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HARO - 40 ÅRS ENGAGEMANG
I Haro finns i dag en väl etablerad verksamhet som bygger på ideellt arbete, medlemsintäkter
samt statsbidrag för kvinnors organisering. Haro är Sveriges ledande kvinnoorganisation som
sätter barnens perspektiv i fokus, ger en röst åt hemmaföräldrar och värnar valfrihet inom
barnomsorgen. Vi anser att föräldrars omsorgsarbete ska synliggöras och uppvärderas. Vi
arbetar för att sprida kunskap om barns behov, stärka föräldrar och möjliggöra barnomsorg i
hemmet. Haro har aktiva distrikt i flera av Sveriges län, och utgör ett stöd för våra medlemmar
bland annat genom den medlemstidning som vi ger ut tre gånger per år. Engagemanget är
rikstäckande från norr till söder och vi har också ett stort utbyte och nätverk internationellt. Vi
deltar i samhällsdebatten, agerar som remissinstans till regeringen rörande våra frågor och har
anmält oss till de sakråd som inrättats av Socialdepartementet för frågor som rör barn och
familjer. Vi har även ett omfattande internationellt engagemang, både i EU och FN.

2021- FORTSATT PANDEMI MEN
ENGAGEMANGET BESTÅR
År 2021 firade vi 40-årsjubileum sedan Haro startades av ett gäng engagerade kvinnor i Växjö.
Under året har vi på olika sätt uppmärksammat detta, bland annat på riksstämman, i ett speciellt
jubileumsnummer av tidningen och i ett gåvoutskick bestående av en jubileumspenna med
texten Haro - Tid för barnen sedan 1981. Pennan var också del av vår satsning för året att
engagera våra medlemmar att göra sina röster hörda mer genom att uppmuntra till att fatta
pennan och skriva. Året 2021 har fortsatt varit påverkat av covid-19 med begränsade
möjligheter att anordna fysisk verksamhet på vanligt sätt. Riksstämman fick hållas på nätet och vi
har haft flertalet webinar och digitala träffar online både för våra distrikt och samtliga
medlemmar. Även vårt internationella arbete har påverkats där föredrag, möten och konferenser
hållits online även detta år. Vårt engagemang har dock inte blivit mindre utan på sätt och vis
större då vårt deltagande på ännu fler konferenser har blivit möjligt när de nu funnits tillgängliga
online. Uppmärksamheten och engagemanget för våra frågor består. Under året har vi gjort
mycket jobb för att skapa mer hållbarhet i organisationen som vi kan ha nytta av i många år som
en ny hemsida som blir hållbar tekniskt, men också i de texter och resurser vi jobbat fram. I
samband med detta har vi även startat ett SEO-arbete för att nå ut effektivare och tydligare till
vår målgrupp. Vi har även slutfört projekt vi velat göra i många år såsom en anknytningsbroschyr
som vi kommer skicka ut till tusentals föräldrar.

MEDLEMMAR

1 januari - 681 medlemmar

31 December - 648 medlemmar

ORGANISATIONSUTVECKLING
Under året har vi satsat stort på organisationsutveckling.
Vi har gått över till ett nytt mailsystem för att lättare och effektivare kunna skicka påminnelser
och bekräftelser.
Vi har anordnat flera webinarium under året och blivit bekväma med digital verksamhet.
I juni började vi arbetet med att utveckla en ny hemsida för bättre och utökad tillgänglighet av
resurser, säkrare lösningar, fungerande backup och modernisering.
Vi har även tillsammans med hemsidan gjort ett arbete med sökordsoptimering för att hjälpa
oss effektivisera arbetet, göra det tydligt och nå ut till vår målgrupp.
Vi har under året utvecklat redovisningsprinciper för medlemsinbetalningar.
Vi har fortbildat en ansvarig för tidningslayout i Indesign för utveckling i tidningsproduktion.
Vi har jobbat för att nå ut tydligare med våra frågor och budskap genom extensivt arbete på
våra texter till exempelvis hemsidan.
Vi har skapat en anknytningsbroschyr som kommer skickas ut till tusentals nyblivna föräldrar.
Vi har producerat ett 20-tal kortfilmer om Haro.
Vi har skickat in ansökan om ECOSOC Consultative Status i FN för Haro.
Vi har jobbat med en enkät som ska skickas ut till samtliga medlemmar för att samla in
information gällande varför de valt att prioritera mer tid med sina barn på hel- eller deltid
under småbarnsåren. Detta vill vi göra för att sprida förståelse för vilka vi är.
Vi har startat nya samarbeten med andra organisationer som kommer att erbjuda
Haromedlemmar stående rabatter på deras föräldrakurser.

