
 
 

Världen Barn kampanjen 2019 
 

Snart drar vi igång! Inspirerande information till förbund, distrikt, föreningar och 

medlemmar i IOGT-NTO rörelsen. 

Inledning 

Nu är det snart sommarlov och sommarledigheter som vankas, men innan det kommer här 

lite viktig information! Precis efter sommaren kommer vi att dra igång kampanjen för 

Världens Barn, kampanjen där vi alla kämpar för barns rätt till skola, hälsa och trygghet. Vi 

har flera projekt runt om i världen som varje år får stöd av världens barn och ju mer vi är med 

och bidrar desto fler möjligheter får organisationerna att stötta utsatta barn. Så viktigt!  

Det är bra att börja planera innan sommaren vad just din förening vill göra under världens 

barn kampanjen. För att hinna boka lokal eller kontakta andra organisationer som ni vill 

samarbeta med. Glöm inte heller bort att det går jättebra att samla in pengar till världens barn 

under era aktiviteter i sommar. Varför inte ha simkollo till förmån för världens barn eller göra 

ett springlopp på lägret till förmån för världens barn? Fler tips och idéer kommer längre ner i 

brevet. 

 

Vad är Världens Barn?  

Världens Barn är Radiohjälpens största insamlingskampanj och ett samarbete mellan Sveriges 

Television, Sveriges Radio P4 och 14 svenska biståndsorganisationer. Kampanjen pågår hela 

året med kulmen i september/oktober. 

De 14 organisationerna som är med i kampanjen och får del av de insamlade medlen är: 

Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Erikshjälpen, IM Individuell Människohjälp, IOGT-

NTO-rörelsen, Islamic Relief, Läkarmissionen, PMU, Rädda Barnen, Svenska 

Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset och We Effect.  

Utgångspunkten för Världens Barn är att alla barn har rätt till hälsa, skola och trygghet. 

Varje år beviljar Radiohjälpen medel till ett femtiotal projekt inom Världens Barn, ofta spridda 

i över 30 länder världen över 

http://afrikagrupperna.se/
http://www.barnfonden.se/
http://www.diakonia.se/
http://www.erikshjalpen.se/
http://www.manniskohjalp.se/
http://www.iogtntororelsen.se/
http://www.iogtntororelsen.se/
http://islamic-relief.se/
http://www.lakarmissionen.se/
http://www.pmu.se/
http://www.raddabarnen.se/
http://www.sak.se/
http://www.sak.se/
https://www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete
http://www.redcross.se/
http://www.weeffect.se/


Insamlingen Tillsammans för Världens Barn genomfördes första gången 1997 i ett samarbete 

mellan Radiohjälpen, SVT och sju organisationer. Efter en paus på ett par år återupptogs 

kampanjen år 2000 och har sedan dess genomförts årligen. Sedan starten har kampanjen 

samlat in över 1,5 miljarder kronor till verksamheter som stärker barns rättigheter världen 

över. 

           Extra uppmärksamhet! 

Just i år kommer alkohol vara en extra stor fråga under 

världen barn kampanjen. Radiohjälpen har meddelat att 

de vill lyfta alkohol som utvecklingshinder i 

kampanjen och visa på vilka negativa konsekvenser 

alkohol har för barn och deras familjer. Att alkohol gör 

det svårare för familjer att ta sig ur fattigdom och att 

alkohol ökar våld mot både barn och kvinnor. Detta 

tycker vi är jätteviktigt och vi är så glada att andra gör 

det också! Våra projekt kommer därför att få lite extra 

mycket uppmärksamhet i kampanjen så det är viktigt att 

distrikt och föreningar är med och bidrar till att fler får 

reda på hur viktigt det är att lyfta 

alkoholproblematikern. Vill du repetera vad alkohol 

som utvecklingshinder innebär? Läs vidare! 

Accent har fått en intervju med generalsekreteraren för Radiohjälpen kring alkoholfokuset:   

http://www.accentmagasin.se/politik/alkoholfokus-arets-varldens-barn-insamling/  

 

Alkohol som utvecklingshinder Frågor och svar  

Varför är alkohol en viktig aspekt att ta hänsyn till i utvecklingsarbetet? 

