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Att leka är att vara barn. Men att vara barn är ingen lek, det 
är blodigt allvar. I varje konflikt, katastrof och överallt där 
barn drabbas av obegripliga orättvisor i sin vardag – det 
är där vi finns och kämpar. Och vi gör det tillsammans. 

Rapporten berättar om en sexårig flicka som fick psy-
kosocialt stöd efter att tsunamin i Indonesien förstörde 
hennes hem. En hälsoarbetare som med ”dörr-till-dörr”-
metoden har förebyggt och behandlat undernäring hos 
barn i Kongo. Samt en familj på flykt som fick stöd på en 
av våra barnvänliga trygga platser i Ecuador. Det här och 
mycket mer blev möjligt tack vare ditt stöd till UNICEFs 
arbete under 2018. 

RAPPORTEN OCH RESULTATEN
Målet med vår effektrapport är att berätta för dig om 
vilka resultat UNICEFs arbete faktiskt får för barn runt 
om i världen. Rapporten redogör för varför vi finns, hur 
vi arbetar inom olika områden, hur pengarna används, 
vilka mål vi har och hur målen följs upp. Men, framför 
allt visar den exempel på vilken effekt arbetet under 2018 
har fått för barnen. 

DET BLIR BÄTTRE
I över 70 år har UNICEF kämpat vid barnens sida. I 
kata strof områden och vid politikernas förhandlings-
bord. Längs flyktvägen, på hälsocentren och i skolan. 
Ibland kan det kännas hopplöst när nyheterna rapporterar 
om katastrofer och konflikter där barn far illa. Men världen 
blir faktiskt en bättre plats för många barn, och det är på 
grund av dig som givare och samarbetspartner. Tack vare 
dig kan vi fortsätta det viktiga arbetet, ända till den dag 
då alla barn världen över får sina rättigheter tillgodosedda 
och UNICEF inte längre behövs. 

Tillsammans gör vi världen till en bättre plats för alla barn. 
Tack!

TILLSAMMANS  
FÖR ALLA BARN

Véronique Lönnerblad  
Generalsekreterare
UNICEF Sverige

I den här effektrapporten berättar vi för dig som givare och 
samarbetspartner om hur dina pengar används och vilka fan-
tastiska resultat vi tillsammans har uppnått under 2018.
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I det här avsnittet vill vi presentera några exempel på resultat 
som uppnåddes med din hjälp under 2018. Mer information 
om vilka mål och strategier UNICEF har för arbetet hittar du 
senare i rapporten.

Hur UNICEF ska utföra sitt arbete bestäms av en strategisk plan som beskriver 
vår vision och organisationens strategier över en fyraårsperiod. Den nya planen 
började gälla 2018 och sträcker sig till och med 2021. Med barnkonventionen och 
de globala målen som utgångspunkt har UNICEF utformat fem fokusområden 
som vi arbetar inom för att hjälpa och förändra livet för barn över hela världen. 

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

1. Alla barn ska överleva och utvecklas 
2. Alla barn ska få en utbildning 
3. Alla barn ska skyddas från våld och exploatering 
4. Alla barn ska bo i en ren och trygg miljö
5. Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter i livet 

Inom varje fokusområde ingår också UNICEFs arbete i humanitära kriser, som 
krig och naturkatastrofer, där det är vår uppgift att hjälpa och skydda barnen.

UNICEF arbetar för alla barns rättigheter världen över. För att skapa varaktiga 
förändringar i barns liv arbetar vi långsiktigt – inte bara med några barn i en by 
eller i ett land, utan med alla barn över hela världen och ända upp till regerings-
nivå. Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen finns vi ofta redan 
på plats när en katastrof inträffar och kan därför börja hjälpa barnen direkt. 2018 
var vi på plats vid 285 katastrofområden i 90 länder. På följande sidor hittar du 
flera exempel på fantastiska resultat som blivit möjliga tack vare dig.

RESULTAT  
FÖR BARNEN  
 
2018 
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I Demokratiska republiken Kongo besöker hälsoarbeta-
ren Madeleine Kabondia familjer i deras hem. Hon un-
dersöker om barnen lider av undernäring och kan 
snabbt hjälpa de barn som behöver det. Med informa-
tion om näringsbrist och familjeplanering kan man före-
bygga att fler barn drabbas av undernäring. 

Var femte sekund dör ett barn någonstans i världen. Nästan 
hälften dör redan under sin första månad i livet. De flesta dör 
av sjukdomar som går att förebygga; som lunginflamma-
tion, diarré och malaria. Några av orsakerna är brist på utbil-
dad vårdpersonal och att vården inte når ut på landsbygden.

För att fler barn ska överleva stödjer UNICEF ländernas 
regeringar i att till exempel bygga fler vårdcentraler och 
förlossningskliniker. Vi stärker de logistiska systemen för 
medicin, vaccin och utrustning. Vi utbildar vårdpersonal så 
att de bättre kan behandla sjuka barn. Vi når ut till människor 
på landsbygden så att de får ökad kunskap om amning, 
barnsjukdomar och hygien.

Vi kämpar för att alla barn ska få en trygg uppväxt, fri från 
sjukdomar. Ofta är det inte komplicerade insatser som krävs 
för att barnen ska klara sina första år i livet. I många fall 
handlar det om att arbeta med beprövade metoder inom 
hälsa och näring. Att se till att utsatta grupper får hjälp, i 
form av till exempel vaccin och näringstillskott, är en prio-
ritet i fattiga länder och regioner över hela världen.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2018
• UNICEF var med och såg till att 27 miljoner födslar sked-

de vid vårdcentraler eller andra hälsocenter med utbil-
dad personal.

• 65,5 miljoner barn fick så kallat pentavalent vaccin, som 
bland annat innehåller skydd mot difteri, stelkramp, och 
kikhosta. 

• För att förebygga malariautbrott delade UNICEF ut 
myggnät till 28,3 miljoner människor i 17 länder. 

• Livräddande behandling sattes in för mer än 4 miljoner 
barn med akut näringsbrist i 73 länder – 82 procent av 
dessa barn återhämtade sig helt. 