ORDINARIE STYRELSEARBETE
Under året har Riksstyrelsen haft åtta styrelsemöten och anordnat en Riksstämma. Mötena har
pga rådande omständigheter skett via zoom till största del. Två möten hade vi möjlighet att ha
fysiskt i Uppsala och Örebro. Mellan mötena sker kontinuerlig kommunikation via mail och mindre
möten anordnas fortlöpande med redaktionen, ansvariga för utveckling av hemsida osv. Styrelsen
fortsätter jobba ideellt och sköter administrativ och ekonomisk förvaltning samt driver arbetet
framåt utefter godkännande från riksstämman.

RIKSSTYRELSEN
Riksstyrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2021:
Ordförande:

Madeleine Wallin, Hyssna

Caroline Höglund, Vendelsö

Lina Hagström, Älgarås

Vice ordförande:

Lovisa Öhrman, Värmlands Nysäter

Malena Förnes, Vendelsö

Suppleanter:

Ordinarie ledamöter:

Lia Randjelovic

Evelina Hägglund, Haninge, kassör

Stina Welander

Ingvild Segersam, Uppsala

Leif Stille

DISTRIKTSVERKSAMHET
HAROS VERKSAMHET I DISTRIKTEN MEDLEMSAKTIVITETER
Distriktens verksamhet ser olika ut, beroende på antalet aktiva och vilka möjligheter man har att
ta initiativ. Även detta år behövde vi ställa om mycket av vår lokala verksamhet till
utomhusaktiviteter eller nätbaserade aktiviteter.

HAROS AKTIVA DISTRIKT 2021
Haros distriktsverksamhet är viktig för att medlemmar ska få stöd och energi och samlas även
lokalt. Vi har under året fått sex nya samordnare runtom i landet. Fem distrikt har under året varit
aktiva med fysiska eller virtuella träffar. Distrikten Östergötland, Uppland, Örebro bjöd in till
fysiska träffar utomhus på lekplatser och Skåne bjöd in till lek, giveaways och mat i en
gymnastiksal. Flera familjer var anmälda men tyvärr fick Skånes träff skjutas på pga sjukdom.
Södermanland bjöd in till en “Mödrar Emellan-träff "på nätet. Ytterligare 7 län har
distriktssamordnare. I varje nummer av Haro-tidningen finns en lista över kontaktpersoner, så att
medlemmar och andra intresserade kan höra av sig om de önskar information eller kontakt med
någon lokalt.

SAMORDNARE I HAROS DISTRIKT 2021
Norrbotten: Hanna Orre, Elin Esberg
Västerbotten: Ann-Charlotte Carlsson
Uppland: Elin Åkerlund
Örebro: Deborah Lohman, Sara Sörensson
Stockholm: Anette Ghahremani Aromäki
Skåne: Caroline Gustafsson
Kalmar: Marita Sandberg
Jönköping: Maria Wernersson
Värmland: Marlene Augustin, Lovisa Öhrman
Kronoberg: Emma Faxén
Östergötland: Emelie Szreder
Jämtland: Victoria Östgren

DISTRIKTSSAMORDNARTRÄFF
I augusti samlade vi våra distriktssamordnare till en träff via nätet. Här fick vi även chans att möta
våra 6 nya samordnare. Företrädare från riksstyrelsen deltog också. Det var andra gången vi
ordnade ett sådant möte, där alla våra samordnare, från Norrbotten till Skåne, fick möjlighet att
träffas, inspireras och utbyta tankar och erfarenheter.

MEDLEMSENGAGEMANG
PÅ SOCIALA
MEDIER.
En del av svaren
publicerades
senare i vår tidning
nr 1, 2021

Deborah Lohman: Jag har utvecklat min
fantasi och kreativitet av att vara hemma
med barn. Man hittar ju på lite allt möjligt
med de medel man har (även om mitt barn
står för det mesta av fantiserandet). Sen
har jag väl framför allt (om än påtvingat)
fått utveckla ett lugn att allt inte måste vara
städat etc hela tiden, utan att det är en del
av hans lek att alla täcken i hemmet ska
ligga i soffan etc

Maria Hagman: Håller med Deborah! Fantasi
och kreativitet är nog först på listan samt
tålamod och att jag blivit bättre på att lyssna.
Man har lärt sig hur barnen fungerar. Jag vet
alltid när de börjar bli sjuka (känner igen
deras signaler) märker direkt om nåt hänt.
Känns bra att de vågar prata med mig och
deras pappa om saker som hänt, både bra
och mindre bra. Att ha fått vara med på deras
resa från nyfödda till tonåringar, känner mig
otroligt tacksam för det!

