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TILLSAMMANS RÄDDAR
VI BARNS LIV
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 2016.
Vi kämpar varje minut för att göra världen lite bättre för

Det är vår skyldighet att visa våra givare, samarbetspart-

alla barn. Och vi gör det tillsammans. Det är vad den här

ners och framför allt barnen att vårt arbete ger resultat, och

rapporten handlar om. Varje minut räknas.

det är ett ansvar vi axlar med stolthet. Det är helt och hållet tack vare dig som givare och samarbetspartner vi kan

En sjuårig pojke från Syrien fick möjlighet att börja skolan

fortsätta det viktiga arbetet, ända till den dag då alla barn

i ett flyktingläger i Jordanien. En ung blivande mamma,

världen över får sina rättigheter tillgodosedda och UNICEF

som drabbats av jordbävningen i Nepal, fick vård och om-

inte längre behövs.

sorg på ett tillfälligt sjukhus. En liten pojke i Uruguay, som
föddes för tidigt fick livsviktig näringsersättning och vård.

Det är möjligt att skapa en bättre värld för barnen.

En 13-årig flicka med en funktionsnedsättning i Kambodja

Vi gör det tillsammans. Tack!

fick hjälp och utbildning på ett center för barn som utsatts
för människohandel. Där fick hon rita, leka och en chans att
bara vara barn igen. Det här och mycket annat blev möjligt
tack vare ditt stöd till UNICEFs arbete under förra året.
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 2016 har fått för barnen.
VÅRT ANSVAR
2016 var det 70 år sedan UNICEF startades. Verksamheten
som var tänkt som en kortvarig insats efter andra världskriget blev en lång kamp för att säkerställa alla barns rät-

Véronique Lönnerblad

tigheter. Sedan 1946 har vi kämpat för att tillgodose alla

Generalsekreterare

barns grundläggande behov. Och hjälpen behövs än.

UNICEF Sverige
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RESULTAT
FÖR BARNEN
2016
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I det här avsnittet vill vi presentera några exempel på resultat
som uppnåddes med din hjälp under 2016. Mer information
om vilka mål och strategier UNICEF har för arbetet hittar du
senare i rapporten (s. 30 – 33).

Med barnkonventionen och de globala målen som utgångspunkt har UNICEF
utformat sju fokusområden som vi arbetar inom för att hjälpa och förändra
livet för barn över hela världen.
Våra fokusområden är:
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.
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 regeringsnivå.
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. 2016 var vi på plats
vid 344 katastrofområden i 108 länder. På följande sidor hittar du flera exempel
på fantastiska resultat – som blivit möjliga tack vare dig.
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F OK U S O M R ÅDE 1

HÄLSA

Varje dag dör alldeles för många barn av orsaker som kan förebyggas. UNICEF kämpar
över hela världen för att ge barn allt de behöver för att överleva och växa sig starka.

Sedan år 2000 har antalet dödsfall bland barn upp till fem

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR

år minskat och vi ser en mycket positiv utveckling. Många

Tillsammans med samarbetspartners satte UNICEF fokus

av dessa liv har räddats genom vaccinationer. Trots det dör

på vikten av att vaccinera alla barn genom under World Im-

fortfarande 16 000 barn under fem år varje dag. De flesta

munization Week i april. Trots många och stora framgångar

dör av sjukdomar som kan förebyggas, till exempel genom

är det fortfarande 18,7 miljoner spädbarn, nästan 20 pro-

regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

cent, som inte får tillgång till de vanligaste vaccinationerna
och riskerar därför att drabbas av livshotande sjukdomar.

UNICEF arbetar för att alla barn ska få rent vatten, god hy-

Under 2016 har UNICEF förhandlat fram en halvering av

gien, näringsriktig mat, omsorg och hälsovård så att de får

priset på vaccin och under en treårsperiod kommer 450 mil-

möjlighet att överleva och utvecklas. Arbetet är direkt knu-

joner vaccin att skickas till 80 länder.

tet till förverkligandet av ett av de globala målen: Minska
barna- och mödradödligheten, arbeta för att alla barn vaccineras och bekämpa smittsamma sjukdomar.
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 2016
• Vaccinationer är ett av de mest kostnadseffektiva och beprövade sätten att rädda barns liv. Under 2016 köpte UNICEF in
2,5 miljarder doser vaccin till 100 länder. Tack vare det vaccinerades nästan hälften av alla barn i världen under fem år.
• UNICEF och partners såg till att 85 miljoner barn i åldrarna
sex månader till 15 år vaccinerades mot mässling.
• I Angola och Kongo-Kinshasa vaccinerades 30 miljoner
människor mot gula febern.
• Att sova under myggnät är det bästa sättet att skydda barn
mot malaria och under året levererade vi mer än en miljon
myggnät till familjer i malariadrabbade områden.
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Stöd till gravida
kvinnor i Uruguay
I slutet av 2016 föddes lilla Joel, i Toledo, Uruguay. Han föddes för
tidigt och vägde bara 1,9 kilo. Hans lungor var inte färdigutvecklade.
Tack vare ett program som UNICEF stödjer har hans föräldrar fått
hjälp och Joel har fått rätt medicinsk behandling. Programmet ser
till att utsatta familjer får rådgivning, vård, mat och undersökningar
under graviditeten. Det har hjälpt många familjer och nu har regeringen i Uruguay beslutat att införa det i hela landet. Joels mamma
kan nu amma honom och han växer som han ska. Hans föräldrar
hoppas att han kommer utvecklas till en frisk och glad pojke.

Personerna på bilderna har inget samband med texten.
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F OK U S O M R ÅDE 2

HIV OCH AIDS

Runtom i världen smittas varje timme 17 barn under 14 års ålder av hiv. Många av de
här barnen har redan förlorat sina föräldrar i aids. UNICEF kämpar för att stoppa epidemin och hjälpa de barn som drabbas.

UNICEFs mål är att en hel generation ska bli fri från aids.

