
Rädda Barnens Lokalförening i Gamleby 

Kerstin Wester 

Ordförande 

 

Skolan som arena 

Gamleby, med drygt 3000 innevånare, ligger på ostkusten 2,5 mil norr om Västervik. Samhället är en 

skolort med grund- o förskola samt dessutom folkhögskola, naturbruksgymnasium, fotoskola och 

särskola.  På landsbygden finns ett flertal låg- och mellanstadieskolor.   

 

Rädda Barnens lokalförening (R B lf) har varit verksam i 38 år. Föreningen har 125 medlemmar, 

varav 10 är aktiva och ca 15-20 är ”hjälpsamma”. 

 

Lokalföreningens första Barnrättsvecka 1999 inleddes med ett besök av Minimala Totalteatern från 

Stockholm. Två Barnkonventionsinformatörer hade dessförinnan informerat intresserad personal vid 

fem skolor. Sen dess har alla grundskolor (12 st.) deltagit, några varje år. Nu arbetar man med egna 

idéer kontinuerligt under året. Skolansvarig inom R B fortsätter att ha kontakt med personalen på sko-

lorna, personalen får bl.a. R R:s katalog och tips om nytt material. 

 

Lokalföreningen bidrar med ekonomiskt stöd tillsammans med Föräldraföreningen till olika projekt, 

t.ex. har Anders Bernström (FN-soldat) presenterat sitt Antivåldsprogram för högstadieelever, då del-

tog även elever från folkhögskolan, samt föräldrar på kvällstid. 

 

Lärare på Kom Vux har använt  handledningen till Barnrättsveckan och ”Barnen i våra hjärtan” (S. 

Sherefay) i temat ”Föräldraskap för invandrare”, detta mottogs positivt av eleverna. 

 

Efter arbetet med barnrättsveckan har lokalföreningens kontakter utvidgats i samhället: 

 

Politiker påverkas med skrivelser, intervjuer, diskussionskvällar och enkäter. 

 

Socialtjänstpersonalen har under flera år använt en R B-bok som kursmaterial i sin föräldrautbildning. 

Socialtjänsten och lokalföreningen samarbetar med att anordna temakvällar. 

 

Kvinnojouren har lokalföreningen kontakt med. Lf har skänkt leksaker och bidragit med ekonomisk 

hjälp. 

 

Fritidsgården subventionerar hyran då vi arrangerar större tillställningar för allmänheten, som t.ex. när 

Lisbeth Pipping besökte Gamleby. 

 

Biblioteket katalogiserar och lånar ut böcker som lokalföreningen köpt in. Där finns också ett före-

ningsbord där R B:s material presenteras. På en anslagstavla i foajén upplyses om våra aktiviteter. 

Information till styrelsen finns i en särskild pärm.  

 

På byns köpcentrum finns ett innertorg. Där får vi informera om vår verksamhet, ha utställningar, och 

försäljning (”Världens barn” i samarbete med kyrkan, Erikshjälpen och barnkörer). Lokalföreningen 

har flera gånger fått bidrag till verksamheten av företagarföreningen. 

 

Genom dessa kontakter har vi fått flera nya medlemmar. Dessa välkomnas med en personlig hälsning 

och Rädda Barnen -information. 

 

Ytterligare information kan fås av  

Berith Hagersten  tele 0490/51021 

Kerstin Wester     tele 0493/51014   

               eller       tele 0485/20491 

 


