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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. 

En fem månader gammal flicka i Sydsudan fick livsvik-
tigt poliovaccin. En ung mamma i Malawi, som tvingades 
hoppa av skolan vid 14 års ålder, får utbildning igen. En 
flicka som lider av undernäring får nötkräm i Sydsudan. 
Elever i Anguilla får möjlighet att gå i skolan trots att orka-
nen Maria slagit hus och hem i spillror. Det här och mycket 
annan blev möjligt tack vare ditt stöd till UNICEFs arbete 
under 2017. 

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, framförallt 
visar den exempel på vilken effekt arbetet under 2017 har 
fått för barnen. 

DET BLIR BÄTTRE
I över 70 år har UNICEF kämpat vid barnens sida. I kata-
strofområden och vid politikernas förhandlingsbord. 
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 
fantastiska resultat vi tillsammans har uppnått under 2017. 
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I det här avsnittet vill vi presentera några exempel på resultat 
som uppnåddes med din hjälp under 2017. 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. Från och med 
2014 och till och med 2017 prioriterades sju fokusområden. Alla fokusområden 
hjälpte till att uppfylla barns rättigheter. Tillsammans är detta direkt avgörande 
för barns möjligheter till en bra uppväxt och ett gott liv. 

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

1. Hälsa 
2. Hiv och aids 
3. Vatten, sanitet och hygien 
4. Näring 
5. Utbildning 
6. Skydd mot våld och övergrepp 
7. Motarbeta utanförskap 

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

Under 2018 har våra fokusområden gjorts om. Läs mer om de nya områdena på 
vår hemsida.

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 börja hjälpa barnen direkt. 2017 var vi 
på plats vid 337 katastrofområden i 102 länder. På följande sidor hittar du flera 
exempel på fantastiska resultat – som blivit möjliga tack vare dig.
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Varje dag dör 15 000 barn under fem år 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 prioritet i fattiga länder och regioner över hela världen.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2017
• UNICEF var med och såg till att över 25 miljoner födslar 

skedde vid vårdcentraler eller andra hälsocenter med 
utbildad personal världen över.

• Vaccinationer är ett av de mest kostnadseffektiva och 
beprövade sätten att rädda barns liv på. Under 2017 vac-
cinerades till exempel 78,6 miljoner barn mot mässling. 

• Ännu en gång var UNICEF världens största inköpare av 
vaccin och köpte in så mycket som 2,4 miljarder doser. 

• I sju länder fick 2,9 miljoner kvinnor i fertil ålder minst 
två doser stelkrampsvaccin genom UNICEF-stödda vac-
cinkampanjer

• I Afrika vaccinerades 141 miljoner barn mot den livsho-
tande sjukdomen polio. Under året rapporterades inga 
fall av vilt poliovirus på kontinenten.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• Med hjälp av UNICEF och andra organisationer inledde 

Elfenbenskustens regering en kampanj under 2017 för 
att dela ut  miljontals myggnät runt om i landet. Att sova 
under ett myggnät är en enkel åtgärd för att skydda barn 
och vuxna mot till exempel malaria.

GLOBALA MÅLEN 
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:

• kraftigt minskad 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 få tillgång till grundläggande hälsovård, medi-

ciner och vacciner (mål 3.8)

Ett annat viktigt delmål för UNICEF handlar om att alla ska 
ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård inklusive 
familjeplanering, preventivmedel och information (mål 3.7).

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.

HÄLSA 
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För att vaccin ska rädda liv måste det förvaras kallt, vilket är en 
stor utmaning i många länder. Sydsudan är ett av de länder som 
har minst elektricitet i världen och det kan ofta bli över 40 grader 
varmt om dagarna. Som en lösning på problemet har UNICEF 
börjat använda soldrivna kylskåp, vilket gör att vaccinet kan för-
varas i en temperatur mellan två och åtta grader, ända till strax 
innan användning. Tack vare den nya lösningen och UNICEFs 
bärbara kylväskor kunde vi vaccinera miljontals barn mot livsho-
tande sjukdomar i Sydsudan under 2017. En av dem är Sabir, fem 
månader, som fick oralt poliovaccin i staden Wau. 

Innovativ lösning  
som räddar barns liv
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I Sverige och många andra rika länder har spridningen av 
hiv sjunkit kraftigt och tillgången till bromsmediciner har 
avsevärt förlängt livet på personer som lever med hiv. Orsa-
ken till den positiva utvecklingen är att vi genom politisk 
vilja och massiv information har gjort allmänheten med-
veten om hur hiv smittar och om hur man kan skydda sig.

Men även om situationen ser ganska hoppfull ut i vår del 
av världen, är den inte lika ljus i de hårdast drabbade län-
derna, framförallt i södra och östra Afrika samt Asien. Glo-
balt sett är det färre människor som smittas av sjukdomar 
och antalet människor som får livsviktig behandling ökar 
snabbt. Men fortfarande tvingas många barn se sina för-
äldrar och syskon bli allt sjukare i aids för att slutligen dö. 
13,3 miljoner barn i världen har förlorat sin ena eller båda 
föräldrarna på grund av sjukdomen. 

UNICEF arbetar både förebyggande för att förhindra sprid-
ningen av hiv och med direkt hjälp till dem som har drabbats 
allra hårdast av sjukdomen. Bland annat informerar vi ung-
domar om sjukdomen, om hur man kan skydda sig, hur man 
bryter tystnaden kring sjukdomen och tar itu med stigma 
och diskriminering. Vi ser till att hivpositiva gravida kvinnor 
får den vård de behöver i form av särskilda mediciner som 
kan minska risken för att smittan överförs till deras barn. 
UNICEF ser till att barn som blivit föräldralösa på grund av 
aids får ett extra skydd och att de får tillgång till hälsovård, 
utbildning och psykologiskt stöd där de kan bearbeta sin 
sorg och rädsla. 

