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I UNICEF Sveriges effektrapport 2014 vill vi berätta
för dig som givare och samarbetspartner om hur
dina pengar används och vilka fantastiska resultat
det får.
En liten pojke i Nigeria blev vaccinerad mot mäss
ling tack vare att vaccinationskampanjer nådde
ut till hans avlägsna by. En flicka med funktions
nedsättning i Marocko fick börja skolan och under
visas i ett riktigt klassrum för första gången. En
flicka i Sydsudan, som drabbats av landets konflikt,
fick tillgång till hygienprodukter som gjorde
att hon kunde hålla sig ren och skydda sig mot
smittsamma sjukdomar. En ung pojke frisläpptes
från en beväpnad grupp i Afghanistan tack vare
UNICEFs förhandlingar med krigsledare i landet.
Nu får han möjlighet att bearbeta sina traumatiska
upplevelser för att återvända till ett liv utan våld.
Det här och mycket annat blev möjligt tack vare
ditt stöd till UNICEFs arbete.

oss till vapenvilor i krigsdrabbade områden. 2014
var också ett innovationsår fyllt med nya lösningar
som ger långsiktiga och positiva effekter i barns liv.
Det är vår skyldighet att visa våra givare, samar
betspartners och framför allt barnen att vårt arbete
ger resultat, och det är ett ansvar vi axlar med
stolthet. Det är helt och hållet tack vare dig som
givare och samarbetspartner som vi kan fortsätta
det viktiga arbetet, ända till den dag då alla barn
världen över får sina rättigheter tillgodosedda
och UNICEF inte längre behövs.
Det finns alltid ett sätt att förändra barns liv och vi
gör det tillsammans.

RAPPORTEN OCH RESULTATEN
Målet med vår effektrapport är att berätta för dig
som givare och samarbetspartner om vilka resultat
UNICEFs arbete faktiskt får för barn runt om i värl
den. Rapporten redogör för varför UNICEF finns,
hur vi arbetar inom olika områden, hur pengarna
används, vilka mål UNICEF har och hur målen följs
upp. Men den visar framför allt exempel på de resul
tat som vårt arbete under 2014 har lett till för barn.
VÅRT ANSVAR
2014 beskrivs av vår högste chef Anthony Lake
som ett förödande år för barnen. Miljoner barn
drabbades av katastrofer och konflikter och nya
hot som ebolautbrottet gjorde att länder flytta
des flera år bakåt i utvecklingen. Aldrig någonsin
tidigare har UNICEF hanterat så många katastrofer
samtidigt. Men det var också ett år fyllt av fram
steg i vårt arbete för barns rättigheter. Vi lycka
des nå barn i de mest avlägsna byar och vi lyck
ades nå de mest behövande genom att förhandla

Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare
UNICEF Sverige
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RESULTAT
FÖR
BARNEN
2014

I det här avsnittet vill vi presentera några exempel
på resultat som uppnåddes med din hjälp under
förra året. Mer information om vilka mål och
strategier UNICEF har för arbetet hittar du senare
i rapporten (s. 30–33).
Med barnkonventionen och millenniemålen som
utgångspunkt (se s. 31) 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 naturkatastro
fer. 2014 var vi på plats vid 294 katastrofer i 98
länder.
På följande sidor hittar du många exempel på fantas
tiska resultat – som tack vare dig blivit möjliga.
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FOKUSOMRÅDE 1

HÄLSA

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

• 22 miljoner barn i åldrarna sex månader till
15 år vaccinerades mot mässling.
• UNICEF köpte sammanlagt in 2,7 miljarder doser
vaccin till 100 länder.
• I mars 2014 förklarades Sydostasien vara helt fritt
från polio efter tre år utan ett enda nytt poliofall.

Varje dag dör 16 000 barn under fem år. Nästan
hälften dör redan under sin första månad i livet.
De flesta dör av sjukdomar som går att förebygga
som lunginflammation, diarré och malaria. Under
näring och brist på rent vatten och sanitet bidrar
till mer än hälften av dödsfallen.
UNICEF arbetar för att alla barn ska få omsorg, rent
vatten, bra hygien, näringsriktig mat och hälsovård
så att de får möjlighet att överleva, växa upp och
utveckla sina fysiska och psykiska färdigheter.
Arbetet är direkt knutet till förverkligandet av
millenniemål 4 (sänkt barnadödlighet) och mål 6
(att bekämpa hiv, aids och andra sjukdomar), men
bidrar också till mål 1 (fattigdom och svält).
Det är oftast inga komplicerade insatser som krävs.
Och man bedömer det vara möjligt att reducera
barna- och mödradödligheten med två tredjedelar
bara genom att använda välkända och beprövade
metoder inom hälsa och näring. Att se till att utsatta
grupper kan få den här hjälpen är en prioritet i fattiga
länder och regioner över hela världen.
EXEMPEL PÅ RESULTAT 2014:
• UNICEF levererade över sju miljoner doser
poliovaccin, vilket bidrog till att antalet fall
av polio minskade från 53 fall under 2013,
till endast sex

stycken under 2014. För att 
utrota polio är det viktigt att förhindra ny
smittspridning genom vaccinationer.
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PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• Tillsammans med lokala hälsomyndigheter i
Indonesien genomförde UNICEF undersökningar
som visade att föräldrar inte gav sina barn
zinktillskott, som används för att bota diarré,
eftersom de var rädda att det skulle göra barnen
sjuka. UNICEF utbildade därför barnmorskor så
att de i sin tur kunde informera föräldrarna om
varför zink är bra mot diarré. Åtgärden ledde till
att användandet av zink i Indonesien ökade med
40 procent från 2013 till 2014.
Läs mer om fokusområde 1

ÖKAD TILLGÅNG TILL
MÖDRAVÅRD I KAMBODJA
I Kambodja råder stora skillnader i tillgången till
mödravård mellan fattiga och rika kvinnor,
kvinnor på landsbygd och i storstad, samt lågoch högutbildade kvinnor. Totalt sett har 95
procent av kvinnorna i landet tillgång till
mödravård, jämfört med endast 30 procent
på landsbygden.
UNICEF kämpar för att utveckla mödravården i
Kambodja. Under 2014 har vi stöttat landets
regering i arbetet att säkra rätten till mödravård
för alla kvinnor – oavsett inkomst, var de bor eller
vad de har för utbildning. För att nå fram till de
mest utsatta kvinnorna och barnen utförde
UNICEF undersökningar som visade att de mest
akuta behoven finns i landets nordöstra delar och
i slumområden i huvudstaden. Med ekonomiskt
och tekniskt stöd från UNICEF har regeringen
utökat hälsovården så att fler utsatta mammor
nu har fått mödravård. Arbetet har bidragit till
att antalet barn som omfattas av hälsoinsatser
har ökat, och att de mest utsatta barnen och
mammorna inte förbises.
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FOKUSOMRÅDE 2