• Cirka 1,8 miljoner 10 – 19-åringar runt om i världen lever

För att lyckas måste ett helhetsperspektiv anammas. För

med hiv. Aids är en av största dödsorsakerna bland ton-

UNICEFs del betyder det insatser för att förhindra att bli-

åringar. Därför har UNICEF tillsammans med partners

vande mammor smittar sina barn under graviditeten, att

tagit fram en plan under 2016 där vi fokuserar på den här

ge stöd till barn som blivit föräldralösa och arbeta före-

åldersgruppen och på gravida kvinnor. Målet är att elimi-

byggande med att informera ungdomar och unga vuxna

nera spridningen från mamma till barn, begränsa sprid-

om sjukdomen.

ningen mellan tonåringar och framförallt unga kvinnor.
Ett annat mål enligt planen är att öka antalet barn och

Bara cirka 49 procent av alla barn som lever med hiv i låg-

unga som får bromsmedicin.

och medelinkomstländer får de livsviktiga bromsmediciner de behöver. För tonåringar och unga vuxna är situatio-

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR

nen ännu värre. Många känner inte till att de har hiv och

Under 2016 har UNICEF fortsatt att arbeta med ett verk-

det är därför oerhört viktigt att öka kunskapen om sjukdo-

tyg i sociala medier. Verktyget används av tre miljoner

men, något som UNICEF arbetar med på många platser

tonåringar och unga vuxna i över 30 länder, för att kom-

runt om i världen.

ma till tals i ämnen som berör dem. Det finns möjlighet
att ställa frågor och få svar om hiv och aids anonymt.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2016
• Under de senaste sex åren har vi sett en markant ökning
i antalet människor som får tillgång till viktig behandling
mot hiv och aids. Av alla gravida som lever med hiv och
aids fick tre fjärdedelar behandling med stöd av UNICEF
under 2016.
• Behandling som förebygger att mammorna smittar sina
barn vid förlossningen är en av de viktigaste åtgärderna
för att stoppa spridningen av hiv och aids. Det är en åtgärd som räddar många liv. I till exempel Armenien, Vitryssland och Thailand har man lyckats eliminera smittorisken från mamma till barn under 2016 med stöd av
UNICEF.
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Verktyget har blivit en viktig informationskanal.

Kunskap – bästa vapnet
mot hiv och aids i Kenya
I Nairobi, Kenya, arrangerade UNICEF ett forum som samlade 60 ungdomar som lever med hiv för att dela erfarenheter
och diskutera gemensamma problem. En av ungdomarna
var William, 19 år. ”För mig var det här ett speciellt tillfälle”,
säger han om två-dagarskonferensen. ”Ofta är det omöjligt
för mig att berätta för folk i min närhet. Jag är fortfarande
inte redo.” Dorothy Onyango, VD för WOFAK (Women Fighting AIDS in Kenya) säger att den här typen av möten mellan
ungdomar är värdefulla och visar att ungdomarna kan leva
ett vanligt liv även med hiv. ”De här ungdomarna är väldigt
ambitiösa och vi behöver skapa en miljö där de känner sig
trygga att visa sina färdigheter och får möjlighet att utvecklas precis som alla andra.”
Deltagarna fick möjlighet att träffa representanter för regeringen. ”Hälsomottagningar måste vara coola”, säger Brenda,
19 år. ”Vi behöver kunna gå in på en mottagning och känna
oss hemma.”

Personerna på bilderna har inget samband med texten.
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F OK U S O M R ÅDE 3

VATTEN, SANITET OCH HYGIEN

Rent vatten är en mänsklig rättighet och att ha tillgång till rent vatten borde vara en självklarhet. Men tyvärr är det inte så för alla. UNICEF arbetar för att förändra situationen.

Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt

• I Sydsudan såg vi till att 742 000 människor fick tillgång

vatten, brist på toaletter och dålig kunskap om hygien.

till rent vatten och 252 000 fick bättre toaletter och tvätt-

Smutsigt vatten är ett av de största hoten mot barns hälsa,

möjligheter under den pågående hungerkatastrofen.

eftersom vattenburna sjukdomar som kolera och diarré

• I Irak fick 1,2 miljoner människor på flykt tillgång till rent

sprids där tillgången på rent vatten är begränsad. Därför är

vatten och toaletter.

arbetet med vatten, sanitet och hygien ett viktigt och prioriterat arbete som vi utför i 100 länder. Det utgör i sin tur en

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR

viktig del av att uppnå det globala målet att öka tillgången

UNICEF arbetar kontinuerligt med att påverka lagar och

till rent vatten, bra toaletter och hygien, främst i skolor och

regler inom områdena vatten, sanitet och hälsa. Under

i sjukvården.

2016 samarbetade vi bland annat med regeringarna i Mongoliet, Niger, Rwanda, Sudan och mer än ett dussin andra

Att ge barn till gång till rent vatten är en av våra viktigaste

länder.

prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- och avloppssys-

Klimatförändringarna har en negativ påverkan på tillgång-

tem, borrar brunnar, installerar pumpar, bygger toaletter

en på rent vatten såväl som avloppsystemen. Det är de

och utvecklar nya billiga metoder för att lösa vattenpro-

mest utsatta samhällena i låg- och medelinkomstländerna

blem. Vi arbetar också för förbättrad hygien och handtvätt

som drabbas värst. I slutet av 2016 hade 38 länder infört

genom att motivera, informera och utbilda människor i så-

regleringar för vatten på kommunnivå och hela 61 länder

väl regeringskorridorer som ute på landsbygden.

hade integrerat klimatförändringar och planer för att hantera katastrofer i sina riktlinjer. UNICEF arbetar med insatser

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2016

som gynnar barn och kvinnor och jobbar för att alla ska ha

• Tillsammans med våra partners nådde vi över 40 miljoner

tillgång till rent vatten.

människor med rent vatten. Dessutom fick 17 miljoner
tillgång till bättre toaletter och 16 miljoner fick produkter
för handtvätt och information om hur viktigt det är med
bra hygien. Aldrig tidigare har så många människor nåtts
under ett år med insatser inom vatten, sanitet och hygien.
• UNICEF var med och byggde och renoverade toaletter i
7 138 skolor i 71 länder runt om i världen.
• I Haiti jobbade UNICEF tillsammans med regeringen och
såg till att mer än 300 000 människor fick tillgång till rent
vatten, av dem var cirka 126 000 barn.
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Rent vatten
till familjer i Irak
I oktober 2016 återtogs staden Al Houd av Irakiska trupper.
Minor låg kvar på vägarna och oljefält stod i brand, men
UNICEF lyckades ändå ta sig fram till staden. Tillsammans
med lokala partners såg vi till att 1 500 familjer fick tillgång
till rent vatten, hinkar och hygienartiklar.

Personerna på bilderna har inget samband med texten.
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F OK U S O M R ÅDE 4

NÄRING

Det går inte alltid att se på barn om de är undernärda – tre fjärdedelar av de
barn som riskerar att dö av undernäring visar inga yttre tecken på svält. Det
livshotande tillståndet drabbar istället insidan av kroppen, framförallt hjärnan. UNICEF arbetar för att hälsorutiner ska förbättras så att alla barn mäts
och vägs, och att barn som lider av undernäring får behandling.

Näringsbrist gör att barn inte växer som de ska, att de lätt-

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2016

are blir sjuka och att deras mentala utveckling försämras.