• I 20 afrikanska länder har tillfälliga hälsocenter för hiv 
upprättats och 70 000 hivtest har utförts.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• I en insats för att förse de mest marginaliserade barnen 

med sjukvård vidareutbildade UNICEF tillsammans med 
partners 60 000 lokala hälsoarbetare.

• Under året stöttade UNICEF 23 länder som har hög bar-
na- och mödradödlighet, genom att förbättra vården 
för nyblivna mödrar och spädbarn. I 16 länder infördes 
och övervakades användningen av ”kängurumetoden” 
– hud-mot-hud kontakt som hjälper för tidigt födda barn 
att överleva.

GLOBALA MÅLEN 
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling 
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Glo-
bala målen är integrerade och odelbara och balanserar de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga. Eftersom man arbetar 
holistiskt med de globala målen så arbetar UNICEF med alla 
mål men en del är av särskild relevans. 

Bland de globala målen är mål 3 om hälsa ett av de viktigaste 
för UNICEF: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv 
och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. 

Under detta mål finns flera delmål som täcker våra kärn-
områden, bland annat att:

• kraftigt minska mödradödlighet (3.1)
• inga barn under fem år ska dö av orsaker som går att 

förhindra (mål 3.2)
• smittsamma sjukdomar som malaria, hiv och tbc ska 

utrotas (mål 3.3)
• alla ska ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård 

inklusive familjeplanering, preventivmedel och informa-
tion (mål 3.7)

• alla ska få tillgång till grundläggande hälsovård, medicin 
och vaccin (mål 3.8)

FOKUSOMRÅDE 1

Alla barn har rätt till sjukvård och vaccin – var de än bor. Ändå dör alldeles för många av 
sjukdomar som går att förhindra. UNICEF kämpar över hela världen för att ge barn allt 
de behöver för att överleva och växa sig starka.

ALLA BARN SKA ÖVERLEVA 
OCH UTVECKLAS 
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Totalt är det 262 miljoner barn i världen som inte går i sko-
lan. Den allra främsta orsaken är fattigdom. I många län-
der slukar skolavgiften upp till en tredjedel av en familjs 
inkomst och föräldrarna har helt enkelt inte råd att skicka 
barnen till skolan. Andra anledningar är att skolan ligger för 
långt bort från hemmet, att barnen behöver stanna hemma 
för att sköta hushållssysslor, eller att barnet har hoppat 
av skolan för att de inte förstår språket det undervisas på.
 
Att lära sig läsa och skriva öppnar dörren till ett självstän-
digt liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. 
Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatt-
het och därför kämpar vi över hela världen för att över-
tyga regeringar och lokala beslutsfattare om att satsa mer 
pengar på utbildning. Vi hjälper bland annat till att utveckla 
läroplaner, bygga skolor, utbilda lärare och att öka kvalitén 
på undervisningen. 

Extra mycket kämpar vi för flickorna, eftersom många av 
dem fortfarande står utanför skolan. För varje år av extra 
skolgång ökar kvinnornas löner och möjligheter. Utbildade 
kvinnor gifter sig senare och föder förre och friskare barn. 
”To educate a woman is to educate an entire country” (ord-
språk från Bhutan). 

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2018
• UNICEF var med och levererade skolmaterial till 11,3 mil-

joner barn.
• 12 miljoner barn fick förra året utbildningsstöd, varav 6,9 

miljoner var barn i katastrofer.
• 55 983 skolor fick utbildning i administration, planering, 

skolhälsa och hygien, samt utbildning för barn med funk-
tionsnedsättning.

• Under 2018 deltog 11,9 miljoner barn, som inte går i sko-
lan, i olika UNICEF-stödda undervisningsverksamheter. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• Under 2018 hade 37 procent av de länder som får stöd av 

UNICEF en strategi för att göra tillgången till utbildning 

mer jämlik och 35 procent hade förslag för att ta itu med 
orättvis fördelning av resurser för utbildning. 90 procent 
av de länder som får stöd av UNICEF har en lag eller 
policy som fastställer alla barns rätt till utbildning. 

GLOBALA MÅLEN 
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och 
därför är även mål 4 om utbildning en av UNICEFs priorite-
ringar:  Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. 

Här fokuserar UNICEF mest på delmålen om förskola och 
grundskola:

• Alla flickor och pojkar ska slutföra avgiftsfri och likvär-
dig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet 
(delmål 4.1)

• Alla flickor och pojkar ska ha tillgång till förskola av god 
kvalitet (delmål 4.2)

Även delmål 4.5 är viktigt som handlar om att bekämpa 
diskriminering inom utbildning. Det handlar om flickor 
och pojkar, men också om barn med funktionsnedsätt-
ning, barn från ursprungsbefolkningar och barn som lever 
i annan utsatthet.

Utbildning är den bästa vägen ut ur fattigdom och utsatthet. Därför arbetar vi för att alla 
barn världen över ska få gå i skolan och få chansen till ett bra liv. Vi tänker inte ge oss förrän 
alla barn har en plats i ett klassrum. 

Loul Popha, 11 år, går i en flerspråkig skola i byn Kres, 
Kambodja. Det betyder att hon kan studera på sitt lokala 
språk kreung, samtidigt som hon får lära sig det officiella 
språket, khmer. Om barnen inte behärskar det officiella 
språket är det stor risk att de hoppar av skolan längre fram. 
Flerspråkig utbildning tillåter fler barn att gå kvar i skolan 
så att de får den utbildning de har rätt till.

ALLA BARN SKA FÅ 
EN UTBILDNING 

FOKUSOMRÅDE 2
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Alla barn har rätt till sin barndom, men alldeles för 
många blir bestulna på den. De som är fattigast och mest 
utsatta löper störst risk och miljontals barn har ett särskilt 
behov av skydd – till exempel barn som arbetar, barn 
med funktionsnedsättningar och barn som utsätts för 
människohandel.

Utmaningarna för att skydda barn mot våld och exploa-
tering är både stora och komplexa. Ett barn som tvingas 
lämna skola och familj för att arbeta kan lätt bli utnyttjat. 
Och barn som utnyttjas riskerar att bli offer för till exempel 
droger och människohandel.

