
 

 
Majblomman - Sveriges största barnhjälpsorganisation 
Lena Holm är sedan 1997 generalsekreterare för Majblommans Riksförbund. Lena är en 
av ambassadörerna för det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social 
utestängning. 
 
– Jag är ambassadör därför att alla sätt att öka kunskapen om 
barnfattigdom är viktiga. Det är fortfarande många svenskar som 
tror att barnfattigdom inte existerar i Sverige, trots att statistiken 
visar att drygt en kvarts miljon barn lever i fattigdom i Sverige. 
 
Sedan 1907 arbetar Majblomman för att förbättra barns villkor i 
Sverige. Verksamheten bygger på att barn hjälper barn genom att 
sälja majblommor. Majblomman består av 15 000 ideella krafter 
som i drygt 700 lokalföreningar självständigt bedömer och 
behandlar bidragsansökningar från ekonomiskt utsatta föräldrar.  
Vår vision är att alla barn ska få vara med och dela gemenskapen med sina kamrater i 
skolan och på fritiden.  
 
Genom bidragsansökningar som kommer in till Majblommans lokalföreningar samt de 
undersökningar Majblomman regelbundet gör bland lärare, föräldrar, barn, och personer 
som på olika sätt arbetar med barn, får vi en unik bild av barns behov och uppväxtvillkor. 
Med hjälp av denna kunskap har Majblomman identifierat tre problem som ständigt 
återkommer och som Majblomman därför försöker att förbättra genom att verka för att: 
 
- Kommunerna ska följa skollagen och inte tillåta dolda avgifter i skolan;  

- Landstingen måste betrakta glasögon som medicinsk behandling;  

- Kommunerna måste ta sitt ansvar för barn även under det elva veckor långa 

sommarlovet 

 
En undersökning som Majblomman lät göra i juni 2010 visar att Majblomman har ett starkt 
stöd bland medborgarna för dessa krav.  Undersökningen visar att fyra av tio föräldrar med 
barn tvingats skjuta upp ett köp av glasögon till sina barn på grund av att de saknat 
pengar. 84 procent av de 1000 intervjuade personerna anser att landstingen bör 
subventionera glasögon till barn på samma sätt som hörhjälpmedel till barn med hörselfel.  
Undersökningen visar också att en majoritet av befolkningen anser att grundskolan ska 
vara helt avgiftsfri och att 36 procent av föräldrarna har haft svårt att betala för aktiviteter i 
skolan. 
 
Genom att belysa dessa frågor i media, diskutera dem med politiker på nationell, regional 
och lokal nivå, samt sprida information till forskare, skolpersonal och sociala myndigheter, 
verkar Majblomman för att skapa bättre villkor för barn som lever i ekonomiskt utsatta 
familjer.  
– Information om barn i familjer som lever i ekonomisk utsatthet sprids till journalister och 
politiker som på olika sätt i sina roller kan bidra till att förändra villkoren för barn i Sverige.  
Barn och deras föräldrar, skolpersonal och sociala myndigheter får information om barns 
villkor och vad som kan göras, säger Lena Holm, generalsekreterare Majblommans 
riksförbund. 



 

 

För att ta reda på hur kommuner tar sig an problem med ekonomiskt utsatta barn gör 
Majblomman regelbundet undersökningar bland Sveriges kommuner. Undersökningarna 
visar att alltför många kommuner gör för lite. Enbart ett fåtal kommuner har någon form av 
samlad plan för att bekämpa barnfattigdom. Undersökningarna visar också att situationen 
för barn i ekonomiskt utsatta familjer är olika i olika delar av landet. Till exempel varierar 
möjligheten till glasögonbidrag till barn med synfel beroende på var i Sverige de bor. 
Detsamma gäller sponsrade sommarlovsaktiviteter. Dessa olikheter är ett problem som 
FN:s barnrättskommitté riktat stark kritik mot Sverige för.  
 
Samtidigt som Majblomman driver dessa frågor politiskt och opinionsmässigt, ger vi bidrag 
till enskilda barn. Barns behov är omedelbara och kan inte invänta politiska prioriteringar 
och beslut. Majblommans lokalföreningar delade under 2009 ut 24,6 miljoner kronor i 
bidrag till barn i olika delar av Sverige. Mest bidrag delades ut till nödvändiga men 
kostsamma saker som mat, glasögon och skor. På andra och tredje plats kommer bidrag 
till semester med familjen och att kunna få åka på läger och koloni. Däremot kan idéburna 
organisationer inte själva åtgärda problemen utan stöd av politiker och tjänstemän på 
nationell, regional och lokal nivå. 
 