HUR HAR DU
UTVECKLATS
AV ATT VARA
HEMMAFÖRÄLDER?
Vi frågade vår
Facebookgrupp.
Här har ni några
av svaren:
Alice
Bautista
Palm:
Förståelse!
Förståelse för andra barn och föräldrar
framförallt. Om ett barn skriker på bussen, i
affären eller flyget blir jag nästan aldrig
irriterad eller liknande. Känner bara otroligt
mkt medlidande med barnet och
föräldrarna.Man vet aldrig vad de kämpar
med eller när ett barn får ett utbrott vad det
kan bero på.Har själv haft barn som fått
utbrott på diverse ställen, och det absolut
värsta jag varit med om var när vuxna
vände sig om, suckade, och stirrade, som
att jag kunde styra situationen, när jag inte
kunde! Vi får utgå ifrån att alla gör sitt
bästa helt enkelt

Lydia Loeskow Söderberg: att vara
hemmaförälder har utvecklat min humor
(och galghumor)
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Alexandra
Dalby:
Den
största
utvecklingen för mig har varit att gradvis
förstå vad som verkligen betyder något i
livet. Nämligen mina barn/min familj. Den
relationen är det mest betydelsefulla jag
har. Det finns inget annat som kan mätas
med det. Därmed inte sagt att man inte kan
utvecklas på andra sätt och göra saker
utanför sin familj. Men det har gett mig
perspektiv på saker och ting.

Karin
Kjellgren:
Ödmjukhet
och
förståelse! Jag har blivit mycket mer
ödmjuk inför andras livsval och sätt att
hantera saker. Har lärt mig att det aldrig
är enkelt eller finns ett sätt som alltid
fungerar. Förståelse för individer och
deras olikheter. Om jag möter elakhet
tänker jag att det säkert har en anledning.
Ex
rädsla,
okunskap,
tidigare
erfarenheter. Jag är nyfiken och mer
öppen inför andras åsikter, även såna
som jag i första tanken tycker verkar
idiotiska.Sen har jag också blivit väldigt
mycket mer osjälvisk! Barnen är viktiga
nu, under en kort period i mitt liv. Resten
av mitt liv kan jag ägna åt mig själv. Så
därför försakar jag, enligt många andra,
väldigt mycket. Vissa saker saknar jag
och vissa inte alls. Men jag vet att jag när
jag ser tillbaka inte behöver ångra att jag
gav barnen för lite av min tid när jag hade
chansen!

Bellis Torstensson: Organisering, att man
ser barn på ett annat sätt.... det blir ett mer
naturligt samspel när man har tid att
utveckla en anknytning.

Jessica M Krizak: Oj. Organisering.
Självförtroende (du måste föra barnens talan
och du kan bli ifrågasatt) Hushållning och
ekonomi. Att studera/jobba hemifrån. Mer tid
för personlig utveckling då man lämnat
ekorrhjulet. (tex har jag studerat på distans,
konverterat, blivit intresserad av familjepolitik
och har träffat nya människor.)

Julia Olsson: Hjälp vart ska man börja? En
STOR fet dos självinsikt skulle jag börja med.
När man är ny på jobbet är det sjukt nervöst
och man är på tårna och man kan känna sig
nedslagen över att man inte förstår så fort
som man önskar och man vill ju prestera och
visa sig duktig. Men jag har aldrig upplevt en
arbetsplats som utmanar varenda del och
sekund av vardagen (och natten), som
speglar och belyser alla ens svagheter -ibland
samtidigt känns det som! Ett arbete jag även
hade gett mitt liv för, som gett mig mer glädje
och kärlek än jag visste fanns inom mig.
För mig är det enkelt att vara trevlig bland
vuxna människor, jag har inga problem heller
att jobba själv i timmar i tystnad..men med ett
barn som behöver/vill ha _mig_ mer än någon
annan, inte bara första året, utan många
många år framöver -det är en väldigt
ödmjukande och omtumlande och utmanande
känsla. Ett barn som kanske inte läser av att
”nu behöver mamma få egen tid” så som en
vuxen hade uppfattat signalerna, utan barnet
bara ÄR, rakt upp och ned och hjälper en ofta
vara här och nu och inse vad som är viktigt.
Och att ”utsätta sig” för denna situation, inte
bara någon timme på morgonen och ett par
timmar på kvällen efter hämtning -utan HELA
dagen! Snacka om utveckling!
Jag har älskat att vara hemma i snart 9 år
med våra snart 4 barn. Och jag tror det
påverkat mig mycket av att ha varit hemma
på heltid utan massa avbrott (tex gå tillbaka
till jobbet efter 1 år efter varje barn)..det har
gett mig en uthållighet, en känsla av att
åsidosätta mig själv som jag aldrig någonsin i
mitt liv gjort förut..men det har även gett mig
en frihet i att -JAG väljer för mig själv! Jag och
min man väljer för VÅR familj. Inget ekorrhjul
flåsar i nacken. Man har liksom under dessa
år bevisat för sig själv (och andra kanske) att
det faktiskt går att leva på EN lön även under
2000-talet. Man har lärt sig prioritera och
omprioritera. Vi har svetsas samman som
familj. Kort och gott -att vara hemmaförälder
är
det
absolut
jobbigaste
och
mäktigaste/vackraste jag varit med om!

