du räcker till

för ett gott föräldraskap.

Stöd dem som gör världens viktigaste arbete –mammorna
och papporna – både i Finland och i världens katastrofområden. Delta i insamlingen Gemensamt Ansvar.
GEMENSAMTANSVAR.FI | FACEBOOK.COM/YHTEISVASTUU | INSTAGRAM: @YHTEISVASTUU | TWITTER: @YHTEISVASTUU

EN
FÖRÄLDER
BEHÖVER INTE KLARA SIG ENSAM

40 % AV INTÄKTERNA FRÅN GEMENSAMT
ANSVAR STANNAR I FINLAND

Text: Saila Aarnio Bild: Ville Räty

Hälften av den andel som inriktas på hemlandet används för tröskelfria stödinsatser för att
stärka relationen mellan barn och förälder.
År 2021 startar ett projekt där aktörerna är
Mannerheims Barnskyddsförbund och Rädda
Barnen rf.
Den andra hälften av den andel av intäkterna
som stannar i hemlandet används via den
insamlande församlingen för lokala insatser
för att stärka föräldraskapet.

Att vara förälder är ett privilegium och en
stor glädje. När vardagen är fylld av utmaningar behöver föräldrarna ändå stöd.
I det finländska samhället har vi en stark tradi-

Nadia Fria besöker Mannerheims Barnskyddsförbunds familjecafé ofta med sina barn. Där finns
aktiviteter både för föräldrar och barn.

Nadia Frija är mamma till Sofia, 10 år, Walton, 2 år och Consta, sex månader. Familjen bor i Kervo. När Sofia föddes var Nadia
och hennes man bara 19 år.
Att få barn som så unga förde med sig särskilda ut-

maningar för föräldraskapet.
– Jag var väldigt osäker med vår förstfödda och
litade inte på mig själv. Men jag var engagerad i att
vara förälder och ville göra mitt bästa. Jag skötte moderskapet med millimeters noggrannhet och
kunde inte alls ta det lugnt, konstaterar Nadia. På
rådgivningen fick hon stöd under babyperioden och
mor- och farföräldrarna hjälpte till med barnavården, men till en början var det svårt att få råd när
det gäller uppfostran.
– Jag vill att mina barn växer upp till lyckliga
människor med goda värderingar i livet. Familjen
är det viktigaste i världen för mig.
Nadia har hittat tips om uppfostran i böcker och
under diskussioner med andra föräldrar. I stadsbib-

HJÄLP SEDAN
ÅR 1950
insamlingen Gemensamt Ansvars
70-åriga historia innehåller många
fina detaljer. Många människor som
varit i behov av hjälp har fått den.
Tacket för detta tillkommer alla donatorer och de tiotusentals frivilliga som
årligen gett av sin tid och sitt kunnande för det gemensamma bästa.

ETT VARMT TACK FÖR HJÄLPEN!
Tapio Pajunen, insamlingschef
Gemensamt Ansvar

lioteket i Kervo finns ett familjecafé som drivs av
Mannerheims Barnskyddsförbund (Me-talo) där
kamratstöd finns att få alla dagar. – Det är ett underbart ställe med verksamhet för både barn och vuxna. I diskussionsgrupperna kan man utbyta tankar
med andra föräldrar i samma situation. När Sofia
är i skolan besöker jag familjecaféet flera gånger i
veckan.
Nadia är hemmamamma med tre barn och just
nu är hon framför allt glad och tacksam. – Jag njuter
av att jag får vara närvarande i mina barns vardag.
Jag har mognat som förälder och kan redan ta det
lite lugnare, sammanfattar Nadia.

tion av att man ska klara sig själv. Vi tänker lätt att
föräldrarna borde reda sig utan hjälp. Men att uppfostra barn är en krävande uppgift i vilken man behöver stöd.
Om föräldrarna får hjälp tillräckligt tidigt stärks
deras resurser. Därför är det viktigt att familjerna
har tillgång till tröskelfria stödformer redan innan
en nödsituation uppstår. Frivilligorganisationerna
och församlingarna har en central roll i att stödja
föräldraskapet.