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2017
• Tillsammans med partners såg vi till att 40 000 barn och 

46 000 gravida kvinnor som befann sig i katastrofer fick 
fortsatt behandling med bromsmediciner. UNICEF arbe-
tade även med ett protokoll där tanken är att alla gravi-
da kvinnor ska testas för hiv och om de är positiva ska 
en behandling påbörjas.

• 900 000 barn som drabbats av hiv fick bromsmediciner 
under 2017.

• Förbättrad vård för att förhindra överföringen av hiv 
från mammor till barn har gett mycket goda resultat de 
senaste åren. I 10 av 21 länder i Afrika söder om Sahara, 
som är hårt drabbade av hiv, har minst 80 procent av 
alla gravida kvinnor som är hivpositiva fått tillgång till 
bromsmediciner. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• Vid Afrikanska unionens toppmöte i juli 2017 godkändes 

en UNICEF-stödd plan för Väst- och Centralafrika, med 
målet att behandla ytterligare 120 000 barn med broms-
medicin. Tolv länder i regionen har tillämpat initiativet 
för att utveckla egna nationella planer. 

• Under 2017 förespråkade UNICEF fler sociala skyddsnät 
för unga kvinnor som riskerar att drabbas av hiv och 
aids. Ett exempel var att dela ut kontantbidrag, vilket 
visade sig sänka risken för hiv och sårbarheten hos ung-
domarna – särskilt hos tjejerna. 

GLOBALA MÅLEN 
Det globala arbetet mot hiv och aids ligger under målet 
om hälsa. Det ingår i delmål 3.3 som handlar om att smitt-
samma sjukdomar som hiv, aids, tuberkulos och malaria 
ska vara utrotade till år 2030. 

På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett 
hot mot hela länders utveckling. UNICEF kämpar för att stoppa epidemin och hjälpa de 
barn som drabbas. 

HIV OCH AIDS

FOKUSOMRÅDE 2
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Abibatu Senesie pratar med några barn vid 
ett center i staden Kenema, i östra Sierra Leone. 
Centret styrs av organisationen HAPPY KIDS 
and Adolescents med stöd av UNICEF och ser 
till att hjälpa barn som drabbats av hiv och aids 
eller blivit föräldralösa på grund av sjukdomen. 

I byn Kabale i västra Uganda bor Fred Zake med sina två döttrar och frun 
Abasa Navassa. När Abasa blev gravid med dottern Beyonce, följde Fred 
med henne till en vårdcentral för att få vård inför förlossningen. Under 
besöket visade det sig att Fred bar på hiv. Personalen gav paret stöd och 
vägledning om hur de ska undvika att föra smittan vidare till Abasa och 
bebisen. De fick också råd om hur Fred kan hjälpa och stötta sin fru under 
graviditen. Familjen får även stöd från den lokala kyrkan. 
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Ungefär 2,1 miljarder människor runt om i världen saknar 
tillgång till rent vatten. Brist på rent vatten har allvarliga kon-
sekvenser för människors, och särskilt barns, hälsa. Runt 
531 000 barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år. 
De flesta av de dödsfallen beror på brist på rent vatten och 
dålig kunskap om hygien. 

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prio-
riteringar och vi anlitas som vattenexperter över hela världen. 
Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssystem, bor-
rar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter och utvecklar 
nya billiga metoder för att lösa vattenproblemen. Vi utbildar 
människor på landsbygden om vikten av hygien och att ha en 
egen latrin så att inte bakterier sprids. I det arbetet samarbetar 
vi nästan alltid med lokala organisationer med god förankring 
i närområdet. Det gör att arbetet blir långsiktigt och hållbart. 
Människorna som bor där får själva tala om vad de behöver, 
och är sedan med och utformar och genomför arbetet.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2017
• Tillsammans med partners såg vi till att 45 miljoner 

människor nåddes med produkter för att rena vatten. Vi 
var också med och såg till att 22 miljoner människor fick 
bättre toaletter och möjlighet att tvätta sig.

• UNICEF var med och såg till att 50 000 samhällen blev 
”Open defecation-free”, det vill säga att invånarna inte 
längre behöver göra sina behov utomhus, utan i stället 
har latriner. 

• Runt om i världen är det bara 60 procent av alla skolor 
som har tillräckligt med vatten och bra sanitet för sina 
elever. Detta är något UNICEF kämpar hårt för att ändra. 
Under 2017 kunde vi införa program för rent vatten och 
sanitet i skolor i 44 länder - dubbelt så många länder som 
tre år tidigare. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• Med hjälp av påverkansarbete, informationsmaterial 

och tekniskt stöd arbetade UNICEF hårt under 2017 för 
att främja vatten- och sanitetsprogram som är mot-
ståndskraftiga mot klimatförändringar. Det resulterade 
i att flera regeringar tog med principer kring detta i sin 
nationella politik och vid planering för katastrofbered-
skap. Några tekniska innovationer som blir allt vanligare 
är att borrhål till pumpar görs allt djupare för att stå 
emot torka, och att toaletter byggs för att klara av över-
svämningar. Även soldrivna vattenpumpar används i 
större utsträckning och ersätter dieseldrivna pumpar 
för att nå ut med rent vatten till avlägsna byar. 

• Ett annat initiativ som UNICEF jobbat med är den så 
kallade ”trestjärniga” metoden för att uppmuntra skol-
elever till att tvätta händerna på ett effektivt sätt. Under 
2017 lanserades metoden i flera länder runt om i värl-
den och i Jordanien har metoden lyfts av utbildnings-
ministeriet. 