HIV OCH AIDS

Varje år smittas hundratusentals barn av
hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i
aids. På många håll i världen hotar sjuk
domen hela länders utveckling. UNICEF
kämpar för att stoppa epidemin och hjälpa
de barn som drabbas.
För UNICEF är målet att en hel generation ska bli fri
från aids, och för att komma dit måste man ha ett
helhetsperspektiv. För UNICEFs del betyder det insatser för att förhindra att blivande mammor smittar
sina barn under graviditeten, stöd till barn som blivit
föräldralösa och förebyggande arbete bland ungdo
mar och unga vuxna. Detta utgör i sin tur ett viktigt
stöd till arbetet för att uppnå millenniemål 8 (att bekämpa hiv, aids och andra sjukdomar).
EXEMPEL PÅ RESULTAT 2014:
• I Tchad prövades ett nytt system som har lett
till att man lättare når hivpositiva mammor och
kan erbjuda dem rätt hjälp. På bara två år
ökade andelen mammor som fick tillgång till
utbildning, medicin och vård som förhindrar
överföring mellan mamma och barn från 33
till 75 procent.
• 19 800 hivpositiva gravida kvinnor som befann
sig i konfliktdrabbade områden runt om i
världen fick trots situationen fortsätta sin be
handling för att förhindra att smittan överförs
från mamma till barn.
• Under 2014 fortsatte UNICEF att ta fram inno
vativa lösningar för att uppnå långsiktiga positiva effekter på barns liv. Ett exempel är en enkel
lösning där man når ungdomar med information
som rör hiv och aids via sms.
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PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• I Brasilien samarbetade UNICEF med den lokala
regeringen för att ta fram mobila hälsokliniker
som hivtestar ungdomar som löper stor risk att
smittas. 70 procent av alla ungdomar som
deltog testades för första gången.
• Tillsammans med andra samarbetspartners var
UNICEF med och tog fram utbildningar om hiv
och säkert sex för elever med nedsatt hörsel i
Guinea-Bissau. Utbildningen syftar till att lära
eleverna hur man skyddar sig mot hiv, informera
dem om riskerna med oskyddat sex och vilka
konsekvenserna kan bli om man tvingas hoppa
av skolan på grund av tidig graviditet.
Läs mer om fokusområde 2

SMS-TJÄNST SKYDDAR
UNGDOMAR I ZAMBIA
FRÅN HIV
Zambia är ett av de länder i världen som är
hårdast drabbat av hiv. Orsakerna är flera,
men framför allt beror det på dålig kunskap
om hiv och hur sjukdomen smittar.
2012 lanserade UNICEF tillsammans med
landets regering en innovativ sms-kampanj
i Zambia, kallad U-report. Genom sms kan
ungdomar kommunicera med utbildade
rådgivare och få viktig information om hiv,
aids och andra sexuellt överförbara sjuk
domar. De tar del av tjänsten genom att enkelt
sms:a ”JOIN” och börjar därefter ta emot sms
och kan själva ställa frågor. Kampanjen har
varit väldigt framgångsrik och varje dag får
UNICEF in stora mängder meddelanden från
ungdomar runt om i landet. Idag får omkring
3,3 miljoner ungdomar i Zambia i åldrarna
10 till 19 år information och stöd kring hiv
och endast fyra procent av landets ungdomar i åldrarna 15 till 19 år lever med hiv.
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FOKUSOMRÅDE 3

VATTEN, SANITET OCH HYGIEN

Varje dag dör 1 000 barn under fem år
på grund av smutsigt vatten, brist på
toaletter och dålig kunskap om hygien.
UNICEF arbetar över hela världen för att
förändra situationen.

• I flyktingläger i Irak hjälpte UNICEF till med att
installera separata toaletter och duschar för att
kvinnor och flickor ska kunna sköta sin hygien
privat och i trygghet.
• I Sydsudan arbetade UNICEF med att förbättra
71 vattenanläggningar och nådde därmed
226 500 människor i nöd med rent vatten.

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfaran
de saknar 663 miljoner människor tillgång till det.
Sjukdomar relaterade till smutsigt vatten och dålig
sanitet, till exempel diarré och kolera, är ett av de
största hoten mot barns hälsa. Runt 600 000 barn
under fem år dör i diarrésjukdomar varje år.
Ungefär en miljard människor saknar helt tillgång
till toalett och tvingas uträtta sina behov utomhus.
Detta är en stor hälsorisk eftersom det gör det
svårt för människor att hålla en god hygien och
hålla dricksvattnet rent.

• I Mali bidrog UNICEF till att 70 800 människor i
konfliktdrabbade områden fick tillgång till rent
vatten.

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra
viktigaste prioriteringar. UNICEF anlitas som vatten
experter över hela världen. Vi ger stöd till utbygg
nad av vatten- och avloppssystem, borrar brunnar,
installerar pumpar, bygger toaletter och utvecklar
nya billiga metoder för att lösa vattenproblemen.
Vi arbetar även för förbättrad hygien och handtvätt
genom att motivera, informera och utbilda männ
iskor. Detta görs på alla nivåer i samhället. Vi påver
kar regeringar, men finns också på plats lokalt i byar.

• 53 länder har nu infört en nationell hälsostra
tegi som innefattar program för att utbilda
befolkningen i god handhygien.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2014:
• UNICEF bidrog till att omkring 32 miljoner män
niskor runt om i världen, många av dem i avlägsna och utsatta områden, fick tillgång till
rent dricksvatten.
• Bristande tillgång till rent vatten, sanitet och
hygien påverkar livet, särskilt för kvinnor och
flickor. Det blir till exempel extra svårt att sköta
sin hygien när man menstruerar. I Sydsudan
levererades hygienartiklar till 1,7 miljoner kvinnor
och flickor som lever i konfliktdrabbade områden.
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PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• I Pakistan har 99 procent av den rika befolkningen
tillgång till vatten, sanitet och hygien medan
endast 19 procent av de fattiga har det. UNICEF
var med och stöttade ett sanitetsprogram som
resulterade i att 1,2 miljoner människor i 23
distrikt fick tillgång till latriner.