UNICEF ser till att barnen får akut hjälp, rehabilitering och 
psykosocialt stöd. Framför allt arbetar vi förebyggande 
genom att påverka lagstiftning, utbilda polisen, sprida 
information och se till att barnen går i skolan. Vi arbetar 
för att stärka sociala skyddsnät, att minska barnarbete, och 
för att motverka människohandel, barnäktenskap och våld 
mot barn.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2018
• Att barn registreras vid födseln är otroligt viktigt för att 

de ska kunna tillgodogöra sig alla sina rättigheter. Under 
2018 såg vi till att mer än 16 miljoner födslar registrerades 
i över 49 länder. 

• Nästan 4,8 miljoner tonårsflickor medverkade i insatser 
för att kämpa mot barnäktenskap. 

• Under 2018 nådde UNICEF 2,3 miljoner barn som utsatts 
för våld genom att stödja olika program inom hälsa, so-
cialtjänst, rätts- och polisväsende i 112 olika länder – ett 
resultat som överträffade förväntningarna. 

• UNICEF var med och såg till att 1,7 miljoner barn på flykt 
fick skydd.

• Nära 7 miljoner människor deltog i utbildning och andra 
insatser för att stoppa kvinnlig könsstympning.

• I en satsning att minska våld i hemmet nåddes mer än 
2 miljoner föräldrar och andra vårdnadshavare i 75 länder. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• Under 2018 arbetade UNICEF tillsammans med 132 länder 

för att stärka deras sociala skyddsnät och hjälpte 115 län-
der att förbättra tillgängligheten till data om våld mot barn. 

• UNICEFs verktyg för ärendehantering, Primero, användes 
i 22 krissituationer, exempelvis under ebolakrisen i Sier-
ra Leone, jordbävningen och tsunamin i Indonesien, och 
mottagandet av syriska flyktingar i Jordanien.

• UNICEF arbetade tillsammans med partners och Sveriges 
regering med Agenda 2030: End Violence Solutions Sum-
mit, det första globala mötet om våld mot barn. Det ban-
brytande toppmötet ledde till åtaganden från nationella 
regeringar, donatorer och civilsamhälleliga organisationer. 
Det resulterade också i den första multinationella deklara-
tionen på ministernivå om våld mot barn.

GLOBALA MÅLEN 
Under detta fokusområde ligger bland annat UNICEFs 
arbete mot barnarbete, barnäktenskap, könsstympning 
och våld mot barn. Dessa områden ligger under olika mål.
 
Arbetet mot barnarbete ligger under mål 8 som handlar 
om anständiga arbetsvillkor. Delmål 8.7 fokuserar på att få 
bort skadligt barnarbete, handel med barn och utnyttjande 
av barn i väpnad konflikt. 

Arbetet mot barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och 
sexuella övergrepp ligger under mål 5 om jämställdhet 
(delmål 5.3). Under mål 5 ligger också vårt genomgående 
arbete mot diskriminering av flickor och kvinnor. 

Mål 16 om fredliga samhällen och frihet från våld är ett 
mycket viktigt mål för detta fokusområde, exempelvis del-
mål 16.1 om att minska alla former av våld överallt samt 
16.2 om att eliminera övergrepp, utnyttjande, människo-
handel och alla former av våld eller tortyr mot barn. Delmål 
16.9 om födelseregistrering för alla utgör grunden för att 
ett barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

ALLA BARN SKA SKYDDAS FRÅN 
VÅLD OCH EXPLOATERING 

FOKUSOMRÅDE 3

Miljontals barn i världen lever under mycket svåra och utsatta förhållanden och har ett 
särskilt behov av skydd. UNICEF kämpar för att finnas där och ge barnen den trygghet 
de har rätt till. 
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Ence, 6 år, fick sitt hem förstört efter den svåra jordbäv-
ningen och tsunamin i Sulawesi, Indonesien, förra året. 
UNICEF satte upp barnvänliga, trygga platser där Ence och 
andra barn kunde leka och bara vara barn. Här fick hon även 
psykosocialt stöd för att bearbeta det hon varit med om. 
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Här tvättar Suaafi Mahmed Abdi, 15 år, sina händer med 
vänner vid en ny vattenpump i Somaliland. Det är stadens 
första hållbara vattensystem som nu förser 70 000 
människor med säkert vatten.

Omkring 2,4 miljarder människor har inte tillgång till 
utvecklade sanitetsanläggningar och mer än 660 miljoner 
människor har inte någon brunn med dricksvatten att hämta 
vatten från.  Anledningarna till att situationen ser ut som 
den gör, kan härledas till länders styre, klimatförändringar 
och urbanisering. 

Klimatförändringarna påverkar barn över hela jorden. Torka, 
värmeböljor, översvämningar med mera tvingar barn på 
flykt, resultatet blir att de tvingas växa upp under svåra för-
hållanden. Ett barn som inte har tillgång till rent vatten och 
sanitet drabbas hårt när en kris inträffar och återhämtnings-
perioden efteråt blir mycket tuff. 

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste 
prioriteringar och vi anlitas som vattenexperter över hela 
världen. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssys-
tem, borrar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter och 
utvecklar nya billiga metoder för att lösa vattenproblemen. 
Vi utbildar människor på landsbygden om vikten av hygien. 
I det arbetet samarbetar vi med lokala organisationer som 
har god förankring i närområdet. Det gör att arbetet blir lång-
siktigt och hållbart.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2018
• Förra året fick 10,8 miljoner människor tillgång till grund-

läggande sanitet och 18,6 miljoner människor fick till-
gång till rent vatten.

• UNICEF såg till att 51 länder fick stöd i sitt hållbarhets-
arbete.

• Vi såg till att 47 länder fick hjälp att barnanpassa sina 
nationella planer. Allt för att kunna hantera risker, ka-
tastrofer och klimatförändringar, som drabbar barn, på 
bästa sätt.