GLOBALA MÅLEN 
Arbete med vatten och sanitet går under mål 6 och är ett 
av de viktigaste målen för UNICEF: Säkerställa tillgång till 
och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Under detta mål kommer flera delmål som vi arbetar för: 

• Alla ska ha tillgång till rent vatten (mål 6.1)
• Alla ska ha tillgång till sanitet (toaletter eller latriner) (mål 

6.2)

Här prioriterar UNICEF tillgång till vatten och sanitet i byar 
på landsbygden, på skolor och på vårdcentraler. 

VATTEN, SANITET OCH HYGIEN 

FOKUSOMRÅDE 3

Rent vatten är en mänsklig rättighet. Ändå dör 800 barn under fem år varje dag på grund 
av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien. UNICEF arbetar över 
hela världen för att förändra situationen. 
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Hundratals samhällen i Afghanistan 
är nu ”Open defecation-free”
Mercia kontrollerar att hennes barn tvättar händerna ordentligt utanför 
sitt hem i Nili-distriktet, i centrala Afghanistan. Nili deklarerades förra 
året som landets första distrikt som var ”Open defecation-free”, alltså 
att inga invånare behöver göra sina behov utomhus. Människorna som 
bor i distriktet utbildades om vikten av hygien och att ha en egen latrin, 
så att inte bakterier sprids som gör människor sjuka. De fick också ut-
bildning i hur de kan bygga enkla, hållbara och billiga latriner, samt ställ 
för handvätt bredvid latrinen så att de enkelt kan tvätta händerna efter 
varje toalettbesök. UNICEF hjälpte under 2017 hundratals samhällen i 
landet att bli ”Open defecation-free”. Detta effektiva tillvägagångssätt 
kan leda till att hela samhällen på bara några månader slutar att göra 
sina behov utomhus och bidrar till en hälsosammare miljö för alla. 

©
 U

N
IC

EF/Fricker



12 | Effektrapport – 2017

Många av de barn som riskerar att dö av undernäring visar 
inga yttre tecken på svält. De livshotande skadorna drabbar 
i stället insidan av kroppen, framförallt hjärnan. Undernä-
ring är allra mest förödande under graviditeten i mammans 
mage och under barnets första tid i livet. Om ett barn drab-
bas av undernäring under sina tre första år finns skadorna i 
hjärnan kvar resten av livet. Undernäring ger både upphov 
till fattigdom och är en konsekvens av fattigdom. Barns hälsa 
är grunden för hälsosamma och produktiva samhällen. 

UNICEF samarbetar med regeringar och lokala organisatio-
ner för att ta ett helhetsgrepp på problemet med undernä-
ring. Vi arbetar med människor på alla nivåer i riskzonerna, 
för att hitta långsiktiga lösningar på de underliggande pro-
blem som ger återkommande matkriser och för att kata-
strofhjälpen ska bli ännu mer effektiv när kriser uppstår. 
Familjer och samhällen spelar den viktigaste rollen i kam-
pen mot barns undernäring. Därför trycker UNICEF på för 
att regeringar ska stödja lokala initiativ och deltagande som 
fokuserar på barns överlevnad och utveckling. 

I områden som har stora problem med torka och matbrist 
startar UNICEF medicinska näringscenter där undernärda 
barn får behandling och näringstillskott. Vi förser centren 
med medicin, utrustning och näringsberikad mat samt utbil-
dar hälsoarbetare i hur man behandlar allvarligt undernärda 
barn. Vi levererar livsviktiga näringstillskott samt minera-
ler och vitaminer, som till exempel jod, järn, A-vitamin och 
folsyra. Nya typer av näringslösningar har inneburit vik-
tiga framsteg i kampen mot undernäring. Bra näring är den 
bästa investeringen för att förbättra den totala välfärden.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2017
• Under 2017 koordinerade UNICEF insatser för att leve-

rera näringsprodukter till katastrofområden runt om i 
världen, och kunde tillsammans med partners se till att 
971 miljoner människor nåddes. 

• Över 250 miljoner barn fick vitamin A och andra närings-
tillskott.

• Vi var med och såg till att över fyra miljoner barn fick 
behandling mot svår akut undernäring. 

• Under 2017 kunde UNICEF nå fler bebisar, barn, ung-
domar och kvinnor runt om i världen med näringspro-
gram. Bland annat ökade behandlingen i 67 länder för 
barn som drabbats av svår akut undernäring och fler 
barn än någonsin tidigare kunde få hjälp. 

• Vi gjorde även framsteg inom näringsprogram för små 
barn. Antalet länder som erbjuder rådgivning kring vik-
ten av näring för gravida kvinnor och vårdnadshavare, 
ökade till 35 jämfört med 14 länder 2014. I Tanzania har 
antalet byar som har tillgång till utbildad sjukvårdsper-
sonal som arbetar med sådan rådgivning, ökat från 15 
procent 2016 till 64 procent 2017.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• Tillsammans med partners har UNICEF arbetat med 

Indonesiens hälsoministerium för att införa ett till-
vägagångssätt där barn som riskerar att drabbas av 
undernäring upptäcks i tid. Tanken är att samhällena 
ska engageras för att själva upptäcka barn i riskzonen 
och se till att de får behandling. 

GLOBALA MÅLEN
Vårt arbete med att bekämpa undernäring ligger under 
mål 2 om att avskaffa hungern i världen: Avskaffa hunger, 
uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre 
kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

De två delmål som vi arbetar mest för är:

• Alla människor, främst de som lever i fattigdom och 
små barn, ska ha tillgång till tillräckligt med näringsrik 
mat året om (delmål 2.1)

• Få bort all undernäring, främst hos små barn, tonårs-
flickor och gravida kvinnor (delmål 2.2)

NÄRING 

Undernäring bidrar till hälften av alla dödsfall bland barn under fem år. All-
varlig undernäring försvagar barnets immunförsvar och hämmar den fysis-
ka tillväxten. Därför arbetar UNICEF hårt med att få stopp på det fruktans-
värda problemet. 

