte som finns inom insatsen Rafiki ser pedagogerna ett ökat engagemang bland klasser 

och elever som en naturlig följd av brevutbyte och samtal på skype. Vid sidan av de skolutbyten som 

finns inom insatsen Rafiki finns exempel på hur elever i Sverige själva tagit initiativ för att t ex samla 

in pengar för att stödja insatser i linje med det barnen i Syd ha uttryckt behov av.  

I Rafikis slutrapport för 2017 beskrivs hur både elever och pedagoger genom skolutbytena förstärks i 

sin kunskap om barn i andra länder och hur man kan engagera sig och förändra. Pedagoger och barn 

nämner också glädjen i engagemanget och tillfredsställelsen det ger att jobba tillsammans för och 

med andra barn. Att kunna applicera barns rättigheter på verkligheten, se fattigdomens 

konsekvenser och få ha personlig kontakt. Berättelser om dessa utbyten sprider sig och fler skolor vill 

vara med, både i Sverige och i Kenya.  

Skolorna gör många aktiviteter på skolan som visas för elever och för föräldrar, initiativen har dock 

inte tagits vidare för en större publik. Rafiki kommer att arbeta för att skolorna ska inspirera varandra 

genom att visa sina initiativ på Rafiki.se.   

 

 

 

Barnrättsäventyret har under 2017 mött 24 grupper från 9 olika skolor. Minst tre av dessa skolor vill 

utveckla längre och mer djupgående samarbeten där Barnrättsäventyret är en regelbunden och 

återkommande del av deras arbete. Under 2017 tilldelades Barnrättsäventyret Västra 

Götalandsregionens människorättsstipendium. Läraren som nominerat, och även deltagit i äventyret 

med tre klasser, skrev följande motivering: ”Barnrättsäventyret har varit ett ovärderligt komplement 

till skolans undervisning om Barnkonventionen, och att barnen ”har fått frågorna under huden på ett 

tydligare sätt”. Genom att delta i Barnrättsäventyret har barnen fått ”se sina rättigheter och blivit 

stärkta i tron att kunna förbättra sin och andras situation genom fredliga, demokratiska metoder”3.  

                                                           
3 Västra Götalandsregionen https://www.vgregion.se/nyheter/avpublicerade-nyheter/barnrattsaventyret-far-
manniskorattsstipendiet/ hämtat 2018-06-27 



 

 
 

 

Alla barn är viktiga har under året mött knappt 290 pedagoger, rektorer, studenter, 

barngruppsledare och annan personal. Inspirationsföreläsningar har genomfört på 

Förskollärarutbildningen Högskolan i Kristianstad. Genom samarbetena med skolor har vuxna och 

barn fått lära tillsammans och skapat en god grund för verksamhetens fortsatta arbete med 

barnkonventionen och värdegrundsfrågor. En viktig komponent har också varit att skolledare och 

rektorer, vars skolor tagit del av konceptet, har godkänt och på vissa platser även tagit initiativ till 

arbetet på sina skolor.   

” Värdegrundsarbetet är ett långsiktigt arbete och musikalen har varit en jättebra 

start på ett vidare arbete i klassrummet.” – pedagog, Alla Barn Är Viktiga 

 

Genom Rafikis insatser under 2017 bedöms att 450 pedagoger inklusive skolledare har deltagit i en 

utbildningsaktivitet med Rafikis kommunikatörer och fått inspiration och fler verktyg för att 

undervisa om globala utvecklingsfrågor. Rafiki bistår pedagoger med lektionstips och på hemsidan 

finns filmer och annat material som kan användas i lektionssammanhang. Många pedagoger ger 

uttryck för att de föredrar och sätter ett högt värde vid det tryckta materialet i klassrumssituation. 

Tidningen uppfattas som ett konkret och lättanvänt verktyg. Under 2017 har Rafikis tidning getts ut i 

fyra nummer: Nr.1 Mat och jämställdhet (Globala målen nr 5), Nr.2 Koll på tekniken (Globala målen 

nr 9), Nr.3 Att må bra (Globala målen nr 3, Barnkonventionen art.24), Nr.4 Återbruk (Globala målen 

nr 12).  