• Vi såg till att 7710 skolor införde separata toaletter för 
flickor och pojkar, något som leder till att färre flickor 
hoppar av skolan när de får sin mens. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• UNICEF har utformat program som stöttar och inklu-

derar ungdomar i förändring som fokuserar på att för-
stärka klimatkänsliga områden inom vatten, hälsa och 
utbildning. År 2018 rapporterade 28 länder att de har 
program som inkluderar barn i satsningar för att främja 
klimatmotståndskraft, jämfört med 14 länder 2017. 

• Dessutom samarbetade vi med FN:s fond för fredsbyg-
gande i 22 länder. Tillsammans med andra FN-organ 
diskuterade vi hur man bättre kan inkludera unga, hur 
man skyddar dem från faror och hur man säkerställer 
att de får tillgång till utbildning. 

GLOBALA MÅLEN
Under detta fokusområde ligger bland annat UNICEFs 
arbete för rent vatten, katastrofriskreducering och ska-
pandet av hållabara städer. Dessa områden ligger under 
olika mål. 

Mål 6 om vatten och sanitet är ett mycket viktigt mål för 
detta fokusområde, exempelvis delmål 6.1 om att alla ska 
ha tillgång till rent vatten. Delmål 6.2 innebär att alla ska 
ha tillgång till sanitet, hygien och toaletter.

Arbetet för att bekämpa klimatförändringar ligger under 
mål 13. Delmål 13.3 fokuserar på att vi ska öka kunskapen 
och kapaciteten för att kunna hantera klimatförändringar 
och naturkatastrofer. 

Mål 11 handlar om att skapa hållbara städer som är mot-
ståndskraftiga i händelse av en katastrof. Arbetet för att 
minska antalet människor som drabbas av naturkatastrofer 
handlar mycket om att förebygga att en katastrof överhu-
vudtaget inträffar.

ALLA BARN SKA BO I EN REN  
OCH TRYGG MILJÖ 

Miljön där barn lever och leker formar deras hälsa. Alla barn har rätt att bo i en trygg miljö, 
med tillgång till rent dricksvatten, toaletter och hygienartiklar. 

FOKUSOMRÅDE 4
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”Nu behöver jag inte frysa” säger Besan, 10 år. Hon och hennes 
bror, Yaseen, 7 år, fick under hösten ett vinterpaket med kläder 
och filtar för att skydda sig mot kylan i Jordanien. Varma kläder 
och vinterskor gör att barnen kan gå till skolan i olika väder och 
när de kommer fram kan de koncentrera sig bättre.

Barn som växer upp i socialt utanförskap riskerar att hamna 
i en negativ utvecklingskedja som är svår att bryta. Bristande 
möjligheter till delaktighet och inflytande riskerar att skapa 
en känsla av frustration och hopplöshet, vilket i sin tur ökar 
risken för negativ utveckling på sikt. Barn i socialt utanför-
skap har till exempel sämre förutsättningar att utvecklas i 
takt med jämnåriga kamrater och nå sin fulla potential. De 
löper större risk att drabbas av bland annat ohälsa, sociala 
problem, läs- och skrivsvårigheter, våld, mobbning, ung-
domskriminalitet, arbetslöshet, fattigdom och diskrimine-
ring. Därför är det oerhört viktigt för UNICEF att försöka 
fånga upp de här barnen, så att de kan få alla möjligheter 
de har rätt till.

Det enskilda barnet betalar priset för utanförskapet. Men 
också samhället i stort, då det sociala utanförskapet leder 
till ökade kostnader för samhället genom exempelvis ökat 
tryck på hälso- och sjukvård, specialundervisning i skolorna 
samt sociala kostnader. 

Utbildning är den viktigaste faktorn för att bryta socialt utan-
förskap bland barn och unga. Goda prestationer i skolan 
och utbildning efter grundskolan är viktiga skyddsfaktorer 
för barn i utsatta livssituationer. Vårt arbete med att bryta 
socialt utanförskap och stärka sociala skyddsnät är ett av 
de globala målen och är en av våra viktigaste prioriteringar.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2018
• Mer än 38 miljoner barn fick ekonomiskt stöd genom 

kontantbidrag, varav mer än 7 miljoner var barn i kata-
strofer. 

• UNICEF levererade hjälpmedel och produkter till mer än 
66 000 barn som lever med funktionsnedsättning.

• UNICEF stöttade 36 länder i förstärkningen av deras so-
ciala skyddssystem för att etablera krishantering, och nio 
av länderna rapporterar nu att de är redo att använda sina 
nationella kontantöverföringssystem i nödsituationer. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• UNICEF kämpar för att alla barn ska få utbildning. Under 

2018 rapporterade 93 länder framsteg i utbildning för 
barn med funktionsnedsättning. I Egypten antog till ex-
empel den nationella församlingen en ny lag om utbild-
ning, och utbildningsministeriet fastslog att alla offent-
liga skolor ska ta emot barn med funktionsnedsättning.

• I 22 länder bemöttes barnfattigdom med riktade politiska 
beslut och program. I Georgien ökade till exempel reger-
ingen medlen till socialt stöd efter att en UNICEF-analys 
lyfte fram ökad barnfattigdom.

GLOBALA MÅLEN
Globala målens ledord är att ingen ska lämnas utanför 
och mål 10 belyser vikten av att verka för ett samhälle 
där ingen lämnas utanför i utvecklingen och att särskilda 
insatser behövs för de mest marginaliserade. Detta arbete 
för att minska fattigdom och utanförskap ligger under mål 
10 om minskad ojämlikhet: Minska ojämlikheten inom och 
mellan länder.

Det är främst delmål 10.2 som handlar om att alla 
människor ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och 
politiska livet oavsett kön, ursprung ålder etc. Även vårt 
arbete för att ge stöd och skydd till barn på flykt ligger här, 
under delmål 10.7.

Även 10.4 om socialskyddspolitik är något som UNICEF 
arbetar mycket för.

Socialt utanförskap är ett komplicerat begrepp, som ofta handlar om den egna upplevelsen 
av att känna sig exkluderad. Att exakt försöka definiera vilka barn som befinner sig i socialt 
utanförskap är därför svårt, och många barn får inte den hjälp de behöver på grund av det. 
Det vi vet är dock att ju fler riskfaktorer en individ utsätts för, desto större är risken att hamna 
i socialt utanförskap.