FOKUSOMRÅDE 4
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Nyalel Gatcauk, två år, lider av undernäring. Här får hon näringsrik nöt-
kräm av UNICEFs personal på plats i Sydsudan. Krämen innehåller ett 
stort antal vitaminer och mineraler och är särskilt framtagen för att 
hjälpa undernärda barn att snabbt gå upp i vikt. Under 2017 drabbades 
Sydsudan av svält och UNICEF kämpade hårt tillsammans med part-
ners för att nå de mest utsatta barnen med behandling. Bland annat 
var vi med och stöttade 670 näringsprogram runt om i landet. UNICEF 
och partners nådde också ut till några av de mest avlägsna platserna i 
landet och lyckades behandla tusentals barn. 

UNICEF behandlar barn mot  
undernäring i Sydsudan 
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Totalt är det 263 miljoner barn som inte går i skolan runt om 
i världen. Den allra främsta orsaken är fattigdom. I många 
länder 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” 
(ordspråk från Bhutan). 

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2017
• UNICEF var med och levererade skolmaterial till 12,5 

miljoner barn och 250 000 klassrum. 
• Tillsammans med partners såg vi till att höja andelen av 

hur många av världens fattigaste barn som går i skolan, 
till 79 procent. 

• Under 2017 arbetade UNICEF med minst 54 länder för 
att utveckla pedagogiskt material, både med traditio-
nella och högteknologiska tillvägagångssätt. I Nicara-
gua utbildades lärare i att ta fram material från lokala 
naturresurser. Uganda jobbade med ett program där 
barn som inte går i skolan fick lära sig att räkna med 
hjälp av surfplattor. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• Sammanlagt arbetade mer än 750 UNICEF-medarbetare 

i 155 länder för att hjälpa till att stärka utbildningssys-
tem och se till att barn och ungdomar som hamnat efter 
på grund av funktionsnedsättningar, krig och katastrofer 
samt fattigdom får den utbildning de har rätt till. På 
varje landskontor arbetade UNICEF för att tillsammans 
med föräldrar, lärare och andra stötta varje barns rätt 
att gå i skolan. 

• Under 2017 lanserade UNICEF ett ramverk för att barn 
och unga ska lära sig livskunskap, det vill säga viktiga 
färdigheter för att kunna klara sig i samhället. Syftet 
är att hjälpa regeringar att utveckla relevanta program 
som är förankrade i de nationella utbildningssystemen. 

GLOBALA MÅLEN
Även mål 4 om utbildning är ett av UNICEFs viktigaste: 
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 som handlar om att bekämpa diskrimi-
nering inom utbildning är viktigt. 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. 

UTBILDNING

FOKUSOMRÅDE 5
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Under en lektion i en tillfällig skola i Anguilla sitter någ-
ra elever och fnissar. Under hösten 2017 drabbades 
tusentals barn och familjer i landet av orkanen Maria. 
När katastrofer slår hus och hem i spillror och skapar 
kaos i barns tillvaro, är något så självklart som att gå i 
skolan och leka med kompisar den allra bästa medici-
nen. Dels för att barn inte ska stanna i utvecklingen, 
men också för att de ska få lite andrum från det trauma 
som de och deras familjer befinner sig i. Därför har 
UNICEF ansvarat för att skolundervisningen i Anguilla 
ska komma igång igen. Vi har satt upp tillfälliga klass-
rum, med tillgång till rent vatten, toaletter och utbild-
ningsmaterial, i väntan på att skolorna byggs upp igen 
efter orkanen.

UNICEF hjälper barn tillbaka  
till skolan i Anguilla
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Alla barn har rätt till en 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 funktions-
nedsättningar och barn som utsätts för människohandel.

Utmaningarna för att skydda barn mot våld och övergrepp 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 psy-
kosocialt 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 soci-
ala skyddsnät, att minska barnarbete, och för att motverka 
människohandel, barnäktenskap och våld mot barn.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2017
• Att barn registreras vid födseln är otroligt viktigt för att de 

ska kunna tillgodogöra sig alla sina rättigheter. Utan en 
registrering minskar chansen att till exempel kunna gå i 
skolan och risken för exploatering ökar. Tack vare påtryck-
ningar från UNICEF och partners blir kostnadsfri födelse-
registrering en rutin i allt fler länder. Under 2017 såg vi till 
att nästan 16 miljoner födslar registrerades i 58 länder. 

• Tillsammans med partners nådde vi 3,6 miljoner barn 
och kvinnor i 59 länder och gav dem stöd mot köns-
baserat våld. 

• UNICEF var med och såg till att identifiera och registrera 
141 000 barn som kommit bort från sina familjer i kata-
strofer i 40 länder. Mer än 19 000 av dem återförenades 
med sina familjer och 36 000 fick annan trygg omvårdnad. 

• UNICEF var med och förhandlade fram frigivandet av 
12 000 barn från väpnade styrkor i 16 länder. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• UNICEF har under 2017 samarbetat med regeringar för 

att stärka länders nationella system för skydd mot våld 
och övergrepp, speciellt för socialtjänsten. I slutet av 
förra året rapporterade 142 länder att de stärkt skydds-
systemen. 

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. 

SKYDD MOT VÅLD OCH ÖVERGREPP 

FOKUSOMRÅDE 6

Miljontals barn i världen lever under mycket svåra och utsatta förhållanden och har ett 
särskilt behov av skydd. UNICEF kämpar för att ge barnen den trygghet de har rätt till. 
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Några tonåringar deltar i en utbildning i Giridih- 
distriktet i Indien. Träningen är en del av ett 
UNICEF-stött pilotprogram som handlar om att 
göra 65 byar i Giridih fria från barnäktenskap. 
Distriktet har nämligen landets högsta antal av 
barnäktenskap. Programmen utbildar och stärker 
ungdomar, når ut till och informerar exempelvis 
religiösa ledare, uppmuntrar till att bilda byråd 
som arbetar med att skydda barn samt stöttar 
föräldrar för att stoppa barnäktenskap. 