Läs mer om fokusområde 3

RENT VATTEN RÄDDAR
LIV I HAITIS KAMP MOT
KOLERA
Redan innan jordbävningen 2010 var Haiti ett
land med begränsad tillgång till rent vatten,
fungerande sanitet och hygien. Katastrofen
ledde även till en efterföljande koleraepidemi
som förvärrades av att endast 83 procent av
befolkningen i städerna och 48 procent på
landsbygden har tillgång till rent vatten.
Trots att återuppbyggnaden i Haiti går fram-
åt är kolera fortfarande det största hotet mot
barns överlevnad.
UNICEF finns på plats och distribuerar rent
vatten, bygger toaletter och sprider livsviktig
information om sjukdomen. Vi har även stöttat
regeringen i lanseringen av en ny nationell
kampanj för att förbättra och stärka saniteten i
landet. Under 2014 fokuserade UNICEF främst
på att öka tillgången till rent vatten, toaletter
och hygien i skolorna. Vi ställde krav på vad
skolorna behöver för att skapa en hållbar och
hälsosam miljö för eleverna. Flera städer har
även fått nya hälsocenter och vattenanläggningar. Kampanjen har inte bara gett konkreta
resultat utan även engagerat viktiga beslutsfattare vilket har resulterat i att arbetet
kommer prioriteras och få utökade resurser.
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FOKUSOMRÅDE 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. De livshotande
skadorna drabbar i stället insidan av
kroppen, framför allt hjärnan. UNICEF
arbetar för att hälsorutinerna ska förbättras
så att alla barn i alla länder regelbundet
mäts och vägs, och att undernärda barn
får akut behandling.
Näringsbrist innebär att barn inte växer som de ska,
att de lättare blir sjuka och att deras mentala utveck
ling försämras. Immunförsvaret påverkas, vilket
minskar motståndskraften mot de flesta sjukdomar,
som till exempel diarré, luftvägsinfektioner, mäss
ling och malaria. Nästan en fjärdedel av alla barn
under fem år är undernärda. 161 miljoner barn är
korta i växten på grund av näringsfattig diet och
kroniska sjukdomar. Undernäring är ett av de största
hoten mot barns liv och står för hälften av alla
dödsfall bland barn under fem år, vilket innebär
cirka tre miljoner barn varje år.
UNICEF samarbetar med regeringar och lokala
organisationer för att ta ett helhetsgrepp på
problemet med undernäring. Vi arbetar med att
hitta långsiktiga lösningar och för att katastrof
hjälpen ska bli ännu mer effektiv. Familjer och
samhällen spelar den viktigaste rollen i kampen
mot barns undernäring. Därför trycker UNICEF på
för att regeringar ska stödja lokala initiativ 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 närings
tillskott. Vi levererar mineraler och vitaminer, som
till exempel jod, järn, A-vitamin och folsyra. Nya
typer av näringslösningar har inneburit viktiga
framsteg i kampen mot undernäring.
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EXEMPEL PÅ RESULTAT 2014:
• UNICEF såg till att 6,5 miljoner barn i Sudan, i
åldrarna sex månader till fem år, fick sina rekom
menderade två doser A-vitamin.
• I Uganda har UNICEF gett stöd till fler än 244 000
flyktingar genom att ge dem A-vitamin och avmaskningsmedicin.
• Med stöd från UNICEF har 75 länder försetts med
näringsrika livsmedel och medicin som kan rädda
livet på akut undernärda barn.
PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• UNICEF har hjälpt över 90 länder att utveckla sina
hälsoprogram för att fler utsatta barn ska få tillgång till hälsovård.
• UNICEF fortsatte att arbeta tillsammans med
regeringar och andra partners för att inkludera
behandling mot svår akut undernäring som en 
del av ländernas hälsosystem. Samarbetet har
lett till att 2,3 miljoner undernärda barn i olika
katastrofsituationer har fått behandling.
Läs mer om fokusområde 4

ELFENBENSKUSTEN
KÄMPAR MOT
UNDERNÄRING
På grund av politiska konflikter och dålig
ekonomisk tillväxt har Elfenbenskusten
inte haft möjlighet att bekämpa problemet
med kronisk undernäring bland barn. Av
landets 23 miljoner invånare är en miljon
barn under fem år så svårt undernärda
att de har hämmats i sin fysiska och
mentala utveckling.
Sedan 2013 har UNICEF samarbetat med
landets regering för att effektivisera
arbetet mot undernäring. Förutom att ge
regeringen kontinuerligt stöd under 2014
har UNICEF också utbildat volontärer runt
om i landet. Volontärerna besöker byar
och berättar för kvinnor hur viktigt det är
med amning – vilket är en billig och
effektiv metod mot undernäring och för
att rädda barns liv.
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FOKUSOMRÅDE 5

UTBILDNING

Eftersom utbildning är bästa vägen ut ur
fattigdom och utsatthet 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 möjlig
het att påverka.
Att gå i grundskolan är en mänsklig rättighet. Det
säger barnkonventionen. Men för minst 57 miljoner
barn runt om i världen uppfylls inte denna rättighet.
Drygt hälften av dessa är flickor. Den allra främsta
orsaken är fattigdom. I många länder slukar skol
avgifterna upp till en tredjedel av en familjs inkomst
och föräldrarna har helt enkelt inte råd att skicka
barnen till skolan. Tyvärr är det också vanligt att
barn med funktionsnedsättningar eller barn från
ursprungsbefolkningar hamnar utanför. Av de barn
som går i skolan beräknas 150 miljoner hoppa
av innan de avslutat grundskolan – majoriteten
av dem är flickor. Omkring 168 miljoner barn
mellan fem och 17 år tvingas arbeta istället
för att gå i skolan.
UNICEF arbetar för att alla barn ska få tillgång till
förskola och en grundskola av god kvalitet, lärare
som är välutbildade och en läroplan anpassad till
barnens kultur och miljö. Vårt arbete inom utbild
ning är ett direkt bidrag till genomförandet av
millenniemål 2 (tillgång till skola för alla) och
mål 3 (jämställdhet mellan könen). Mål 7 (för-
bättrad miljö, så som tillgång till rent vatten,
sanitet och hygien) har också stor betydelse för
barns möjligheter till skolgång. Arbetet för att se till
att alla barn får gå i skolan pågår över hela världen.

• 150 000 flickor i Syrien som tvingats hoppa av
skolan, fick möjlighet att läsa in vad de missat
vid så kallade skolklubbar som UNICEF varit
med och startat.
• UNICEF såg till att över 16 miljoner barn runt om
i världen fick skolmaterial.
PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• 70 procent av de barn som har en funktionsned
sättning i Marocko går inte i skolan. De få som
går i skolan går traditionellt i specialskolor, med
få möjligheter att umgås med andra elever.
Tillsammans med landets regering och andra
samarbetspartners har UNICEF arbetat för att
förändra situationen. Vi har utvecklat nya peda
gogiska metoder och utbildat lärare. Arbetet
resulterade i att 34 procent av landets elever
med funktionsnedsättningar har fått börja i
vanlig skola.
• 52 länder har infört en policy kring utbildning
som inkluderar barn med funktionsnedsättningar
– en ökning från 48 länder år 2013.
Läs mer om fokusområde 5

