


Rädda Barnen - barnrättsorganisation

• icke-diskriminering (art 2)

• göra sin röst hörd (art 12)

• trygghet och utveckling (art 6)

• barnets bästa i främsta rummet (art 3)

+ rätt till lek, vila och fritid (art 31)!
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Rädda Barnen i Sverige

• Barn i migration får sina rättigheter tillgodosedda

• Barn ska inte ska utsättas för våld i någon form

• Barn ska ha likvärdiga uppväxtvillkor och samma möjligheter

avsett socioekonomiska förutsättningar
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Ain´t No Mountain Too High

• Tillgängliggöra friluftsliv för barn och föräldrar som av olika anledningar inte är så 
aktiva friluftslivsutövare.

• Barn och föräldrar ska få bekanta sig med naturen på ett lustfyllt sätt, prova på olika 
aktiviteter och lära sig om allemansrätten mm.

• Bana väg för att barn och föräldrar ska hitta till föreningar och andra aktörer 
i kommunen som bedriver friluftsverksamhet.

• Rekrytera ideella Friluftskompisar.
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Samverkanspartners

• Studieförbund

• Kommunerna

• Sportfiskarna

• Lokala fiskeföreningar

• Etniska föreningar

• Idrottsföreningar och idrottsanläggningar BILD IN HÄR

• Lokala jaktvårdsområden

• HVB-hem

• Öppna förskolor

• Småskaliga lokala mat-och trädgårdsproducenter

• Kulturföreningar

• Socialt företag

• Folkhögskola
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Vi har varit vid 
grillplatsen tidigare 
men aldrig vågat gå 
in i skogen som vi 

har gjort idag.

Kallt idag, men vill 
gärna göra om det i 

finare väder.

Roligt, vill 
delta igen!

Jag var jätterädd för 
ormar men nu vet jag 

mer om Sverige.

Trodde inte jag skulle få 
en fisk men jag fick upp 
två. Först ville jag inte 
fiska men sen ville jag 

inte sluta.

Det var jobbigt att 
klättra upp i berget 

men värt allt för den 
fina utsikten.

Jag har aldrig kramat ett 
träd förut. Nu vet jag vad 

jag ska göra om jag 
kommer bort i skogen.

Röster från 

deltagare



Utmaningar/lärdomar

• Pandemin skapat rädsla att delta under våren

• Svårt nå inrikes födda deltagare i aktiviteter tillsammans med utrikes födda/nyanlända

• Fritidsbank/varma kläder/utrustning saknats…

• Behov av sänkta trösklar in i befintliga föreningar

• Saknas kunskap om befintliga föreningar och friluftsliv
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TACK!

maria.klavevik@rb.se (Örnsköldsvik)
marie.forsberg@rb.se (Östersund)