UNICEF arbetar för färre  
barnäktenskap i Indien 
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Socialt utanförskap är ett komplicerat fenomen som ofta 
handlar om den egna upplevelsen av att vara inkluderad 
eller känna sig utanför i samhället. Att exakt försöka defi-
niera vilka barn som befinner sig i socialt utanförskap är 
därför svårt, och riskerar även att utelämna barn som har 
rätt att bli inkluderade i den beskrivningen. Det vi vet är 
dock att ju fler riskfaktorer en individ utsätts för, desto 
större är risken att hamna i socialt utanförskap. 

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 riske-
rar att skapa en känsla av frustration och hopplöshet, vilket 
i sin tur ökar risken för negativ utveckling på sikt. Barn i 
socialt utanförskap har till exempel sämre förutsättningar 
att utvecklas i takt med jämnåriga kamrater och nå sin fulla 
potential. De löper högre risk att drabbas av bland annat 
ohälsa, sociala problem, läs- och skrivsvårigheter, våld, 
mobbning, ungdomskriminalitet, arbetslöshet, fattigdom, 
diskriminering.

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 sko-
lorna samt sociala kostnader.

UNICEF arbetar med att visa hur ojämlika många sam-
hällen är och hur detta drabbar diskriminerade och mar-
ginaliserade grupper. Vi arbetar också med att motverka 
strukturer och attityder som diskriminerar, till exempel att 
unga flickor tvingas gifta sig och avbryta sin utbildning. 
Vårt arbete med att bryta socialt utanförskap och stärka 
sociala skyddsnät är ett av de globala målen.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2017
• UNICEF stöttade 58 länder i arbetet för att mäta och 

rapportera kring barnfattigdom. 
• UNICEF var med och hjälpte regeringar att stärka de 

sociala skyddsnäten och nå 182 miljoner barn med kon-
tantbidrag. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• UNICEF var med och bidrog till en förbättrad tillgång 

till socialt skydd för barn med funktionsnedsättningar 
i Angola, Bosnien-Hercegovina, Kambodja och Burma. 

• I Kambodja fick 7 500 människor med funktionsnedsätt-
ningar bidrag och regeringen utvecklade nya verktyg för 
att hitta de människor som bäst behöver hjälpen. 

GLOBALA MÅLEN 
Detta arbete för att minska fattigdom och utanförskap lig-
ger under mål 10 om minskad ojämlikhet: Minska ojämlik-
heten 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 osv. Även vårt 
arbete för att ge stöd och skydd till barn på flykt ligger här, 
under delmål 10.7. 

MOTARBETA UTANFÖRSKAP 

UNICEF arbetar ständigt med att motverka strukturer och attityder som diskriminerar 
och som orsakar utanförskap.

FOKUSOMRÅDE 7
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Amina James, 19, håller upp sin bebis framför svarta 
tavlan i byn Nsomba, i sydöstra Malawi. Amina var 
tvungen att hoppa av skolan när hon var 14 år då hen-
nes mamma dog. I Malawi och många andra länder 
löper flickor högre risk än pojkar att sluta sin skolgång 
i tidig ålder. Det kan bero på ekonomiska hinder, bar-
näktenskap, graviditet och andra faktorer. UNICEF ar-
betar hårt för att alla barn ska få gå kvar i skolan och 
förbättra flickors utbildning. Idag är Amina tillbaka i 
skolbänken och deltar i en UNICEF-stödd klass för ung-
domar som inte gått i skolan. 
– Jag är så glad att jag nu kan läsa och skriva. Mitt liv 
har förändrats, säger Amina. 

Skolan har förändrat 
Aminas liv
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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 2017
• UNICEF var med och såg till att 15,2 miljoner barn och 

kvinnor som befann sig i krig och katastrofer fick till-
gång till vård. 

• 4 miljoner barn i krig och katastrofer fick behandling 
mot svår akut undernäring. 

• Tillsammans med partners nådde vi fler människor än 
någonsin tidigare med rent vatten och sanitet i kata-
strofer. Nästan 33 miljoner människor fick rent vatten, 
9 miljoner fick tillgång till bättre toaletter och möjlighet 
att tvätta sig. 28 miljoner människor fick utbildning i om 
hur man sköter sin hygien.

• Tillsammans med partners såg vi till att 8,8 miljoner 
barn som drabbats av krig och katastrofer fick stöd att 
gå i skolan. 

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. 

• UNICEF fanns på plats i 13 länder i östra och södra Afri-
ka som drabbats hårt av torka och såg till att barn och 
deras familjer fick rent vatten, samt byggde och repa-
rerade vatten- och sanitetssystem. 

• 3,5 miljoner barn som drabbats av krig och katastrofer 
fick tillgång till psykosocialt stöd. I Bangladesh satte vi 
upp barnvänliga trygga platser och gav psykosocialt 
stöd till 133 000 barn som flytt från våldet i Burma. 