• Under 2016 såg UNICEF till att tre miljoner barn fick liv-

Immunförsvaret påverkas, vilket minskar motståndskraf-

räddande behandling mot akut undernäring. Målet är att

ten mot de flesta sjukdomar, som diarré, luftvägsinfektio-

antalet barn som får behandling mot allvarlig undernä-

ner, mässling och malaria.

ring ska fördubblas till år 2020.
• UNICEF levererade livsviktigt näringspulver till 8,3 miljo-

Ungefär 155 miljoner barn är korta i växten på grund av

ner barn världen över.

näringsfattig diet och kroniska sjukdomar. Undernäring är

• Amning är en mycket effektiv metod att rädda små barns

ett av de största hoten mot barns liv och står bakom hälf-

liv. Om alla barn uteslutande ammades under sina första

ten av alla dödsfall bland barn under fem år, vilket innebär

sex månader i livet skulle barnadödligheten minskas

cirka tre miljoner barn varje år. Att motverka och behandla

kraftigt. I till exempel Burkina Faso jobbar UNICEF med

undernäring hos barn är ett av de nya globala målen.

stödgrupper för nyblivna mammor och diskuterar bland
annat amning, hygien, kost och barns utveckling. Stöd-

UNICEF samarbetar med regeringar och lokala organisationer för att ta ett helhetsgrepp på problemet med un-

grupperna har lett till att antalet mammor som ammar i
de här områdena har fördubblats sedan 2015.

dernäring. Vi arbetar med att hitta långsiktiga lösningar

• Brist på vitamin A leder till att barn får dålig motstånds-

och för att katastrofinsatser ska bli ännu mer effektiva.

kraft mot till exempel diarré, mässling och luftvägsinfek-

Familjer och samhällen spelar en avgörande roll i kam-

tioner. Genom att dela ut A-vitaminkapslar kan antalet

pen mot barns undernäring. Därför trycker vi på för att

barn som dör i dessa sjukdomar minskas med 25 pro-

regeringar ska stödja lokala initiativ som fokuserar på

cent. Under 2016 fick 273 miljoner barn i åldrarna sex

barns överlevnad och utveckling. I områden som har sto-

månader till fem år två doser med A-vitamin.

ra problem med torka och matbrist startar vi medicinska
näringscenter där undernärda barn får behandling och

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR

näringstillskott. Vi levererar mineraler och vitaminer, som

I Uganda lanserade UNICEF en kampanj tillsammans med

jod, järn och folsyra. Nya typer av näringslösningar har

partners för att öka medvetenheten om den långsiktiga be-

inneburit viktiga framsteg i kampen mot undernäring. Bra

tydelsen av näring, stimulans och andra viktiga faktorer för

näring är den bästa investeringen för att förbättra den to-

små barn. Samtidigt antog Ugandas regering en strategi

tala välfärden.

för barns tidiga utveckling.
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Näringsbehandling räddade
hundratusentals barn i Sydsudan
Under 2016 pågick en hungerkatastrof i flera länder i Afrika, bland annat i Sydsudan. Hundratusentals barn drabbades av undernäring. För
barn som lider av undernäring kan sjukdomar som lunginflammation
och malaria vara livshotande. Risken är nio gånger högre, än för ett
friskt barn, att sjukdomen får en dödlig utgång. UNICEF såg till att fler
än 210 000 barn under året fick behandling med näringsrik nötkräm
som gör att undernärda barn snabbt går upp i vikt.
Aweil i norra Sydsudan är ett av de värst drabbade områdena i landet.
UNICEF stöder en näringsklinik där barn vägs och mäts. De barn som
är undernärda får behandling med näringsrik nötkräm. Athill, en 28årig kvinna med sex barn, var en av de kvinnor som besökte kliniken
under 2016. Hon tog med sig sina tvillingar. Trots att tvillingarna var
åtta månader gamla vägde de lika lite som ett nyfött barn. Athill och
hennes familj hade inte ätit på över ett dygn. Med sig hem från kliniken fick Athill flera påsar näringsrik nötkräm för att kunna fortsätta att
behandla tvillingarna så att de ökade i vikt.

Personerna på bilderna har inget samband med texten.
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F OK U S O M R ÅDE 5

UTBILDNING

Utbildning är den bästa vägen ut ur fattigdom och utsatthet. Därför arbetar
UNICEF för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina
möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.

Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet. Det säger

• Tack vare arbetet med att förbättra utbildningssystemen

barnkonventionen. Men för många barn runt om i världen

runt om i världen har 52 procent av alla länder nu pro-

uppfylls inte den rättigheten. Mer än 121 miljoner barn i

gram för förskolor och tidig utveckling. 2013 var den siff-

grundskoleålder går inte i skolan överhuvudtaget och cirka

ran endast 31 procent.

250 miljoner barn lämnar skolan med bristande kunskaper
på grund av dålig kvalitet på undervisningen.

• UNICEF jobbar för alla barns rätt till utbildning i katastrofer. När Fiji drabbades av en cyklon i början av 2016
distribuerade vi bland annat 332 lådor med utbildnings-

Orsakerna är flera – många familjer som lever i fattigdom

material till 13 000 barn i förskolor. Tack vare det fick

har inte råd att betala skolavgifter, skoluniform och skol-

barnen möjlighet att fortsätta sin skolgång.

material, och många har lång väg till närmaste skola. Det

• I Irak gjorde UNICEF det möjligt för 334 000 flickor att

är också vanligt att barn med funktionsnedsättningar eller

fortsätta sin skolgång. Och i Nigeria fick över 24 000 flick-

barn från ursprungsbefolkningar diskrimineras och inte

or ekonomiskt bidrag så att de kan betala skolavgifterna.

har möjlighet att gå i skolan. Omkring 150 miljoner barn

• UNICEF fortsatte att jobba för att förbättra utbildnings-

mellan 5 och 14 år tvingas arbeta istället för att gå i skolan.

möjligheterna för barn med olika funktionsnedsättningar.
I till exempel Egypten fick 120 allmänna skolor tillgång till

UNICEF arbetar för att alla barn ska få tillgång till förskola

olika hjälpmedel som gjorde det möjligt för 1 326 barn

och en bra grundskola, lärare som är välutbildade och för

med funktionsnedsättning att börja skolan.

att skolan ska följa en läroplan som är anpassad efter barnen. Vårt arbete inom utbildning är ett direkt bidrag del av

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR

de globala målen som rör god utbildning från förskola till

I en rapport som UNICEF tagit fram framgår att ett av fyra

och med gymnasium och för att förbättra läs- och skrivkun-

barn som växer upp i konfliktdrabbade områden inte går i

nighet. Arbetet för att se till att alla barn får en utbildning

skolan. I 22 länder som är påverkade av konflikter runt om

av bra kvalitet pågår över hela världen.

i världen finns det omkring 24 miljoner barn som inte får
gå i skolan. Utan grundläggande läs- och skrivkunskaper

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2016

får de här barnen inte möjlighet att utvecklas och skapa en

• I katastrofområden runt om i världen fick 11,7 miljoner

bättre framtid. Ett av de nya globala målen som trädde i

barn stöd av UNICEF för att kunna fortsätta sin utbild-

kraft i januari 2016 innebär att säkerställa en inkluderande

ning.