FUNGERANDE DIALOG SKYDDAR DE UNGA

Det finns ett behov av att stärka föräldraskapet. En
undersökning av fyraåriga barns hälsa (THL) visade att nästan alla föräldrar gärna vill ha stöd av yrkespersoner inom tjänsterna för barnfamiljer men
att de ofta låter bli att föra fram sitt hjälpbehov.
Mannerheims Barnskyddsförbunds föräldratelefon
får årligen 1 500 samtal. I allmänhet vill föräldrarna
diskutera eller ge utlopp för sina känslor, ofta är det
fråga om otillräcklighet, misslyckande och skuld.
Undersökningar visar att en positiv relation
mellan barn och förälder främjar barnets utveckling som helhet.
Enligt en undersökning som utfördes inom
skolhälsovården 2018 skyddas barn och unga av en
god samtalskontakt med föräldrarna, en förutsägbar vardag och de vuxnas intresse för den ungas angelägenheter.

År 1991 användes intäkter från in- År 2019 inbjöd insamlingen Gemensamlingen till att starta Garantistiftelsens garantiverksamhet som hjälpte
människor som råkat i ekonomiska
svårigheter till följd av den stora recessionen. 19 år senare var Garantistiftelsen igen en gång partner för
insamlingen och då inleddes ett smålånsprojekt. Genom denna sociala
låneverksamhet kan man ge överskuldsatta första hjälpen.

År 2014 användes medel från Gemensamt Ansvar till att starta projektet En
god död, som ökat finländarnas kunskaper om vården i livets slutskede.
Kunskapen om vården breddades och
tillgången på tjänster i livets slutskede
ökade avsevärt.

samt Ansvar de landsomfattande
barn- och ungdomsorganisationerna att utarbeta ett ställningstagande
för varje ung människas rätt till utbildning oberoende av familjens ekonomiska situation. Senare på våren
skrevs målet för ställningstagandet
in i den nya regeringens regeringsprogram. Gemensamt Ansvar gjorde
också på detta sätt världen lite bättre.
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Utomlands används medel från Gemensamt
Ansvar till att hjälpa de allra mest utsatta
människorna som befinner sig i nödsituationer
till följd av olika katastrofer och konflikter.

UTBILDNING
FÖR
BARNET
= GOTT FÖRÄLDRASKAP I NEPAL
Text: Sirpa Seppä Nepal-bilder: Tatu Blomqvist

60 % AV INTÄKTERNA FRÅN GA STYRS
TILL BISTÅND I UTVECKLINGSLÄNDERNA

Kyrkans Utlandshjälp ser till att hjälpen når
fram.
Man arbetar bland annat i Nepal som drabbats
av upprepade jordbävningar, översvämningar
och jordskred och där en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

Sindhuliområdet i Nepal är känd för att
vara ett socialt och ekonomiskt missgynnat område i ett fattigt land. Utbildningsoch sysselsättningsgraden är låg.
En betydande del av de familjefäder som bor i om-

rådet har varit tvungna att åka till grannländerna
som gästarbetare i hopp om bättre förtjänstmöjligheter. Deras förväntningar motsvarar sällan verkligheten. Penningförsändelserna hem är knappa.
Samtidigt lever mammorna som stannat hemma ett
fattigt och tungt liv som ensamförsörjare.
Sedan 2017 har invånarna i Sindhuliområdet fått
stöd genom att man grundat andelslag vars medlemmar fått hjälp med att ta de första stegen för att
bli småföretagare. Det är möjligt att utveckla försörjningsmöjligheterna i området men det är nästan
omöjligt att komma i gång utan stöd utifrån.
Andelslaget ser till att dess medlemmar får yrkesutbildning och beviljar understöd och lån med
låg ränta. Andelslagen stöder tre olika slags småföretagare: grönsaksodling i små växthus, flätning av
produkter av bambu samt tillverkning av grönsakskonserver.
Den inledande utbildning och stödet för att inleda småskalig affärsverksamhet har gett familjerna
väl behövliga tilläggsinkomster, och deras situation
har förbättrats märkbart.
Tillsvidare har 1 010 medlemmar anslutit sig till
de tre andelslagen i området. Av dem är 60 procent
kvinnor som av tradition har en underordnad ställning.

Somalia lider av politisk turbu-

lens och av svåra perioder av torka.
Tiotusentals människor har tvingats
lämna sina hem.
Medel från Gemensamt Ansvar
har används för att göra det lättare för
barn som flytt undan torkan och barn
i det mottagande samhället att få tillgång till god undervisning i Baidoa i
Sydvästra Somalia.
Med dessa medel har man utbildat
50 lärare, byggt sex nya och renoverat
17 klassrum samt sanerat 12 toaletter,
vilket möjliggör skolgång särskilt för
flickor.
Dessutom har 3 000 barn fått skoluniformer via Kyrkans Utlandshjälps
katastroffond.