Alkohol är en av de största riskfaktorerna bakom ohälsa i världen. Alkohol bidrar också 

till att människor har svårare att ta sig ur fattigdom då stora delar av inkomsten går till 

alkohol. I låg och medelinkomstländer där de sociala skyddsnäten är svaga eller ibland 

obefintliga så är människor extra utsatta. Mest utsatta är kvinnor och barn.  

Vad innebär det att länder saknar alkoholregleringar?  

Många låg och medelinkomstländer saknar alkoholregleringar. Det gör att tex barn kan 

köpa alkohol eller arbeta i barerna. Det är miljöer som är väldigt opassande för barn och 

flera unga hamnar i eget alkoholmissbruk i tidig ålder eller blir utnyttjade sexuellt.  

Därför arbetar vi med policyarbete för att förändra detta.  

Vad gör vi för skillnad?  

När våra partnerorganisationer arbetat alkoholförebyggande kan de se hur våldet 

minskar, hushållsekonomin blir stabilare och fler barn kommer till skolan!  

Läs mer här: https://www.iogtntororelsen.se/internationellt/las-mer-om-vara-fragor/sa-

arbetar-vi/alkohol-ar-ett-utvecklingshinder/ 

Mobilisera medlemmar!  

Varje år gör Världens Barn skillnad för miljoner barn och unga men just i år kommer vår egen 

fråga att lyfta extra särskilt. Så därför är det extra roligt att engagera sig i år! Se till att vara 

med i vår fantastiska rörelse som bidrar på massor av olika sätt för att barn och unga inte skall 

fara illa av alkohol eller andra droger.  

http://www.accentmagasin.se/politik/alkoholfokus-arets-varldens-barn-insamling/
https://www.iogtntororelsen.se/internationellt/las-mer-om-vara-fragor/sa-arbetar-vi/alkohol-ar-ett-utvecklingshinder/
https://www.iogtntororelsen.se/internationellt/las-mer-om-vara-fragor/sa-arbetar-vi/alkohol-ar-ett-utvecklingshinder/


Tips på aktiviteter:  

1. Det första tipset är att göra det ni redan gör men gör det för Världens Barn! Har ni ett 

cafè? Låt överskottet gå till Världens barn under tre lördagar! Anordnar ni disco eller 

biokväll? Låt inträdet gå till världen barn!  

2. Anordna loppis för världens barn 

3. Baka drömmar och sälj till förmån för Världens Barn, passa på att prata om 

#barndomsdrömmar här i Sverige och i Världen!  

4. Sälj den nya boken med samlade berättelser av Astrid Lindgren, boken kostar 200 kr 

och 100 kr går direkt till Världens Barn. Varför inte ge bort den till kompisen som 

precis fått barn?  

5. Spring för Världens Barn: Spring för VB https://start.varldensbarn.se/spring-for-

varldens-barn-3/ 

6. Håll en informationskväll om Alkohol som utvecklingshinder och sälj fika för Världens 

Barn. Kontakta maria.bergqvist@iogt.se för mer information.  

7. Läs mer på NSFs hemsida, där hittar du tex programaktiviteter kopplade till Världen 

Barn: http://www.nsf.scout.se/karservice/varldens-barn/  

 

Världens Barns hemsida 

På Världens Barns hemsida finns massor av tips och information om kampanjen och vilka som 

är med i den. https://start.varldensbarn.se/  

Det finns också en speciell sida som riktar sig till unga med massor av roliga aktiviteter:  

https://start.varldensbarn.se/ung/  

 

Teman  

1. #barndomsdrömmar  

Precis som förra året så kommer kampanjen handla om Barndomsdrömmar, varför inte 

intervjua några barn i er verksamhet om vad de drömmer om och jämföra med de berättelser 

som vi har från våra partnerorganisationer? Det kommer att spridas i sociala medier och på 

vår hemsida. Använd gärna #barndomsdrömmar när ni publicerar det på internet.  

2. Barnkonventionen 30 år!  

I år är det 30 år sedan barnkonventionen kom till. Det är värt att fira! Varför inte göra er 

Världens Barns aktivitet i temat kring barnkonventionen?  