och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt

• UNICEF såg till att 330 000 klassrum i 155 länder fick till-

lärande för alla barn innan 2030. UNICEF fortsätter tillsam-

gång till utbildningsmaterial och jobbade samtidigt för en

mans med partners att fokusera på behovet av utbildning i

mer jämlik och inkluderande undervisning.

katastrofdrabbade områden.
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Äntligen skolstart
Bröderna Hamzah och Bakr Malek gick i skolan en kort period innan familjen tvingades fly från Dera’a i Syrien till Jordanien för tre år sedan.
Sedan dess hade ingen av dem gått i skolan. Istället har de gått till ett
barn- och ungdomscenter som stöds av UNICEF. Men nu ska Bakr och
Hamzah äntligen få börja i en skola igen, tack vare en kampanj som drivs
av Jordaniens regering och UNICEF. Genom sociala kanaler och dörrknackningar uppmuntras föräldrar och vårdnadshavare, oavsett nationalitet eller flyktingstatus, att låta barnen gå i skolan. ”Jag saknar mina
vänner, mina lärare och jag saknar att lära mig saker”, säger Bakr, 10 år.
”Nu längtar jag efter att få börja skolan igen.”
”Jag vill bli läkare när jag blir stor, så att jag kan hjälpa människor”,
säger Bakr kvällen innan han började skolan igen. ”Men jag vet också
att jag kommer att tjäna massor med pengar.”

Personerna på bilderna har inget samband med texten.
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F OK U S O M R ÅDE 6

SKYDD MOT VÅLD OCH ÖVERGREPP

Världen över lever miljontals barn under mycket svåra och utsatta förhållanden.
UNICEF kämpar för att ge dem det skydd de behöver.

Alla barn har rätt till en barndom, men alldeles för många

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2016

blir bestulna på den. De som är fattigast och mest utsatta

• UNICEF såg till att 21 000 barn i olika konfliktdrabbade

löper störst risk och miljontals barn har ett särskilt behov

länder återförenades med sina familjer och nästan 33 000

av skydd – till exempel barn som arbetar, barn med funk-

barn togs om hand av fosterfamiljer som hittades i släk-

tionsnedsättningar och barn som utsätts för människo-

ten eller i hembyn.

handel.

• Vi såg till att tre miljoner flickor som drabbats av katastrofer fick psykosocialt stöd och vård.

Utmaningarna för att skydda barn mot våld och övergrepp

• Cirka 4,6 miljoner flickor, pojkar och kvinnor i katastrofom-

är både stora och komplexa. Ett barn som tvingas lämna

råden i 53 länder fick vård och hjälp mot könsbaserat våld.

skola och familj för att arbeta kan lätt bli utnyttjat. Och

• Arbetet med att få stopp på rekryteringen av barn till beväp-

barn som utnyttjas riskerar att bli offer för till exempel dro-

nade grupper resulterade i att dubbelt så många barn släpp-

ger och människohandel.

tes fria under 2016 som året innan. Vi var med och såg till att
över 21 400 barn släpptes fria från olika beväpnade grupper,

UNICEFs arbete går ut på att stärka samhällets skyddsnät.

och att 11 300 barn kunde återförenas med sina familjer. De

Det innebär allt från att införa nya lagar och regelverk till att

barn som inte kunde återförenas fick stöd på annat sätt, till

försöka ändra attityder och gamla traditioner. Vi ger barnen

exempel med boende, psykosocialt stöd och utbildning.

akut hjälp, rehabilitering och utbildning. Men framför allt
arbetar vi förebyggande genom att påverka lagstiftning, ut-

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR

bilda polisen, sprida information och se till att barnen går i

UNICEF genomförde en kampanj för att öka medvetenhe-

skolan. Att motarbeta diskriminering, barnäktenskap och

ten om hur viktigt det är att skydda barn från sexuellt utnytt-

våld mot flickor är en viktig del av de globala målen.

jande på internet. Kampanjen nådde 13 miljoner människor.
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Insatser mot
könsstympning i Somalia
Batula Sid Barakow från Somalia har assisterat
kvinnor vid förlossningar under 25 års tid. I Somalia är traditionen med könsstympning av flickor
vanlig och många familjer frågar Batula om hon
kan utföra ingreppet på deras döttrar. Batula har
utfört ingreppet tidigare men efter att hon deltog i
en kurs i huvudstaden Mogadishu tar hon avstånd
från könsstympning.
UNICEF samarbetar med lokala aktörer i Somalia
för att utbilda befolkningen om mänskliga rättigheter, tolerans och jämlikhet. För Batula betydde
kursen mycket och hon jobbar nu aktivt för att förhindra att andra utför ingreppet. ”Som mamma
är det svårt att se hur kvinnor lider på grund av
mitt tidigare misstag”, berättar hon. ”Jag kommer att göra allt för att mina barnbarn inte ska behöva lida på samma sätt.”

Personerna på bilderna har inget samband med texten.
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F OK U S O M R ÅDE 7

MOTARBETA UTANFÖRSKAP

De barn som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap är i första hand barn som lever
i ekonomisk utsatthet i kombination med andra sociala problem och skolsvårigheter.
UNICEF arbetar ständigt med att motverka strukturer och attityder som diskriminerar
och som orsakar utanförskap.

Barn och unga som inte får sina rättigheter tillgodosedda

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2016

ges inte möjlighet att delta i samhället fullt ut. De får sämre

• UNICEF har varit med och utformat och implementerat

förutsättningar att nå sin fulla potential. Barnen uppger själ-

program som ger utsatta familjer kontantbidrag i över

va hur ett ekonomiskt och socialt utanförskap ger konse-

70 länder. Bidraget gör att familjerna får möjlighet att

kvenser inom en rad olika livsområden: dålig kosthållning,

låta sina barn gå i skolan, få tillgång till sjukvård och ett

svårigheter att klara av skolarbetet, negativa effekter på häl-

stöd att bygga upp sina liv. Tack vare programmen nåd-

san, dålig självbild och självkänsla, depressioner, ilska, destruktiva livsval och låga förhoppningar om framtiden.

des fler än 179 miljoner barn av extra stöd.
• I Turkiet, som har tagit emot fler flyktingar än något annat land, har UNICEF tillsammans med regeringen tagit

UNICEF arbetar med att visa hur ojämlika många samhäll-

fram ett program för att öka säkerheten för de mest ut-

en är och hur detta drabbar diskriminerade och marginali-

satt kvinnorna och barnen. UNICEF stöder också reger-

serade grupper. Vi arbetar också med att motverka struk-

ingens utökning av programmet för kontantbidrag. Pro-

turer och attityder som diskriminerar, till exempel att unga

grammet hjälper 230 000 barn på flykt att få utbildning.

flickor tvingas gifta sig och avbryta sin utbildning. Vårt
arbete med att bryta socialt utanförskap och stärka sociala

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR

skyddsnät är ett av de globala målen.