HARO PÅ FACEBOOK
Följ gärna Haro på Facebook och gå även
med i den slutna gruppen (Haro Hemmaföräldrars Riksorganisation) och hjälp
oss skapa ett tryggt och inspirerande
vardagsrum online för hemmaföräldrar!

MEDLEMSAKTIVITETER
WEBINAR & TRÄFFAR VIA INTERNET
I början av året bjöd vi in alla medlemmar via vår tidning och sociala medier till en virtuell
bokcirkel för att diskutera boken Vilda Barn av Maria Borda. Några medlemmar och en ny
medlem samtalade över nätet.
Senare i oktober bjöd vi in alla medlemmar till en föreläsning med just Maria Borda,
föräldracoach, föreläsare och författare. Temat för kvällen var “Att hitta lugnet i föräldraskapet”.
Maria pratade om stress i föräldraskapet, att inte räcka till, om rädslan att göra fel och även om
den stress som barn upplever i samhället idag. Hon berättade också varför hon valde att vara
hemma med sitt barn under en längre tid och hur vi kan finna lugn. Ca 100 var anmälda, ungefär
ett 50-tal deltog entusiastiskt med frågor och funderingar.
Malena Förnes (vice ordförande) ansvarar för våra samtal “Mödrar emellan”, där medlemmar och
andra intresserade inbjuds till en träff via nätet där de får dela våndor och glädjeämnen från livet
som mamma under varma, enkla former. Träffarna har varit mycket uppskattade. Vi får många
signaler om att behovet är stort för hemmaföräldrar att möta andra som gjort liknande val. Många
bär på liknande tankar och funderingar och uttrycker att det är värdefullt att få dela dem med
andra. Man kan anmäla sig till detta via vår hemsida löpande. År 2021 valde Södermanlands
distrikt att anordna en "Mödrar emellan-träff" där alla medlemmar i området specifikt fick
inbjudan till en sådan träff i början av december. Malena Förnes och Lia Randjelovic från styrelsen
deltog och ledde träffen.

INBJUDAN

ENGAGERANDE
WORKSHOPS GÖR DIN RÖST
HÖRD!
Under hösten bjöd vi in till två olika
workshops med syfte att engagera fler till
att göra sina röster hörda i tal och i skrift.
Det första var en inspirationskväll “Fatta
pennan” med syfte att inspirera att våga
börja skriva. Kvällen var både engagerande
och utbildande. Hur skriver man en
insändare? Vad bör vara med? Kan jag skriva
och påverka politiskt? Det var en härlig,
informativ och inbjudande Workshop som
gjorde tröskeln till att börja skriva låg.
Kvällen leddes av Lina Hagström,
styrelseledamot och skribent till yrket.
I november fortsatte vi med vår andra
workshop “Våga berätta” med
presentationscoach Lina Lavender. Fokus
var att sätta ord på sin alldeles egna
personliga berättelse och att hitta modet att
dela den med andra. Det genuina
berättandet stod i centrum. En deltagare sa
att detta borde vara något alla går på - en
lifeskill. Det var en inspirerande och
uppskattad kväll och vi vill utveckla
konceptet och göra liknande igen.
Extra roligt kändes det att vi startade upp
detta under jubileumsåret då liknande
aktiviteter anordnades bland Haros
medlemmar under Haros tidiga år.

SUBVENTIONERADE KURSER
Under året har vi subventionerat tre olika kurser till våra medlemmar vid flertalet tillfällen. Den
populära kursen “Den livsviktiga anknytningen I” och efterföljaren “Den livsviktiga anknytningen II"
(Att hjälpa barn växa och mogna) och även en ny kurs ”Grundkurs om lek – Play 101”. Vi är glada
att kunna subventionera dessa populära och givande kurser till föräldrar.

TIDNING - TILL MEDLEMMAR & BVC

Vi är mycket stolta över vår tidning! Tre tidningar har skickats ut under året till samtliga
medlemmar och till 68 Barnavårdscentraler runtom i Sverige som valt att ta del av tidningen. De
teman vi haft under året var “Älskade vardag”, “Jubileumsnummer - Haro 40 år” och "Utveckling".
Redaktionen har intervjuat och lyft fram många kända som okända som värnar om våra frågor,
bland annat Maria Borda från Vilda barn och Emmeli Lindström från Drömgårdsliv. Vi ber även
våra medlemmar skriva till oss med sina berättelser och tankar, vi har en sektion i varje nummer
som kallas “Mitt val” där man får möjlighet att dela just det, ens alldeles egna och personliga val
kring familjelivet. Vi hade även i år en kampanj med erbjudande för medlemmar att skicka en
gratis tidning till en vän och 25-30 personer valde att göra det. Redaktionen har under året
utökats med en till fantastisk medarbetare, Anna Broette.

