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Så här kan du hjälpa barnen i Jemen:
•  Också en liten gåva kan rädda ett undernärt barns liv. Ge en gåva via insamlingskontot:  

FI64 1017 3000 2107 27 och skriv ’Jemen’ i fältet för meddelanden

•  Kräv tillsammans med oss att Finland upphör med exporten av krigsmateriel till parterna i 
kriget i Jemen. Underteckna appellen för att avbryta vapenhandeln:  
www.raddabarnen.fi/appell/jemen 

På grund av kriget som varat i 
över tre år är en stor del av Je-
mens befolkning i behov av nöd-

hjälp. Katastrofen som har drabbat 
landet på Arabiska halvöns sydspets 
beskrivs av FN som den värsta i värl-
den. Man varnar också för en nära 
förestående omfattande hungersnöd. 
Rentav 17,8 miljoner människor be-
höver mathjälp.

Hjälpen når fram 

På Rädda Barnen gör vi allt som står 
i vår makt för att lindra nöden bland 
människorna, barnen och familjerna 
som lider av konflikten i Jemen.

– Vi är en av de största icke-stat-
liga hjälporganisationerna som ver-
kar inne i Jemen. Vi har många bi-
ståndsarbetare och samarbetsparter 
som hjälper jemenitiska barn varje 
dag, säger Anne Haaranen, chef för 
Rädda Barnen Finlands internationel-
la verksamhet.

– Vi verkar i båda konfliktparter-
nas områden. I Jemen går hjälpen 
lyckligtvis fortfarande fram, även om 
svårigheterna och hindren är många.

KAMP FÖR ÖVERLEVNAD
Jemen hotas nu av den värsta hungersnöden på hundra år.

Tusentals finländare har hjälpt 
de nödställda barnen 

Tack vare våra givare kan vi göra en 
stark insats i Rädda Barnens nöd-
hjälpsoperation. Eftersom situationen 
hela tiden skärps förbereder vi oss för 
att utöka vår hjälpverksamhet. 

 

Kring 150 000 undernärda barn un-
der fem år har fått vård, och nästan 
lika många barn har fått möjlighet att 
leka och tillbringa tid i trygga och 
barnvänliga utrymmen som vi har in-
rättat. Dessutom har över en miljon 
människor fått mathjälp eller stöd för 
att trygga sin försörjning. Över hälf-
ten av dem är barn. 

BILD: MOHAMMED AWADH/RÄDDA BARNEN
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BILD: MOHAMMED AWADH/RÄDDA BARNEN

DE BORTGLÖMDA FICK 
GREPP OM LIVET IGEN
I Somaliland kallar man ofta människor 
med funktionsnedsättningar för ”de 
bortglömda”. Deras behov och rättig-
heter blir inte beaktade.  Bröderna 
Mohammed och Abdi förlorade dels 
sin rörelseförmåga för cirka tio år se-
dan. Pojkarna blev i praktiken fångar 
i sitt hem på ett rum.

Lyckligtvis upptäcktes pojkarnas 
svåra situation. Båda pojkarna fick 
rullstol och deras hem renoverades 
för att det skulle bli lättare att röra 
sig där. 

– Nu kan vi gå ut och titta på när 
de andra barnen spelar fotboll. Vi he-
jar på vårt lag och vi trivs. Vi kan ock-
så besöka släkt och vänner, och det är 
roligt. Våra vänner hjälper oss genom 
att skjuta fram våra rullstolar. Det 
känns faktiskt som om vi hade ett nor-

HÄNDELSER I VÄRLDEN
LYCKLIG MAMMA I 
FLYKTINGLÄGER 

tals barn som lever i nöd i regioner-
na Hargeisa och Berbera i Somali-
land. 

”Jag skulle ha dött om inte Rädda Bar-
nens medarbetare hade hittat mig när 
jag låg medvetslös. Jag överlevde för 
att de kom och hjälpte mig.” 

Rohana Begums lilla flicka föddes i 
juni under mycket svåra förhållanden 
i ett flyktingläger i Cox’s Bazar i 
Bangladesh. Rohanas familj hamnade 
i flyktinglägret efter att ha flytt från 
våldsamheterna i Myanmar.  

Rohana var ensam när förlossning-
en satte i gång. Efter förlossningen 
blödde hon kraftigt och förlorade 
medvetandet. Lyckligtvis hittades hon 
av sin svärmor som kallade på Rädda 
Barnens akutvårdare. Rohana fördes 
till vår vårdklinik där hon fick den vård 
hon behövde. 

Nu mår både mor och dotter bra 
och de går regelbundet till Rädda 
Barnens vårdklinik på kontroller. Ro-
hana berättar att hon råder gravida 

kvinnor att söka hjälp i tid och att gå 
till Rädda Barnens klinik för att föda.

Rädda Barnens hjälp har sedan au-
gusti 2017 nått över 600 000 rohin-
gyska flyktingar i Cox’s Bazar i Bang-
ladesh. Vi delar ut mat, hygienpaket 
och andra förnödenhetsartiklar till de 

BILD: ALLISON JOYCE/RÄDDA BARNEN

nödställda. Vi tillhandahåller också 
hälsovård och ser till att barnen  
får beskydd och möjligheter att stu-
dera. 