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR
• Under 2017 arbetade UNICEF tillsammans med olika län-

der som tar emot en stor mängd av människor på flykt 
för att ta fram en mer permanent utbildning för barn som 
tvingats fly och därmed även tvingats avbryta sin utbild-
ning. Med stöd av UNICEF och andra partners valde till 
exempel Libanons utbildningsministerium att uppdatera 
sitt nationella utbildningssystem för att integrera barn 
som flytt från Syrien. 
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I ett flyktingläger i nordöstra Syrien arbetar UNICEF-per-
sonal med att kontrollera om barnen lider av undernäring 
genom att mäta omkretsen på barnens överarmar. De fles-
ta familjerna som bor i lägret har flytt från våldet i staden 
Raqqa. Under 2017 skalade UNICEF och partners upp ka-
tastrofinsatserna i lägret för att kunna ta hand om alla 
barn och familjer som tvingats fly undan våldet. Vi levere-
rade 50 000 liter rent vatten dagligen, delade ut livräddan-
de näringsprodukter och hygienartiklar samt satte upp 100 
latriner och 48 duschar i lägret. 

UNICEF hjälper barn och  
familjer som flytt från våldet
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SYDSUDAN
Sydsudan med drygt 11 miljoner människor befinner sig 
sedan fyra år i ett förödande inbördeskrig. Omkring fem 
miljoner sydsudaneser är på flykt antingen inom landet 
eller i ett grannland. Förutom bristen på säkerhet har kon-
flikten lett till avstannad handel och jordbruk. Över halva 
befolkningen lider av akut matbrist och under 2017 rådde 
det under en period svält i landet – ett ovanligt och dras-
tiskt läge. Nu lider 250 000 barn av allvarlig undernäring. 
Fem miljoner människor är i akut behov av rent vatten. 
Sjukdomar som kolera och mässling sprider sig snabbt 
då människor tvingas använda smutsigt vatten. Under för-
hållanden som dessa är barn särskilt sårbara, de riskerar 
exempelvis att rekryteras till stridande styrkor eller få sin 
skolgång avbruten. 

Exempel på insatser under 2017 i Sydsudan:

• 161 000 barn fick behandling mot akut undernäring.
• 750 000 människor fick tillgång till rent dricksvatten. 
• 228 000 människor fick tillgång till bättre sanitet genom 

tillfälliga och permanenta latriner. 
• 315 000 barn, varav 40 procent flickor, fick tillgång till 

skolundervisning. 
• 1,1 miljoner människor vaccinerades mot kolera, varav 

55 procent barn. 
• 1,7 miljoner människor vaccinerades mot mässling. 

Därmed passerade vi det uppsatta vaccinationsmålet 
med 40 procent.

• 230 000 barn fick psykosocialt stöd.

ÖRONMÄRKTA INSAMLINGAR 2017

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. Ibland finns dock möjlighet för givare att öronmärka gåvan till ett 
specifikt område eller land.

Under 2017 gick de öronmärkta gåvorna bland annat till:
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SIERRA LEONE
I Sierra Leone är det ungefär 230 000 barn som av olika 
anledningar står helt utanför skolan. Höga kostnader för 
skoluniform och material, brist på utbildade lärare, dålig 
miljö i skolan och tonårsgraviditeter är några av de vanli-
gaste. Barn, framförallt flickor, som blivit föräldralösa på 
grund av ebolautbrottet 2014 är de mest utsatta. 

För att få fler barn att börja och att stanna kvar i skolan 
har bland annat följande insatser gjorts av UNICEF i Sierra 
Leone under 2017: 

• 10 000 utsatta barn (drabbade av ebola, flickor och för-
äldralösa barn) fick skolmaterial och skoluniformer för 
att underlätta att de börjar i eller stannar kvar i skolan. 

• Ett antal radioprogram har sänts där man pratat om 
vikten av utbildning, våld i skolan och hur det går att 
förebygga tidiga graviditeter och äktenskap. Program-
men leddes av inflytelserika lokala ledare. 

• Lokala stödgrupper för flickor gav mentorskap och psy-
kosocialt stöd till flickor i skolor. Ett syfte är att stärka 
flickornas självförtroende och kunskaper om sexuell 
och reproduktiv hälsa. 

• 100 lärare i grundskolan har fått utbildning i hur de kan 
arbeta med frågor kring mens, graviditeter och våld mer 
aktivt i skolan så att miljön för flickor förbättras. 

• 705 skolor och 557 lokalsamhällen har förbättrat sina 
rutiner kring hygien och hälsa, bland annat för att göra 
det lättare för flickor i tonåren att hantera sin men-
struation. 

• 596 skolor har arbetat med att minska våld och kränk-
ningar mot eleverna och istället lärt sig andra metoder 
för att hålla ordning. 
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NAMIBIA
I Namibia lever 220 000 personer med hiv, vilket är 14 pro-
cent av befolkningen. En tiondel av dessa är under 14 år. 
Det är en av de högsta siffrorna i världen.18 procent av 
alla gravida kvinnor bär på hiv och en del barn smittas av 
sin mamma vid födseln. Det är dock vanligare att unga 
människor smittas.

Genom det stöd UNICEF Sverige gav till Namibia under 
2017 kunde bland annat följande uppnås:

• Sjukvårdspersonal fick vidareutbildning i hur de ska 
använda en ny och bättre metod för behandling med 
bromsmediciner som kallas Option B+. Utbildningen 
innefattade också hur man använder en ny metod för 
att sätta en tidigare diagnos på spädbarn. Detta ledde 
till att andelen vårdcentraler som erbjuder denna be-
handling ökade från 80 till 95 procent. 

• UNICEF har hjälpt till att bygga upp så kallade teen clubs 
på många olika ställen i landet. Dessa klubbar är för ung-
domar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De träffas 
regelbundet för att lära sig mer om sjukdomen och ge 
stöd till varandra. I staden Oshana fick även teen cluben 
ett eget litet hus så att de 70 medlemmarna nu har ett 
eget utrymme och träffas mycket oftare.

