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änniskor har i alla tider flytt undan 
fattigdom, katastrofer och konflikter. 
Men aldrig i modern tid har så 
många barn och vuxna befunnit 

sig på flykt som nu och aldrig har så många 
sökt en fristad i Europa och i Sverige.

Det uppskattas att 30 miljoner barn i 
världen befinner sig på flykt tillsammans 
med sina föräldrar, med någon släkting eller 
helt på egen hand. Majoriteten av dessa 
barn befinner sig på flykt i sina egna länder 
eller i grannländerna. Ett betydligt mindre 
antal har flytt till Europa och till oss i Sverige. 
Ändå är antalet flyktingar som når vår del av 
världen så många att vi talar om omfattande 
problem att ta emot dem. Men som författa
ren Theodor Kallifatides har twittrat denna 
höst är det svårt att förstå hur den flykting
tragedi vi nu bevittnar är ett större problem 
för oss än för alla dem som genomlever den.

Bland de flyktingar som har kommit till 
Sverige finns många barn och ungdomar. 
De har lämnat sina hem och sina rötter och 
befinner sig nu i ett samhälle med andra 
sedvänjor och ett annat språk än vad de är 
vana vid. De flesta kommer hit tillsammans 
med en förälder eller andra släktingar men 
bara i år har fler än 27 000 barn och ungdomar 
kommit till Sverige utan en vuxen anhörig. Hur 
kan vi hjälpa dem att känna sig välkomna? 
Hur kan vi erbjuda dem den trygghet de 
behöver?

I det här arbetet kan vi alla bidra. Oavsett 
om det är som grannar, föräldrar till barn i 
samma skola, som volontärer i flyktingmot
tagandet eller som vänner. Denna höst har 
vi sett ett fantastiskt engagemang för att 
välkomna människor som flytt sina hem. 
Dessvärre har vi också bevittnat förfärliga 
handlingar där enskilda människor bränt ner 

de temporära bostäder som skulle ge såväl 
vuxna som barn det skydd och den trygghet 
de behöver efter att under lång tid ha levt i 
otrygghet och rädsla. 

Plan International har lång erfarenhet av 
att jobba med barn på flykt. I det här numret 
av Barnens framtid kan du till exempel läsa 
om barn från Burundi som har flytt över 
gränsen till Tanzania. I andra länder som 
Colombia jobbar vi med barn som lever som 
internflyktingar och alltså är på flykt i sitt 
eget land. När detta skrivs håller Plan Interna
tional också på att starta upp program i 
Jordanien och Turkiet för att framför allt 
bistå flyktingar från Syrien.

Oavsett var i världen barn befinner sig på 
flykt så utsätts de för stora risker och behöver 
uppmärksamhet och stöd. Att trygga barns 
rättigheter när de är på flykt är inte enkelt, 
men det är nödvändigt. Vi arbetar bland 
annat för att de ska få hjälp att bearbeta 
traumatiska upplevelser, få gå i skolan och 
känna ett mått av trygghet. Men dessa 
insatser är långt ifrån tillräckliga. Vi måste 
fortsätta att arbeta förebyggande för att 
motverka att människor tvingas fly. Det gör 
vi bäst genom att bidra till att utveckla 
demo kratiska och jämställda samhällen som 
respekterar de mänskliga rättigheterna. Ett 
samhälle som respekterar barn, oavsett 
vilka de är eller vilket kön de har.

TACK alla faddrar och andra givare som 
 bidrar till detta arbete! Utan er vore våra 
insatser inte möjliga. Jag önskar er alla en 
fridfull jul i en tid av alltför stora oroligheter.

Anna Hägg-Sjöquist 
Generalsekreterare på Plan
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tillsammans kan vi ge 
flyktingbarnen trygghet
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Plan International är en internatio-
nell barnrättsorganisation som 
arbetar för och tillsammans med 
barn. För Plan International är barn 
i världen en kraft som kan påverka 
sin egen utveckling. 

Plan International: 
•  stödjer utvecklingsarbete på   
 gräsrotsnivå tillsammans med   
 barnen och utifrån deras rättigheter  
 och behov 
•  hävdar barns rättigheter 
•  ökar förståelsen mellan olika   
 kulturer och människor 
•  arbetar utifrån fN:s barn  konvention

Plan Internationals arbete finansieras 
främst genom fadderskap. Som 
fadder stödjer du utvecklingen i 
barnets närmiljö. Dina pengar går 
alltså inte till något enskilt barn utan 
bidrar till att många får det bättre. 
Plan International är en religiöst och 
politiskt obunden organisation som 
ingår i ett internatio nellt nätverk av 69 
länder. Det gör Plan International till en 
av världens största bistånds orga nisa
tioner som arbetar med barn. 
Vår verksamhet utvecklas ständigt. 
Aktuell information får du på vår 
hemsida:  
www.plansverige.org

Telefon: 0858 77 55 00  
Telefontid mån–tors:  
09.00–12.00, 13.00–20.00 
fre: 09.00–12.00, 13.00–15.00  
fax: 0858 77 55 10
Fadderbidrag: 
Pg: 90 07 014, Bg: 9007014
Övriga bidrag: 
Pg: 90 07 311, Bg: 9007311     
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hälften av alla 
flyktingar är barn
Ungefär hälften av de människor som flyr är 
barn och precis som alla barn har de rättig-
heter. Runt om i världen arbetar Plan Inter-
national för att de utsatta flyktingbarnen 
inte ska glömmas bort.

TExT: DAvID ISAKSSON • FOTO: PLAN INTERNATIONAL

Under 2014 tvingades varje dag

 42 500 
personer lämna sina hem på grund av konflikter och 
förföljelse. det är fyra gånger fler än år 2010.

 51% 
av alla flyktingar år 2014 var under 18 år.

de 10 största flyktingkriserna

En värld 
på flykt
Inte sedan andra världskriget har så många 
människor varit på flykt som i dag. Totalt har  
60 miljoner människor tvingats lämna sina 
hem. Nästan två tredjedelar är på flykt inom sitt 
eget land. Plan International finns på plats i 
flera krisdrabbade länder med både akut hjälp 
och långsiktigt stöd till människor som kämpar 
för att bygga upp sina samhällen.

barns rättigheter i centrum
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syrien
colombia

palestina
irak

flyktingar utanför landet internflyktingar

afghanistan
sudan

sydsudan
somalia

nigeria
jemen

källor: UNHCR, OCHA, UNRWA
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hälften av alla 
flyktingar är barn

– Plan International arbetar med barn och för deras rättigheter 
och därför är det ingen skillnad för oss om barnen är flyktingar, 
eller om de lever hemma i sina byar och samhällen. Oavsett 
vilket så står deras rättigheter i centrum för det vi gör.