Namnen har ändrats för att skydda de 
intervjuades identitet.

malt liv igen, säger Abdi med glädje.
Tack vare vårt trägna barnskydds-

arbete har vi kunnat hjälpa hundra-

BILD: MOHAMMED/RÄDDA BARNEN
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DALIA, 2, MISTE SIN MAMMA
När staden Mosul i Irak återtogs från IS började 
våldsdåden, som riktats mot barn i regionen, kom-
ma i dagen. Dalia och hennes två äldre syskon mis-
te sin mamma när deras hem mitt i natten drabba-
des av en väldig explosion, orsakad av en lufträd. Nu 
får familjen hjälp av Rädda Barnen i form av mat och 
kläder samt också psykosocialt stöd, som ska hjälpa 
dem att bearbeta sina svåra upplevelser. 

Med hjälp av finländska givare samt utrikesminis-
teriet förbättrar vi levnadsförhållandena för kon-
fliktdrabbade barn och deras familjer i Mosul i Ni-
nive-provinsen. Vi ser till att familjer som förlorat 
allt får försörjning och vi stärker beskyddet av barn.

BILD: SAM TARLING/RÄDDA BARNEN
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LÄROBOKSSTÖDET FÖRÄNDRADE 
MITT LIV

När jag var liten förstod jag inte 
helt att vi var fattiga. Hemma 
hos kompisar var jag förund-

rad över deras fina leksaker, sådana 
som jag själv inte ens kunde drömma 
om. Och delikatesserna jag fick hos 
kompisar fanns aldrig på vårt mat-
bord. Det var mycket som jag blev 
helt och hållet utan. Jag fick ingen 
veckopeng och vi åkte inte på semes-
ter. Bildkonstskolan var en viktig hob-
by, men när priserna steg blev jag 
tvungen att sluta.

En chans också för mig

Jag funderade på vad jag skulle göra 
efter högstadiet. Jag blev förskräckt 
när jag såg priserna på gymnasieböck-
er i bokhandeln. Mamma skulle aldrig 
ha råd med dem. Min klassförestånda-
re uppmuntrade mig och berättade 
om Rädda Barnens läroboksstöd.

Jag beslöt att ge det ett försök. Jag 
fick bra betyg och det stod klart att 
jag skulle komma in på gymnasiet. Jag 
tog min studentexamen helt beroen-
de av läroboksstödet. Jag vet att stö-

Jag växte upp som äldsta barnet av tre i en ensamförsörjarfamilj. Pappa lämnade oss när 
jag var fyra år. Min yngsta syster har Downs syndrom. Min mamma förband sig vid att 
vara hennes närståendevårdare och hade därför inget annat arbete.

det som jag fick gjorde livet lättare 
också för mamma.

Efter studentskrivningarna sökte 
jag in på universitetet för att studera 
juridik. Hela tiden fram till inträdes-
proven pluggade jag 12 timmar varje 
dag. Jag kunde knappt tro mina ögon 
när jag såg resultatet av inträdespro-
vet. Jag hade kommit in på universi-
tetet direkt från gymnasiet!

Hjärtligt tack!
Jag vill tacka er, Rädda Barnens giva-
re, för stödet som ni ger fattiga ung-
domar. Er hjälp kan förändra en ung 
människas hela liv. Jag önskar att alla 
unga människor skulle få möjlighet att 
skaffa sig en utbildning, oberoende av 
familjens ekonomiska situation. Jag vill 
också uppmuntra ungdomar att sikta 
högt. Ingen borde nöja sig med ett al-
ternativ som är dåligt för en själv – 
inte ens för sin bakgrunds skull. 

Mitt liv idag är som det skall vara. 
Det är fantastiskt att inse vilka mäng-
der av möjligheter jag har. 

Casper Väliaho,  
juris student

 

”Jag blev förskräckt 
när jag såg priserna 
på gymnasieböcker 
i bokhandeln. Min 

mamma skulle aldrig 
ha råd med dem.”

BILD: RÄDDA BARNEN
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GLÄDJEN BERÖRDE – RISTO 
UPPRÄTTADE SITT TESTAMENTE TILL 
FÖRMÅN FÖR BARN 
Rädda Barnens givare Risto upplevde som liten pojke krigets fasor och nöden som 
kriget orsakade. Han vill stöda dagens barn för att de aldrig ska behöva uppleva 
brist i sina liv. 

R isto, 70, testamenterade en del 
av sin egendom till Rädda Bar-
nens arbete med att hjälpa nöd-

ställda barn. Viljan att hjälpa vakna-
de redan i Ristos ungdom. Vägen till 
testamentsgivare började när han 
blev månadsgivare.

Kriget gjorde livet bistert

Risto minns de svåra tiderna. Livet var 
mycket magert efter krigen. Det var 
brist på allt; det fanns inte tillräckligt 
av varken mat eller kläder. Finland fick 
hjälp av Sverige, men såvitt Risto minns 
var det i mycket liten skala. Det fanns 
inget socialskydd som i dag. 