ALLA BARN SKA HA LIKVÄRDIGA 
MÖJLIGHETER I LIVET 

FOKUSOMRÅDE 5
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Som alltid i krig och katastrofer drabbas barnen värst. 
Därför ser vi till att de får sjukvård, tak över huvudet, mat, 
rent dricksvatten, tvål, toaletter, vaccin, skydd mot över-
grepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Eftersom vi 
arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete i de flesta länder 
finns vi ofta redan på plats när en katastrof inträffar. Då 
ställer vi omedelbart om vårt ordinarie långsiktiga utveck-
lingsarbete till akuta hjälpinsatser och följer vår interna-
tionella katastrofplan. Vi spelar alltid en nyckelroll när det 
gäller att koordinera och leda insatserna i krisområden 
världen över. 

När en katastrof har inträffat gäller det att snabbt försöka 
bedöma katastrofens omfattning och hur barnen drabbats. 
Det första vi gör är att samla in information och göra en 
analys av läget. Därefter bedömer vi vilka behov som finns 
och gör en plan för det fortsatta arbetet. Om det behövs 
kontaktar vi vårt katastroflager i Köpenhamn och ber om 
en leverans med förnödenheter. Inom 48 timmar kan kata-
strofsändningen vara på plats hos barnen.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2018
• Mer än 43,6 miljoner människor fick tillgång till rent vat-

ten i katastrofer.
• UNICEF såg till att 3,6 miljoner barn i kris och katastrof-

drabbade länder fick tillgång till psykosocialt stöd. 
• 3,4 miljoner barn under fem år fick behandling mot svår 

akut undernäring. 
• 6,9 miljoner barn fick utbildningsmöjligheter i katastro-

fer.
• UNICEF delade ut vatten- och hygienpaket till människor 

som lever i områden drabbade av exempelvis ebola och 
kolera.

• UNICEF delade ut myggnät till 1,5 miljoner människor i 
katastrofer där malaria var en riskfaktor. 

KATASTROFINSATSER 

I krigs- och katastrofområden är det livsviktigt att prioritera barnen. De är mest sårbara och 
måste snabbt få hjälp. Det är UNICEFs uppgift att skydda deras rättigheter och vi stannar så 
länge barnen behöver oss.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• UNICEF har fokuserat på att bygga upp lokala myndighe-

ter och civila organisationers förmåga att leverera hög-
kvalitativa tjänster och förbättra den sociala sammanhåll-
ningen. I Burkina Faso, som varit ett pilotland för FN:s 
Sustaining Peace Initiative, har UNICEF hjälpt regeringen 
att sammanlänka humanitära- och utvecklingsinsatser för 
att främja barns rättigheter och förbättra den sociala ge-
menskapens motståndskraft.

GLOBALA MÅLEN
Bekämpa klimatförändringarna. Temperaturhöjningen gör 
att katastrofer som översvämningar, torka, jordskred, brän-
der och tropiska stormar ökar i både antal och intensitet. 
Barn drabbas dessutom extra hårt av katastrofer.

I en katastrof arbetar UNICEF främst med mål 13 som 
utgångspunkt. Men barns rätt till utbildning, mål 4 och 
tillgången till vatten och sanitet, mål 6, samt tillgången till 
säkra bostäder mål 11 är viktiga komponenter i arbetet i och 
under en katastrof. Det förebyggande arbetet för att mildra 
katastrofer när de inträffar kallas för katastrofriskreduce-
ring och är en nog så viktig komponent i arbetet. Det kan 
exempelvis handla om utbildning i hur man ska skydda sig 
om en katastrof inträffar och att skolbyggnader anpassas 
för att bli säkrare.
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Två föräldrar leker med ett barn på en barnvänlig trygg 
plats i Ecuador, där familjer på flykt från krisen i 
Venezuela får skydd och stöd. Här har de tillgång till 
rent vatten, utbildning, sjukvård och psykosocialt stöd.

http://unicef.se/berattelser/snabb-leverans-fran-katastroflagret
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HÄLSA
• Bulgarien 1 miljon för barn med funktionsnedsättning 
• Peru 1,6 miljoner för barn med funktionsnedsättning 
• Uganda 1,8 miljoner för barn med funktionsnedsättning 
• Mali 3 miljoner till barns tidiga utveckling 
• Östtimor 3 miljoner till barns tidiga utveckling 
• Vietnam 4 miljoner till barns tidiga utveckling 
• Egypten 4 miljoner till barns tidiga utveckling 
• Sierra Leone 1 miljon till behandling med vätske-

ersättning 
• Sierra Leone 1,2 miljoner till vaccinering 

VATTEN OCH SANITET 
• Tanzania 3,7 miljoner för vatten och sanitet
• Östasien (Kina och Östtimor) 1,4 miljoner till vatten och 

sanitet 

UTBILDNING 
• Grekland 2,6 miljoner till utbildning för barn på flykt 
• Bangladesh 3,5 miljoner till utbildning 
• Nepal 4 miljoner till utbildning 
• Sierra Leone 5 miljoner till utbildning 
• Myanmar 16 miljoner till utbildning 
• Bolivia 2,5 miljoner till utbildning 
• Mocambique 2,4 miljoner till utbildning 

HIV OCH AIDS 
• Namibia 1 miljon till utbildning om hiv genom idrott 

SKYDD MOT VÅLD OCH EXPLOATERING 
• Albanien 2,4 miljoner till arbete mot våld mot barn 
• Malawi 1,6 miljoner till skydd till utsatta barn 
• Latinamerika 2 miljoner till skydd för barn 
• Vietnam 1 miljon till stöd för barn inom ursprungsbe-

folkningen 
• Filippinerna 2 miljoner till stöd för barn med funktions-

nedsättning 
• Guatemala 3 miljoner mot barnäktenskap och till stöd 

för tonårsflickor 

KATASTROFINSATSER 
• Katastrofarbete 28,4 miljoner till insatser i olika kriser 
• Utbildning 1 miljon till utbildning i katastrof 
• Syrien 12 miljoner till stöd för barnen i Syrien och dess 

grannländer 
• Sydsudan 4,2 miljoner till katastrofinsatser 
• Jemen 7 miljoner till katastrofinsatser 
• Libanon 4 miljoner till stöd för barn på flykt 
• Mauretanien 18 miljoner till utbildning för barn på flykt 
• Irak 1,8 miljoner till stöd för barn på flykt 
• Indonesien 5 miljoner till katastrofinsatser efter tyfon 