Den ekonomiska situationen för Rais familj har förbättrats tack vare mammans arbete. Med makarnas gemensamma inkomster kan familjen bekosta utbildning för 7-åriga Sishiri, 10-åriga Shilpa och
två tonåringar. Familjen sitter på pallar som mamman gjort.

En stolt förvärvsarbetande mamma, Parbati
Rai, flätar skickligt på en pall av bambu
i skuggan vid sitt hus. Några halvfärdiga
arbeten väntar bredvid. Familjens yngsta
barn leker i närheten. Livet är knappt men
den allmänna stämningen är hoppfull.
Parbati Rais familj fick en bättre inriktning i sitt liv

när andelslaget Janayakata Micro Enterprise Agriculture Co-operative LTD grundades i grannbyn år
2017. Bakom det invecklade namnet finns ett andelslag som erbjuder sina medlemmar stöd för att
starta småföretag främst med lantbruksverksamhet
som utgångspunkt.
Parbati tog genast tillfället i akt, anslöt sig till andelslaget och fick en 45 dagars utbildning i bambuflätning. Hon promenerade varje morgon och kväll
den timmeslånga vägen från sin hemby till kursen
och tillbaka.

– Att delta i utbildningen har fört med sig mycket
gott. Vår familjs situation skulle vara mycket svag
utan inkomsterna från flätningen. Jag har kunnat ge
mina barn bättre mat.
Parbatis make Naryan Rai får tillfälliga korttidsjobb på ett vägarbete. Familjen har fyra barn och
att trygga deras skolgång är högsta prioritet för föräldrarna. Parbati hoppas att barnen ska växa upp
till bra människor och få bra yrken. Hon framhåller särskilt att döttrarna och sönerna är jämställda.
– Med våra gemensamma inkomster kan vi nu bekosta barnens utbildning tillräckligt länge.
Parbati är på ett sunt sätt stolt över vad hon kan
och över sitt yrke. Hon har tillsvidare lyckats spara
lite pengar men drömmer om att lära sig allt mer
invecklade flätningsarbeten. Produkterna har haft
god åtgång.
– Kunderna kommer huvudsakligen från den
egna byn och grannbyn, men vi har levererat produkter ända till Kathmandu.

I Turkana i Kenya understöder Kyr-

kans Utlandshjälp utbildning för barn
och unga med hjälp av medel från Gemensamt Ansvar.
Sammanlagt 11 391 barn får nu
ta del av utbildning i dessa nomadområden som lider av torka. Uppskattningsvis en miljon barn får ännu
ingen utbildning.
Medlen används för att uppmuntra familjerna att sätta sina barn i skola, understöda ambitiösa elevers skolgång ekonomiskt, bygga vattensystem
och cisterner vid skolorna samt utbilda fler kompetenta lärare.

DIN GÅVA HJÄLPER

12-åriga Rebecca Atubo (t.v.) går andra
året i en skola som Kyrkans Utlandshjälp
grundat i byn Ageles. Hon drömmer om att
bli lärare eller läkare.

ÄRKEBISKOP TAPIO LUOMA

DIN HJÄLP BEHÖVS

DIN GÅVA HJÄLPER

Det värdefulla med donationer är att någon får något gott när
jag ger av det jag har. Det är också värdefullt att jag genom att
avstå från något själv får något gott. Gemensamt Ansvar 2020
ger möjlighet att främja välbefinnandet bland barn och unga
genom att ge en gåva som inriktas på stödåtgärder för föräldraskapet.

Betydelsen av relationen mellan barn och förälder kan inte nog framhävas. Det är föräldrarnas upp-

gift att skapa en trygg uppväxtmiljö för sitt barn. Under just de år som barnet bor hemma ställs det
också många andra krav på familjens föräldrar eller förälder. Föräldraskapet har blivit en teknikgren
och ger delvis därför allt mer upphov till oro och tveksamhet.
Det är vår gemensamma uppgift att stödja föräldraskapet. Bland alla krav kan mammorna och
papporna känna sig otillräckliga och ensamma. Om föräldrarna inte får stöd och blir ensamma med
sin trötthet har de kanske inte alltid tid och ork att vara närvarande för sitt barn trots att det är livsviktigt. Ändå är det just närvaro som barnet behöver för att må bra.
Om det sociala stödnätverket är otillräckligt och mor- och farföräldrarna bor långt borta är det
viktigt att ha andra trygga vuxna runt sig. Visst ska också vi andra vanliga medmänniskor se behovet av hjälp och erbjuda stöd.