RIKSSTÄMMAN 2021
Då Haro firade 40 år under 2021 önskade vi anordna stämman i Växjö där Haro startades. Tyvärr
fick vi istället ha stämman digitalt men det blev en fantastiskt stämma som både blev informativ
och personlig. Inledningstal gavs av Haros Ordförande Caroline Höglund. Alla deltagare hade
möjlighet att dela vad Haro har betytt för just dem och det blev en rörande stund att titta tillbaka
på Haros arbete genom åren. Stämman var givande, effektiv och enligt stadgarna. Vi hade senare
ett föredrag av och samtal med Maria Borda känd från bloggen och boken Vilda barn, som var
mycket uppskattat. Det märks att detta var andra gången stämman hölls digitalt och att alla vant
sig vid digitala möten och sammankomster. Vi skickade dessutom en liten fikapåse till alla
deltagare för att göra stämman mer levande och trevlig som om vi hade träffats fysiskt.
Haros guldmedalj har delats ut årligen sedan 1988. Guldmedaljörerna är personer som antingen
uttalat sig eller jobbat på ett positivt sätt i frågor som rör hemmaföräldrar. Guldmedalj 2021
tilldelades Ivar Arpi, författare, skribent och debattör. Med denna motivering:

GULDMEDALJÖR
Riksorganisationen Haros guldmedalj 2021 tilldelas

Ivar arpi
I en kontext där allt fler röster ropar på ett förskoleobligatorium har Ivar Arpi på ett förtjänstfullt sätt
stått upp för alla föräldrars rättighet och förmåga att ta hand om sina barn. Genom flertalet ledartexter i
en av Sveriges största dagstidningar har Arpi med saklighet och skärpa, utifrån personliga erfarenheter
såväl som det befintliga forskningsläget, ifrågasatt den dominerande förskolenormen.
Genom att påpeka brister i den sociala ingenjörskonsten och att våga ställa frågor om vem som
egentligen gynnas av dagens barnomsorgspolitik har Ivar Arpi lyft viktiga perspektiv och samtidigt
bidragit till förnyad legitimitet åt Sveriges hemmaföräldrar.

Caroline Höglund

Ordförande Haro

HARO
HEMMAFÖRÄLDRARS

RIKSORGANISATION

STÄMMOUTTALANDE
Stämman antog följande stämmouttalande vid Haros Riksstämma 2021
“Den 21 maj 1981 samlades tolv hemmaföräldrar för att organisera en förening för att tillvarata
sina intressen. I början av 80-talet skedde en stor utbyggnad av förskolor och föräldrarnas
självklara roll som barnens främsta omsorgsgivare började ifrågasättas allt mer. I denna
samhällsrörelse fanns ett behov av att företräda de föräldrar som ville vara hemma med sina
barn. En nästintill facklig organisation för dem vars främsta arbetsuppgift bestod av att bygga
och forma små människor. Sedan starten för 40 år sedan har Haro - Hemmaföräldrars
Riksorganisation, genom tusen och åter tusen ideellt arbetade timmar av medlemmar, distrikt och
riksstyrelser, kämpat för hemmaföräldrars rätt att vårda sina egna barn, och än mer för barnens
rätt till omsorg från sina föräldrar under sina första år.
Den 24 april 2021 inbjöds det till riksstämma för fyrtionde året i rad, och den hölls digitalt för
andra året. På stämman togs beslut om verksamheten för kommande år, ett år när obligatorisk
förskola från fem år föreslås i statlig utredning och Haros röst behövs mer än någonsin. Forskning
visar att den viktigaste faktorn för barns förutsättningar att klara av motgångar i livet är en god
relation till sina föräldrar. Denna relation vill vi värna, stärka, stötta och främja. Mycket har
förändrats sedan 80-talet men inte Haros engagemang för frågor som rör föräldrar och barn och
förutsättningarna för dem att vara tillsammans.”

PÅVERKAN, OPINIONSBILDANDE
VERKSAMHET OCH NÄTVERK
Under våren har Haro skickat in två remissvar. Angående ett betänkande: Genomförande av
balansdirektivet – balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Även
remissvar angående utredningen: Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska
(SOU 2020:67). I samband med detta publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet “Därför
är obligatorisk förskola fel väg” skriven av Evelina Hägglund och Lina Hagström,
styrelseledamöter i Haro.
Ledamöter från Haros riksstyrelse deltog under året i flera konferenser och seminarier, både
fysiska och virtuella (på grund av covid19) på ett nationellt såväl som ett internationellt plan. På
det nationella planet har vi engagerat oss bland annat i "Kraftsamling för psykisk hälsa" i
delarena “Rusta barn och unga”. Haro har deltagit i initiativet sedan start 2019. Ett annat
seminarium bland flera var "Så leder det ojämställda arbetslivet till psykisk ohälsa" organiserat av
Jämställdhetsmyndigheten som två ledamöter deltog på.
Madeleine Wallin, styrelseledamot, deltog med ett filmat tal på Institute for Women’s Day,
anordnat av Mária Kopp, Institute for Demography and Families. De bad henne berätta om
moderskapets betydelse i sitt liv och vilket stöd hon upplever att hon fått som mamma i Sverige.
Institutet publicerade samtidigt en ranking som inkluderar moderskapet i ett jämställdhetsindex.

