
Vi finns för att minska 
barnfattigdomen i Sverige. 

Vill du veta ännu mer?
Gå in på majblomman.se.



Detta är Majblomman

Majblomman finns till för att minska barnfattigdomen i  
Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut 
och finansiera forskning ger vi barn det de har rätt till.

Majblomman är en ideell organisation. Vi kan göra vårt arbete 
tack vare alla barn, volontärer, lärare, ledare och föräldrar 
som genomför Majblommans insamling varje vår. 

Detta är Majblomman ......................................................3
Ekonomiskt stöd ..............................................................4
Bra att veta om att sälja majblommor ............................5
Vad vill du bidra med? .....................................................6
Var en viktig vuxen – bli volontär ....................................7
Historien om Majblomman ..............................................8
Detta är barnfattigdom ...................................................9
Majblomman – (ENG) (SO) (AR) (PRS) ............................10
Kontakta oss .....................................................................12

Innehållsförteckning

"Tack Majblomman!! För att 
ni gjorde det möjligt för mina 
barn att fortsätta med sina 
sporter som dom älskar. Det 
betyder mycket för dom att få 
vara med i sociala samman-
hang och för mig som förälder 
att kunna ge det till dom."

Brev från familj
Läs mer om hur du söker 

ekonomiskt stöd.
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Vi finns för att alla barn 
i Sverige ska kunna tro 

på sig själva och drömma 
stort oavsett ekonomiska 

förutsättningar.



Ekonomiskt stöd 

Majblomman delar ut ekonomiskt stöd till barn i familjer 
där pengarna inte räcker till. Det kan handla om ett par 
fotbollsskor, ett barnkalas, avgiften till fritidsaktiviteter 
eller en jacka. 

Hur många barn som kan 
få hjälp beror på hur 

många majblommor 
som sålts.

Arbetet med att 
fatta beslut om 
ansökningar görs 
av volontärer som 
är engagerade i 

Majblomman på sin 
fritid.

• Gå in på majblomman.se/sok-stod 
och ladda ner en ansökningsblankett. 

• Fyll i blanketten. Läs instruktionerna 
noga så allt blir rätt direkt. 

• Skicka in ansökan till adressen  
som står på blanketten. 

Bra att veta om att sälja majblommor

Pengarna som samlas  
in delas ut som  

ekonomiskt stöd  
lokalt.

Alla kan ta betalt 
med Swish – snabbt, 
smidigt och säkert! 

Barnen som är med i 
insamlingen får behålla 
10 %. Barngruppen får 
behålla ytterligare 10 %.

Deltagande i 
insamlingen kräver 

inte mycket av  
kontaktpersonens 

tid.

De blommor 

som inte säljs 

lämnas tillbaka 

utan kostnad.

Det är gratis 
och frivilligt  

att vara med i 
insamlingen.

Majblomman är en 
kunskapspartner 

till skolan.

Klass, skola, förening, fotbollslag, scoutkår eller 

musikskola – alla kan sälja majblommor!  

Läs mer och anmäl intresse på majblomman.se

Sök stöd så här:
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Har du kontakt med familjer som skulle vara 
hjälpta av ekonomiskt stöd från Majblomman? 
Sprid gärna ordet vidare. 



Vad vill du bidra med?

Förutom att köpa en majblomma kan du stötta Majblommans  
arbete året runt genom att ge av din tid eller skänka en gåva.

Var en viktig vuxen – bli volontär

Vill du göra en konkret insats för barn i ekonomisk utsatthet? 
Majblommans volontärer är engagerade i ungefär 600 
majblommeföreningar runt om i landet. De har ansvar för att 
arrangera försäljningen av majblommor och dela ut ekono-
miskt stöd lokalt.
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Anmäl ditt intresse  
på majblomman.se så  
hittar vi ett uppdrag 

som passar dig! 

Gör en konkret  
insats för barn  

där du bor  
– bli volontär. 

Som volontär kan du bland annat:
• Informera om Majblomman i skolor  

och föreningar
• Hjälpa barn och lärare/ledare med  

det praktiska kring insamlingen
• Sätta upp affischer
• Dela inlägg i sociala medier
• Sköta mediakontakter
• Kontakta företag som vill stödja  

barn där du bor
• Engagera dig i styrelsearbete
• Sköta föreningens ekonomi
• Handlägga ansökningar om  

ekonomiskt stöd

Bli månadsgivare och 
skänk regelbundet valfri 
summa till Majblomman.