UTSATTA BARN I
JEMEN BÖRJADE
SKOLAN FÖR FÖRSTA
GÅNGEN
Trots att Jemen har gjort stora framsteg
inom utbildning så har landet fortfarande det lägsta antalet barn i förskola
bland alla låginkomstländer. Idag går
färre än åtta procent av barnen i Jemen i
förskola. Landets största utmaning är
att nå de barn som av olika anledningar
inte får sina rättigheter tillgodosedda.
Det kan vara alltifrån barn som kommer
från fattiga familjer till barn som bor långt
ut på landsbygden.
UNICEF samarbetar med utbildningsministeriet och lokala partners för att
alla barn i Jemen ska få gå i skolan.
Tillsammans har vi under 2014
fokuserat på tre områden:
1. Stöttat utbildningsministeriet i arbetet
att göra skolor mer barnvänliga och anpassa skolan till de mest utsatta barnens
behov, exempelvis barn med funktionsnedsättningar.
2. Gjort undersökningar och analyser för
att komma fram till hur man bäst når de
barn som inte går i skolan idag.
3. Tagit fram utbildningsprogram som
når barn i avlägsna och svåråtkomliga
områden.
Tack vare arbetet fick mer än 10 000 av de
mest utsatta barnen i Jemen tillgång till
utbildning under 2014, varav 80 procent
var flickor. De flesta av barnen hade aldrig
tidigare gått i skolan.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2014:
• 8,6 miljoner barn i katastrofer fick tillgång till
grundläggande utbildning, en stor ökning från
3,6 miljoner år 2013.
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FOKUSOMRÅDE 6

SKYDD MOT VÅLD OCH ÖVERGREPP

Världen över lever miljontals barn under
mycket svåra och utsatta förhållanden
och de har ett särskilt behov av skydd –
till exempel barn som arbetar, barn med
funktionsnedsättningar och barn som
utsätts för människohandel. Vi ger barnen
akut hjälp, rehabilitering och utbildning.
Men framför allt arbetar vi förebyggande
genom att påverka lagstiftning, utbilda
polisen, sprida information och se till att
barnen går i skolan.
Alla barn har rätt till sin barndom, men alldeles
för många blir bestulna på den. De som är fatti
gast och mest utsatta löper störst risk, men över
hela världen händer det att vuxna utnyttjar sitt
övertag för exploatering och övergrepp. Utma
ningarna för att skydda barn mot våld och över
grepp 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 exempelvis droger och människo
handel. UNICEFs arbete går ut på att stärka sam-
hällets skyddsnät. Det innebär allt från att införa
nya lagar och regelverk till att försöka ändra
attityder och gamla traditioner.
Fokusområde 6 är inte direkt knutet till något särskilt
millenniemål, men behovet av att skydda de utsatta
är en del av millenniemötets slutdeklaration.
EXEMPEL PÅ RESULTAT 2014:
• UNICEF såg till att 12 000 ensamma barn i 
22 olika konfliktdrabbade länder återförenades
med sina familjer.

• UNICEF medverkade till att 3 000 barnsoldater i
Sydsudan släpptes från beväpnade grupper.
• 3,1 miljoner barn runt om i världen fick tillgång
till psykosocialt stöd genom UNICEF.
• UNICEF såg till att 85 000 barn och kvinnor som
blivit utsatta för sexuellt våld i 14 katastrofdrab
bade länder fick vård och psykosocialt stöd.
• Över 430 000 flickor och kvinnor som blivit
utsatta för könsrelaterat våld i katastrofer
fick stöd och hjälp av UNICEF under 2014.
PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• Med UNICEFs hjälp införde 100 länder gratis och
obligatorisk födelseregistrering. Andelen regist
rerade barn runt om i världen har ökat från 58
till 65 procent under de senaste tio åren.
• I Japan medverkade UNICEF till att samla ihop
1,2 miljoner namnunderskrifter för att stärka
lagen mot barnpornografi. Som resultat av det
gjordes i juni 2014 en ändring i lagen där
innehav av barnpornografi kriminaliserades
och förbjöds.
Läs mer om fokusområde 6

STÖD TILL BARN MED
FUNKTIONSNEDSÄTT
NINGAR I TADZJIKISTAN
Barn med funktionsnedsättningar tillhör en
av de mest utsatta grupperna i Tadzjikistan.
Enligt hälsoministeriet får 25 000 barn med
funktionsnedsättningar tillgång till någon
form av stöd. Och av dessa lever 2 000
barn på institutioner.
Under 2014 har UNICEF stöttat regeringen
i att öka landets kunskap om barn med
funktionsnedsättningar och kämpat för att
deras rättigheter ska tillgodoses. Tillsammans med lokala organisationer har
UNICEF arbetat för att anpassa utbildningen
och utbilda lärare på vanliga förskolor och
skolor så att de kan inkludera barn med
funktionsnedsättningar. Tadzjikistan har
även infört flera UNICEF-stödda dagcenter
för barn med funktionsnedsättningar som
bor i avlägsna områden. Där får de möjlighet
att lära sig att läsa, skriva och utvecklas
utifrån sina egna förutsättningar. Föräldrarna får dessutom utbildning i hur de kan
göra barnets hemmiljö bättre. Målet med
arbetet är att minska stigmatiseringen och
diskrimineringen av barn med funktionsnedsättningar runt om i landet.

• 4,5 miljoner arbetande barn i åldrarna fem till
17 år fick utbildning och skydd genom UNICEF.
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FOKUSOMRÅDE 7

FRAMSTEG I SVERIGE 2014

MOTARBETA UTANFÖRSKAP

De barn som riskerar att hamna i ett
socialt utanförskap är i första hand barn
som lever i ekonomisk utsatthet i kom
bination 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 ges inte möjlighet att delta i sam-
hället fullt ut. De får sämre förutsättningar att
nå sin fulla potential. De uppger själva hur ett
ekonomiskt och socialt utanförskap ger konse
kvenser inom en rad olika livsområden: dålig
kosthållning, svårigheter att klara av skolarbetet,
negativa effekter på hälsan, dålig självbild och
självkänsla, depressioner, ilska, destruktiva livsval
och låga förhoppningar om framtiden.
UNICEF arbetar med att visa hur ojämlika många
samhällen är och hur detta drabbar diskriminerade
och marginaliserade grupper. Vi arbetar också med
att motverka strukturer och attityder som diskrimi
nerar, till exempel att unga flickor tvingas gifta sig
och avbryta sin utbildning.
EXEMPEL PÅ RESULTAT 2014:
• Socialt skydd är otroligt viktigt för barn som
lever i fattigdom. 2014 stöttade UNICEF över
100 länder i deras arbete att förbättra sina
sociala skyddsnät och göra dem mer anpassade
för barn. Det handlade om allt från att avskaffa
skolavgifter, till att varje barn har rätt till en
hälsoförsäkring.
• Tillsammans med andra samarbetspartners
satsar UNICEF särskilt på utsatta familjer, bland
annat genom kontantbidrag. Till och med 2014
har minst 146 miljoner barn fått sådana bidrag.
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I Sverige arbetar UNICEF för att samla in pengar till
arbetet för utsatta barn världen över. Vi arbetar
också för att påverka beslutsfattare i Sverige och
bilda opinion för att skapa förändring i lagstiftning
– och även väcka debatt i barnrättsfrågor, informera
och utbilda om barns situation, barnkonventionen och
om UNICEFs arbete för barn.