Powerpoints från
det första mötet av
delarena "Rusta barn
och unga"

POLITISK PÅVERKAN
I slutet på året mailade vi ut frågor till samtliga partier med anledning av remissen “SOU 2020:67
Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska”. Vi bad om deras ståndpunkt och
motivation för att sedan publicera en sammanställning av samtliga riksdagspartiers ståndpunkt i
frågan om att göra förskolan obligatorisk från 5 år i vår tidning under våren 2022 samt på
hemsida och sociala medier.
Partier har kontaktat oss för att få tankar, förslag och perspektiv på omsorgsformen pedagogisk
omsorg och alternativa barnomsorgsverksamheter. Evelina Hägglund, styrelseledamot som själv
drivit pedagogisk omsorg samlade tankar från styrelsen.
Styrelsens medlemmar har under året haft kontakt med olika medier, forskare och
myndighetspersoner som arbetar med våra frågor och personer som skrivit artiklar eller bloggar i
Haros ämnen, där vi velat ifrågasätta, uppmuntra, sprida kunskap om barns behov eller ge Haros
perspektiv.
För vårt omfattande internationella påverkansarbete - se under internationellt.

HARO I MEDIA
I januari uppmärksammade Världen idag Haros brev till samtliga riksdagsledamöter, där vi
uppmanade dem att säga nej till obligatorisk förskola.
I mars publicerades Madeleine Wallins tal från eventet med AEI - American Enterprise Institute i
ELFAC:s (Europeans Large Families Confederation) nyhetsbrev: The Unintended consequences
of universal childcare: Lessons from Sweden. Samma tal publicerades även i organisationen Real
Women of Canada i november digitalt och i pappersformat i december.
Den 31 maj publicerades en Debattartikel “Därför är obligatorisk förskola fel väg” i Svenska
Dagbladet skriven av Haros styrelseledamöter Evelina Hägglund och Lina Hagström.
Den 4 november publicerades en lång intervju med Madeleine Wallin styrelseledamot i Haro i
Göteborgs Posten "Madeleine Wallin valde bort förskola för sina barn - nu driver hon frågan i FN"
och även i Hallands Nyheter med titeln “Ratade förskola för sina barn och blev aktivist”. Artikeln i
GP hamnade dessutom på förstasidan.

HAROS PRESSRUM
Pressrummet fungerar som vårt skyltfönster mot omvärlden, för
såväl media och opinionsbildare som egna medlemmar och
andra intresserade. Där kan man läsa pressmeddelanden om
vår verksamhet, bloggtexter och uttalanden. Under året la vi
bland annat ut artiklar från vår tidning som bloggtexter i
pressrummet, för att ge dem större spridning. Det material som
vi publicerar går även automatiskt ut både till våra följare samt
till ett stort antal journalister och opinionsbildare i våra frågor. I
pressrummet finns också länkar till vår kanal på YouTube och de
sociala medier där vi är aktiva. I framtiden kommer vi istället
använda vår nya hemsida för detta.

HARO INTERNATIONELLT
I alla våra internationella samarbeten och projekt lyfter vi fram de nära relationernas betydelse för
barns utveckling och vikten av valfrihet, för alla typer av familjer, i diskussioner om familjepolitik i
olika länder. Vi lyfter även fram vikten av det avgörande omsorgsarbetet för individer och
samhällen och hur det behöver lyftas, erkännas och värderas. Haro har ett stort nätverk av
internationella kontakter och engagemang.