Det säger Agnes Björn som är chef för det humanitära arbetet 
på Plan International Sverige. När vi pratar med henne är hon 
precis på väg att avsluta ett flera månader långt uppdrag som 
samordnare för Plan Internationals flyktingarbete i Tanzania (se 
artikel på sidan 8).

När Plan International startade 1937 var det bland annat för 
att hjälpa de barn som befann sig på flykt under inbördeskriget i 
Spanien. Då hade tiotusentals människor tvingats fly inom sitt 
eget land och utsattheten var stor. I dag är situationen en annan, 
men alltjämt tvingas miljoner barn och deras familjer på flykt. 

När vi tänker oss flyktingläger så ser nog de flesta framför sig 
en samling tält, ungefär som ett scoutläger eller en musikfestival.  
I själva verket är flyktinglägret oftast en hel stad med affärer, 
marknader, caféer och med fler invånare än vad som bor i   
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Barn i flyktinglägret Nyarugusu i 
Tanzania väntar på att få gå ombord 
på bussen som ska ta dem till ett 
nyöppnat läger i granndistriktet. 
Nyarugusu byggdes för att rymma 
50 000 flyktingar men står nu värd 
för närmare 160 000 människor från 
Burundi och Demokratiska 
Republiken kongo.
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Barn På flyKt
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till exempel Norrköping. fN samordnar uppbyggnaden av nya 
flyktingläger och olika organisationer tar ansvar för det de är 
bäst på. läkare utan gränser arbetar till exempel med sjukvård 
och Oxfam är bra på att se till att vatten och toaletter finns i 
lägret. Plan Internationals uppgift är att barn skyddas och att läg
ret blir så barnvänligt som möjligt så att barns särskilda behov 
inte glöms bort. för så blir det lätt, trots att 50 procent av 
världens flyktingar är under 18 år.

– Det borde vara självklart att alla i första hand tänkte på 
barns behov, men så är det inte. Därför är det viktigt att vi hela 
tiden påpekar att barnen måste vara i centrum och ger förslag 
på hur lösningar kan göras barnvänliga, konstaterar Agnes Björn.

Ett konkret exempel är hur man bygger latriner i flyktingläger. 
Ofta byggs de för vuxna så att barn varken når upp eller kan 
låsa om sig. Men om de byggs i barnhöjd och blir enkla att låsa 
blir livet i flyktinglägret mycket säkrare för barnen. Att se till att 
det verkligen finns blöjor och tvättlappar är också ett sätt att få in 
de små barnens perspektiv.

Ett annat stort problem i lägren är att barn lätt kommer bort, 
eftersom alla tält ser likadana ut. Här kan man underlätta för 
både barn och vuxna genom att sätta upp skyltar med symboler 
(”Jag bor i Blå elefanten 2”). Andra viktiga frågor är platser för 
lek, att barn får ett psykosocialt stöd och att skolundervisningen 
sätter igång direkt:

– Unga människor i flyktingläger utsätts för många risker. 
Pojkar kan bli värvade till olika miliser och unga flickor kan 
tvingas byta sexuella tjänster mot mat, bli bortgifta och utsättas 
för övergrepp.

Människor som flytt har ofta gått igenom fruktansvärda saker. 
I lägret blir de plötsligt sysslolösa och frustrationen över att inte 
ha något att göra blir lätt stor. Därför är det viktigt att människor 
har något att göra – och att de själva kan bidra.

– Det är lätt att reducera människor till enbart flyktingar, men 
den som har flytt har självklart en egen identitet, som lärare, 
affärsinnehavare eller kanske sjukvårdsarbetare. Därför är det 
viktigt att ta till vara på den kunskap som människor har. Vi 
måste helt enkelt se personen bakom ordet ”flykting”. Majoriteten 
av dem som jobbar på uppdrag av Plan International i lägret är 
därför oftast själva flyktingar, fortsätter Agnes Björn.

En situation där unga människor inte har något att göra riskerar 
också att bli farlig. Därför är det otroligt viktigt att det finns allt från 
yrkesutbildningar och ungdomsgrupper till olika typer av sportaktivi
teter. Genom att engagera barn och ungdomar får de också 
möjlighet att komma till tals och påverka hur flyktinglägret utformas.

Människor som flyr tar ofta bara med sig några få saker och 
tänker att de snart kommer att vara hemma igen. Men inte sällan 
blir flykten något som pågår i många år, kanske för resten av 
livet. Nya barn hinner födas och kanske kommer familjen aldrig 
tillbaka till sitt hem. flyktingar från bland annat Somalia, Sydsudan, 
Palestina och Västsahara har bott i flera generationer i sina läger 
och det ser inte ut att finnas någon lösning på deras situation.

Det kan också uppstå konflikter mellan flyktingarna och fattiga 
människor som lever i flyktinglägrets närhet om de bofasta ser hur 
flyktingarna får skolor, elektricitet och mat, samtidigt som de själva 
helt lämnas utan hjälp. Eftersom Plan International alltid arbetar 
långsiktigt i byar och samhällen så blir stödet till flyktingar en del av 
det långsiktiga arbetet i landet som också stärker värdsamhället.

Många av världens största flyktingkriser återfinns i Mellanöstern. 
Med undantag för Egypten har Plan International inte arbetat i 
regionen tidigare, men i framtiden kan det komma att ändras, 
tror Agnes Björn.

– Vi kan inte bara titta på när det sker katastrofer, vi måste 
stötta barn oavsett var i världen de befinner sig. I framtiden 
kommer vi att finnas på plats i Mellanöstern i högre utsträckning 
än i dag, även om det inte är klart exakt hur.

”Majoriteten av dem som  
jobbar på uppdrag av Plan  
International i flyktingläger 
är oftast själva flyktingar.”

Trettonåriga Nawara (med penna i handen) kom till Egypten från Syrien för 
tre år sedan. Hon har knappt varit i skolan sedan kriget bröt ut i Syrien och 
går nu i fjärde klass.