• UNICEF arbetar ständigt för att stärka barns
rättigheter. En del av arbetet handlar om att barn
själva har rätt att komma till tals och få sina
åsikter beaktade vid alla beslut som berör dem.
Ett exempel är UNICEFs arbete i Turkiet där vi
samarbetade med regeringen för att ta fram en
hemsida där barn direkt kan komma med klago
mål när de upplever att deras rättigheter vad
gäller utbildning, hälsa, transport, boende eller
omsorg inte har respekterats.
• För att skydda barn mot diskriminering krävs
ofta förbättringar i ett lands rättssystem.
UNICEFs insatser under 2014, för att inkludera
barn med funktionsnedsättningar, handlar
exempelvis om allt från att ta fram en ny lag
om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i Azerbajdzjan, till att starta
två nya informationscenter för personer
med funktionsnedsättningar i Moçambique.
• I Indien har UNICEF startat ett radioprogram
som ska förändra och förbättra attityder mot
tonårsflickor och stärka deras rättigheter.
Läs mer om fokusområde 7

Vårt arbete för att stärka barns rättigheter har 2014
gett konkreta resultat inom följande områden:
• Regeringens utredning om barnkonventionens
juridiska status (det vill säga om den ska bli
svensk lag eller inte) har utvidgats så att förslag
ska lämnas på hur barnkonventionen faktiskt och
praktiskt blir lag. UNICEF Sverige ingår i
referensgruppen. Utredningen ska vara klar i
februari 2016.
• Regeringen har antagit en handlingsplan
angående handel med barn.

FLER BARN BÖRJAR
FÖRSKOLAN I
BANGLADESH
Barn som växer upp i teodlingsdistrikt i
staden Sylhet i nordöstra Bangladesh har
begränsade möjligheter att gå i skolan. Bland
de barn som faktiskt börjar skolan så hoppar
många av innan de har gått klart. Det finns
väldigt få skolor i Sylhet, vilket gör att många
barn tvingas gå flera kilometer. Endast fem
procent av barnen som bor i teodlingsdistrikten går i förskola, jämfört med 23 procent
i övriga delar av landet.

• Det har skett en lagändring i utlänningslagen så
att barn lättare ska kunna få uppehållstillstånd av
”särskilt ömmande omständigheter”.
• Unga från UNICEF och Fryshuset deltog på
regeringens globala forum för att diskutera
migration. De ungas medverkan var viktig för
att få med ett barn- och ungdomsperspektiv på
orsaker och konsekvenser av migration.
• Regeringen har tillsatt en nationell samordnare
för den sociala barnavården.

UNICEF har tillsammans med landets
regering tagit fram ett program för att fler
barn i Bangladesh ska få möjlighet att gå i
förskola. Arbetet har lett till att nya skolor har
öppnats i teodlingsdistrikten. Tillsammans
med andra samarbetspartners har UNICEF
också tagit fram ett utbildningssystem som
fokuserar på att även de barn som är svårast
att nå ska få möjlighet till utbildning. Hittills
har UNICEF nått 1,3 miljoner barn i åldrarna
fyra till sex år med åldersanpassad utbildning
tack vare det nya systemet.
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KATASTROFINSATSER

UNICEF arbetar varje år i många katastrof
områden runt om i världen. 2014 fanns vi
på plats vid 294 katastrofer i 98 länder.
Eftersom vi finns 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 barnen mest
sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över
huvudet, mat, rent dricksvatten, toaletter, vaccin,
skydd mot övergrepp och möjlighet att fortsätta
sin skolgång. Vi agerar snabbt för att rädda barns
liv och ser till att de får allt de behöver. Och vi
stannar alltid kvar så länge barnen behöver oss.
Aldrig tidigare har UNICEF hanterat så många
katastrofer samtidigt som år 2014. Nedan följer
några exempel från de värst drabbade länderna.
EXEMPEL PÅ KATASTROFINSATSER 2014:
• I Irak såg UNICEF till att 760 000 människor,
varav hälften var barn, som drabbats av kon
flikten fick tillgång till rent vatten.
• I Centralafrikanska republiken vaccinerade UNICEF
238 000 barn under fem år mot mässling.
• UNICEF såg till att 93 000 barn med svår akut
undernäring i Sydsudan fick behandling.

• UNICEF levererade skolmaterial till 2,8 miljoner
barn i konfliktdrabbade områden i Syrien.
• I Palestina fick 260 000 barn stöd, skolväskor,
pennor, block och utbildningsmaterial för att
kunna återvända till skolan efter sommarens
stridigheter.
• Några resultat från ebolakatastrofen: UNICEF
utbildade mer än 50 000 volontärer, hälsoarbetare,
unga och lärare med flera för att stoppa spridning
en och främja säkra beteenden. Vi etablerade 65
vårdcentraler där sjuka kunde isoleras, testas och
vårdas. Vi nådde miljoner människor med infor
mation genom att till exempel knacka dörr, och
levererade den största mängden livräddande
förnödenheter någonsin: 5 500 ton.
PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• UNICEF arbetade förebyggande i flera länder som
riskerade utbrott av ebola, genom att ta fram informationskampanjer och stötta system för att
upptäcka och hantera sjukdomsfall.
• När konflikten i Ukraina förvärrades stärkte
UNICEF samarbetet med regeringen och andra
partners för att kunna ge skydd till 380 000 människor, en tredjedel av dem barn. Tillsammans såg
vi till att omkring 20 000 barn i konfliktdrabbade
områden fick psykosocialt stöd och gav livräddande information till cirka 500 000 barn och deras
familjer om riskerna med odetonerade minor.

BEHANDLING MOT
UNDERNÄRING I
SYDSUDAN
Konflikten som bröt ut i Sydsudan i december
2013 har drabbat landets barn mycket hårt.
I mars 2014 var 800 000 människor på flykt och
100 000 människor bodde i flyktingläger. Redan
innan konflikten var nivån av undernäring bland
barn i landet mycket hög, och sedan konflikten
förvärrades har antalet undernärda i landet
nästan tredubblats från 1,1 till 3,2 miljoner.
Den växande näringskrisen är ett stort hot
mot barnen i landet och omkring 10 000 barn
under fem år riskerar att dö av undernäring.
Under 2014 trappade UNICEF kraftigt upp insatserna i Sydsudan för att möta krisen och
nådde omkring 603 000 människor, varav
127 000 var barn under fem år. I mars lanserade vi även en stor näringskampanj som
gav 78 000 barn hälsovård, varav 2 800 barn
behandlades för svår akut undernäring.