– Jag har sett mycket elände, så-
dant som ingen borde få se. Kriget 
förråade människor. Papporna kom 
hem med trasiga nerver efter år på 
fronten, och barnen blev mål för de-
ras aggressioner. Och det handlade 
inte om några milda utbrott. Det var 
hemskt att höra dem. 

De egna erfarenheterna från barn-
domen är ofta motivet till att man 
själv vill hjälpa nödställda barn. Det 
gäller också Risto.

Risto vet att en liten sak kan 
väcka barns glädje

Risto var en ung man när han på tor-
get bevittnade en händelse, som sedan 
spökade i hans tankar och väckte idén 
om att konkret hjälpa barn. Han såg 
ett litet barn tappa greppet om en bal-
long, som svävade iväg med vindarna. 
Barnets mamma hade köpt ballongen. 

Mamman blev så arg att hon slog sitt 
barn. Det blev för mycket för Risto.

– Jag gick fram och sa: "Hör nu 
frun, det här godkänner jag inte. Ni 
slår ert barn som av misstag tappar 
greppet om sin ballong. Jag förstår 
att ni kan ha ont om pengar. Passar 
det att jag köper en ny ballong till 
barnet?" Än i denna dag minns jag hur 
barnets ögon började lysa när bar-
net fick sin ballong. Ibland behövs det 
så lite, minns Risto.

En bättre värld för kommande 
generationer

Senare beslöt Risto att testamentera 
en tredjedel av sin egendom till den 
bekanta hjälporganisationen. 

– Jag tänkte att man kunde göra 
något gott med min kvarlåtenskap. 
Jag lämnar medlen till en aktör som 
kan använda dem till lämpliga behov. 
I mitt testamente bestämde jag att 
jag vill stöda barn i hemlandet. Jag 
definierade inte saken noggrannare 
än så. Rädda Barnen får besluta när-
mare om hjälpen, säger Risto, 

– Jag har tänkt på saken uttryck-
ligen ur barnets synvinkel. Också i da-
gens familjer finns det brister. Det 
finns alkoholism, slagsmål och po-
lisingripanden. Jag vill att barn ska få 
uppleva vackra saker som lyser upp 
deras blickar, säger Risto.

Ett testamente är ett bra sätt att 
efterlämna ett minne av sitt liv och 
låta det goda gå vidare. I testamen-
tet kan man också försäkra sig om 
att medlen används till det önskade 

ändamålet. Utöver det kan de anhö-
riga också få en lindrigare arvsskatt. 

Om det varken finns testamente 
eller bröstarvingar tillfaller den dö-
das egendom staten.

Ristos råd till dem som 
överväger en testamentsgåva

– Det är viktigt att upprätta ett tes-
tamente, för då vet man vart och till 
vem kvarlåtenskapen går. Utan testa-
mente uppfylls inte den egna viljan. 
Det finns många som vill ha testa-
mentsgåvor, men mottagaren måste 
vara rätt. Testamentet grundar sig på 
fullt förtroende. Jag har aldrig hört 
något ont om Rädda Barnen. Inte av 
mina många vänner, som har gett små 
eller större summor till Rädda Barnen. 

Risto upplevde att det var lätt att 
upprätta testamentet. Han rekom-
menderar ändå att man anlitar en 
expert. Ett testamente är ett juridiskt 
dokument och därför är det viktigt 
att det till form och innehåll upprät-
tas på rätt sätt. 

– Man bör vara mycket noggrann. 
Jag upptäckte att i pappren jag fick 
från banken fattades det andra vitt-
nets underskrift. Ett sådan testamen-
te skulle ha varit ogiltigt. 

Till slut påpekar Risto att det lö-
nar sig att upprätta testamentet i god 
tid, för då besparas man från många 
tråkigheter senare. 

Ristos namn är fingerat för att skydda hans 
integritet.
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Pärmbild: 
Rädda Barnen utför ett omfattande 
arbete för mödrars och nyfödda 
barns hälsa på olika håll i världen. 
Barnet på bilden föddes under 
trygga omständigheter i Kenya.

BILD:  ALLAN GICHIGI/RÄDDA 
BARNEN

I ärenden som gäller testamenten  
betjänas du av Sari Meller, chef för  
medelanskaffningen 050 400 8199
sari.meller@raddabarnen.fi 
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GE EN GÅVA OCH FÖRÄNDRA 
VÄRLDEN FÖR ETT BARN 

KOM MED I  JULINSAMLINGEN
I Finland lever kring 100 000 barn i ekonomiskt utsatta familjer. Fattiga barn löper större risk 

att falla i socialt utanförskap. Fattigdom skapar ojämlikhet och går ofta i arv. 
 

Med din julgåva får barn stöd för sina hobbyer eller studier. 
Genom stödet har barnen lika möjligheter som deras jämnåriga – glädje och ökad självkänsla 

samt möjlighet att bryta den onda cirkeln av fattigdom. 

Ge en gåva: raddabarnen.fi 
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