
VI SKAPAR EN BÄTTRE VÄRLD FÖR ALLA 
BARN
Det finns de som tror att det är omöjligt att 
förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur 
man gör. De problem utsatta barn möter hänger 
oftast ihop. Därför tar vi alltid ett helhetsgrepp 
och arbetar med barns rättigheter inom alla om
råden. Ett hung rigt barn drabbas oftare av sjuk
domar. Ett sjukt barn orkar inte gå i skolan. Ett 
barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld 
och ut nytt jande. Därför arbetar vi lång siktigt och 
brett med barns alla problem och rättig heter  
på alla nivåer i sam hället.

Över hela världen kämpar vi i regerings korr
idorer, slum områden, flykting läger och avlägsna 
byar för att alla barn ska få den barndom som 
de har rätt till. Barn konven tionen styr vårt arbe
te.

VÅRT ARBETE GER RESULTAT
Varje dag hjälper vi miljon tals barn att över leva 
och utvecklas. Bebisar vacci neras mot dödliga 
sjuk domar. Allt fler flickor får gå i skolan. Barn
soldater befrias. Familjer åter förenas efter kata
strofer. Det går att förändra barns liv och vi vet 
hur man gör.

VI BEHÖVER ERT STÖD
UNICEF får inget ekonomiskt stöd från FN utan 
våra insatser för barnen finan sieras uteslutande 
av fri villiga bidrag av privat personer, företag och 
organisationer. 

FN har gett oss i upp drag att arbeta för att 
barn konven tionen ska följas av alla länder som 
skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med väl
gören het, utan kämpar för alla barns själv klara 
rätt att få sina grund lägg ande behov och rättig
heter till godo sedda.

SAMARBETE MED STIFTELSER
Vårt samarbete kan se olika ut och det finns tre 
sätt för en stiftelse att stödja UNICEFs verk
samhet. Vi tar fram ett förslag och kommer 
överens om vad som passar bäst.

Icke öronmärkta gåvor
I de fall där stiftelsen väljer att inte öronmärka 
gåvan använder UNICEF bidraget där behovet 
är som störst. Vilket gör det möjligt för UNICEF 
att se helheten, investera där pengarna behövs 
bäst och testa innovativa lösningar. På så vis 
kan vi arbeta långsiktigt och skapa varaktiga 
för ändringar för barnen. Tillsammans förändrar 
vi barns liv.

Gåvor som inte är öronmärkta sänker också 
administrationskostnaderna, vilket innebär att 
ännu mer pengar kan användas till att förändra 
barns liv.

GÅVOR FRÅN STIFTELSER 
FÖRÄNDRAR BARNS LIV

En flicka tvättar händerna i byn Piandrou i Elfenbens
kusten.UNICEF jobbar med att säkerställa tillgången på 
tvål och vatten, samt tillhandahålla skyddsutrustning till 
hälsovårdsarbetare för att stoppa spridningen av corona
viruset.



Stöd till specifika projekt
Som stiftelse kan ni även välja att stödja ett 
specifikt projekt. Under 2020 finns det möjlig
het att skänka direkt till följande projekt: 

Hjälp oss bekämpa coronaviruset. Vi arbe
tar för att hindra viruset från att spridas och 
hjälper de barn och familjer som redan har 
drabbats.

Hjälp barn på flykt. Just nu är 31 miljoner 
barn på flykt i världen. Vi finns på plats och 
genomför omfattande katastrof  insatser för 
att barn ska få stöd och hjälp i de krigs  härjade 
länderna, i flykting  lägren och på flykt  vägen.

Hjälp barn i Syrien. Situationen för de syris
ka barnen är akut. När våldet nu trappas upp 
tvingas många barn än en gång på flykt och 
riskerar att skadas eller mista sina liv. Ni kan 
se till att fler barn får rent vatten, psyko socialt 
stöd, näring, vaccin och skol gång.

Ge barn i Nepal en ny chans att gå i sko-
lan. Nepal är ett av världens fattigaste länder 
och många barn saknar möjlighet att gå i sko
lan. Var med och kämpa för att utsatta barn i 
Nepal får en tryggare framtid.

Stöd ett skräddarsytt projekt
En stiftelse har också möjlighet att ge pengar till 
ett skräddarsytt projekt. Vi möjlighet att tillsam
mans utveckla ett samarbete som förändrar 
barns liv, anpassat efter stiftelsens ändamål. 
Kontakta oss för mer information. 

DET HÄR ERBJUDER VI ER
Ert stöd är oerhört värdefullt för oss, och varje 
år tackas samtliga stiftelser som har skänkt mer 

än 100 000 kronor i vår årsredovisning. Vi bjuder 
även in till evenemang som rör vår verksamhet 
och uppdaterar er om vårt arbete via nyhets
brev. 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS
Kontakta Helene Brinkenfeldt om ni vill ha mer 
information om något av projekten eller har någ
ra frågor. Vi besöker er gärna och berättar mer 
om vår verksamhet.
 
KONTAKTUPPGIFTER
Helene Brinkenfeldt
Chef företagssamarbeten och filantropi
Mobil 072207 07 17
helene.brinkenfeldt@unicef.se

För att skänka en ickeöronmärkt gåva går det 
bra att sätta in valfritt belopp på: 
Plusgiro 90 20 017 eller Bankgiro 9020017

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN BÄTTRE VÄRLD FÖR ALLA BARN!

Glada barn vid Thouy Ampil Primary School, Ratanakiri 
provinsen i Kambodja. Att gå i grund skolan är en mänsk
lig rättig het, och det ska inte kosta någon ting. UNICEF 
hjälper rege ringar att för bättra ländernas läro plan och 
lärar utbild ning