Volontären Zilan leker med ett syriskt barn på keletistationen i Budapest.
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Sydsudan 
Bara drygt två år efter staten Sydsudans födelse drogs 
landet in i ett förödande inbördeskrig. I augusti 2015 
undertecknades ett fredsavtal. Plan International 
arbetar med sydsudanesiska barn på flykt i läger i 
Sydsudan, Sudan, Uganda och Etiopien.

Många flyktingkriser sker i det tysta, långt bort från 
västerländska mediers intresse. Plan International 
arbetar på plats med stöd till flyktingar från många 
av dessa kriser: 

Burundi 
När presidenten gjorde klart att han 
skulle ställa upp för en tredje period i 
valet 2015, trots att det strider mot 
grundlagen, utlöste det enorma protester. 
I maj genomfördes ett försök till stats
kupp, och landet står på randen till ett 
nytt inbördeskrig. Plan International 
arbetar med burundiska flyktingar i läger 
i Tanzania och Rwanda.

Centralafrikanska republiken 
Den östra delen av landet kontrolleras av en 
muslimsk rebellrörelse medan den västra delen 
är uppdelad mellan många mindre väpnade 
grupper. Under en period var mer än en av fem 
invånare på flykt. Plan International arbetar både 
med internflyktingar och i ett flyktingläger i kamerun.

Colombia
40 års väpnad konflikt mellan gerillor, 
armé, paramilitära grupper och 
narkotikaligor har gjort Colombia till 
det land i världen med flest intern
flyktingar. Plan International arbetar 
bland annat för flyktingbarnens rätt  
till skola och med fredsprocesser.

nigeria 
Sedan 2011 har Boko Haram 
trappat upp våldet och attacke
rat byar och städer i nordöstra 
delen av landet. Islamisterna 
uppfattas som ett allt större hot 
mot säkerheten. Plan International 
har precis etablerat ett landkon
tor i Nigeria, och arbetar även 
med nigerianska barn på flykt i 
kamerun och Niger.
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flyktingkriser vi hör lite om

Plan International arbetar också med människor på flykt undan väpnade konflikter och naturkata-
strofer i till exempel Myanmar, Sudan, Kongo, Mali och Syrien. Om Plan Internationals arbete med 
människor på flykt undan kriget i Syrien kan du läsa på sidan 12.
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Ljusa röster skär genom luften och blandas med ljudet av 
springande fötter mot den torra jorden. En fotboll kastas 
upp i luften och så är spelet igång. Det är eftermiddag i 
världens tredje största flyktingläger, Nyarugusu i västra 
Tanzania, och på Plan Internationals barnsäkra platser 
blandas lek och allvar.

TExT: SANNA wOLFF • FOTO: MARTIN EDSTRÖM OCH EMIL wESOLOwSKI

lek och allvar 
i nyarugusu 

världens tredje största flyktingläger
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Barn På flyKt

”på kvällarna tänker jag på alla 
berättelser jag tagit del av  
under dagen och på vad som ska 
hända med pojkar som dismas.”

På fotbollsplanen färgas kläderna snabbt röda av den ockra
färgade jorden. Solen bränner obarmhärtigt på nakna nackar, 
men glädjen i spelet vinner över värmen. Barn utgör 60 procent 
av invånarna i Nyarugusu. De är barn som redan har sett mer 
än de flesta vuxna.

– Vi flydde från döden, säger 11årige feniyas, som kom hit i 
maj i år tillsammans med mamma, pappa och syskon.

– Vi flydde till fots i tre dagar. Jag minns inte så mycket. Men 
här är vi säkra, här är ingen efter oss. 

flyktinglägret har på kort tid blivit hem åt tre gånger så många 
som det en gång byggdes för och organisationerna på plats har 
därför en tuff uppgift att se till att uppfylla alla behov. för Plan 
International är skyddet av barn viktigast och man har därför 
skapat totalt sju barnsäkra platser i lägret. Till dem kommer barn 
för att ha en trygg plats för lek och skoj men också för att få stöd. 

– Jag kommer själv från fattiga förhållanden och kan känna 
igen mig i många av barnens berättelser, berättar Bakari Mkamba, 
socialarbetare och ansvarig för verksamheten på Plan Internationals 
barnsäkra plats i zon 9 i lägret. Här tar man emot närmare 400 
barn varje dag och personalstyrkan stöttas av volontärer som 
själva är flyktingar. Många av barnen som kommer hit har behov 
av att berätta om svåra saker och få professionellt stöd. Ofta är 
det första gången de öppnar sig för en vuxen.

I det lilla materialtältet bredvid fotbollsplanen är hettan 
tryckande men tältduken skyddar mot solen. Bakari pratar med 
16årige Dismas som flytt från grannlandet Burundi efter att ha 
sett sin pappa mördas. Hans mamma är död sedan länge och 
Dismas flydde därför själv över gränsen till Tanzania. I lägret har 
han tilldelats en fosterfamilj, men Bakari har förstått att allt inte 
står rätt till.

– Mina fosterföräldrar är alkoholister, förklarar Dismas. De går 
iväg på kvällarna och när de kommer hem är de berusade. Då 
tvingas jag tvätta deras nedkräkta kläder. 

Dismas pratar tyst och ser ner på sina händer. Han berättar att 
han också har en ögonsjukdom som gör ont och som gör att han 
inte längre kan gå i skolan. Bakari lyssnar och antecknar. 
Dismas berättelse ska rapporteras till en annan organisation i 
lägret som har hand om placeringen av ensamkommande barn. 
förhoppningen är att han snart ska få en ny fosterfamilj. 

Världens tredje största flyktingläger
flyktinglägret Nyarugusu i västra Tanzania byggdes för 50 000 flyktingar 
men är nu hem åt över tre gånger så många sedan oroligheter i våras brutit 
ut i grannlandet Burundi där paramilitära grupper har satt skräck i befolk
ningen genom urskillningslöst dödande. Hittills har över 200 000 människor 
flytt till fots till grannländerna. Över 60 procent av flyktingarna är barn och 
många har kommit själva och bär på svåra trauman. 

I lägret tilldelas varje familj ett enkelt tält på några kvadratmeter och ett 
plastkort för att kunna hämta ut förnödenheter som livsmedel och tvål. 
Organisationerna på plats är ansträngda till bristningsgränsen eftersom 
lägret hyser mångdubbelt fler än det är byggt för. Därför räcker i nuläget 
resurserna bara till två mål mat om dagen och vattnet är avstängt stora 
delar av dygnet. Tälten räcker inte heller och därför tvingas många bo i stora 
sovsalar där upp emot 200 personer trängs under mycket primitiva förhållan
den. 