PÅVERKAN I FN - STATEMENTS & CSW
Caroline Höglund och Madeleine Wallin har under året deltagit aktivt på UN Expert Meetings, en
mindre grupp i FN:s regi, där man förbereder olika aktiviteter inför 30-årsjubileet av
Internationella Familjeåret 2024. Tre speciella möten på de fyra megatrender som utsetts har
förberetts och två har genomförts under året. Experter inom ett specifikt område har utsetts av
gruppen och därefter har de inbjudits till ett möte. Detta för att stärka det redan skrivna utkastet
av deklarationen. De teman fokusgrupperna med experter inriktar sig på är: urbanisering,
klimatförändringar, teknologi och demografi. Expertmötet för demografi slutförs i januari 2022.
Vi deltog aktivt på Commission on the Status of Women som under 2021 blev virtuellt. Förutom
att vi själva ordnade ett parallellt event så lyssnade vi och deltog på ett tjugotal andra event
såsom exempelvis "Shaping the new Nordic gender agenda", "Transforming policy on unpaid
care work to tackle gender equality" och "Achieving women's empowerment, Early childhood
development and care; A two generational win-win".
Den 23 mars anordnade Haro tillsammans med den Europeiska organisationen FEFAF ett
parallellt event med titeln "Recognition of unpaid caregiving work and empowerment of women"
med Caroline Höglund (Ordförande Haro & FEFAF) som moderator och inbjudna talare: Erica
Komisar, psykoterapeut och författare, Carolina Allen, grundare till Big Ocean Women, Anne
Christine Sørensen, författare och tidigare engagerad i SAMFO och Madeleine Wallin,
styrelseledamot i Haro och Generalsekreterare i FEFAF. Detta livesändes även på Haro’s och
FEFAF’s facebooksidor.
Vi har genom och tillsammans med FEFAF skickat in två statements till ECOSOC High Level
Segment, FN och båda blev godkända under året.
Här är våra godkända statements publlicerade.
1. https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021/official-documents
2. https://www.un.org/ecosoc/sites/www.un.org.ecosoc/files/files/en/2021doc/2021-ECOSOCHLS-Written-Statements-by-NGOS-in-ECOSOC-Consultative-Status.pdf
Se tre korta stycken från vårt första statement på nästa sida. Detta publicerades i vår tidning
under året.

Tre små stycken ur
vårt statement har du
här!

STATEMENT
CSW 65
Haro har skickat in ett statement till FN
som har blivit godkänt!
Under flera år har Haro deltagit i det stora
kvinnomötet CSW i FN tack vare vårt
medlemskap i den europeiska
paraplyorganisationen FEFAF. Där kan vi
påverka och lyfta de frågor som är viktiga
för oss, främst kvinnors obetalda
omsorgsarbete som är FEFAF:s huvudfråga,
men även barns behov.
Vårt statement har granskats och godkänts
och generalsekreteraren António Guterres
har tagit emot det och skickar det vidare
till medlemmarna i ECOSOC. De ansvarar i
sin tur för att bla utifrån detta skapa
policyrekommendationer till
medlemsstaterna och FN-systemet. Det här
är ett sätt att göra vår röst hörd och ett
skäl till varför vi arbetar internationellt.

CSW = Commission on the Status of Women
FEFAF = European Federation of Parents and
Carers at Home
ECOSOC = United Nations Economic and Social
Council
Läs den i sin helhet här:
https://www.unwomen.org/en/csw/csw652021/official-documents - Välj nr 71

1
Unpaid caregiving work must be recognized based
on the value it brings to society. Not only the financial
value, but also the societal and cultural. Should it
diminish by the governmental redistribution of it,
relational capital is lost in the form of attachment
between parent and child, transferral of cultural and
ethical values between generations.

2
Motherhood - Childhood
About eighty percent of all women become mothers.
During the reproductive years there must be special
care and protection taken into consideration, as
stated in the Universal Declaration of Human Rights
Art. 25.2, Motherhood and childhood are entitled to
special care and assistance.
As the research about child development has
reached new levels, we know more about the
importance of the bonding/attachment with first and
foremost the primary caregiver, often the mother
during the first three years of life. This must be taken
into consideration in all other decisions and new
policies and time must be given for all to build and
raise families, not only for women but also for men.
The lack of childhood, family life and motherhood and
the reproductive years in the gender equality
discussions is a blind spot and seem to be a sensitive
issue to bring on the agenda.

3
If we are to eliminate violence and reach real peace
in the world, we shall have to begin with our children.
How we raise our children, how much love,
attachment and time they are given during the first
years, lay the foundations for our future.
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EVENT
CSW65
RECOGNITION OF UNPAID CAREGIVING WORK
& EMPOWERMENT OF WOMEN
Join us for our event! Register at: ngocsw.org/ngocsw65
Unpaid care and domestic work is a foundation impacting every facet of society
giving financial, societal and cultural value. This has become more evident during
the crisis of Covid-19. Carers should be represented and included in decision-making
and public life with their needs and interests taken into consideration.
We need to empower women in all of their different roles throughout life, including
motherhood. The vital care work contributes to sustainable development and
wellbeing needed in all societies. How we care for our children, matters in building
peaceful and sustainable societies. While speaking about empowerment of women
and gender equality, we also need to speak about our children to ensure a
wholesome development for all.

