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Ny generalsekreterare till Barnfonden
Carolina Ehrnrooth har tillträtt som ny generalsekreterare för Barnfonden. Barnfonden är
Skånes största insamlingsorganisation och Carolina ska leda organisationen i en spännande
förändringsfas.
Carolina Ehrnrooth kommer närmast från det nordiska samarbetet och ett arbete som ansvarig
för Nordiska ministerrådets informationskontor i Stockholm. Hon har en bakgrund som kommunikatör och journalist.
– Grunden för Barnfondens arbete är fadderverksamheten med 26 000 faddrar runt om i Sverige,
men vi märker också ett ökat intresse från företag att engagera sig i sin omvärld. Som Skånes
största och helt privatfinansierade insamlingsorganisation vill vi gärna samarbeta med företag
som exempelvis vill stödja ett visst projekt eller fadderverksamheten, säger Carolina Ehrnrooth.
Barnfonden arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Genom att ge familjer möjlighet
att försörja sig själva skapar Barnfonden en långsiktig utveckling i det omgivande samhället.
28 000 barn, deras familjer och byar i 25 länder stöds idag av Barnfondens faddrar och företagsgivare.
– Barnfonden är en liten och flexibel organisation med kontor i Malmö. Vi arbetar långsiktigt och
med kunskap och engagemang. Jag tror att det är viktigt för företag att veta att pengarna
kommer fram och hur de används. Ett samarbete med oss kan bidra till att stärka ett företags
varumärke och skapa stolthet bland medarbetarna, fortsätter Carolina.
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Barnfonden
Barnfonden är en fadderorganisation som arbetar för att barn som lever under fattiga förhållanden i
Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi ger familjer
möjlighet att försörja sig själva och skapar en långsiktig utveckling i hela det omgivande samhället.
Barnfondens arbete stöds av över 26 000 faddrar och under 2010 samlade vi in 78 miljoner kronor.
Barnfonden finns i Malmö och ingår i det internationella nätverket ChildFund Alliance.