Läs mer om UNICEFs katastrofinsatser

• 2,3 miljoner barn under fem år världen över
fick behandling mot svår akut undernäring.
• 18 miljoner människor i katastrofdrabbade
länder fick rent vatten att dricka, laga mat
och tvätta sig med.
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ÖRONMÄRKTA INSAMLINGAR 2014

UNICEF Sverige har som mål att samla
in så stor mängd allmänna pengar som
möjligt, det vill säga pengar som sedan
kan användas för att hjälpa barn inom
de områden där det behövs som bäst
(läs mer på s. 27). Ibland finns dock
möjligheten för givaren att öronmärka
gåvan till ett specifikt område eller land.
Under 2014 gick många öronmärkta gåvor bland
annat till katastrofinsatser i de eboladrabbade
länderna i Västafrika. Ett annat exempel är UNICEFs
projekt för utbildning i Nepal.
UTBILDNING I NEPAL
I Nepal, ett av världens fattigaste länder, driver vi
sedan många år framgångsrik verksamhet för att få
fler barn att gå i skolan och för att förbättra kvalite
ten på den undervisning som ges.
Under 2014 gick de pengar som UNICEF Sverige
samlade in till Nepal bland annat till detta:
• 100 barnvänliga platser runt om i Nepal fick
skolmaterial.
• 280 skolor i fyra av landets distrikt har infört tidig
lästräning för att öka barns möjligheter längre
fram i skolgången. Lärarna har fått nytt material
som gör att de kan utveckla utbildningen och
stödja elever som kommit olika långt i läsningen.
• Ett radioprogram har börjat användas i undervis
ningen vid 84 skolor i sex av landets distrikt.
Programmet riktar sig till utsatta flickor och ger
dem livskunskap, läxhjälp och stöttar dem i
sportaktiviteter. I centrala delar av landet och i
väst har 12 516 ungdomar tagit del av radiopro
grammet. 74 unga volontärer har även utbildats
i programmets frågor och arbetar med att stötta
utsatta flickor som riskerar att hoppa av skolan.
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KATASTROFINSATSER I DE EBOLADRABBADE
LÄNDERNA I VÄSTAFRIKA
Under 2014 tog spridningen av det dödliga ebola
viruset fart i Västafrika, och sedan januari beräknas
över 24 000 människor, varav 5 000 barn, ha smittats. Över 10 000 människor har dött. Guinea, Sierra
Leone och Liberia är de länder som drabbades
hårdast – länder som redan innan ebola tillhörde
några av världens mest utsatta. Sedan sjukdomen
bröt ut har UNICEF arbetat hårt för att bekämpa
ebola och förhindra ytterligare spridning.
Här är några exempel på vad UNICEF genomförde
i de tre värst drabbade länderna under 2014 till och
med början av 2015:
Hälsa och näring
Många sjukhus och vårdinrättningar överbelastades
under ebolautbrottet. Flera tvingades stänga efter
som ett stort antal av de smittade var sjukvårdsper
sonal. Några exempel på UNICEFs akuta insatser:
• Vi satte upp flera näringscenter som nådde 2 000
barn med behandling mot svår akut undernäring.
• Kort efter att utbrottet startade levererades 300 ton
med bland annat medicin, sjukvårdsutrustning och
vätskeersättning, för att behandla de sjuka.
• 500 000 skyddsdräkter levererades för att skydda
sjukvårdspersonalen.
• 100 000 människor i eboladrabbade områden
nåddes av hygienartiklar, såsom tvål, klor, hand
skar och skyddsmasker.
• 1,4 miljoner hushåll nåddes av information om
ebola genom dörrknackning.
• 75 procent av alla som smittades fick närings
tillskott och stöd.

Skydd av barn
För omkring nio miljoner barn som lever i utsatta
områden har ebola varit fruktansvärt. Över 16 000
barn har förlorat en eller båda sina föräldrar eller
vårdnadshavare i ebola. Många av de barn som
överlevt sjukdomen, eller har umgåtts med någon
som blivit sjuk, har även blivit offer för stigmatise
ring. Exempel på UNICEFs insatser:
• UNICEF drev kampanjer tillsammans med länder
nas regeringar för att sprida information om hur
viruset smittar, undvika mytbildning och försöka
få bort det starka stigmat kring sjukdomen. Och
det har gett resultat. En UNICEF-stödd undersök
ning i Sierra Leone visade att antalet människor
som vägrade välkomna människor som överlevt
ebola till sina samhällen sjönk från 75 procent i
juli 2014, till åtta procent i december.
• UNICEF arbetade med att lokalisera släktingar
eller familjer som kan ta hand om föräldralösa
barn. Vi har även stöttat dessa familjer genom
bland annat kontantbidrag, matpaket, kläder och
hygienartiklar, samt gett psykosocialt stöd till
barnen. Idag har majoriteten av de föräldralösa
barnen omhändertagits.

man tar tempen på elever och personal på skolan,
samt att man ordnar tillgång till rent vatten och
förser skolor med tvålar.
Vad händer nu?
Arbetet för barnen i de eboladrabbade länderna
fortsätter:
• Tillsammans med partners har UNICEF tagit
fram skyddspaket som innehåller allt som
behövs för att skydda, behandla och isolera
patienter inom 24 timmar.
• Vi har utbildat och tränat hälsoteam i hur de
ska agera för att identifiera och förhindra nya
fall av ebola.
• UNICEF har arbetat mycket med att förbättra
sjukvårdssystemen runt om i de tre länderna,
för att stärka kapaciteten om ett nytt utbrott
skulle ske. Men också för att länderna ska kunna
hantera andra sjukdomar som malaria, kolera
eller mässling.

Utbildning
Omkring fem miljoner barn missade månader av
undervisning eftersom många skolor tvingades
stänga under utbrottet. Exempel på UNICEFs
insatser:
• Medan skolorna var stängda samarbetade UNICEF
med regeringarna för att se till att barn skulle få
fortsatt utbildning via bland annat radio och
självstudier. Vi var också med och tog fram
utbildningsprogram på distans, som nådde
omkring en miljon barn.
• Tillsammans med partners utbildade UNICEF
100 000 lärare i att se till att skolan är trygg och
skyddande. Rutiner togs fram som innebär att
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SÅ
ANVÄNDS
DINA
PENGAR

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 vill vi berätta 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 auktor
iserad revisor.
HUR STOR DEL AV PENGARNA GÅR TILL
ARBETET FÖR BARNEN?
2014 samlade UNICEF Sverige in totalt 670 miljoner
kronor. 89 kronor av 100 gick till verksamheten för
barnen, alltså 89 procent. 86 procent (575 mkr) gick
till UNICEFs verksamhet för barn i utvecklingslän
der och 3 procent (23 mkr) gick till vårt arbete för
barn i Sverige.