• Utbildningar hölls för 121 sjuksköterskor och 65 föräld-
rar till barn som lever med hiv. Dessa fokuserade på vil-
ket stöd dessa ungdomar behöver för att kunna leva ett 
bra liv och ha kontinuitet i sin medicinska behandling. 
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GUATEMALA
Guatemala är ett land med 16 miljoner invånare och en ung 
befolkning – 43 procent är under 18 år. Nästan halva befolk-
ningen tillhör en av de 22 grupperna med ursprungsbefolkning. 
Landet har under det senaste decenniet gjort stora framsteg 
inom bland annat minskad barnadödlighet, att fler barn slutför 
sin skolgång och bättre lagstiftning för barns rättigheter. 

Sju av tio barn lever i extrem fattigdom, diskriminering 
är vanlig och våldet och kriminaliteten är utbredd. Bar-
näktenskap och tonårsgraviditeter är mycket vanliga: var 
tredje flicka gifter sig (frivilligt eller under tvång) före sin 
18-årsdag och ungefär hälften före sin 20-årsdag. De flesta 
av dessa föder barn innan de fyller 20 år.

Exempel på insatser som genomförts: 

• UNICEF har genomfört workshops om våld, sexuell ex-
ploatering och barnäktenskap tillsammans med myn-
digheterna. Nästan 15 000 ungdomar i olika delar av 
landet deltog på dessa möten.

• UNICEF har länge arbetat för att kommunerna ska sätta 
upp kontor som arbetar med stöd till barn och unga. 
Syftet med dessa är att samordna den kommunala verk-
samheten som fungerar som stöd till unga, till exempel 
polisen, rättsväsendet, skolan och socialtjänsten. De ut-
för även förebyggande arbete som att hålla utbildningar 
i skolorna för elever och föräldrar, hembesök i familjer 
och annan kunskapsspridning. Idag finns det sådana 
här funktioner i 140 av 340 kommuner.

• Genom mobila team har vi gett stöd till barn som utsatts 
för övergrepp. Modellen bygger på att ett team med en 
psykolog och en socialarbetare besöker familjerna där en 
flicka har blivit utsatt. Psykologen har då ett terapisamtal 
med flickan och socialarbetaren håller ett möte med för-
äldrarna. Här för man dialog kring barnuppfostran, vikten 
av utbildning, våld, relationer och barns rättigheter. En 
familj får ungefär tio besök. 
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SÅ ANVÄNDS
DINA PENGAR
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SVENSK INSAMLINGSKONTROLL GRANSKAR VÅR 
VERKSAMHET UNICEF 
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 2017 gick 1 procent av våra intäkter till adminis-
tration. I dessa kostnader ingår till exempel kostnader för 
lokaler, IT-kostnader och revisionskostnader. 10 procent av 

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. 

intäkterna gick till att bedriva insamling, vilket innebär 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 2017 med 8% procent jämfört 
med 2016. 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. 

För mer information, se vår årsredovisning på 
unicef.se/ekonomi 
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UNICEF SVERIGES INTÄKTER OCH KOSTNADER – UTVECKLING 2004 – 2017 (TKR)

SÅ ANVÄNDES DIN GÅVA 2017 

Arbete i utvecklingsländer: 86%

Administrationskostnader: 1% 

Insamling: 10% 

Arbete för barn i Sverige: 3%

Intäkter Kostnader

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



Effektrapport – 2017 | 29

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 stra-
tegiska plan för arbetet (se sid 32) och pengarna fördelas 
baserat på behov. Det betyder att mest pengar går till de 
som behöver det som mest: länder med hög barnadödlig-
het, låg BNP per capita och störst andel barn i befolkningen. 
Fördelningen ska vara långsiktig och förutsägbar, men 
plötsliga, oförutsedda behov ska också kunna tillgodoses.

VAD GICK PENGARNA TILL 2017

Hälsa: 25%

Näring: 12%

Skydd mot våld och övergrepp: 13%

Motarbeta utanförskap: 8% 

Hiv och aids: 2%

Utbildning: 22%

Vatten, sanitet och hygien: 19%
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Länder i Afrika, söder om Sahara: 47%

Regionöverskridande: 4% 
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Mellanöstern och Nordafrika: 25% 

Asien: 16% 
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UNICEF är FN:s barnfond och har funnits sedan den 11 december 
1946. Organisationen startades för att hjälpa de barn som drab-
bats 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 barnrättsorganisation.

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
Även i världens rika länder kämpar vi för barns rättigheter. 
I Sverige arbetar vi i första hand med att informera om och 
att samla in pengar till UNICEFs internationella verksam-
het. Vi arbetar också med opinionsbildning och påverkans-
arbete gentemot politiker och beslutsfattare i Sverige. Vi 
har sex prioriterade områden för arbetet i Sverige: Barn-
konventionens ställning i Sverige, barnkonventionen i sko-

Barnkonventionen innehåller 54 bestämmelser 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 

lan, barn på flykt, barn i socialt utanförskap, våld mot barn 
och de globala målen och barns rättigheter. 

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 möjligheter 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 rättig-
heter 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.



32 | Effektrapport – 2017

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- t.ex. skola och hälsovård. Vi är med och påverkar 
lagar, policyer och strukturer för att de ska stärka barns rät-
tigheter. Här intar vi ofta rollen som experter och rådgivare 
i hur landet till exempel kan förbättra lärarutbildningen 
eller hur de kan förbättra sitt system för att fler gravida 
mammor som lever med hiv får 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 dialog 
och försöker förändra människors värderingar och atti-
tyder. Till exempel att flickor har rätt att få utbildning, att 
barnäktenskap inte bör finnas och att våld mot barn är 
skadligt. Vi når ut till föräldrar så att 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 2014 – 2017 

HÄLSA 

MÅL
I minst 60 länder ska minst 80 procent av alla födslar 
ske med hjälp av utbildad personal. 

RESULTAT
I 98 länder sker nu minst 80 procent av alla födslar 
med hjälp av utbildad personal.