Varje barnäktenskap innebär en förstörd barndom och en
förlorad framtid. Fattigdom är den främsta orsaken till att
föräldrar väljer att gifta bort sina barn och särskilt sina
döttrar. Flickor upplevs som en ekonomisk börda och det
tidiga giftermålet ses då som den enda möjligheten för
familjens överlevnad. Många flickor slutar att gå till skolan
när de har gift sig. Under 2016 var UNICEF delaktig i arbetet med att förändra inställningen till barnäktenskap i tolv
länder där 1,7 miljoner människor nåddes av aktiviteterna.
Under året har 22 länder antagit planer som reglerar hur
man kan stoppa barnäktenskap.
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Utvecklingsmöjligheter
för barn med
funktionsnedsättning
Tamanu är fem år och bor i ögruppen Vanatu i Stilla
havet. När den kraftiga cyklonen slog till mot ögruppen 2015 förstördes familjens hus och Tamanus skola.
Det var en förberedande skola för barn med funktionsnedsättning. Men med stöd från UNICEF har skolverksamheten under 2016 kommit igång igen och den har
till och med kunnat utökas. Skolan erbjuder program
för omsorg, utvecklingsmöjligheter och stödfunktioner
för barn som Tamanu. Där får de möjlighet att lära sig
nya saker, växa, leka och utvecklas i sin egen takt med
stöd av specialpedagoger. När barnen är redo slussas
de sedan över till den vanliga skolan för att fortsätta sin
skolgång. Tamanu går nu i en vanlig skola som hon
tycker mycket om. ”Jag älskar att sjunga och måla och
att leka med mina kompisar”, säger hon.

Personerna på bilderna har inget samband med texten.

Effektrapport – 2016 | 19

KATASTROFINSATSER

UNICEF arbetar varje år i många katastrofområden runt om i världen. 2016 arbetade vi
med katastrofinsatser i 344 katastrofer i över 108 länder. Eftersom vi arbetar i nästan
alla världens länder är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja
hjälpa barnen direkt.

I konflikt- och katastrofområden är det alltid barnen som

• I Sydsudan fick 219 000 barn behandling mot undernä-

drabbas värst och måste snabbt få sjukvård, tak över hu-

ring. Och tack vare ett utbildningsprogram kunde 314 000

vudet, mat, rent dricksvatten, toaletter, vaccin, skydd mot

barn gå tillbaka till skolan trots den pågående krisen.

övergrepp och möjlighet att fortsätta sin skolgång.

• UNICEF var med i kampen mot zikaviruset. Vi stöttade
regeringarna i de drabbade länderna i Latinamerika med

Eftersom UNICEF arbetar i nästan alla länder i världen är vi

att identifiera sätt att minska antalet myggor och genom

oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja

att sprida kunskap om hur människor kunde skydda sig

hjälpa barnen direkt. Och vi stannar alltid kvar så länge bar-

för att undvika att bli stuckna.

nen behöver oss. Aldrig tidigare har UNICEF hanterat så

• UNICEF har tillsammans med partners jobbat för att flick-

många katastrofer samtidigt. Under året fanns vi på plats i

or och unga kvinnor ska få tillgång till bättre toaletter och

bland annat Syrien, Ukraina, Jemen, Sudan och Irak.

få möjlighet att sköta sin hygien när de har mens. Nu har
1,3 miljoner flickor i 7 183 skolor fått tillgång till bättre
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toaletter och hygienmöjligheter. En av de avgörande or-

• Under 2016 arbetade UNICEF i 344 olika katastrofer i 108

sakerna till att flickor väljer att inte gå i skolan är bristen

länder. Det är det största antalet katastrofer sedan 2005.

på ordentliga och separata toaletter för flickor och pojkar.

• UNICEF såg till att 29 miljoner människor runt om i världen
fick tillgång till rent vatten, toaletter och hygieninsatser.
• Vi såg till att 11,7 miljoner barn i konflikt- och katastrofdrabbade länder fick möjlighet att gå i skolan.
• I Jemen genomförde vi många katastrofinsatser, till exempel vaccinerades 4,7 miljoner barn mot polio, vi stöttade utbildningsinsatser, gav kontantbidrag till utsatta
familjer och såg till att barn fick psykosocialt stöd för att
bearbeta vad de varit med om.
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Medicinsk vård efter
jordbävningen i Nepal
Hus, skolor och sjukhus förstördes efter jordbävningen 2015 i Nepal. UNICEF har under 2016 fortsatt arbetet med återuppbyggnaden. Till exempel
bidrog vi med tältanpassade hälsocenter för läkarvård och såg till att sjukvården kunde fortsätta. Vi
slog också upp tält där gravida kvinnor, ammande
mammor och deras små barn kunde stanna under
den kalla vintern. I varje tält fanns det plats för 12
mammor och deras barn. I tältet som Ganga Aryal,
20 år, bodde i var det varmt och ombonat. Som
förstagångsmamma var Ganga nervös, men hon
blev väl omhändertagen av personalen som fanns
på plats dygnet runt. ”Jag har mycket som jag är
orolig för”, berättade Ganga. ”Jag oroar mig för
mitt hem i byn, min familj och att vi måste bygga
upp vårt hus igen. Men här i tältet känner jag mig
åtminstone säker på att mitt barn kommer att få en
varm och trygg start i livet.”

Personerna på bilderna har inget samband med texten.
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ÖRONMÄRKTA INSAMLINGAR 2016

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 s. 25). Ibland finns dock möjlighet för givare att öronmärka
gåvan till ett specifikt område eller land.

Under 2016 gick många öronmärkta gåvor bland annat till

• Alla skolor som ingår i utbildningsprojektet har fått ett

barn på flykt. Ett annat exempel är UNICEFs projekt i Mon-

speciellt klassrum för elever med funktionsnedsättning.

goliet för att ge fler barn med funktionsnedsättning möjlig-

Det har också byggts utrymmen för fysisk träning på alla

het att gå i grundskola.

skolor, samt nya toaletter och handfat.
• Ett antal av lärarna på fyra olika skolor har också fått stöd

UTBILDNING I MONGOLIET

från lärare som arbetar på de specialskolor som finns för

Operation Dagsverke är en insamlings- och informations-

barn med funktionsnedsättning i huvudstaden. Lärarna

kampanj där svenska elever hjälper till att ge barn någon

har besökt deras skolor och varit med i undervisningen.

annanstans i världen en plats i ett klassrum. Under insam-

• Den regionala utbildningsmyndigheten i Khuvsgul har ock-

lingen utför eleverna ett dagsverke där de intjänade peng-

så fått extra pengar från den statliga utbildningsbudgeten

arna går till skol- och utbildningsprojekt i andra länder, ge-

för att anställa speciallärare, något de inte hade tidigare.

nom UNICEF Sverige. 2016 års Operation Dagsverke gick
till UNICEFs utbildningsprojekt I Mongoliet. Många skolor