2014 var våra kostnader för att bedriva insamling
10 procent (65 mkr). I det ingår att vi investerar
pengar för att kunna öka vår insamling – för att
kunna möta de stora behoven i världen och hjälpa
fler barn. Som ett resultat av detta arbete ökade in
samlingen från privatpersoner 2014 med 11 procent
(37 mkr, varav 17 mkr från katastrofinsamling)
jämfört med 2013. Utöver IKEAs bidrag på 192 mil
joner har företagsinsamlingen ökat med 38 procent
(22 mkr). Vi arbetar ständigt för att effektivisera vår
insamling och minska våra kostnader, allt för att
använda våra resurser så effektivt som möjligt. Men
kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna hjälpa
ännu fler barn, värva fler givare och för att vi ska
kunna följa upp arbetet och kontrollera att pengarna
används på rätt sätt.
För mer information, se vår årsredovisning på
unicef.se

HUR STOR DEL AV PENGARNA GÅR TILL ADMI
NISTRATION OCH TILL ATT BEDRIVA INSAMLING?
Under 2014 gick 1 procent (6,8 mkr) av våra intäkter
till administration. I dessa kostnader ingår till
exempel kostnader för lokaler, it-kostnader och
revisionskostnader.
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UNICEF SVERIGES INTÄKTER OCH KOSTNADER – UTVECKLING 2003-2014 (TKR)

Intäkter

HUR FÖRDELAS PENGARNA SOM
SKÄNKS TILL UNICEF?
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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 öronmärka sin gåva till ett särskilt
område, som till exempel katastrofinsatserna i de
eboladrabbade länderna eller till utbildning i Nepal.
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Pengar som inte öronmärks kan UNICEF använda
för att arbeta långsiktigt för framtiden och skapa
varaktiga förändringar inom många olika områden.
Det kan till exempel handla om insatser för att nå
de mest missgynnade barnen, eller arbete i ”bort
glömda” länder och områden som kanske inte får
så stort utrymme i media. Det gör det möjligt att se
till helheten, investera där pengarna behövs som

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. Man utgår från vad UNICEF vill
uppnå genom vår strategiska plan för arbetet (se
s. 31) och pengarna fördelas baserat på behov. Det
betyder att mest pengar går till de som behöver
det som mest: länder med hög barnadödlighet, låg
BNP per capita och störst andel barn i befolkning
en. Fördelningen ska vara långsiktig och förutsäg
bar, men plötsliga, oförutsedda behov ska också
kunna tillgodoses.

VAD GICK PENGARNA TILL 2014?
SÅ ANVÄNDES DIN GÅVA 2014

Cirkeldiagrammen visar hur de sammanlagda
gåvorna till UNICEFs arbete för barn fördelades
under 2014, dels per fokusområde och dels per
geografisk region.

SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER REGION 2014

SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER
FOKUSOMRÅDE 2014

HIv

utqanf

Arbete i utvecklingsländer: 86 %
Insamling: 10 %

skydd

Arbete för barn i Sverige: 3 %
Administrationskostnader: 1 %

Länder i Afrika, söder om Sahara: 57 %
Hälsa: 30 %
Utbildning: 20 %
Vatten, sanitet och hygien: 17 %
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näring

Asien: 18 %
Mellanöstern och Nordafrika: 14 %

Näring: 12 %

Regionöverskridande: 4 %

Skydd mot våld och övergrepp: 12 %

Latinamerika och Karibien: 4 %

Motarbeta utanförskap: 6 %

Central- och Östeuropa samt

Hiv och aids: 3 %

forna Sovjetrepubliker: 3 %

utbil
vatten
hälsa
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UNICEF
– EN UNIK
ORGANISA
TION
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När UNICEF startades var tanken att göra en kort
varig 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 hjälpen behövs än idag.

UNICEF arbetar i över 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 barnkonven
tionen och se till att alla barn får rent vatten, hälso
vård, 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.

UNICEF – Effektrapport 29

VAD VILL VI UPPNÅ?
Hur UNICEF ska utföra sitt arbete bestäms av en
strategisk plan som beskriver vår vision och organisationens strategier över ett antal år. Från och
med 2014 och till och med 2017 prioriterar planen
sju fokusområden, de flesta direkt knutna till
genomförandet av de åtta millenniemålen1. Alla
millenniemål hjälper till att uppfylla barns rättig
heter. Tillsammans är detta direkt avgörande för
barns möjligheter till en bra uppväxt och ett gott
liv. I varje fokusområde i den strategiska planen
ingår också UNICEFs arbete under humanitära
kriser så som konflikter och naturkatastrofer, där
det är vår uppgift att hjälpa och skydda barnen.
Även i världens rika länder kämpar vi för barns
rättigheter. I Sverige arbetar vi i första hand med
att samla in pengar till UNICEFs internationella
verksamhet men också med påverkansarbete mot
politiker och beslutsfattare i Sverige. Vi har fem
prioriterade områden för arbetet i Sverige: barn
konventionen som svensk lag, barn på flykt, handel
med barn, barn i socialt utanförskap och arbete
för att uppfylla millenniemålen. UNICEF Sverige
har också som mål för insamlingen att bidragen
till UNICEF ska växa med 15 procent varje år för
att nå de strategiska målen om att ännu fler barns
rättigheter ska uppfyllas.

BARNKONVENTIONEN ÄR
VÅRT UPPDRAG
Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling
konventionen om barnets rättigheter – ett banbrytande
dokument där alla barn, oavsett kultur, nationalitet,
religion, kön eller andra förutsättningar för första
gången sågs som individer med universella rättigheter.
Barnkonventionen innehåller 54 bestämmelser om
mänskliga rättigheter för barn. De grundläggande
principerna är:
Artikel 2:
Artikel 3:
Artikel 6:
Artikel 12:

Alla barn har samma rättigheter och
lika värde
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut 		
som rör barn
Alla barn har rätt till liv och utveckling
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening 		
och få den respekterad

195 länder har skrivit under och förbundit sig att följa
reglerna, och det står inskrivet i artikel 45 att det är
UNICEFs uppdrag att se till att de håller vad de lovat.
Det ger oss ett unikt inflytande. Tillsammans med
barnkonventionen är millenniemålen och konventionen
om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
(CEDAW) vägledande för UNICEFs arbete.