MÅL
Alla länder där polio finns kvar ska bli fria från sjuk-
domen. 

RESULTAT
Polio existerar fortfarande i tre länder. Men glädjande 
nog är antalet fall betydligt lägre än 2014 och arbetet 
med att länderna ska bli fria från sjukdomen fortsätter. 

HIV OCH AIDS 

MÅL
Antalet gravida hivpositiva kvinnor i katastrofsituatio-
ner som har tillgång till behandling mot hiv ska öka 
från 54 till 80 procent. 

RESULTAT
Idag får drygt 80 procent av alla hivpositiva kvinnor i 
katastrofsituationer behandling. Men arbetet fortsät-
ter så att ännu fler kvinnor ska få behandling.

MÅL
Antalet barn under 15 år som har tillgång till behand-
ling mot hiv ska ha ökat från 34 till 50 procent. 

RESULTAT
Målet uppnåddes inte riktigt men många fler barn fick 
under perioden tillgång till bromsmediciner. Vi fort-
sätter jobba för att fler barn ska få behandling.

VATTEN, SANITET OCH HYGIEN

MÅL
Antalet länder där minst halva befolkningen har till-
gång till en toalett ska öka från 105 till 120. 

RESULTAT
Idag har halva befolkningen tillgång till toaletter i mer 
än 120 länder.

MÅL
Andelen av världens befolkning som har tillgång till 
rent dricksvatten ska ha ökat från 89 till 93 procent. 

RESULTAT
Det har skett en markant ökning men resultatet är 
svårt att mäta exakt eftersom definitionen av tillgång 
till rent vatten har ändrats under perioden.

NÄRING 

MÅL
Antalet barn under fem år som är undernärda ska ha 
minskat från 171 till 100 miljoner. 

RESULTAT
Antalet undernärda barn har minskat men målet nåd-
des inte riktigt. Vi fortsätter det viktiga arbetet med att 
minska antalet undernärda barn i världen.

Nedan följer några exempel på mål i den strategiska planen och en redovisning av hur 
det har gått. För att läsa mer, se den fullständiga planen. 
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UNICEFS STRATEGISKA  
PLAN 2014 – 2017 

UTBILDNING

MÅL
Antalet länder som har en policy för inkluderande 
utbildning (också för barn med funktionsnedsättning) 
ska öka från 36 till 46 procent. 

RESULTAT
Idag har mer än 55 procent av länderna en policy för 
inkluderande utbildning.

MÅL
Antalet länder som uppvisar förbättrade skolresultat 
(lärande) ska öka från 63 till 75 procent. 

RESULTAT
Målet uppnåddes inte helt men antalet länder ökade 
till 67 procent.

SKYDD MOT VÅLD OCH ÖVERGREPP 

MÅL
Andelen flickor som gifter sig före 18 års ålder ska ha 
minskat med från 27 till 24 procent. 

RESULTAT
Målet uppnåddes och idag är det mindre än 23 pro-
cent som gifter sig för 18 års ålder. 

MÅL
Andelen barn som registreras vid födseln ska öka 
från 65 till 75 procent. 

RESULTAT
Idag är det mer än 75 procent barn som registreras 
redan vid födseln.

MOTARBETA UTANFÖRSKAP

MÅL
Antalet barn som lever i extrem fattigdom ska ha 
minskat från 550 till 447 miljoner. 

RESULTAT
Målet uppnåddes och vid årets slut var det cirka 385 
miljoner barn som levde i extrem fattigdom.
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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 bero-
ende av att våra resurser används effektivt och ger resul-
tat, 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 hälsovård – men även om att 
förändra attityder till exempelvis kvinnlig könsstympning. 
Det är ett arbete som tar tid. Många gånger kan också flera 
organisationer ha liknande mål och då kan framgången 
vara beroende av den gemensamma insatsen och något 
som en enskild organisation inte kan ta åt sig äran för. 
UNICEF har utvecklat en omfattande mekanism för att 
göra utvärdering möjligt. Den strategiska planen innehåller 
konkreta resultatområden för vart och ett av de sju fokus-
områdena. Och varje resultatområde inkluderar specifika, 
tidsbestämda mål och resultatindikatorer. Uppföljningen 
av mål och resultat genomförs av varje landkontor 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 dels hur situationen för kvinnor och barn för-
ändras över tid, till exempel barnadödligheten och hur 
socioekonomiska och politiska trender utvecklas. På det 
sättet kan vi dra slutsatser om effekten av UNICEFs pro-
gram och policyarbete. Dels övervakas genomförandet 
och i vilken grad vi uppnår de specifika resultat vi har satt 
upp i den strategiska planen. Slutsatserna är betydelse-
fulla 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 exempel 
på utvärderingar från 2017, och länkar för dig som vill läsa 
mer. Det centrala ansvaret för uppföljning och utvärdering 
ligger hos vårt utvärderingskontor hos högkvarteret i New 
York. De flesta utvärderingar, studier och undersökningar av 
arbetet är tillgängliga för allmänheten på vår internationella 
hemsida: Evaluation and Research Database.

Under 2017 utfördes också ett antal revisioner i länder där 
vi har programverksamhet och på region- och huvudkon-
tor. Samtliga finns, eller kommer att finnas, tillgängliga för 
allmänheten på den internationella hemsidan.

För att ytterligare öka öppenheten kring våra resultat del-
tar vi sedan tre år tillbaka i ett internationellt biståndsiniti-
ativ kallat The Aid Transparency Initiative (IATI). På IATI:s 
hemsida finns redan detaljer 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 lös-
ningar på gamla problem. Vi har en avdelning som enbart 
arbetar med att komma på nya lösningar och implemen-
tera 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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UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
08-692 25 00 
unicef.se