3. Profilprojektet APCYF  

Information om vårt profilprojekt kommer att finnas på hemsidan, sprid gärna information 

om projektet vid era möten och samlingar samt på sociala medier! 

 

 

 

https://start.varldensbarn.se/spring-for-varldens-barn-3/
https://start.varldensbarn.se/spring-for-varldens-barn-3/
mailto:maria.bergqvist@iogt.se
http://www.nsf.scout.se/karservice/varldens-barn/
https://start.varldensbarn.se/
https://start.varldensbarn.se/ung/


Eldsjälarna runt om i landet 

I år vill Världens Barn kontoret särskilt lyfta alla de 

fantastiska eldsjälar som arbetar för kampanjen runt om i 

landet. Se till att logga er aktivitet på deras hemsida så att de 

ser vad ni gör, då kan ni också få besök av P4 eller SVT! 

https://start.varldensbarn.se/evenemang/  

Tipsa Världens Barn kontoret om vad som händer i landet 

via  info@varldensbarn.se. Läs vad som händer runt om i 

landet på https://start.varldensbarn.se/varldens-barn-

bloggen-2/  

 

Vem gör vad?  

1. Regionsamordnare 

Regionsamordnaren håller ihop arbetet med kampanjen lokalt i just ditt område. 

Regionsamordnaren ser till att ha övergripande koll på vilka organisationer som är engagerade 

och kan hjälpa till med kontakter och information. Har du en fråga kring samarbeten med 

andra organisationer, information om lokala Världens Barn aktiviteter eller vill beställa bössor 

och material så är det regionsamordnaren som du skall kontakta. Kontaktuppgifter hittar du 

här: https://start.varldensbarn.se/regionsamordnare-a/  

2. Ditt förbunds Världens Barn samordnare 

Samordnaren för Världens Barn i ditt förbund har kontakt med den internationella 

avdelningen och har information om våra projekt runt om i världen. Har du frågor som rör 

IOGT-NTO rörelsens internationella arbete eller kampanjen i våra fyra medlemsförbund, 

tveka då inte att höra av dig till samordnaren i ditt förbund.  

IOGT-NTO: Lina Kurttila, lina.kurttila@iogt.se  

Junis: Anna Carlsson Cheikh, anna@junis.org 

UNF: Annelie Bylund, anneli@unf.se 

NSF: Towe Bengtsson, towe.bengtsson@nsf.scout.se  
 

Material och bössor  

Varje år får vi frågan om var material och bössor kan hämtas, 

det har varit olika från år till år men från och med några år 

sedan så är det olika lokala organisationer i varje kommun 

som har tillgång till bössor och annat material kan beställas 

på: https://start.varldensbarn.se/materialbestallning-2/  

Information från Världens Barns hemsida: 

Insamlingsbössor och plomber finns inte att beställa 

från Världens Barns lager. Bössor finns oftast att tillgå och 

eventuellt låna hos de lokala organisationerna som deltar i 

insamlingen, exempelvis Röda Korset, Rädda Barnen, 

Diakonia och Svenska Kyrkan. Dessa organisationer kan 

beställa bössor och plomber från sina respektive 

centrallager. Om du har frågor om bössor och plomber, 

kontakta gärna samordnaren för Världens Barn i din region.  

 

https://start.varldensbarn.se/evenemang/
mailto:info@varldensbarn.se
https://start.varldensbarn.se/varldens-barn-bloggen-2/
https://start.varldensbarn.se/varldens-barn-bloggen-2/
https://start.varldensbarn.se/regionsamordnare-a/
https://start.varldensbarn.se/materialbestallning-2/


Viktiga datum   

27 september kl 18:45  - Uppstarten för Världens Barn sker 2019 i Go' Kväll ' 

4 oktober kl 20:00  - Den stora TV-galan Tillsammans för Världens Barn ' 

6 oktober kl 18:15 - Summeringsprogrammet för Världens Barn och kommunkampen 

 

Fördjupad information:  

Astrid Lindgren  

Alla mina barn är en helt ny bok med åtta 
berättelser ur Astrid Lindgrens böcker. 
Berättelser om barns behov av drömmar, 
frihet, trygghet, lek och fantasi som vi hoppas 
ger fina lässtunder hemma eller i skolan, som 
godnattsaga eller i morfars knä. 