RENT VATTEN OCH TOALETTER I MADAGASKAR

har inte de resurser som krävs för att undervisa barn med

I Boyenregionen i Madagaskar ligger byn Ambarinanahary,

funktionsnedsättning och lokalerna är inte anpassade utef-

där har UNICEF genomfört ett projekt som innebär ökad

ter deras behov. Endast sex skolor i hela landet är anpassa-

tillgång till rent vatten och förbättrade hygienvanor för regi-

de till barn som har någon form av funktionsnedsättning

onens invånare. Nya vanor ger byns invånare en bättre häl-

och alla dessa skolor ligger i huvudstaden Ulaanbaatar.

sa genom minskad bakteriespridning och diarré. Alla har

UNICEF riktar sitt arbete i Mongoliet mot barn som lever i

tillgång till rent vatten och byns skola och vårdcentral har

fattigdom och barn med funktionsnedsättning, genom att

fått rinnande vatten. Skolan lär ut bättre rutiner för hand-

samarbeta nära med landets regering för att förbättra sko-

tvätt och en bättre hygien. Ingen utför inte sina behov ut-

lorna i utsatta områden.

omhus utan varje hushåll har tillgång till en egen latrin.

EXEMPEL PÅ INSATSER SOM HITTILLS GJORTS MED

KATASTROFINSATSER FÖR SYRISKA BARN

PENGARNA FRÅN OPERATION DAGSVERKE 2016

Kriget i Syrien har skapat en humanitär katastrof av enorma

• 400 personer inom de lokala myndigheterna, lärare, stu-

mått som har pågått i sex år. Hälften av alla syrier har tving-

denter och föräldrar har deltagit i flera utbildningar och

ats fly från sina hem och över sex miljoner barn i Syrien är

möten för att skapa en inkluderande utbildning.

i behov av humanitär hjälp. Dessutom lever 2,4 miljoner
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syriska barn som flyktingar i Libanon, Turkiet, Jordanien

var otillräckliga och det fanns i princip inga statliga eller

och andra länder.

kommunala system för att hantera ärenden.

UNICEF ger sedan kriget startade omfattande humanitärt

UNICEF har tillsammans med partners jobbat för att stärka

stöd till barn och familjer i Syrien och dess grannländer.

lagstiftningen. Nu har Albanien ett starkare system för att

UNICEF leder samordningsgrupperna för vatten och sa-

kunna skydda barn mot våld och övergrepp (i hemmet, sko-

nitet, utbildning, näring och hälsa och skydd mot våld och

lan och i samhället), även om mycket återstår att göra för

övergrepp.

att det ska vara ett välfungerande system.

Exempel på UNICEFs insatser under 2016 i Syrien
• Ungefär 440 000 barn fick psykosocialt stöd för att hantera de trauman de har mött.
• Nästan tre miljoner barn fick grundläggande skolmaterial
som en del av UNICEFs ”Back-To-Learning” kampanj.
Skolan spelar en viktig roll i katastrofer och ger barnen en
känsla av rutin och normalitet. Barnen får en möjlighet att
bearbeta det de varit med om.
• Vi var med och vaccinerade 3,5 miljoner barn under fem
år mot polio.
SKYDD FÖR BARNEN I ALBANIEN
I Albanien är det vanligt att barn och unga utsätts för misshandel, övergrepp och vanvård. För att ändra på det har vi
länge arbetat långsiktigt för att bygga upp ett nationellt
skyddsnät kring barnen.
Landet hade tidigare ett väldigt svagt system för att förebygga och hantera våld och övergrepp mot barn. Lagarna
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SÅ ANVÄNDS
DINA PENGAR
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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 avsnittet berättar vi om hur pengarna används och fördelas.

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
GRANSKAR VÅR VERKSAMHET UNICEF
Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att organisationen
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 ADMINISTRATION OCH TILL ATT BEDRIVA INSAMLING?
Under 2016 gick 1 procent av våra intäkter till administration. I dessa kostnader ingår till exempel kostnader för lokaler, IT-kostnader och revisionskostnader. 10 procent av våra
kostnader gick till att bedriva insamling, vilket innebär att vi
investerar pengar för att öka våra etintäkter – 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 2016 med 2% procent jämfört
med 2015. Utöver IKEAs bidrag på 219 miljoner ökade företagsinsamlingen med 10 procent. 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
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UNICEF SVERIGES INTÄKTER OCH KOSTNADER – UTVECKLING 2003 – 2016 (TKR)

Intäkter

Kostnader

800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

SÅ ANVÄNDES DIN GÅVA 2016

Arbete i utvecklingsländer: 86 %
Insamling: 10 %
Arbete för barn i Sverige: 3 %
Administrationskostnader: 1 %
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2016

HUR FÖRDELAS PENGARNA SOM
SKÄNKS TILL UNICEF?
När man skänker till UNICEF kan man antingen välja att

helheten, investera där pengarna behövs bäst, testa inno-

ge en allmän gåva – det vill säga pengar som UNICEF kan

vativa lösningar och arbeta för barnen på lång sikt. Det

använda där det behövs som mest – eller välja att öron-

sänker också kostnaderna för att administrera bidraget.

märka gåvan till ett särskilt område, som katastrofinsatser
för barn på flykt eller till barns utbildning i Nepal.

UNICEF fördelar gåvor som inte öronmärks enligt strikta
principer. Vi utgår från vad vi vill uppnå genom vår strate-

Pengar som inte öronmärks kan UNICEF använda för att

giska plan för arbetet (se s. 31) och pengarna fördelas base-

arbeta långsiktigt för framtiden och skapa varaktiga för-

rat på behov. Det betyder att mest pengar går till de som

ändringar inom många olika områden. Det kan handla om

behöver det som mest: länder med hög barnadödlighet, låg

insatser för att nå de mest missgynnade barnen, eller ar-

BNP per capita och störst andel barn i befolkningen. Fördel-

bete i ”bortglömda” länder och områden som kanske inte

ningen ska vara långsiktig och förutsägbar, men plötsliga,

får så stort utrymme i media. Det gör det möjligt att se till

oförutsedda behov ska också kunna tillgodoses.

VAD GICK PENGARNA TILL 2016?
SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER FOKUSOMRÅDE 2016

SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER REGION 2016

Hälsa: 27%

Länder i Afrika, söder om Sahara: 57 %

Utbildning: 21%

Mellanöstern och Nordafrika: 19%

Vatten, sanitet och hygien: 19%

Asien: 17%

Näring: 12 %

Regionöverskridande: 3%

Skydd mot våld och övergrepp: 12 %

Latinamerika och Karibien: 3%

Motarbeta utanförskap: 7%

Central- och Östeuropa

Hiv och aids: 2%

samtforna Sovjetrepubliker: 3 %
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UNICEF
– EN UNIK
ORGANISATION
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När UNICEF startades var tanken att göra en kortvarig insats
efter andra världskriget för att hjälpa barn i Europa och Asien.
Men det visade sig att behoven var större än så. UNICEFs arbete blev en kamp för att rädda barns liv och säkerställa alla
barns rättigheter över hela världen. Kampen har pågått sedan
1946 och behövs än idag.