Den burundiska flyktingkrisen är en bortglömd kris långt från mediernas 
strålkastare och stödet till flyktingarna är mycket begränsat. Eftersom 
Nyarugusu är överbefolkat har det precis öppnats två nya läger i närheten, 
Nduta och Mtendeli, dit de flesta burundiska flyktingar kommer att flytta.

Bakari Mkamba är socialarbetare och ger stöd till traumatiserade barn i lägret.
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”Jag tänker på hur det blir 
när regnet kommer” 
”Jag heter Eric. Jag är elva år och jag bor här i Nyarugusu. 

Vi kom hit från Burundi. Vi var förföljda och när vi såg 
att andra flydde hit bestämde vi oss för att också fly, 
annars skulle vi dödas. I mitt hjärta mådde jag dåligt, de 
ville döda oss. Men jag ville också gärna gå klart skolan 
och om vi flydde var jag rädd att jag inte skulle kunna 
göra det. 

Vi kom till fots med pappa, mamma, syskon och 
grannar. Jag kommer ihåg att första kvällen här i lägret 
hade vi ingenting att äta. Då var jag ledsen, men också 
glad över att komma hit. 

Det här är min dag: När jag vaknar gör jag rent mitt 
ansikte och mina tänder. Sen går jag och hämtar vatten 
och gör annat som mina föräldrar vill ha hjälp med, som 
att gå till marknaden eller hämta ved. Sen går jag till 
skolan. Där läser vi franska, kirundi, matte och lite 
engelska. Jag älskar att lära mig engelska. 

När jag kommer tillbaka från skolan hjälper jag till 
hemma, tvättar mina småsyskon och annat som behövs. 
Sen får jag tid att leka. Vi spelar fotboll och andra bollekar. 
Vi går till Plans center (ett av Plan Internationals sju 
barnsäkra platser i lägret, reds. anmärkning) och träffar 
andra barn som ofta har med sig en boll, och så leker vi 
med dem. Eller om vi får låna en boll från Plan International. 
När jag är färdig med leken går jag direkt hem. 

På kvällen när jag ligger i sängen tänker jag på saker. 
Jag tänker på att regnet kanske kommer och hur det 
kommer bli nu när det blir regnsäsong. för när det regnar 
åker allt vatten in i tältet. Allt vi har blir blött. Då kan vi inte 
sova utan får stå upp hela natten.

BERÄTTAT fÖR SANNA WOlff

Upplev hur det är att vara barn på flykt 
Plan International Sverige har tillsammans med fotografen Martin Edström ska
pat en interaktiv upplevelse från flyktinglägret Nyarugusu. Där kan du själv se 
ett flyktingläger inifrån. 

– Det kallas 360upplevelse och är ett nytt sätt att presentera ett reportage, 
där du som användare själv får vandra runt i berättelsen, som om du var där, 
förklarar Martin Edström som tidigare gjort projekt för bland andra National 
Geographic. 

Med hjälp av din mobil, dator eller läsplatta kommer du att kunna utforska flyk
tinglägret ur ett barns perspektiv och följa vardagen i lägret på nära håll. Med 
ett par enkla glasögon för virtual reality som till exempel Google Cardboard blir 
upplevelsen ännu mer realistisk. 

– Det här är ett banbrytande sätt att berätta om skeenden som annars 
känns väldigt långt borta för oss, säger Sanna Wolff, projektledare på Plan 
International Sverige. Vi hoppas att det ska ge läsarna större förståelse för hur 
barn har det i flyktingsituationer långt utanför Europas gränser.

360upplevelsen från flyktinglägret Nyarugusu lanseras på nätet i januari 2016.

Under tiden får Dismas psykosocialt stöd genom Plan International. 
Det är många barn som liksom Dismas har svåra trauman att 
hantera från före och under flykten. Det kan också handla om våld och 
andra övergrepp som barnen utsatts för i lägret. Svåra samtal som 
dröjer sig kvar hos personalen.

– På kvällarna tänker jag på alla berättelser jag tagit del av under 
dagen och på vad som ska hända med pojkar som Dismas, berättar 
Bakari. Hur blir det med honom i framtiden? kommer han att få 
många problem och hur kan jag fortsätta att hjälpa honom? Jag 
hoppas kunna följa Dismas. Jag skulle vilja se honom växa upp och 
få en egen familj. Då skulle jag må bra.

Efter samtalet med Dismas rotar Bakari fram ett antal rockringar 
som han sträcker ut till otåligt väntande händer. Han tittar sig runt i 
det lilla utrymmet där några bollar, ett gäng plastdockor, kritor och 
papper förvaras i tre trälådor. 

– Jag hade velat ha så mycket mer material här, säger han och 
slår ut med händerna. Stora grejer, som en klätterställning, gungor 
eller ett fotbollsmål. Men det här är allt vi kan erbjuda barnen som 
kommer. 

*Dismas heter egentligen något annat. 

I Plan Internationals tält har barn en naturlig hemvist. Här finns möjlighet till lek 
och kontakt med pedagoger och socialarbetare.
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Barn På flyKt

Hundratusentals människor har flytt krigets Syrien och tagit sig till Egypten. Här lever de nu 
under svåra förhållanden och brist på jobb och problem i skolan får många att överväga den 
farliga båtresan över Medelhavet.
TExT: ANETTE EMANUElSSON • fOTO: PlAN INTERNATIONAl

”jag saknar mitt hem, 
jag saknar min gata, 
jag saknar mina vänner. allt.”

hårt liv för syrier i egypten

Syriska barn erbjuds stödlektioner för att de ska få möjlighet att lära 
sig den egyptiska dialekten av arabiska och även komma ikapp efter 
att ha missat flera år i skolan. 

12  |  BARNENS FRAMTID 4:2015

fyraårige Mouaiad 
har fått nya vänner på 
Plan Internationals 
dagcenter i kairo.
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Syriska Nour är tillsammans med sina barn på väg till ett dagcen
ter i kairo som drivs av Plan International och en lokal partnerorga
nisation. Centret är som ett andra hem för många syriska familjer, 
här känner barnen sig trygga och kan leka fritt. Nour och de andra 
syriska mödrarna har kommit varandra mycket nära.