TEMATISKT STÖD GLOBALT 
• Utbildning 1,5 miljoner

ÖRONMÄRKTA INSAMLINGAR 2018 

UNICEF Sverige har som mål att samla in så stor mängd allmänna pengar som möjligt, 
det vill säga pengar som kan användas för att hjälpa barn inom de områden där det 
behövs som mest (läs mer på s23). Ibland finns dock möjlighet för givare att öronmärka 
gåvan till ett specifikt område eller land.

Under 2018 gick UNICEF Sveriges öronmärkta resurser till följande insatser:
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SÅ ANVÄNDS  
DINA PENGAR 

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL GRANSKAR VÅR 
VERKSAMHET 
Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att organisatio-
nen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. 
För att få ha ett 90-konto måste minst 75 procent av de 
totala intäkterna gå till verksamheten och organisationen 
är ålagd att göra en årsredovisning som granskas av en 
auktoriserad revisor.  

HUR STOR DEL AV PENGARNA GÅR TILL ADMINIS-
TRATION OCH TILL ATT BEDRIVA INSAMLING? 
Under 2018 gick 1 procent av våra intäkter till adminis-
tration. I dessa kostnader ingår till exempel kostnader för 
lokaler, IT-kostnader och revisionskostnader. 11 procent av 
våra kostnader gick till att bedriva insamling, vilket inne-
bär att vi investerar pengar för att öka våra intäkter – för 
att möta de stora behoven i världen och se till att ännu 
fler barn får det stöd de behöver. Som ett resultat ökade 
insamlingen från privatpersoner under 2018 med 21 pro-
cent jämfört med 2017. Kostnader är nödvändiga för att få 
fler givare, hjälpa ännu fler barn och följa upp arbetet och 
kontrollera att pengarna används på rätt sätt. Vi arbetar 
ständigt för att effektivisera vår insamling och minska våra 
kostnader, allt för att använda våra resurser så effektivt 
som möjligt. 2018 gick 88 procent av de totala intäkterna 
till verksamheten.

För mer information, se vår årsredovisning på 
unicef.se/ekonomi 

UNICEF är ett oberoende FN-organ. Det ger oss styrkan att 
aktivt leda utvecklingen för barn i världen, men vi får inga 
pengar från FN. Vi är alltså helt beroende av frivilliga bidrag 
från regeringar, företag, organisationer och enskilda givare 
för att kunna fortsätta vårt arbete för barnen. I det här av-
snittet berättar vi om hur pengarna används och fördelas. 
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UNICEF SVERIGES INTÄKTER OCH KOSTNADER – UTVECKLING 2004 – 2018 (TKR)

SÅ ANVÄNDES DIN GÅVA 2018 

Arbete i utvecklingsländer: 85%

Administrationskostnader: 1% 

Insamling: 11% 

Arbete för barn i Sverige: 3%

Intäkter Kostnader
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HUR FÖRDELAS PENGARNA SOM 
SKÄNKS TILL UNICEF? 

När man skänker till UNICEF kan man antingen välja att 
ge en allmän gåva – det vill säga pengar som UNICEF kan 
använda där det behövs som mest – eller välja att öron-
märka gåvan till ett särskilt område, som katastrofinsatser 
för barn på flykt eller till barns utbildning i Nepal. 

Pengar som inte öronmärks kan UNICEF använda för att 
arbeta långsiktigt för framtiden och skapa varaktiga för-
ändringar inom många olika områden. Det kan handla 
om insatser för att nå de mest missgynnade barnen, eller 
arbete i ”bortglömda” länder och områden som kanske 
inte får så stort utrymme i media. Det gör det möjligt att 

se till helheten, investera där pengarna behövs bäst, testa 
innovativa lösningar och arbeta för barnen på lång sikt. Det 
sänker också kostnaderna för att administrera bidraget. 

UNICEF fördelar gåvor som inte öronmärks enligt strikta 
principer. Vi utgår från vad vi vill uppnå genom vår strate-
giska plan för arbetet (se s. 29) och pengarna fördelas base-
rat på behov. Det betyder att mest pengar går till de som 
behöver det som mest: länder med hög barnadödlighet, låg 
BNP per capita och störst andel barn i befolkningen. Fördel-
ningen ska vara långsiktig och förutsägbar, men plötsliga, 
oförutsedda behov ska också kunna tillgodoses.

VAD GICK PENGARNA TILL 2018? 

Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter i livet: 8%

Alla barn ska få en utbildning: 22%

Alla barn ska bo i en ren och trygg miljö: 19%

Alla barn ska skyddas från våld och 

exploatering: 12%

Alla barn ska överleva och utvecklas: 39%

skydd

näring

Vatten

Utbildning

hälsa
Länder i Afrika, söder om Sahara: 45%

Regionöverskridande: 4% 

Latinamerika och Karibien: 3% 

Central- och Östeuropa 

samt forna Sovjetrepubliken: 6% 

Mellanöstern och Nordafrika: 25% 

Asien: 17% 

Central-och östeuropa

Latinamerika och karibien

Regionöverskridande

Asien

Mellanöstern och Nordafrika

Länder i Afrika

SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER FOKUSOMRÅDE 2018 SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER REGION 2018
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UNICEF  
 
– EN UNIK  
ORGANISATION 

UNICEF är FN:s barnfond och har funnits sedan den 11 decem-
ber 1946. Organisationen startades för att hjälpa de barn som 
drabbats av andra världskriget och ända sedan dess har vi 
kämpat för barns grundläggande behov och rättigheter. Vårt 
långvariga arbete har gjort oss till världens ledande barn-
rättsorganisation.