UNICEF arbetar i 190 länder för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande – både på
lång sikt och i katastrofer. Uppgiften är att skapa varaktiga förändringar, inte bara för några barn i en by
eller i ett land, utan för alla barn i hela världen. Det
handlar om att förverkliga barnkonventionen och se
till att alla barn får rent vatten, hälsovård, vaccin, skola, hjälp i katastrofer och skydd mot våld, övergrepp
och diskriminering. Sedan starten har UNICEF nått
fram till och förbättrat villkoren för fler barn än någon
annan humanitär organisation i historien.
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VAD VILL VI UPPNÅ?
Hur UNICEF ska utföra sitt arbete bestäms av en strategisk

(sätt att mäta framsteg). Målen gäller från januari 2016

plan som beskriver vår vision och organisationens strate-

fram till år 2030.

gier över ett antal år. Från och med 2014 och till och med
2017 prioriterar planen sju fokusområden. Alla fokusområ-

Tillsammans med de globala målen antogs även en politisk

den hjälper till att uppfylla barns rättigheter. Tillsammans är

deklaration, en plan för finansiering och ett system för hur

detta direkt avgörande för barns möjligheter till en bra upp-

målen ska följas upp. Alla dessa delar bildar tillsammans

växt och ett gott liv. I varje fokusområde i den strategiska

Agenda 2030, i vilken de globala målen alltså är en del.

planen ingår också UNICEFs arbete under humanitära kriser som konflikter och naturkatastrofer, där det är vår upp-

Även i världens rika länder kämpar vi för barns rättigheter. I

gift att hjälpa och skydda barnen.

Sverige arbetar vi i första hand med att samla in pengar till
UNICEFs internationella verksamhet men också med påver-

I september 2015 antogs de 17 globala målen för hållbar

kansarbete mot politiker och beslutsfattare i Sverige. Vi har

utveckling av alla världens stats- och regeringschefer.

fem prioriterade områden för arbetet i Sverige: barnkonven-

Målen ska bidra till en miljömässigt, ekonomiskt och so-

tionen som svensk lag, barn på flykt, handel med barn, barn

cialt hållbar utveckling och gäller i alla världens länder.

i socialt utanförskap och arbete för att uppfylla de globala

Det är respektive lands regering som har huvudansvaret

målen. UNICEF Sverige har också som mål för insamlingen

för att landet ska nå målen. Men för att det ska lyckas

att bidragen till UNICEF ska växa med 15 procent varje år för

krävs att alla i samhället tar ansvar och bidrar. Under de

att nå de strategiska målen om att ännu fler barns rättighe-

17 målen finns 169 delmål och ett stort antal indikatorer

ter ska uppfyllas.

De globala målen och barns rättigheter
Efter flera år av tuffa förhandlingar har världens ledare

ut grundskolan och att ändra diskriminerande attity-

enats om 17 mål som kommer att göra livet bättre för

der mot kvinnor och flickor. Alla dessa områden har

miljarder människor, och förhoppningsvis styra in ut-

fått egna mål, som alltså samverkar med varandra.

vecklingen på en hållbar kurs som går mer i linje med
vad vår planet klarar av. I januari 2016 började de 17

Vi är också glada för att många av delmålen tydligt

nya globala målen för hållbar utveckling av alla värl-

anger ambitionen om att alla barns rätt till utbildning,

dens stats- och regeringschefer att gälla. Målen gäller

hälsovård, vatten och sanitet, inflytande och skydd

fram till år 2030 och ska bidra till en miljömässigt, eko-

från våld och övergrepp ska bli verklighet. Det är i den

nomiskt och socialt hållbar utveckling och gäller i alla

egna vardagen som barn världen över kommer märka

världens länder. UNICEF välkomnar särskilt de långsik-

om vi har lyckats eller inte. Om 15 år har vi svaret.

tiga satsningarna på att få ner barnadödligheten och
förbättra barns liv.

Det som lyfts fram som särskilt viktigt är:

De nya utvecklingsmålen är många och mycket ambi-

• att få slut på fattigdom och hunger.

tiösa. De täcker bland annat in områden som hållbar

• att målen gäller för alla världens länder.

tillväxt, bredare deltagande i beslutsprocesser, större

• att målen gäller alla människor då alla har samma

jämlikhet och att få bort system och attityder som diskriminerar delar av befolkningen.

rättigheter utifrån parollen – ”leave no one behind”.
• att ökad jämställdhet nås och att kvinnors och flickors
rättigheter stärks.

För att ytterligare få ned barnadödligheten behöver vi

• att ökad jämlikhet inom och mellan länder nås.

till exempel öka familjers tillgång till vatten och sanitet,

• att mest stöd ges till de fattigaste länderna och

förbättra sjukvården, se till att fler flickor och pojkar går
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länder i konflikt.

Unicefs strategiska
plan 2014 – 2017
Nedan följer några exempel på mål och delmål i den strategiska planen. Dessa mål ska vara uppnådda i slutet av
2017. För att läsa mer, se den fullständiga planen.
1. Hälsa
• I minst 60 länder ska minst 80 procent av alla födslar

Barnkonventionen
är vårt uppdrag

ske med hjälp av utbildad personal.
• Alla länder där polio finns kvar ska bli fria från sjukdomen.
2. Hiv och aids
• Antalet barn under 15 år som årligen smittas av hiv ska

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets
rättigheter – ett banbrytande dokument

ha minskat från 260 000 till 40 000.
• Antalet barn under 15 år som har tillgång till hivbehandling
ska ha ökat från 34 till 90 procent.

där alla barn, oavsett kultur, nationalitet,
religion, kön eller andra förutsättningar

3. Vatten, sanitet och hygien

för första gången sågs som individer

• Andelen av världens befolkning som har tillgång till rent

med universella rättigheter. Barnkonventionen innehåller 54 bestämmelser om
mänskliga rättigheter för barn.
De grundläggande principerna är:

dricksvatten ska ha ökat från 89 till 92 procent.
• I ytterligare 50 länder ska minst 50 procent av alla skolor ha toaletter och möjlighet till handtvätt.
4. Näring
• Antalet barn under fem år som är undernärda ska ha

Artikel 2:

Alla barn har samma
rättigheter och lika värde

minskat från 171 till 100 miljoner.
• I ytterligare 22 länder ska minst 90 procent av barnen
under fem år få A-vitamintillskott.

Artikel 3:

Barnets bästa ska beaktas
vid alla beslut som rör barn

5. Utbildning
• Idag står 57 miljoner barn utanför skolan. Målet är att

Artikel 6:

Alla barn har rätt till liv
och utveckling

alla ska ha en plats i en skolbänk.
• Minst 91 procent av alla barn ska ha gått klart grundskolan.