Hennes tre barn håller sakta på att återhämta sig från de 
traumatiska händelser de fått utstå under kriget i Syrien. Under 
det första året i Egypten frågade de hela tiden: ”Mamma, varför 
händer det här oss? När får vi åka tillbaka till våra vänner och 
våra leksaker? kommer vi att träffa dem igen?” Barnen kan 
fortfarande bli vettskrämda av höga ljud, fyrverkerier och till och 
med av en knackning på dörren. Men fyraårige Mouaiad, som är 
yngst i syskonskaran, har blommat upp sedan han började gå till 
dagcentret och gillar att leka med sina nya kompisar.

Nour säger att hon är tacksam för att Egypten har tagit emot 
så många flyktingar. Men livet som flykting är krävande. familjen 
har det mycket svårt ekonomiskt och har inte råd att betala 
skolavgifter, mediciner och kläder till barnen.

Det finns cirka 130 000 registrerade syriska flyktingar i Egypten, 
men uppskattningar pekar på att de egentligen är mer än dubbelt 
så många. Till skillnad från många andra länder som tar emot 
flyktingar har Egypten inga flyktingläger vilket gör det svårt för 
hjälporganisationer att veta hur många de är och vad de har för 
behov.

I stället bor flyktingarna i slumområden i storstäderna, 
till sam mans med lokalbefolkningen. Egypten är ett fattigt land 
där en tredjedel av alla barn lever i fattigdom. Syrierna är ofta 
välutbildade men har förlorat allt i kriget. Många har svårt att 
hitta försörjning och riskerar ständigt att bli vräkta från de bostäder 
de hyr. Till skillnad från fattiga egyptier saknar de oftast släktingar 
eller andra nätverk som kan hjälpa dem och deras isolering gör 
dem extra utsatta. 

– I jämförelse med till exempel libanon är Egypten ett väldigt 
fattigt land. Om flyktingarna inte känner sig trygga här och barnen 
inte kan gå i skolan kommer de att försöka ta sig till Europa via 
Medelhavet, ta sig tillbaka till Syrien eller till flyktingläger i andra 
länder, säger Alan frisk som är ansvarig för Plan Internationals 
arbete med syriska flyktingar i Egypten.

Egyptiska myndigheter har utfärdat ett dekret som ger syriska 
barn rätt att gå i skolan. Men många går ändå inte dit, bland annat 
på grund av problem med våld och en utsatt situation för flickor. 

– Det egyptiska utbildningssystemet fungerar helt enkelt inte 
så bra, det saknas till exempel toaletter och häromveckan när jag 
besökte Alexandria rasade taket i en av skolorna. flyktingbarnen 
har också problem med språket och på visa ställen är det spända 
relationer mellan syrier och egyptier, säger Alan frisk.

för att underlätta för de egyptiska skolorna att ta emot det 
ökande antalet elever arbetar Plan International för att förbättra 
och renovera lokalerna i 40 skolor där det går närmare 60 000 
syriska och egyptiska barn och bidrar samtidigt med skolmaterial 
och pengar till skolavgifter.

Syriska barn erbjuds stödlektioner för att de ska få möjlighet 
att lära sig den egyptiska dialekten av arabiska och även komma 
ikapp efter att ha missat flera år i skolan. Plan International 

driver också mötesplatser runt om i Egypten där syriska och 
egyptiska barn får möjlighet att lära känna varandra i en trygg 
miljö utanför skolan. De får lära sig om sina rättigheter och 
alternativa metoder för att lösa konflikter. Även föräldrarna 
involveras och får diskutera inte bara situationen i skolan utan 
även sina upplevelser som flyktingar.

Sjuttonåriga Beyaan har bott i 
Egypten i ett och ett halvt år. Hon 
studerar just nu i en av de stöd 
klasser som erbjuds av Plan 
International och partnerorgani
sationen Ansan. Hon säger att 
hon trots förstörelsen i Syrien 
mådde bättre i sitt hemland.

– Jag saknar mitt hem, jag 
saknar min gata, jag saknar mina 
vänner, jag saknar mina släktingar. 
Allt. Jag saknar det djupt.

En typisk dag tillbringar hon i skolan och går sedan direkt 
hem för att äta och sova. Hon berättar att hon känner sig otrygg.

– Att vara tjej här innebär att du hela tiden är rädd för att gå ut 
och riskerar att utsättas för trakasserier eller rån. Unga killar 
löper inte samma risk som vi tjejer gör.

Beyaan vill studera till tandläkare för att kunna försörja sig 
själv och göra något bra för Syrien. 

– Jag drömmer om att vara en förebild som mitt land kan vara 
stolt över.

”Mamma, varför händer det här 
oss? när får vi åka tillbaka till 
våra vänner och våra leksaker? 
Kommer vi att träffa dem igen?”

Bröderna Moutaz och Omar leker på dagcentret. Här känner de sig trygga. 
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JUlKlaPPStIPS

Varför tycker du att man ska ge bort en gåva från Plan 
International i jul?
– Ett fadderskap, till exempel, är en gåva man kan glädjas åt i 
åratal, inte minst om man lägger ner lite tid på att skriva brev till 
sitt fadderbarn. Samtidigt som man hjälper är det dessutom 
nyttigt för oss att bli påminda om hur det ser ut för barn runt om i 
världen. Det sägs ju också vara vetenskapligt bevisat att den 
som ger bort något blir ännu lite gladare än den som får. Det är 
intressant tycker jag.

      
Varför tror du att vi köper så stora mängder julklappar?
– Jag har själv en 8årig son och vet att det är lätt att skämma 
bort barn. Även om man själv försöker hålla nere skräpinköpen 
finns det alltid far och morföräldrar som gärna ger presenter. 
Men medan min egen son har 200 bilar har vår fadderkille en 
kloss med två fastspikade knappar som sin bil. Vi lever i upp 
och nedvända världen.

Vad har du för känslor inför julhandeln?
– Jag blir lika förvånad varje år när det drar igång igen. Många 
mår ju väldigt dåligt av det där. Vad ska jag köpa till den och till 
den? kanske iväg och panikköpa något dagen före julafton. I dag 
firar många barn som har skilda föräldrar två julaftnar varje år 
och det blir dubbelt upp med skräp.

Varför är du engagerad för Plan International?
– Jag har haft fadderbarn sedan Plan International drog igång i 
Sverige. Just nu har jag fadderbarn i Thailand och i Haiti och 
mina döttrar har ett fadderbarn i Paraguay.