MARCH 23 7.30-9.00 PM CET

KONFERENSER OCH MÖTEN I EUROPA
IFFD, International Federation for Family development startade en satsning med “Looking Ahead
Talks” där de bjöd in unga professionella eller studerande som vill jobba med NGOs eller
påverkansarbete inom familjefrågor. Caroline Höglund, ordförande i Haro blev inbjuden att hålla
ett av talen i mars. https://www.youtube.com/watch?v=qNNO5Nsvds8
I mars deltog Madeleine Wallin med ett filmat tal på Institute for Women’s Day, anordnat av
Mária Kopp, Institute for Demography and Families.
Haro ingår i ett europeiskt nätverk för att diskutera tankar och visioner för familjepolitiken i
Europa framöver och deltog på en tvådagarskonferens i Budapest i november.

På konferens i Budapest. Haros Madeleine
Wallin för fram vår åsikt.

"Looking Ahead Talks" inbjudan på sociala
medier där Haros ordförande talade.

HARO I FEFAF OCH MMM
Haro har de senaste åren varit drivande i FEFAF, en europeisk paraplyorganisation med syfte att
synliggöra och uppvärdera det obetalda omsorgsarbetet i samhället. Caroline Höglund är
ordförande och Madeleine Wallin generalsekreterare i organisationen. Under september deltog vi
på FEFAF’s årsmöte. Genom organisationen är vi medlemmar i bland annat Social Platform, ett
stort europeiskt nätverk med inflytande i EU och deltog på deras årsmöte. Vi deltog även i Make
Mothers Matters (MMM) årsmöte där vi blev tillfrågade att tala i några minuter på ämnet “Valuing
care work work and equality”. Vi deltog även på deras side event “Changing narratives about
unpaid care work and the economy” i juli över nätet.

Madeleine Wallin (Haro), Réka Sáfrány ordförande European Women's Lobby, Caroline
Höglund (Haro) och Borbála Juhász (styrelseledamot i Ungerns kvinnolobby)

EUROPEAN WOMEN'S LOBBY
Vi är genom FEFAF även medlemmar i European Women’s Lobby och vi får del av deras event
och informationsflöde. Vi deltog på deras årsmöte via nätet. I november fick vi också möjligheten
att ha ett möte med European Women’s lobby (EWL) ordförande Réka Sáfrány och en
styrelseledamot från Ungerns kvinnolobby. Caroline Höglund och Madeleine Wallin från styrelsen
mötte dem i Budapest.

ÖVRIGT INTERNATIONELLT ENGAGEMANG
I mars inbjöds Ulla Waldenström, Caroline Höglund (Haro) och Madeleine Wallin (Haro) att
föreläsa och delta på ett livesänt webinarium arrangerat av American Enterprise Institute med
titeln, "The unintended consequences of universal childcare: Lessons from Sweden". Madeleine
Wallins tal från eventet med AEI publicerades i ELFAC’s (Europeans Large Families
Confederation) nyhetsbrev samt Real Women of Canadas nyhetsbrev.
https://www.youtube.com/watch?v=pnjoNFegp7U
Under sommaren mötte vi Raul Sanchez generalsekreterare för European Large Family
Confederation (ELFAC) för eventuellt samarbete. De vill starta en flerbarnsorganisation i Sverige.
Vi diskuterade även ELFAC’s initiativ med familjevänliga kommuner.

Madeleine Wallin deltog under sommaren på plats på en stor konferens anordnad av ELFAC i
Budapest. Konferensens motto var “Family – the birthplace of sustainability” med syfte att lyfta
hållbarhetsfaktorer kring familjen både vad gäller miljö men också för välbefinnande för barn och
familjer.
Vi har under året deltagit på en mängd olika webbinarium som möjliggjorts då de varit online.
Exempelvis deltagande på webinarium anordnade av Social Platform, event från FN-konferensen
Commission for Social Development och andra webinar anordnade av organisationer vi
samarbetar med runtom i Europa.
Under september var Madeleine Wallin inbjuden att tala i en paneldebatt på Budapest
Demographic Summit IV om moderskap och barns behov. Madeleine åkte sedan vidare till Rom
och hade ett möte med en Italiensk organisation som heter MOICA som representerar kvinnor
som är aktiva i familjen och samhället. Hon fick även delta i deras första fysiska möte efter
pandemin för Roms distrikt där hon fick berätta om moderskap, omsorgsarbete och även FEFAF
som MOICA är medlemmar i.

NORDISKT SAMARBETE
Vi har startat ett nordiskt samarbete med systerorganisationer från Finland, Danmark och Sverige
(Lapsiperheiden Etujärjestö r.y., Haro, SAMFO & FEFAF). Vi vill samarbeta och dela mål och
utmaningar och ha framtida projekt ihop. Vi har även fått god kontakt med en helt nystartad
dansk systerorganisation som heter HJEM. Där finns stort driv och engagemang och vi kommer
att fortsätta ha nära kontakt med dem.

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår med påverkan,
engagemang och samhörighet!