MILLENNIEMÅLEN
På FN:s millennietoppmöte år 2000 enades världens
ledare om en rad tidsbestämda och mätbara mål
för att bekämpa fattigdom, hunger, sjukdomar,
analfabetism och diskriminering av kvinnor – de
så kallade millenniemålen:
1. Utrota fattigdom och svält
2. Utbildning för alla		
3. Uppnå jämställdhet 		
4. Minska barnadödligheten
5. Förbättra mödrahälsan
6. Stoppa spridningen av hiv, aids och andra 		
sjukdomar
7. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling
8. Bilda ett globalt partnerskap för utveckling

¹ I september 2015 röstade FN ja till de nya globala utvecklingsmålen.
Dessa mål träder i kraft i januari 2016 och gäller alla världens länder.
Målen kommer därmed att ersätta de nuvarande åtta millenniemålen.
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Alla millenniemål hjälper till att uppfylla även
barnens rättigheter och är direkt avgörande för
barns möjligheter att överleva och utvecklas.

UNICEFS STRATEGISKA
PLAN 2014–2017
Nedan följer några exempel på mål och del
mål 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 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 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.
3. Vatten, sanitet och hygien
• Andelen av världens befolkning som har
tillgång till rent 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 under
närda ska ha minskat från 171 till 100 miljoner.
• I ytterligare 22 länder ska minst 90 procent
av barnen under fem år få A-vitamintillskott.
5. Utbildning
• Idag står 57 miljoner barn utanför skolan.
Målet är att alla ska ha en plats i en skolbänk.
• Minst 91 procent av alla barn ska ha gått
klart grundskolan.
6. Skydd mot våld och övergrepp
• Andelen flickor som gifter sig före 18 års
ålder ska ha minskat med 34 procent.
• I tio länder ska antalet barn under 14 år som
utsätts för fysiskt våld av närstående ha
minskat med tio procent.
• I fem länder ska andelen barnarbete ha
minskat med 20 procent.
7. Motarbeta utanförskap
• Antalet barn som lever i extrem fattigdom
ska ha minskat 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
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
slutar oftare gå i 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 ARBETAR FÖR OCH MED BARN PÅ ALLA NIVÅER
För att kunna skapa varaktiga förändringar i barns
liv måste man 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 landets egen förmåga att lösa de
utmaningar man står inför. 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 lands
bygdsbefolkning 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. Till och med i diktaturer som Burma och
Nordkorea har vi mandat att vara på plats och
hjälpa barnen.
VI ÄR EXPERTER PÅ BARNFRÅGOR
För att arbeta hos UNICEF ställs höga krav på pro-
fessionell kunskap och erfarenhet, men också på
ett genuint engagemang 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 representerade –
alltifrån läkare och sjuksköterskor till personer
som arbetar med vatten och sanitet, infrastruktur
samt projektplanering och utvärdering.

HUR VET VI ATT VÅRT ARBETE
GER RESULTAT?
Att utvärdera och lära från resultaten av UNICEFs
insatser är en lika viktig som komplex utmaning.

finns exempel på utvärderingar från 2014, och länkar
för dig som vill läsa mer.

Det är en viktig utmaning eftersom miljontals barn är
beroende av att våra resurser används effektivt
och ger resultat, och eftersom våra givare vill vara
säkra på just den saken för att fortsätta bidra. Och
den är komplex eftersom stora delar av UNICEFs
arbete handlar om att ge barn tillgång till exempel
vis rent vatten och hälsovård – men även om att
förändra attityder till exempelvis kvinnlig köns
stympning. 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.

Det centrala ansvaret för uppföljning och utvärdering ligger hos UNICEFs utvärderingskontor på
högkvarteret i New York. De flesta utvärderingar,
studier och undersökningar av UNICEFs arbete är
tillgängliga för allmänheten på UNICEFs internatio
nella hemsida: Evaluation and Research Database

UNICEF har utvecklat en omfattande mekanism
för att göra det möjligt. Den strategiska planen
innehåller konkreta resultatområden för vart och
ett av de sju fokusområdena. Och varje resultat
område 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
Man studerar dels hur situationen för kvinnor och
barn förändras över tid, exempelvis barnadödlig
heten och hur socioekonomiska och politiska
trender utvecklas. På det sättet kan man dra
slutsatser om effekten av UNICEFs program och
policyarbete. Dels övervakas genomförandet och
i vilken grad UNICEF uppnår de specifika resultat
man satt upp i den strategiska planen. Slutsatserna
är betydelsefulla för att man ska kunna göra nöd
vändiga justeringar och anpassningar för att få ett
så bra resultat som möjligt.

Under 2014 utfördes också 36 interna revisioner i
länder där UNICEF har programverksamhet och på
region- och huvudkontor. Samtliga finns, eller
kommer att finnas, tillgängliga för allmänheten
på UNICEFs hemsida under 2014.
För att ytterligare öka öppenheten kring UNICEFs
resultat deltar organisationen sedan två år till
baka i ett internationellt biståndsinitiativ kallat
The Aid Transparency Initiative (IATI). På IATI:s
hemsida finns redan detaljer om UNICEFs arbete
i 128 länder.
VI FORSKAR OCH UPPFINNER NYA LÖSNINGAR
Kunskapsbanken fylls också på från den forskning
som bland annat bedrivs av UNICEFs forsknings
center i Florens, Italien. Forskningen fokuserar på
områden som rättviseklyftor, fattigdom, barns
rättigheter, våld, exploatering och socialt skydd.
Dessutom samarbetar vi med en rad universitet och
forskningsnätverk över hela världen, och hittar nya
lösningar på problem som hotar barns överlevnad
och utveckling.

HUR FÖLJER VI UPP OCH UTVÄRDERAR?
UNICEF utvärderar regelbundet sitt arbete. Nedan
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SLUTORD
UNICEF har en nyckelroll i det globala arbetet
för barns rättigheter. Vi når ut till fler barn i fler
länder än någon annan barnrättsorganisation.
Genom vårt samarbete med regeringar har vi
möjligheter som ingen annan att skapa nya
initiativ och vara nytänkande i stor skala. 2014
var ett år som präglades av många katastrofer.
Det har inneburit stora utmaningar i vårt arbete.
Trots det hoppas vi att effektrapporten har visat
att UNICEF har gjort stora insatser som hjälpt
barn världen över.
Det finns de som tror att det är omöjligt att
förändra världen, men vi vet att det går och
vi vet hur man gör. Om man vägrar ge upp
och fortsätter kämpa, så kan det omöjliga
bli möjligt. Stort tack till alla våra givare och
samarbetspartners, det är helt och hållet tack
vare er som vi kan fortsätta det viktiga arbetet 
för barnen. Tillsammans förändrar vi barns liv.

34 UNICEF – Effektrapport

UNICEF – Effektrapport 35

UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
08-692 25 00
unicef.se
36 UNICEF – Effektrapport