Är du lärare, ledare eller 
förälder? Anmäl dig 
som kontaktperson 
för insamlingen på 
majblomman.se

För företag finns möjlighet 

till både enskilda gåvor och 

långsiktiga samarbeten.

Sä
lj 

m
aj

bl
om

m
or

!

Swisha en 
gåva direkt 

till 9019076.



Detta är barnfattigdom

Barnfattigdom handlar både om hur mycket pengar familjer 
har och hur samhället är byggt och fungerar. Om föräldrar-
nas pengar inte räcker till och de regler och system som ska 
stötta barn inte gör det, hamnar de i fattigdom.

Barnkonventionen säger att alla barn 
har rätt till bostad, kläder och mat. 
Den ger barn rätt till kostnadsfri 
och tillgänglig utbildning. Samt rätt 
till lek, vila och fritid. Så är det inte 
för alla barn i Sverige idag. 

Runt en tiondel av alla barn i Sverige 
lever i barnfattigdom. Det innebär 
att familjen inte har råd med det mest 
nödvändiga. 

Barnfattigdom kan motverkas 
om samhället följer de regler 
som ska skydda barn, och 
satsar på till exempel 
barns skolgång och fritid 
från en tidig ålder.

Historien om Majblomman

Det började med en vilja att göra skillnad för barn och unga i 
utsatta situationer, och med en tro på att alla har något att bidra 
med. Blomman av papper blev en symbol för socialt engagemang.

Beda Hallberg grundade  
Majblomman 1907. Hon drevs 

av ett starkt engagemang 
för barn och unga och tog 
avstånd från dåtidens 
skuldbeläggande av fattiga 
människor. Beda ville ge 
alla möjligheten att bidra, 

och hennes enkla idé var att 
ge en blomma som kvitto till 

alla som skänkte pengar. Blom-
man såldes den första maj varje 

vår och kostade bara 10 öre. 
Under de femtio första åren 

gavs stöd och hjälp till barn 
med tuberkulos. Behoven 

har förändrats och idag 
är det barnfattigdom 

som är Majblommans 
fokus. 

Första blomman
från 1907.

8 9

1 
av

 1
0

Samhällen med  
ekonomiska klyftor 

klarar sig sämre  
än mer jämlika  

samhällen. 



Information about Majblomman
Majblomman is a nonprofit organisation with the misson to decrease 
the impact of child poverty in Sweden. Children in families with a low 
level of income can apply to Majblomman for financial aid to cover 
costs such as after school activitity fees, winter clothes or sports 
equipment. Children are eligible for Majblomman grants up until the 
year they turn 18. Majblomman’s work is financed by thousands of 
children that sell ”majblomman” – a small flower pin – each year in 
april. 

Find out more about how to apply for financial aid and/or how to 
contribute at majblomman.se 

 

Detta är barnfattigdom
Barnfattigdom handlar både om hur mycket pengar familjer har 
och hur samhället är byggt och fungerar. Om föräldrarnas pengar 
inte räcker till och de regler och system som ska stötta barn inte 
gör det, hamnar de i fattigdom. 

Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till skälig levnadsstan-
dard som bostad, kläder och mat. Att de har rätt till utbildning som 
är kostnadsfri och tillgänglig. Och rätt till lek, vila och fritid. Så är det 
inte i Sverige idag. 

• Runt en tiondel av alla barn i Sverige lever i barnfattigdom. Det 
innebär att familjen inte har råd med det mest nödvändiga. Det 
handlar bland annat om att inte ha pengar till el, telefon, mat, 
kläder och kollektivtrafik. 

• En uppväxt utan ekonomiska resurser påverkar barns självbild, re-
lationer, fritid och framtidstro. Samhällen med ekonomiska klyftor 
klarar sig sämre än mer jämlika samhällen. 

• Barnfattigdom kan motverkas om samhället följer de regler som 
ska skydda barn, och satsar på till exempel barns skolgång och 
fritid från en tidig ålder. 
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(ENG) Information about Majblomman
Majblomman is a nonprofit organisation with the misson to decrease 
the impact of child poverty in Sweden. Children in families with a low 
level of income can apply to Majblomman for financial aid to cover 
costs such as after school activitity fees, winter clothes or sports 
equipment. Children are eligible for Majblomman grants up until the 
year they turn 18. Majblomman’s work is financed by thousands of 
children that sell ”majblomman” – a small flower pin – each year in 
april. 