Det är så jäkla många barn som far illa. Mitt stora intresse har 
alltid varit att resa och då vill jag inte bara sitta under ett parasoll 
med en paraplydrink utan också se hur människor lever i slum
områdena. Och jag har alltid med mig mina egna barn så att de 
ska se hur bra de har det.

kjell bergqvist 
är trött på jul-
kommersen 
Förra året julhandlade vi i Sverige för sammanlagt 70 miljarder kronor. Planfaddern Kjell Bergqvist 
har tröttnat på julklappshysterin och hoppas att svenskarna i år väljer att ge bort en julklapp som 
räcker längre än en bakmaskin eller ett doftljus.

var med och bidra till en bättre värld för barn. Du får ett fint gåvobevis att ge bort. 
Enklast och snabbast beställer du din gåva via www.plansverige.org/shop  Där kan 
du betala med kort och skriva ut ditt gåvobevis direkt. Om du föredrar inbetalnings-
kort – missa inte bilagan som följer med denna tidning.

Ge längre. Ge framtid. 
I år ger vi julklappar som räcker ett helt liv. 
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Barn på flykt  
300 kr
Ungefär 100 miljoner barn drabbas varje år av 
katastrofer och konflikter världen över. Ditt bidrag 
går till livsuppehållande insatser som rent vatten 
och tält men också till våra program som ger barnen 
skydd och stöd, upprättande av barnsäkra platser 
och tillfälliga skolor.

Mätta en skolklass                  200 kr
Undernäring bland barn är ett utbrett 
problem på många platser i världen. 
Det gör det svårt för barnen att 
fokusera i skolan och utvecklas. Den 
här gåvan ger skollunch till en klass 
under en hel månad.

framtidsarmband   
100 kr
framtiden är inte skriven i sten utan i 
det arbete vi gör för att stärka barns 
rättigheter. Varje dag, året runt, världen 
över. Visa att du är med i kampen – bär 
vårt framtidsarmband.

finns även i trepack 270 kr.

Skolstipendium 
825 kr  
(få ett framtidsarmband 
på köpet!)
Att satsa på flickors utbild
ning är ett av de mest 
effektiva sätten att bekämpa 
fattigdom. för varje extra år 
en flicka stannar i skolan 
ökar hennes framtida inkomst 
med runt 20 procent. Samti digt 
är det mer sannolikt att 
hennes egna barn får gå i 
skolan. Plans skolstipendium 
räcker till att betala skol
material, transport, skolmat, 
skoluniform och skolavgift.

lär en flicka att läsa 
200 kr
Genom att lära en flicka att 
läsa ger du henne inte bara 
kunskap som räcker livet ut 
– du ger henne gåvan att 
förändra sin framtid. Arbetet 
med att sprida läskunnighet 
är inte bara ett effektivt sätt att 
bekämpa fattigdom, det ger 
också människor makten att ta 
kontroll över sina egna liv. 
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årEt I SIffror

– Det har varit ett exceptionellt år. Vi har fått ökat förtroende från 
offentliga bidragsgivare som Sida och EU och vi har även rekryterat 
nya faddrar, säger Plan International Sveriges ekonomi chef Ulrika 
Borefelt.

När det senaste verksamhetsåret nu summeras är det några 
siffror som står ut. I juni i år hade till exempel Plan International 
Sverige 12 500 fler faddrar än ett år tidigare. faddrarna bidrog 
med 166 miljoner kronor och när bidrag från Sida, EU, Postkod
lotteriet och Radiohjälpen räknas in nådde insamlingen totalt  
429 miljoner kronor, jämfört med 310 miljoner året innan.

– Det är en bekräftelse på att vi har haft bra resultat och att vi 
kan följa våra pengar. Det ger oss en starkare röst för de frågor 
som vi tycker är viktiga att driva, säger Plan International Sveriges 
programchef Pia Stavås Meier. 

Faddrarna finansierar program i Plan Internationals 51 program
länder i latinamerika, Asien och Afrika. Med undantag för tema
fadderskapen Flicka, Katastrof, Minoritet eller Skola, är pengar
na inte öronmärkta utan går till program som de lokala kontoren 
och människor i fält beslutar om. De fokuserar på en lång rad 

Det senaste året har varit mycket framgångsrikt för Plan International Sverige, som har samlat  
in 38 procent mer pengar än året innan. Det gör det möjligt att utöka arbetet för barns rättigheter. 

Mer resurser för 
barns rättigheter

Hälsokontroll på 
en klinik i Bolivia. 

flickor får utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa i Uganda.
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områden som till exempel barns rätt till hälsa, utbildning, skydd 
mot våld, en rimlig levnadsstandard, skydd vid katastrofer och 
deltagande i beslut som rör barn.

– faddrarna ger oss långsiktighet och flexibilitet där människor 
själva kan välja vad de vill göra av sin egen utveckling, säger 
Pia Stavås Meier.

Bidragen från Sida och EU, sammanlagt 210 miljoner kronor 
under året, finansierar bland annat flera projekt för att stärka unga 
flickors sexuella och reproduktiva rättigheter. Plan Interna tional 

Sverige arbetar dessutom särskilt för att bli bättre på att ge stöd 
till små partnerorganisationer, inte minst dem som representerar 
barn och ungdomar.

– Vi vill inte bara jobba med starka organisationer i städerna 
utan även mindre organisationer som ofta är de som verkligen 
kan driva en förändring nära människor, säger Pia Stavås Meier.

Alla siffror gäller för verksamhetsåret 1 juli 2014 till 30 juni 2015.

Bangladesh är ett av de länder där barnäktenskap är vanligast. Men i ett 

slumområde i Dhaka har invånarna lyckats vända trenden. foto: Ismail ferdous

Övning inför jordbävning på en av de 12 skolor i kambodja där Plan International  arbetar för säkrare skolor. 
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Plan International arbetar i 

86 676 
lokalsamhällen där det bor sammanlagt 

81miljoner barnSida och EU 50%

Faddrar 39%Stiftelser och 
organisationer 5%

Allmänhet och 
företag 6%

429 
miljoner 
kronor

härifrån kommer pengarna
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faddEr

Mer information på: www.plansverige.org/res-med-plan 
Nyfiken? Besök blogg.plansverige.org

För frågor och anmälan kontakta Givarservice via epost: 
fadder@plansverige.org eller telefon 08-58 77 55 00.

nicaragua 
10–25 april 2016

Minimum 20 deltagare krävs för att en resa ska bli av.

fadderresor 
2016
följ med Plan på en oförglömlig resa

anmäl din e-postadress 
och få nyhetsbrev om 
ditt fadderskap

Varje månad skickar Plan International Sverige ut ett nyhetsbrev till 
våra faddrar med information om vad som händer i våra program
länder, aktuella kampanjer och event, faddernyheter och mycket 
mera. Skicka ditt faddernummer och epostadress till fadder@
plansverige.org och skriv ”Nyhetsbrev” på ämnesraden, så får du 
Plan International Sveriges nyhetsbrev en gång i månaden.

filippinerna
April/maj 
2016

tanzania 
19 februari–6 mars 2016
FULLBOKAD

öppettider i jul
23 december till 8 januari:  
kl 9–16 vardagar. Lunchstängt kl 12–13. 