BARNKONVENTIONEN ÄR VÅRT UPPDRAG
UNICEF finns i 190 länder. Som en del av FN har vi ett unikt 
mandat och inflytande. Vårt uppdrag är att arbeta för att barn-
konventionen ska följas av alla länder som har skrivit under 
den. Vi arbetar alltså inte med välgörenhet, utan kämpar för 
alla barns rätt att få sina grundläggande behov och rättighe-
ter tillgodosedda. Vi står på barnens sida – i alla lägen.

VÅRT ARBETE I SVERIGE
Vi kämpar för barns rättigheter i alla länder. I Sverige arbe-
tar vi i första hand med att informera om och samla in 
pengar till UNICEFs internationella verksamhet. Vi arbetar 
också med opinionsbildning och påverkansarbete gente-
mot politiker och beslutsfattare i Sverige. Vi har sex priori-
terade områden för arbetet i Sverige: barnkonventionens 
ställning i Sverige, barnkonventionen i skolan, barn i soci-

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om mänskliga rättigheter för 
barn. De grundläggande principerna är:

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3 
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

alt utanförskap, våld mot barn, barn på flykt och de globala 
målen. 

VI GER ALDRIG UPP
UNICEF arbetar dag ut och dag in, på några av världens 
tuffaste platser, för att nå de allra mest utsatta barnen. 
Vårt uppdrag är att skydda dem. Alla barn har rätt till en 
barndom där de är älskade, trygga, friska, får gå i skolan 
och har möjlighet att uppnå sin fulla potential. Det kan låta 
konstigt, men vårt mål är att vi inte ska behöva finnas. För 
när den dagen kommer betyder det att alla barns rättighe-
ter är tillgodosedda. Tills dess fortsätter vi, tillsammans, 
att kämpa för alla barn. Och vi kommer att stanna så länge 
de behöver oss.

För barnens skull ger vi aldrig upp.

https://unicef.se/g/o8r
https://unicef.se/g/o8r
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HUR ARBETAR VI – STRATEGIER, 
KAPACITET OCH KUNNANDE 

VI HAR HELHETSPERSPEKTIVET 
De svårigheter utsatta barn möter hänger ofta ihop. Ett 
hungrigt barn löper större risk att bli sjukt än ett barn som 
får tillräckligt med näring. Ett sjukt barn hoppar oftare av 
skolan jämfört med ett friskt barn. Ett barn som inte går 
i skolan är mer utsatt för utnyttjande och exploatering. 
Därför arbetar vi med barn utifrån ett helhetsperspektiv. 
Vi följer barnen under hela deras uppväxt – hela vägen från 
mammas mage och ut i vuxenlivet.

VI HAR ETT UNIKT INFLYTANDE 
Vi finns i alla länder, oavsett styrelseskick och är religiöst 
och politiskt obundna. Vi samarbetar alltid med regering-
arna, det är de som har ansvaret för att barnens rättigheter 
uppfylls. Som en del av FN har vi ett stort inflytande tjäns-
temän och beslutsfattare på alla nivåer. Och makthavare 
lyssnar på oss. UNICEF för konstant dialog med dem för 
att de ska satsa mer pengar på områden som är viktiga för 
barnen, till exempel; skola och hälsovård. Vi är med och 
påverkar lagar, policyer och strukturer för att de ska stärka 
barns rättigheter. Här intar vi ofta rollen som experter och 
rådgivare i hur landet till exempel kan förbättra lärarut-
bildningen eller hur de kan förbättra sitt system för att fler 
gravida mammor som lever med hiv ska få behandling.

VI ARBETAR FÖR OCH MED BARN PÅ ALLA NIVÅER 
För att kunna skapa varaktiga förändringar i barns liv 
måste vi även arbeta med barnen, familjerna och lokal-
samhällena. Här arbetar vi genom information och dia-
log och försöker förändra människors värderingar och 
attityder. Till exempel att flickor har rätt att få utbildning, 
att barnäktenskap inte ska finnas och att våld mot barn är 
skadligt. Vi når ut till föräldrar så att de får bättre kunskap 
om sina barns näringsbehov och när de bör söka vård vid 
sjukdom. Vi når också ut till barnen så att de lär sig mer 
om sina rättigheter, får bättre kunskap om hiv eller varför 
det är så viktigt med jämställdhet.

ETT ANTAL VIKTIGA PRINCIPER STYR VÅRT ARBETE 
UNICEF stärker länderna i att lösa de utmaningar som finns 
just där. Vi har konstant närvaro i de flesta länder, vilket är 
särskilt viktigt för att få igång humanitär hjälp vid ett krig 
eller en naturkatastrof. Vi prioriterar alltid de mest utsatta 
barnen, vanligen de som ofta diskrimineras (såsom barn 
med funktionsnedsättningar eller etniska minoriteter). 
Vårt arbete syftar till att minska klyftorna mellan rika och 
fattiga befolkningsgrupper, etniska grupper, stads- och 
landsbygdsbefolkning och pojkar och flickor.

VI ÄR EXPERTER PÅ BARNFRÅGOR 
För att arbeta hos UNICEF ställs höga krav på professionell 
kunskap och erfarenhet, men också på ett genuint enga-
gemang för barns rättigheter. Vi har också ett omfattande 
nätverk av forskare och experter som hjälper oss utanför 
organisationen. Ute i fält finns en rad yrken represente-
rade – alltifrån läkare och sjuksköterskor till personer som 
arbetar med vatten och sanitet, infrastruktur samt projekt-
planering och utvärdering.
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UNICEFS STRATEGISKA  
PLAN 2018 – 2021 

ALLA BARN SKA ÖVERLEVA OCH 
UTVECKLAS 

MÅL
Antalet barn mellan 10-19 år som får behandling mot hiv 
ska ha ökat från 68 till 81 procent

MÅL
Barn som förlöses av utbildad personal i hemmet eller 
på hälsoklinik ska ha ökat från 73 till 77 procent. 