Boken är ett gemensamt initiativ mellan 

Astrid Lindgrens barnbarn, Världens Barn och 

Rabén & Sjögren. Vi gör detta tillsammans för 

att vi vill lyfta alla barns rättigheter. Dels 

genom texterna, dels genom att varje såld bok 

bidrar med 100 kronor till Världens Barn. 

Alla mina barn är en vacker bok att ge till 

både liten och stor. Till ett barns födelse, som 

dop- eller namngivningspresent, till 

födelsedagar eller julklapp. Den passar också 

bra att läsa högt ur och sälja i samband med 

insamlingsaktiviteter för Världens Barn.  

 

Se mer här: 

https://start.varldensbarn.se/astrid/ 

 

Beställ ditt exemplar!  

Boken kostar 200 kr varav 100 kr går till Världens Barn. 

Den beställs via Barnens Bokklubb . Beställningen 

kräver inget medlemskap utan fungerar på samma sätt 

som när du beställer böcker via andra e-bokhandlar. 

Beställningar på 1-10 ex är fraktfritt. Boken levereras i 

september, men förbeställ redan nu för att säkra ditt 

exemplar! 

Använd boken!  

Alla mina barn passar fint att läsa högt ur i samband 

med insamlingen för Världens Barn eller att arbeta med 

i förskolan, skolan eller föreningen - kanske inför att 

https://start.varldensbarn.se/astrid/
https://www.barnensbokklubb.se/varldens-barn/alla-mina-barn


skolan ska vara med och samla in pengar till Världens Barn. I samband med insamlingen kan 

man knyta an till texterna i boken genom teater och musik eller låta barn och vuxna 

skriva/rita/skapa något med koppling till bokens värdeord; drömmar, frihet, trygghet, lek och 

fantasi. 

 

Till boken har vi även tagit fram en studiehandledning som passar bra att använda i 

exempelvis förskolan och låg- och mellanstadiet (välj de texter som passar er målgrupp). I 

studiehandledningen finns förslag på hur ni kan arbeta med respektive text i boken. 

Handledningen hittar du på Världens Barns hemsida: https://start.varldensbarn.se/astrid/  

 

NBV har också material till studiecirkel kring Astrid Lindgren, läs mer här och kontakta NBV 

för mer information: https://www.nbv.se/for-cirkelledare/studiematerial/astridlindgren/  
 

Sälj boken!  

Det går även bra att beställa exemplar för att sälja som insamlingsaktivitet, exempelvis i 

samband med bössinsamling, konserter, i församlingar, i Second Hand-butiker eller skolor. 

Ni bestämmer själva antal böcker. Beställningar på över 10 ex måste ske i jämna tiotal, dvs 20, 

30 40 ex. Från 10 ex och uppåt tillkommer fraktkostnad. 

Böckerna kan inte returneras till Barnens Bokklubb, men de är inte årsbundna och kan 

därmed säljas även nästkommande år. Vid beställning har ni 60 dagar på er från 

leveransdatum att betala kostnaden på 200 kr per bok till Barnens bokklubb. När ni 

säljer boken använder ni pengarna till att betala er faktura till Barnens bokklubb. Barnens 

Bokklubb /Bokförlaget Rabén & Sjögren betalar sedan in 100 kr per såld bok till Radiohjälpens 

insamling Världens Barn. 

 

Mer information om Världens Barn Kampanjen: 

Prenumerera på Världens Barns nyhetsbrev! 

https://start.varldensbarn.se/nyhetsbrev-registrering/ 

Mer information om IOGT-NTO rörelsens projekt: 

Läs om vårt projekt i Thailand på VBs hemsida:https://start.varldensbarn.se/uganda-2-2/ 

Läs mer på vår egen hemsida: https://www.iogtntororelsen.se/internationellt/ 

 

https://start.varldensbarn.se/astrid/
https://www.nbv.se/for-cirkelledare/studiematerial/astridlindgren/
https://start.varldensbarn.se/nyhetsbrev-registrering/
https://start.varldensbarn.se/uganda-2-2/
https://www.iogtntororelsen.se/internationellt/