Stängt julens röda dagar. 

Från den 11 januari 2016 har vi ordinarie 
öppettider: Måndag-torsdag kl 9–20, fredagar 
kl 9–16. Lunchstängt kl 12–13. 

Telefon: 08-58 77 55 00  
E-post: fadder@plansverige.org

nytt namn och ny grafisk profil 
Som du kan se i det här numret av Barnens framtid har Plan 
International fått en ny grafisk profil. Den nya profilen ger alla 
våra kontor runt om i världen en mer enhetlig visuell identitet 
så att vi alltid går att känna igen. Samtidigt heter vi numera 
Plan International i alla sammanhang, vilket gör det tydligt att 
vi i Sverige är en del av en världsomspännande organisa
tion, som tillsammans med kollegor i andra länder jobbar 
gemensamt för barns rättigheter.
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designa ett eget 
julkort! 
Beställ och designa ett julkort eller gratulations

kort i Plan International Sveriges kortbutik. 

kortbutiken finns på vår webbplats: 

plansverige.org

skicka en digital hälsning!
Det har aldrig varit enklare att skriva till sitt fadderbarn! Vår 
digitala tjänst Min sida gör det möjligt för dig att skicka din 
hälsning elektroniskt. 

Om du mitt i brevskrivandet behöver springa iväg och göra 
ett ärende är det lätt att spara ett utkast och fortsätt skriva ditt 
brev när du kommer tillbaka igen. Det går även att bifoga bilder 
på till exempel dig själv, din familj eller saker du tycker om. 

Din hälsning går sedan med mejl direkt till våra kollegor i det 
land där ditt fadderbarn bor, de skriver ut brevet och bilderna 
och levererar brevet till ditt fadderbarn. 

förutom möjligheten att skicka en hälsning till ditt fadderbarn 
genom Min sida kan du även se information om ditt fadderbarn 

– såsom ålder och vilket datum fadderbarnet fyller år. 
Man kan även se sina betalningar, ändra sin adress vid flytt 

eller ställa frågor till Givarservice på Plan International Sverige.  
Så om du inte redan gjort det, gå till www.plansverige.org/

minsida för att aktivera ditt konto och skicka en julhälsning till 
ditt fadderbarn!

Tips till dig som väljer att skicka din hälsning 
genom Min sida
 spara brevet med jämna mellanrum 
 bifoga inte för stora bilder

foto: Plan International



20  |  BARNENS FRAMTID 4:2015

BarnBöCKEr

Just nu är hundratusentals barn runtom i världen på flykt från sina hem. Hur kan man sätta 
sig in i deras situation? Hur kan man förstå hur det är att få hela sitt liv raserat, att tvingas 
lämna allt? Ett av de allra bästa sätten är att läsa böcker. 

Barnlitteratur visar vägen 

När man läser en bok kan man resa i både tid och rum, från 
vårt trygga land till delar av världen där det inte är en självklar
het att ett barn har ett hem eller en skola att gå till. 

Barnens Bokklubb tipsar om fem riktigt bra böcker om barn 
som är på flykt, eller som lever under helt andra villkor än vi.

– Vi på Barnens Bokklubb älskar böcker, och tycker att de är 
ett ovärderligt redskap att använda sig av när man pratar med 
barn om det som händer i världen just nu, säger Ulrica Arnbom, 
Barnens Bokklubb.

Just nu har Plan International Sverige ett samarbete med 
Barnens Bokklubb. För varje bok våra faddrar köper från 
Barnens Bokklubb skänker de tio kronor till ett utbildnings-
projekt i Rwanda. Du kan beställa böckerna på: 
www.barnensbokklubb.se/plan

Viktig läsning för unga

Malala: flICKan SoM Stod 
UPP för rättEn att Gå I 
SKolan oCh förändradE 
VärldEn
Av Malala Yousafzai och Patricia 
McCormick. (B wahlströms)
Ålder: Från 9 år

När Malala Yousafzai var tio år tog talibanerna 
kontroll över hennes hemstad och bestämde 
att flickor inte fick gå till skolan längre. Men det 
vägrade Malala att acceptera. Hon ville kämpa 
för sin och andra barns rätt till utbildning. Det 
här är berättelsen om hennes kamp och om 
hur hon nästan miste livet på grund av sitt mod 
– nu för första gången anpassad för unga 
läsare. En stark och gripande historia om en av 
världens modigaste människor!

hyllad och vacker bilderbok

SaBEllES röda KlännInG
Av Marina Michaelidou-Kadi & Daniela 
Stamatadi. (Mirando)
Ålder: 3–6 år

När Sabelle tvingas fly från sitt hem får hon 
bara ta med sig en enda sak. Hon väljer den 
röda klänningen hon fått av sin mormor. Väl 
framme i den nya staden, i det nya landet, vill 
Sabelle inte ha på sig något annat. Men till 
slut blir klänningen för liten. Hyllad bilderbok 
med fantastiska bilder – perfekt som hjälp att 
prata med barn om flyktingkatastrofen. 

Palestinsk bilderbok  
– äntligen på svenska

Vår SyStErS  
SaGoKISta
Av Maya Abu-Alhayyat. (Bokverket)
Ålder: 3–6 år
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Nu kommer de första palestinska barnböck
erna på svenska. Det här är berättelsen om 
storasyster Manal som inte kan se, men som 
varje kväll berättar fantastiska sagor för sina 
syskon. En kväll är Manal ledsen. Hon kan 
inte komma på några fler sagor. färgstark 
bilderbok av en av Palestinas största 
barnboksskapare. 
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Poetiskt och hoppfullt om flykt

rESan
Av veronica Salinas & Camilla Engman. 
(Rabén & Sjögren)
Ålder: 2–5 år.

