Om Majblomman
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som
arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige.
Vad är barnfattigdom?
Majblomman använder ordet barnfattigdom
för att beskriva den situation som barn
hamnar i när föräldrarnas inkomst och stödet
från samhället inte räcker till. Idag handlar
det om ca 186 000 barn (9,3%) i Sverige som
lever i familjer där pengarna inte räcker till
det mest nödvändiga. Det handlar bland annat
om boende, hemförsäkring och barnomsorg.
Omedelbara problem kan uppstå för barn på
grund av familjens svaga ekonomi. Om pengar
saknas till de mest grundläggande sakerna
är risken stor att de inte kan få sådant som
barn och ungdomar normalt har. Till exempel
som att inte ha någon avskild plats för läxor,
inga vinterkläder eller råd att ägna sig åt en
fritidsaktivitet. Främst är det barn i långvarig
fattigdom som upplever den här sortens
problem.
Läs mer om barnfattigdom och vad det kan
få för konsekvenser i Majblommans rapport
från 2019 eller på Majblommans hemsida
majblomman.se.

Vad kan hända om man lever
i barnfattigdom?
Barnombudsmannen har uppmärksammat
barn i områden där människor har sämre
hälsa, svagare ekonomi och lägre betyg än
majoriteten. Många barn där upplever att
samhället struntar i dem och att deras åsikter
inte räknas.
Forskare kan även se att det finns ett samband
mellan barnfattigdom och barns sociala deltagande. Det betyder att barn i familjer med
lite pengar inte lika ofta som andra är med i
idrottsklubben, i kulturskolan eller i någon

annan ordnad fritidsaktivitet. Forskning
visar att om barn har en meningsfull fritid får
de större tilltro till samhället och risken att
hamna i utanförskap minskar.

Varför startades Majblomman?
Majblomman har gjort skillnad för barn
i Sverige sedan 1907. Beda Hallberg som
grundande Majblomman drevs av ett starkt
engagemang för barn och unga och ville ge
alla möjlighet att bidra till ett bättre och
starkare samhälle. Hennes enkla idé var att
ge en blomma som kvitto till alla som skänkte
pengar. Blomman såldes den första maj varje
år och kostade från början 10 öre. Genom åren
har Majblomman gett ekonomiskt stöd till
barn som av olika anledningar behöver det.

Vad gör Majblomman?
Idag är det barnfattigdom som är
Majblommans fokus och ekonomiskt stöd
delas ut till barn som lever i ekonomisk
utsatthet. Att förändra strukturer tar tid, att
hjälpa genom direkta insatser går snabbare.
Därför arbetar Majblomman parallellt på båda
planen. Genom att dela ut ekonomiskt stöd,
påverka beslut och finansiera forskning ger vi
barn det de har rätt till.
Barnkonventionen är grunden för
Majblommans arbete. Den säger bland annat
att alla barn har rätt till skälig levnadsstandard som bostad, kläder och mat. Att de
har rätt till utbildning som är kostnadsfri och
tillgänglig. Samt rätt till lek, vila och fritid. Så
är det inte i Sverige idag. Det ska vi ändra på.

Hur finansieras Majblomman?

34%

av pengarna gick till kläder och skor

Vi samlar in pengar genom att barn och
volontärer i hela Sverige deltar i försäljningen
av majblommor varje år. Det är pengar från
insamlingen som delas ut i ekonomiskt stöd
och gör så fler barn kan få det de har rätt till.
Barnens pengar går till det område där försäljningen skett. Så barn hjälper barn i sitt eget
område.

24%

av pengarna gick till fritidsaktiviteter
och utrustning

17%

till sommarlovsaktiviteter

8%

jul och andra högtider

2%

datorer

1%

glasögon

Ekonomiskt stöd – vad är det?

1%

skolaktiviteter

Barnkonventionen, som blev lag i Sverige
2020 är grunden för Majblommans arbete.
Den säger bland annat att alla barn har rätt
till skälig levnadsstandard som bostad, kläder
och mat. Att de har rätt till utbildning som
är kostnadsfri och tillgänglig. Samt rätt till
lek, vila och fritid. Så är det inte i Sverige
idag. Därför kan familjer med utsatt ekonomi
ansöka om ekonomiskt stöd hos Majblomman
till och med det år då barnet fyller 18 år. Det
kan gälla ett par fotbollsskor, ett barnkalas,
avgiften till fritidsaktivitet eller en jacka. Hur
många barn som kan få hjälp beror på hur
många majblommor som sålts genom den
lokala majblommeföreningen.

Vem bestämmer hur majblomman
ska se ut?

Vad går pengarna till?
10% går till barnet som säljer majblommor
10% går till gruppen barn som säljer
majblommor
40% går till den lokala majblommeföreningen för att dela ut i direkt
ekonomiskt stöd
40% till riksförbundet för påverkansarbete, stöd till forskning, råd och 		
stöd till lokalföreningar samt inköp 		
och logistik
2019 delade Majblomman ut cirka
40 miljoner kronor i ekonomiskt stöd.

Det är barnen som bestämmer vilken färg
majblomman ska ha. Alla barn som vill kan
skicka in förslag på hur nästa års blomma ska
se ut. Varje år kommer många tusen förslag
in till majblomman via vår app och med post.
Ett antal blommor väljs ut för omröstning
och visas i appen där barn kan rösta på vilken
blomma de tycker ska vinna.

Hur är Majblomman organiserad?
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation med 3500 volontärer som är engagerade
i Majblommans drygt 580 lokalföreningar som
finns över hela landet. På nationell nivå finns
ett representantskap, en förbundsstyrelse och
ett riksförbund med kansli.
Lokalföreningarna organiserar insamlingen
lokalt genom att engagera skolor, scoutkårer och andra grupper. Lokalföreningarna
behandlar även de ansökningar om ekonomiskt stöd som kommer in från barn och
familjer i närområdet. Lokalföreningarna
är självständiga ideella föreningar och har en
egen styrelse, men de är direkt anslutna till
Majblommans Riksförbund och arbetar i enlighet
med Majblommans vision, syfte och mål.