 

 

 

Alla barn är viktiga har under året genom olika insatser mött cirka 280 föräldrar, andra vuxna och 

allmänhet, framförallt genom avslutningar av projekt med föreställningar och utställningar. I 

exempelvis Broby anordnades en utställning på temat ’Olika lika’ för föräldrarna under förskolans 

dag. Under projektets gång var barnen delaktiga och bidrog till sånger och kreativa uttryck. I Båstad, 

där skolan använt sig av materialet Alm 22 med cirka 100 aktiva barn, fick barnen i slutskedet 

presentera budskapet om artikel 22 för sina anhöriga och resten av skolan. Även i Svenska Kyrkan i 

Hjärnarp nåddes vårdnadshavare och andra vuxna av kunskap om barnets rättigheter. Där användes 

Alm 22 i gudstjänstformat. 

På liknande sätt har barn som tagit del av Rafikis insatser även fört vidare erhållna kunskaper om 

barns rättigheter till föräldrar och anhöriga genom aktiviteter och material.  

"Jag låter eleverna ta hem tidningen när vi jobbat klart med den för det skadar 

inte att föräldrarna ser den heller. Den kan förändra synen på människor i andra 

länder." (-Lärare som tagit del av Rafiki) 

 

Ett av FFAs mål under året har varit att tillsammans med deltagare i FFA Globals program skapa 

uppmärksamhet om ensamkommande flyktingungdomars situation i syfte att påverka allmänhet och 

legala skyldighetsbärare. De lokala FFA-grupperna har bl.a. lyft ensamkommande ungdomars 



 

 
 

situation genom olika typer av kampanjer och informerat om verksamheten vid barnledarkonferens. 

Därutöver har ett antal debattartiklar, blogginlägg och upprop skrivits under året av Erikshjälpen för 

att uppmärksamma allmänheten om ensamkommandes situation och hur denna grupp på olika sätt 

får sina rättigheter nekade.  

 

 
 

Sverigeavdelningen har funnits med vid ett antal nätverkande sammanhang under året, både i syfte 

att synliggöra vårt arbete och för eget lärande.  

 

Erikshjälpens Programchef Sverige finns med i AU för det nationella "Nätverket för 

barnkonventionen". Det ger oss möjlighet att finnas med och bereda ärenden och frågor som lyfts i 

regeringens barnrättsdelegation där ordförande och vice ordförande representerar nätverket. 

Exempelvis har vi bidragit med våra erfarenheter via FFA omkring ensamkommandes situation.   

 

Fokusgrupp Barn och unga är en länsövergripande grupp bestående av myndighets- och 

civilsamhällsaktörer i Jönköpings län. Det är en av fem fokusgrupper som finns under 

Jämställdhetsrådet och gruppen ska samla kunskap om och samverka kring barn och unga med 

barnrätt i centrum. Erikshjälpen har funnits med i fokusgruppen sedan 2016 och under 2017 valdes 

Programchef Sverige till ordförande i gruppen. Genom detta uppdrag är Erikshjälpen också med som 

adjungerande i Jämställdhetsrådet. Det har gett möjlighet att finnas med och byta erfarenheter och 

påverka barnrättsarbetet i Jönköpings län. Vi har fått möjlighet att presentera koncept och metoder 

som vi arbetar med. 

 

Sverigeavdelningen har även funnits med i flertalet nätverk med särskilt fokus på människor med 

humanitära behov av olika slag, exempelvis Nätverket för utsatta EU-medborgare, Nätverket för 

integration och flyktingstöd i Jönköpings kommun samt ställt oss bakom yrkes- och volontärnätverket 

#Vistårinteut. "Nätverket för utsatta EU-medborgare", som är öppet för både organisationer och 

privatpersoner, startades upp 2016 och arbetar med frågor omkring EU-medborgarnas situation i 

Sverige. Genom nätverket har samtal med berörda myndigheter förts. Erikshjälpens Sverigeavdelning 

har deltagit i nätverksträffarna sedan start. Erikshjälpens internationella avdelning finns med i 

nätverket SCSNR "Swedish Civil Society Network for Romania” som bildades 2016 och har fokus på 

samverkansfrågor omkring insatser riktade till målgruppen i hemländerna. Ett samarbete mellan 

nätverken är etablerat med representantskap från SCSNR i "Nätverket för utsatta EU-medborgare". 

Under 2017 har representationen från Erikshjälpen i "Nätverket för utsatta  EU-medborgare" lyfts 

över från Sverigeavdelningen till opinionsgruppen, då det i första hand för Erikshjälpens del handlar 

om påverkan- och kunskapslyftande insatser. Målgruppen finns med i den plan som tagits fram av 

opinionsgruppen. 
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