En liten anka sveps bort av vinden när det blåser upp 
till storm. När den landar befinner den sig på en 
främmande plats där den inte ens förstår språket. 
Inte konstigt att den känner sig ensam och ledsen! 
Men ger man det lite tid så känner man sig snart 
hemma igen. Det här är en hoppfull berättelse som 
passar även de minsta läsarna – om hur det känns 
att tvingas lämna sitt hem och bygga upp ett nytt liv. 

flykt, väntan – och ett nytt hem

oM dU SKUllE  
fråGa MICha
Av viveka Sjögren. (Kabusa)
Ålder: 3–6 år

Att leva på flykt innebär mycket väntan. Väntan på besked. 
Vänta på att känna sig hemma i det nya landet. Det här är 
berättelsen om Micha som är trött på att vänta. Den handlar 
om natten då de sprang, om den långa båtresan, den nya 
skolan, om hemlängtan och fotboll. En finstämd berättelse 
med en tvist – personerna i boken är illustrerade i form av 
saxar.

10 kr för varje såld bok går till 
utbildningsprojekt i Rwanda

www.barnensbokklubb.se/plan

Se våra 
utvalda 
böcker 

på

du kan beställa böckerna på 

www.barnensbokklubb.se/plan
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postkodlotteriet.se

Varje vecka året om blir en person i Sverige miljonär 
och alla grannar i postnumret vinner 10 000 eller 
100 000 kr – per lott! Vem vet, nästa gång kan det vara 
din och dina grannars tur att vinna stort på att vara 
med i PostkodLotteriet.         

Tidernas största GrannYra
Tre gånger per år har du chans att vinna i GrannYran. 
Nu när det är 10 år sedan Lotteriet startade � rar vi 

det med tidernas största GrannYra med 172 skattefria 
miljoner i vinstpotten. För att ha chans att få din del 
av alla miljoner behöver du bara vara över 18 år, ha en 
betald lott i december och lite tur.

Över 16 miljoner vinster 
Sedan PostkodLotteriet startade år 2005 har vi delat 
ut över 16 miljoner vinster värda en bra bit över 
9 miljarder kronor.

Du vinner när dina grannar gör det
När en lottköpare i postnumret vinner, då vinner också alla andra som har en lott. Några som alltid vinner är 
Plan International och övriga 52 ideella organisationer som delar på överskottet.

Gå in på www.stodlinjen.se om du eller en anhörig spelar för mycket.

plan_november.indd   1 2015-11-09   09:15
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Trygghet är bland det allra viktigaste 
för ett barn. Därför är det extra svårt 
att vara ett barn på flykt eftersom de 
förlorar sin trygghet. Det är ett ämne 
som bör uppmärksammas mer i 
Europa där barn ofta riskerar att bli 
osynliga i den stora mängden 
människor som flyr. När många 
länder säger nej till att ta emot 
flyktingfamiljer förstår man inte alltid 
att det oftast är barn som drabbas 
värst när familjer får leta någon 
annanstans att bo. 

Så fort det blir förändringar blir 
många barn rädda att det ska hända 
något hemskt. Jag märker själv att 
mina kusiner blir rädda bara de får 
sova på en luftmadrass i ett ovant 
rum. Egentligen är det inte ett ovanligt 
rum, det är bara inte deras rum. Det 
är inte deras hus. De kan bli rädda 
trots att deras mamma ligger bredvid 
dem och jag tror att barn funkar så. 
Om barn i Sverige blir rädda av att 
byta rum med systern i samma hus 
eller sova över hos mormor en natt, 
hur rädda och till och med traumati
serade blir då inte barn som får sova 

på ett flykting boende eller som får åka 
en hel natt i en lastbil?

För mig låter det väldigt logiskt att 
de mår dåligt. De förlorar trygg heten 
de hade i sina rum med den lilla nallen 
som tittar på dem med varma ögon, 
tryggheten i att kunna gå ut med sina 
kompisar och leka på gatan. Vissa har 
kvar den trygghet det innebär att ha 
sina föräldrar nära, andra inte. Men 
många mår dåligt.

Barn tillhör de flyktingar som råkar 
mest illa ut och vi måste tillsammans 
se till att barns rättig heter uppfylls. 
Bygg starka barn, så slipper man 
trasiga vuxna var det någon som sa 
och det stämmer så himla bra. Att så 
många barn nu är på flykt är hemskt. 
Barnen är våra framtida generationer 
och om vi inte ser till att hjälpa dem 
så kommer vi att få extremt många 
trasiga vuxna. Tack Plan International 
för att ni lyfter detta ämne. 

Tillsammans kan vi göra skillnad! 

AV MAJA lUNDqVIST

PlanS UnGdoMSråd

att sova i ett ovant rum

Ungdomsrådet har lanserat en ny kampanj i samarbete med Plan 
International Norges ungdomsråd. klimatkampanjen #2065yourfuture 
– ett budskap som har tagits fram av flera av Plan Internationals 
ungdomsråd – går ut på att ungdomar runt om i världen uppmärk
sammar klimatförändringen och tar ansvar för hur de vill att världen 
ska se ut om 50 år. 

Du kan också bli en del av kampanjen och göra din röst hörd genom 
att ta en bild där du håller upp en poster som antingen visar hur du 
tar steget för att minska din klimatpåverkan, eller vad du vill att 
myndigheterna ska göra för att stoppa klimatförändringen. Du kan 
också rita, måla eller ta en bild på ett träd, som symboliserar skydd 
av miljön. Dela din bild på sociala medier och använd taggen 
#2065yourfuture. Materialet kommer att presenteras under klimat
mötet COP21 som hålls i Paris i december.
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ny ung klimatkampanj

Ett barn i flyktinglägret Nyarugusu i Tanzania ritar sin värld. foto: Martin Edström.



Upplev fantastiska 
filippinerna
Ta chansen och följ med oss till ön Samar där vi kommer att besöka områden som drabbades av tyfonen Haiyan 2013 
och se det arbete som Plan International har gjort sedan dess. Är du katastroffadder är detta ett mycket spännande 
tillfälle att få se hur ditt bidrag används. Vi kommer även att besöka landets huvudstad Manila, njuta av vita stränder och 
härliga bad. filippinerna har en intressant geografi med drygt 7 000 öar och en mångfald av olika etniciteter och kulturer, 
vilket så klart sätter sin prägel på landet.

följ med på ditt livs resa!
 
Läs mer på plansverige.org/res-med-plan eller kontakta Givarservice på 08-58 77 55 00.

Fadderresa april/maj 2016


