
SKRIV IN JORDENS ALLA 
BARN I DITT TESTAMENTE
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LIVET ÄR EN GÅVA SOM 
DU KAN GE VIDARE
Vi vet att det går att skapa en bättre värld för alla barn. 

En värld där alla barn i alla länder har samma rättigheter. 

Och vi vet, att din gåva kan göra skillnad.

Att skriva in UNICEF i ditt testamente är ett fint sätt att 

vara med och kämpa för att alla barn ska få en bättre 

framtid. Med din gåva kan vi fortsätta att skapa varaktiga 

förändringar eftersom vi alltid jobbar långsiktigt. Inte bara 

för ett enskilt barn i en by eller i ett land, utan för alla barn. 

Över hela världen. 

UNICEF jobbar på alla nivåer, från slumområden och flykting-

läger ända upp till regeringskorridorerna. På så sätt kommer 

din gåva att göra skillnad. På riktigt.

UNICEF är helt beroende av frivilliga bidrag för att kunna

fortsätta det livsviktiga arbetet. Därför är din testamenterade 

gåva ett sätt att hjälpa oss att komma lite närmare vårt mål 

– att inte behövas alls.

Stort tack för din omtanke.



TILLSAMMANS KAN VI 
FÖRÄNDRA FRAMTIDEN

UNICEF är världens ledande barnrättsorganisation. Med barnkonventionen
som grund kämpar vi över hela världen för alla barns rätt till överlevnad,
trygghet, utveckling och inflytande. Vår uppgift är att bilda opinion, påverka
politiker och samla in pengar för att kunna hjälpa barn med det mest grund-
läggande under deras uppväxt – hela vägen från mammas mage och in i
vuxenlivet.

Vi hjälper barn att överleva
Alldeles för många barn dör varje 
dag av sjukdomar som kan förebyg-
gas. Därför kämpar vi för att kunna 
ge vaccin, bra hälsovård, rent vatten, 
toaletter, näringstillskott, myggnät 
som skyddar mot malaria. För bar-
nens skull ser vi också till att gravida 
kvinnor och nyblivna mammor får 
bästa tänkbara hjälp och vård.

Vi ser till att barn går i skolan
Utbildning är en väg ut ur fattigdom och 
utsatthet. Därför kämpar vi för att alla 
barn över hela världen ska få gå i skolan 
och utveckla sina möjligheter till ett liv 
med god hälsa, inkomst och möjlighet 
att påverka. Och extra mycket kämpar vi 
för flickorna.

    30 000 kronor räcker till 
ett helt skolår för 100 barn.
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    75 000 kronor kostar det att 
vaccinera och ge 17 794 barn full-
gott skydd mot polio.



Vi skyddar barn mot våld 
och övergrepp
Många barn lever under mycket 
svåra och utsatta förhållanden och 
de har ett särskilt behov av skydd. 
Gatubarn, barn som arbetar, barn-
soldater, sexuellt utnyttjade barn 
och barn som utsätts för människo-
handel är bara några exempel. Vi 
ger barnen akut stöd, rehabilitering, 
utbildning och en trygg miljö för 
framtiden.

Vi kämpar för att stoppa aidsepidemin
Många barn har förlorat sina föräldrar och tvingas ensamma försörja 
och ta hand om sina yngre syskon på grund av hiv/aids. UNICEF hjälper 
föräldralösa barn, ser till att hivpositiva och aidssjuka barn får medicin, 
stödjer förebyggande sjukvårds- och medicinprojekt samt sprider information 
om hur man skyddar sig.

Vi påverkar världens beslutsfattare
En viktig del av vårt arbete är att bilda opinion för barns rättigheter. Syftet 
är att få vuxenvärlden – regeringar, lagstiftare, media och övriga vuxna – att 
prioritera barns rättigheter och behov. Tack vare att UNICEF är en politiskt 
och religiöst obunden organisation och en del av FN , har vi en unik möjlighet 
att påverka.