Insamlingen Gemensamt Ansvar är en synnerligen viktig kanal för välgörenhet som redan i 70 år har

erbjudit otaliga människor hjälp och stöd i vardagen, såväl i Finland som ute i världen. I årets insamling är problemen väldigt olika på olika håll i världen men överallt har föräldrarna som ambition att
erbjuda det allra bästa för sitt barn. Varje förälder är den bästa föräldern för sitt barn – men det är
viktigt att hjälp finns att få när det behövs.
Genom att delta i insamlingen Gemensamt Ansvar är du med och stöder föräldraskap och familjernas välmående i Finland och i världens katastrofområden. Ge en gåva för familjernas ljusare
morgondag!

Dil Maya Syangtang är i praktiken ensamförsörjare

för sina två barn i Nepal. Hennes man som är gästarbetare kan inte hjälpa sin familj. Dil Maya har med
stöd från ett andelslag grundat en kiosk där hon säljer grönsakskonserver och snabbmat som hon tillagat själv. – När barnen växer blir skolgången dyrare,
men med mina inkomster kommer jag kanske att
kunna betala för den, säger hon hoppfullt.
Visste du? Det stöd som krävs för att skapa en
egen arbetsplats kan utgöras av en kniv, ett skärbräde
och en förvaringsburk som behövs för att göra grönsakskonserver.

Gemensamt AnsvaR är en folkrörelse för kärlek till nästan och evangelisklutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland
och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse.
Insamlingstillstånd RA/2019/704, gäller 1.9.2019–31.8.2020, finländska
fastlandet, beviljat av Polisstyrelsen 23.8.2019.
Insamlingstillstånd ÅLR 2019/3450, gäller 1.9.2019–31.8.2020, Åland,
beviljat av Ålands landskapsregering 2.5.2019.

GEMENSAMT ANSVARS BUTIK

DONERA OCH HJÄLP!
VÄLJ DONATIONSSÄTT:
Nationellt MobilePay-donationsnummer 85050
Siirto-donationsnummer 040 700 9902
Sms-donation till nummer 16588
APU10 (din donation 10 €)
APU20 (din donation 20 €)

KÖP OCH HJÄLP
Genom att köpa produkter som säljs till förmån för
Gemensamt Ansvar kan du hjälpa medmänniskor i
när och fjärran.
Under regniga dagar har du nytta av Gemensamt
Ansvars paraply med en reflekterande hjärtlogo.
Bland de nya produkterna finns en behagligt mjuk
tubhalsduk, tillverkad av återanvänd plast, och
Gemensamt Ansvar-sockor. Förra säsongens favorit,
dricksflaskan, finns nu i Gemensamt Ansvar-rött.
Gemensamt Ansvars produkter säljs av Sacrum Oy.

TITTA PÅ HELA SORTIMENTET:
SACRUM.FI/YHTEISVASTUU

Telefondonation
0600 1 7010 (10,26 €/samtal+lna/mna)
0600 1 7020 (20,28 €/samtal+lna/mna)

Bisnhu Mathi har varit tvungen att åka iväg som gäs-

tarbetare. – Jag kommer från en fattig familj. Vi började ha så stora lån att den enda utvägen var att åka
utomlands för att jobba.
När Bisnhu kom tillbaka till sin hemby i Nepal
började han utveckla sin lilla gård. Av andelslaget
fick han stöd för att komma igång och en veckolång
utbildning i grönsaksodling. Växtsäsongen förlängs
genom att bygga upp plasttak. Den flitiga odlaren
har utökat antalet små växthus och familjen har nu
lättare att försörja sig.

Aktia FI82 4055 0010 4148 41
Nordea FI16 2089 1800 0067 75
Pohjola Bank FI14 5000 0120 2362 28
www.yhteisvastuu.fi/sv/ge-en-gava/

GE AV DIN TID!
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Du kan hjälpa nödställda medmänniskor också genom att ge av din tid och dina färdigheter. Anmäl dig som insamlare för Gemensamt Ansvar eller ge en hjälpande hand till exempel vid olika evenemang i församlingen på din egen
ort. Du får själv bestämma hur mycket av din tid du är villig att ge. Tveka inte – kom med!

GEMENSAMT ANSVAR PÅ TV

Gemensamt Ansvars intressanta TV-dokumentärer visas från början av februari på Yles kanaler, Yle Arenan samt på
Youtube.com/yhteisvastuu. Insamlingens öppningsgudstjänst direktsänds från Åbo domkyrka 2.2.2020.