Artikel 12: Alla barn har rätt att
uttrycka sin mening

6. Skydd mot våld och övergrepp

och få den respekterad

• Andelen flickor som gifter sig före 18 års ålder ska ha
minskat med 34 procent.

196 länder har skrivit under och förbundit

• I tio länder ska antalet barn under 14 år som utsätts för

sig att följa reglerna, och det står inskrivet

fysiskt våld av närstående ha minskat med tio procent.

i artikel 45 att det är UNICEFs uppdrag att

• I fem länder ska andelen barnarbete ha minskat med

se till att de håller vad de lovat. Det ger

20 procent.

oss ett unikt inflytande.Tillsammans med
barnkonventionen är millenniemålen och

7. Motarbeta utanförskap

konventionen om avskaffande av all slags

• Antalet barn som lever i extrem fattigdom ska ha minskat

diskriminering av kvinnor (CEDAW) vägledande för UNICEFs arbete.

från 550 till 447 miljoner.
• 52 länder ska ha utvecklat sitt system för skydd av barn.
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HUR ARBETAR VI? – STRATEGIER,
KAPACITET OCH KUNNANDE
VI HAR HELHETSPERSPEKTIVET

VI ÄR EXPERTER PÅ BARNFRÅGOR

De svårigheter utsatta barn möter hänger ofta ihop. Ett

För att arbeta hos UNICEF ställs höga krav på professionell

hungrigt barn löper större risk att bli sjukt än ett barn som

kunskap och erfarenhet, men också på ett genuint enga-

får tillräckligt med näring. Ett sjukt barn slutar oftare gå i

gemang för barns rättigheter. Vi har också ett omfattande

skolan jämfört med ett friskt barn. Ett barn som inte går i

nätverk av forskare och experter som hjälper oss utanför

skolan är mer utsatt för utnyttjande och exploatering. Där-

organisationen. Ute i fält finns en rad yrken representerade

för arbetar vi med barn utifrån ett helhetsperspektiv. Vi föl-

– alltifrån läkare och sjuksköterskor till personer som arbetar

jer barnen under hela deras uppväxt – hela vägen från

med vatten och sanitet, infrastruktur samt projektplanering

mammas mage och ut i vuxenlivet.

och utvärdering.

VI ARBETAR FÖR OCH MED BARN PÅ ALLA NIVÅER
För att kunna skapa varaktiga förändringar i barns liv måste
vi arbeta långsiktigt på alla nivåer i samhället. Vi samarbetar med alla – med barnet, familjen, lokala hjälporganisationer, myndigheter och regeringar. UNICEF samarbetar också
med enskilda organisationer som Läkare utan gränser, Rädda Barnen och Plan, med representanter för världsreligionerna och med företag, media och inflytelserika personer
som våra goodwillambassadörer.
ETT ANTAL VIKTIGA PRINCIPER STYR VÅRT ARBETE
UNICEF ska stärka ländernas förmåga att lösa de utmaningar
som finns. Politisk opartiskhet och långsiktig, universell närvaro är också viktiga principer, speciellt för möjligheten att
stanna och fortsätta arbetet för barns bästa under och efter
krig och katastrofer. Rättviseperspektivet har sedan länge varit en utgångspunkt för UNICEF eftersom alla barns lika rättigheter står i centrum för vårt arbete. Modern forskning visade att det som tidigare setts som moraliskt riktigt också är det
mest kostnadseffektiva. Biståndet riktas därför särskilt till de
mest utsatta för att minska klyftorna mellan rika och fattiga
länder och befolkningsgrupper, mellan stads- och landsbygdsbefolkning och mellan pojkar och flickor.
VI HAR ETT UNIKT INFLYTANDE
Som en del av FN har vi ett stort inflytande på alla som
bestämmer i världen, och makthavare lyssnar på oss. Vi
sitter med vid förhandlingsborden och för en dialog kring
lagändringar, handlingsplaner och omprioriteringar i staters budgetar för att länderna ska kunna leva upp till barnkonventionen. Tack vare att vi är ett politiskt och religiöst
obundet FN-organ har vi möjlighet att nå fram till barn
överallt. Vi arbetar för barns bästa oavsett styrelseskick
och finns på plats i länder som Nordkorea där vi har mandat att hjälpa barnen.
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HUR VET VI ATT VÅRT ARBETE
GER RESULTAT?
Att utvärdera och lära från resultaten av våra insatser är en

Under 2016 utfördes också ett antal revisioner i länder där vi

lika viktig som komplex utmaning.

har programverksamhet och på region- och huvudkontor.
Samtliga finns, eller kommer att finnas, tillgängliga för all-

Det är en viktig utmaning eftersom miljontals barn är bero-

mänheten på den internationella hemsidan.

ende av att våra resurser används effektivt och ger resultat,
och eftersom våra givare vill vara säkra på just den saken

För att ytterligare öka öppenheten kring våra resultat deltar vi

för att fortsätta bidra. Och den är komplex eftersom stora

sedan tre år tillbaka i ett internationellt biståndsinitiativ kallat

delar av vårt arbete handlar om att ge barn tillgång till ex-

The Aid Transparency Initiative (IATI). På IATI:s hemsida finns

empelvis rent vatten och hälsovård – men även om att för-

redan detaljer om arbetet.

ändra attityder till exempelvis kvinnlig könsstympning. Det
är ett arbete som tar tid. Många gånger kan också flera or-

VI FORSKAR OCH UPPFINNER NYA LÖSNINGAR

ganisationer ha liknande mål och då kan framgången vara

Kunskapsbanken fylls också på från den forskning som bland

beroende av den gemensamma insatsen och något som en

annat bedrivs av vårt forskningscenter i Florens, Italien. Forsk-

enskild organisation inte kan ta åt sig äran för.

ningen fokuserar på områden som rättviseklyftor, fattigdom,
barns rättigheter, våld, exploatering och socialt skydd. Dessut-

UNICEF har utvecklat en omfattande mekanism för att göra

om samarbetar vi med en rad universitet och forskningsnät-

utvärdering möjligt. Den strategiska planen innehåller kon-

verk över hela världen, och hittar nya lösningar på problem

kreta resultatområden för vart och ett av de sju fokusområ-

som hotar barns överlevnad och utveckling.

dena. 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
UTVECKLINGEN PÅ TVÅ OLIKA SÄTT
Vi studerar dels hur situationen för kvinnor och barn förändras över tid, till exempel barnadödligheten och hur socioekonomiska och politiska trender utvecklas. På det sättet kan vi dra slutsatser om effekten av UNICEFs program
och policyarbete. Dels 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 exempel på utvärderingar från 2016, och länkar för dig som vill
läsa mer. Det centrala ansvaret för uppföljning och utvärdering ligger hos vårt utvärderingskontor hos högkvarteret
i NewYork. De flesta utvärderingar, studier och undersökningar av arbetet är tillgängliga för allmänheten på vår internationella hemsida: Evaluation and Research Database
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