Find out more about how to apply for financial aid and/or how to 
contribute at www.majblomman.se

(SO) Warbixin ku saabsan Majblomman
Majblomman waxay ka shaqeysaa in dhammaan caruurta ku nool 
dalkan iswiidhan ay fursad u helaan iney ka mid noqdaan wadajirka 
kooxaha ayadoon loo eegin xaaladdooda dhaqaale. Caruurta kasoo 
jeedda qoysaska aan lacagtu ku filnayn waxay ka codsan karaan 
hay'adda Majblomman taakulayn dhaqaale laga bilaabo da'da ay 
ilmuhu gaaraan 18 sanno. Tusaale ahaan kabaha kubadda cagta,ka-
qaybgalka xafladaha caruurta, kharajka hawlaha xilliga firaaqada ama 
jaakeed. Majblomman waa urur samafal ee bixin kara deeq lacageed 
kadib markay caruurta dalka iswiidhan oo idil ay soo geliyaan lacag 
ayagoo iibinaya ubaxyada bisha maajo (majblommar) – warqad wa-
reeg yar – xilli walboo gu' ah. Inta caruur ee la caawini karo waxay ku 
xiran tahay cadadka ubaxyada maajo ee la iibiyo.

Ka akhriso sida loo codsado kaalmada dhaqaalaha iyo /ama sida aad 
wax u kaalmeyn karto bogga internetka www.majblomman.se

(AR) معلومات عن Majblomman )زهرة مايو(

تعمل Majblomman )زهرة مايو( من أجل منح األطفال في السويد فرصة 
المشاركة في المجتمع بغض النظر عن ظروفهم المادية. يمكن لألطفال الذين 

يعيشون مع أسرة ذات دخل غير كاٍف تقديم طلب الحصول على الدعم المادي من 
منظمة Majblomman حتى السنة التي يبلغ بها الطفل ١٨ عاماً. يمكن أن يستخدم 

الدعم المادي على سبيل المثال لحذاء كرة القدم أو حفلة عيد الميالد أو رسم نشاط 
ترفيهي أو سترة. إن منظمة Majblomman هي منظمة طوعية ويمكنها انفاق 
المال بفضل األطفال الذين يقومون ببيع Majblomman )دبوس ورقي صغير( 

في كافة أرجاء السويد في كل ربيع. يعتمد عدد األطفال الذين يمكنهم الحصول على 
المساعدة على عدد األزهار التي يتم بيعها.

اقرأ المزيد حول كيفية طلب الدعم المادي و/أو كيف يمكنك المساهمة عبر موقع 
www.majblomman.se

Majblomman معلومات در مورد (PRS)
Majblomman )گل بهاری( در راستای حصول اطمينان از اينکه تمامی اطفال 
در سويدن فرصت سهمگيری در فعاليت های محلی را صرفنظر از شرايط مالی 
شان داشته باشند، کار می نمايد. اطفالی که عايد خانواده شان پايين باشد ميتوانند 

کمک های مالی را از Majblomman الی زمانی که به سن 18 سالگی ميرسند، 
دريافت کنند.  بطور مثال، برای دريافت بوت های فوتبال، راه اندازی محفل 

کودکان، فيس فعاليت تفريحی يا خريداری جاکت. Majblomman يک موسسه 
غير انتفاعی بوده که کمک های مالی آن در اثر فروش گلهای بهاری از جانب 

اطفال سويدن تمويل ميشود. اينکه چه تعداد اطفال ميتوانند کمک مالی دريافت کنند 
بستگی به تعداد گلهای دارد که به فروش ميرسند.

برای معلومات بيشتر در رابطه به کمک های مالی و ياهم اينکه چگونه ميتوانيد به 
اين نهاد کمک نماييد، لطفاً به ويبسايت www.majblomman.se مراجعه کنيد.



Följ oss på:

Kontakta oss 

Majblommans Riksförbund
Kungsgatan 28
411 19 Göteborg

031 60 68 90
info@majblomman.se
majblomman.se