MÅL
Antalet barn i katastrofer som får behandling mot akut 
undernäring ska ha ökat från 3,4 miljoner till 6 miljoner 
per år.

ALLA BARN SKA FÅ EN UTBILDNING 

MÅL
Antalet barn som inte går i skolan och får utbildning 
genom insatser som stöds av UNICEF ska ha ökat från 
10 till 60 miljoner per år.

MÅL
Antalet barn i åldrarna 6-11 år (låg- och mellanstadiet) 
som inte går i skolan ska ha minskat från 10 till 7 procent.

ALLA BARN SKA SKYDDAS FRÅN VÅLD 
OCH EXPLOATERING

MÅL
Antalet barn under fem år som registreras vid födseln 
ska ha ökat från 55 till 66 procent.

MÅL
Antalet flickor som får tillgång till skydd och förebyg-
gande åtgärder mot könsstympning ska ha ökat från 
1 miljon till 1,24 miljoner per år.

MÅL
Antalet barn på flykt som får skydd genom program 
som stöds av UNICEF ska ha ökat från 1,8 till 5,1 miljoner 
per år.

Nedan följer några exempel på mål från den strategiska planen. Dessa mål ska vara upp-
fyllda i slutet av 2021. För att läsa mer, se den strategiska planen på unicef.org 

ALLA BARN SKA BO I EN REN OCH 
TRYGG MILJÖ 

MÅL
60 miljoner fler människor ska få tillgång till rent dricks-
vatten genom program som stöds av UNICEF.

MÅL
Antal personer som saknar toalett och därför tvingas 
utföra sina behov utomhus ska minska från 870 till 
620 miljoner.

 
ALLA BARN SKA HA LIKVÄRDIGA 
MÖJLIGHETER I LIVET

MÅL
Antalet barn som lever i extrem fattigdom ska ha mins-
kat från 20 till 16 procent.

MÅL
Antalet barn som får kontantbidrag från program som 
stöds av UNICEF ska ha ökat från 160 till 172 miljoner 
per år.

MÅL
Antalet barn med funktionsnedsättning som får stöd 
och hjälpmedel genom program som stöds av UNICEF 
ska ha ökat från 65 000 till 95 200 per år. 
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https://www.unicef.org/reports/unicef-strategic-plan-20182021
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HUR VET VI ATT VÅRT  
ARBETE GER RESULTAT? 

Att utvärdera och lära från resultaten av våra insatser är en 
lika viktig som komplex utmaning. Det är en viktig utmaning 
eftersom miljontals barn är beroende av att våra resurser 
används effektivt och ger resultat, och eftersom våra givare 
vill vara säkra på just den saken för att fortsätta bidra. Och 
den är komplex eftersom stora delar av vårt arbete handlar 
om att ge barn tillgång till exempelvis rent vatten och häl-
sovård – men även om att förändra attityder till exempelvis 
kvinnlig könsstympning, ett arbete som tar tid. 

UNICEF har utvecklat en omfattande mekanism för att göra 
utvärdering möjligt. Den strategiska planen innehåller kon-
kreta resultatområden för vart och alla fokusområdena. 
Och varje resultatområde inkluderar specifika, tidsbe-
stämda mål och resultatindikatorer. Uppföljningen av mål 
och resultat genomförs av varje landskontor genom ett 
system för uppföljning och utvärdering, genom interna 
inspektioner och genom studier och forskning.  

PÅ DE NATIONELLA KONTOREN BEVAKAS UTVECK-
LINGEN PÅ TVÅ OLIKA SÄTT 
Vi studerar hur situationen för kvinnor och barn förändras 
över tid, till exempel barnadödligheten och hur socioeko-
nomiska och politiska trender utvecklas. På det sättet kan 
vi dra slutsatser om effekten av UNICEFs program och 
policyarbete. Vi övervakas genomförandet och i vilken 
grad vi uppnår de specifika resultat vi har satt upp i den 
strategiska planen. Slutsatserna är betydelsefulla för att 
göra nödvändiga justeringar och anpassningar och nå ett 
så bra resultat som möjligt. 

HUR FÖLJER VI UPP OCH UTVÄRDERAR?
Vi utvärderar regelbundet vårt arbete. Nedan finns exem-
pel på tidigare utvärderingar, och länkar för dig som vill läsa 
mer. Det centrala ansvaret för uppföljning och utvärdering 
ligger hos vårt utvärderingskontor på högkvarteret i New 
York. De flesta utvärderingar, studier och undersökningar 
av arbetet är tillgängliga för allmänheten på vår internatio-
nella hemsida: Evaluation and Research Database.

Varje år utförs också ett antal revisioner i länder där vi 
har programverksamhet och på region- och huvudkontor. 
Samtliga finns, eller kommer att finnas, tillgängliga för all-
mänheten på den internationella hemsidan.

För att ytterligare ökad öppenheten kring våra resultat är vi 
sedan 2012 med i ett internationellt biståndsinitiativ, kallat 
The Aid Transparency Initiative (IATI). På IATI:s hemsida 
finns mer information om arbetet. 

VI FORSKAR OCH UPPFINNER NYA  
LÖSNINGAR PÅ GAMLA PROBLEM 
Kunskapsbanken fylls också på från den forskning som 
bland annat bedrivs av vårt forskningscenter i Florens, 
Italien. Forskningen fokuserar på områden som rättvise-
klyftor, fattigdom, barns rättigheter, våld, exploatering och 
socialt skydd. Dessutom samarbetar vi med en rad univer-
sitet och forskningsnätverk över hela världen.

Att vara innovativa är en förutsättning för att hitta nya 
lösningar på gamla problem. Vi har en avdelning i Florence  
som enbart arbetar med att komma på nya lösningar och 
implementera de som visar sig vara framgångsrika. Det 
har resulterat i en våg av teknologi och produkter med vars 
hjälp vi når de mest utsatta barnen på platser som ofta är 
svåra att nå fram till.
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https://www.unicef.org/evaldatabase/
https://www.unicef.org/auditandinvestigation/index_65818.html
https://www.iatiregistry.org/publisher/unicef
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