Vi hjälper barn i krig 
och katastrofer
När vardagen kollapsar är det 
alltid barnen som drabbas värst. 
För att lyckas med rehabilite-
ringen och återhämtningen i 
de områden som drabbas av 
krig och naturkatastrofer är det 
absolut nödvändigt att fokusera 
hjälpresurserna på barnen.         10 890 kronor kostar det att 

installera tre vattenpumpar som kan 
förse en hel by eller ett flyktingläger 
med rent vatten. 

        58 800 kronor kostar det att 
ge femtio gatubarn i Paraguay 
lunch och mellanmål varje dag i 
ett helt år.
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OM ARV OcH TESTAMENTE 
Det kan vara klokt att skriva testamente tidigt i livet. Då är du trygg om någon-
ting händer. Du bör också göra ditt första testamente när du har tillgångar 
som kan fördelas eller när du får sådana familjeförhållanden att ett testa-
mente fyller en funktion. Ett testamente kan närsomhelst ändras och följer 
då samma regler som nedan. Sist daterat testamente gäller. 

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som en person skriver för 
att reglera hur kvarlåtenskapen ska regleras efter dennes död. I Sverige 
fördelas arv enligt lagen om arvsrätt, men om du har egna önskemål om 
hur dina tillgångar ska fördelas kan du se till att det blir så genom att skriva 
ett testamente.

Vissa formkrav gäller för att testamentet ska vara juridiskt giltigt:

• Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat. 

• Bevittnat av två icke-jäviga (de får inte direkt eller indirekt ärva i 
testamentet) vittnen. OBS! Vittnena får ej vara släkt med testator. 

• Bägge vittnena ska samtidigt bevittna testators underskrift.  
De behöver inte få kännedom om testamentets innehåll.

HUR UPPRÄTTAR JAG ETT TESTAMENTE? 
UNICEF uppmuntrar alltid till att du anlitar juridisk expertis vid upprättande 
av ditt testamente.

Vid upprättande av testamente rekommenderar UNICEF Sverige att du vänder 
dig till Familjens jurist, Sveriges största juristbyrå inom familjejuridik och 
specialiserade inom familjerätt. Familjens jurist finns representerade på 
de flesta orter i Sverige. 

Som givare till UNICEF får du 10 procent rabatt vid upprättande av testa-
mente hos Familjens jurist. Läs mer på www.familjensjurist.se
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VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Om du vill kan du underrätta UNICEF Sverige om ditt beslut genom att fylla 
i och skicka in medföljande svarskort. Det stärker organisationen att känna 
till hur högt du värdesätter det hjälparbetet som görs. Om du valt att nämna 
UNICEF Sverige i ditt testamente, är du helt fri att senare ändra ditt beslut 
och du har då ingen skyldighet att underrätta UNICEF Sverige.
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UNICEF Sverige
Box 8161, S:t Eriksgatan 46C
104 20 Stockholm
08-692 25 00
Insamlingskonto: 90 20 01-7
unicef@unicef.se
www.unicef.se

HUR ANVÄNDS DINA PENGAR?

På UNICEF strävar vi efter att hålla våra kostnader
så låga som möjligt. Under 2010 gick 85 procent av
våra intäkter till UNICEF:s arbete för barn runt
om i världen. Våra kostnader för insamling och
administration uppgick till 15 procent. 

Kostnaderna är nödvändiga om vi ska kunna värva 
ännu fler givare och om vi ska kunna följa upp och 
kontrollera att pengarna används på rätt sätt.

UNICEF Sverige är befriad från kapitalvinstskatt vilket 
gör att den gåva du testamenterar går direkt till UNICEF 
och vårt viktiga arbete för barnen. UNICEF Sverige har 
så kallat 90-konto, som ges till insamlingsorganisationer 
som godkänts av Svensk insamlingskontroll, SFI . 

Varje år kontrolleras våra räkenskaper av SFI och ett av 
de främsta kraven är att minst 75 procent av insamlade 
medel går till ändamålet, det vill säga vår verksamhet 
för barn i världen.


