
Bli Barnrättskämpe och bygg 
en bättre framtid för alla barn
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UNICEF SVERIGE2

Som Barnrättskämpe investerar du i UNICEFs 
arbete för barn under en längre period. Med 
ditt långsiktiga stöd gör du det möjligt för oss 
att finnas till för barn där behoven är som störst. 
Och att stanna kvar så länge de behöver oss. 

Du kan 
förändra världen

Vad får du  
som Barnrättskämpe?

• Du får en egen kontaktperson som håller dig uppdaterad och 
svarar på dina frågor. 


• Du får regelbundna rapporter om hur UNICEFs icke öron-

märkta pengar använts.

• Du blir inbjuden till digitala träffar med våra programexperter 

om arbetet på fält.

• Du kan följa med på en digital fältresa och med egna ögon se 
hur din investering förändrar barns liv.

• Tillsammans med andra Barnrättskämpar och filantroper blir 
du inbjuden till givarevenemang och galor, som Världens vik-
tigaste kväll i TV4.
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De utsatta barnens svårigheter hänger ofta ihop. Ett hungrigt barn 
drabbas oftare av sjukdom. Ett sjukt barn orkar inte gå i skolan. Och ett 
barn som inte går i skolan är mer utsatt för våld och exploatering. Därför 
arbetar UNICEF med ett helhetsperspektiv, brett och långsiktigt. Vi driver 
våra program på lokal nivå tillsammans med befolkning och myndig- 
heter. Våra insatser leder till verkliga och varaktiga förbättringar för barnen.

Investera i en bättre framtid för alla barn. Som en del av FN har vi unika 
möjligheter att göra skillnad. Vårt arbete finansieras helt av frivilliga bidrag. 
Det är tack vare dig och andra som investerar i UNICEF som vi kan fort-
sätta att arbeta för en bättre framtid för barn. Det går att förändra världen 
– och vi vet hur man gör. Låt oss göra det tillsammans. 

Bli vår nästa Barnrättskämpe!
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UNICEF har expertkunskap om barns situation 
i världen. Tack vare gåvor som inte är öronmärkta 
kan vi styra pengarna till de länder och platser 
där de behövs mest och gör störst skillnad. 

Vi ser till att  
de mest utsatta 
får hjälp först
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UNICEFs insamlade medel går till barn över hela världen. De som har 
störst behov just nu får hjälp först. Av den anledningen är gåvor som inte 
är öronmärkta för speciella program särskilt värdefulla i UNICEFs arbete. 
Vid humanitära katastrofer har vi möjlighet att agera snabbt och se till att 
barnen prioriteras först. Att de får skydd, näring, sjukvård och vaccin, vatten 
och sanitet. 

Gåvor som inte är öronmärkta gör det också möjligt att arbeta långsiktigt, 
att initiera nya program och testa innovativa lösningar som skapar varakti-
ga förändringar för barn. Dessutom innebär det mindre administration. 
Mer pengar kan gå direkt till arbetet och kampen för barns rättigheter. Din 
investering som Barnrättskämpe kommer därför med säkerhet ge maxi-
mal avkastning och göra största möjliga nytta för de allra mest utsatta 
barnen. Det handlar om att ge barn den barndom de har rätt till.
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34 
miljoner

barn befinner  
sig på flykt.
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Vi är på plats före, under  
och efter en katastrof
UNICEF har alltid en nyckelroll i samordningen av insatser i krig och kata-
strofer. Eftersom vi arbetar i nästan alla världens länder finns vi ofta på 
plats redan när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Då 
är flexibla resurser, som inte är öronmärkta för särskilda ändamål, full-
komligt avgörande för vårt arbete. 

När larmet går tar vi oss snabbt fram till barnen för att ge dem sjukvård, 
näring, vatten, toaletter och vaccin. Vi ser också till att de skyddas mot 
våld och övergrepp. När de mest akuta behoven är tillgodosedda, ser vi 
till att barnen så fort som möjligt kan fortsätta sin skolgång och få hjälp  
att bearbeta traumatiska upplevelser. Vi arbetar också för att återförena  
familjer som kommit ifrån varandra.

Karina och hennas 3-åriga dotter Luna tas om hand av regionchef Afhsan Khan när de når 
Sighetul Marmatiei i Rumänien. Här ligger en av UNICEFs Blå punkter, trygga samlingsplatser 
där barn som flyr kriget i Ukraina kan få sjukvård, trygghet och stöd.
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Exempel: 10 000 kronor räcker till att ge 32 barn på flykt filtar, 
vätskeersättning, nötkräm, högenergikex och fullgott skydd  
mot de farliga sjukdomarna polio och mässling.
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Tillsammans kan vi rädda liv här och 
nu, och skapa bättre livschanser och 
bygga en bättre framtid för alla barn.”
Pernilla Baralt,
Generalsekreterare UNICEF Sverige
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När skolan övergår till distansutbildning under pandemin följer Kvas Em och Rocham 
Yhang lektionerna i Kambodjas statliga radio.
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Utvecklingen går framåt. Under de 
senaste 20 åren har antalet barn 
som inte går i skolan halverats. Men 
när skolorna under covid-19-pande-
min övergick till distansutbildning 
fick många barn problem. På den 
Kambodjanska landsbygden till ex-
empel är tillgången till internet 
ojämn och för att barnen skulle 
kunna fortsätta sin utbildning börja-
de man producera och sända lek-
tionerna i den statliga radion istället. 
Men för att få till en fungerande un-
dervisning behövde man även ett 

kompletterande utbildningsmaterial. 
Med hjälp av icke öronmärkta medel 
kunde UNICEF ta fram materialet på 
fem olika lokala språk. Det innebar 
att även de mest marginaliserade bar-
nen på Kambodjas landsbygd kunde 
fortsätta sin utbildning. 

Utbildning är en viktig väg ut ur 
fattigdom och utsatthet

Katheryn Bennett,  
UNICEF Cambodia Chief of Education

Vi var tvungna att agera
snabbt så att barnen  
inte hamnade utanför  
i utbildning och lärande.

”

Exempel: 10 000 kronor räcker till 22 solcellsdrivna radioapparater 
– och gör det möjligt även för barn som saknar internet att delta  
i skolans distansundervisning.
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Fonden för icke öronmärkta medel finansierar flera satsningar för att stär-
ka flickor. Det handlar om att underlätta flickors vidareutbildning, motar-
beta barnäktenskap, sätta stopp för könsrelaterat våld, förbättra flickors 
kost och bryta stigmat kring menstruation med information och praktiskt 
stöd. Varje framsteg inom dessa områden främjar utvecklingen i stort. 
Utbildade kvinnor gifter sig senare, föder friskare barn och bidrar till eko-
nomisk tillväxt. Att investera i flickor är därför att investera i en bättre 
framtid, för både flickan och samhället i stort.

Kampen för flickorna
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Lill Lindfors,  
UNICEF-ambassadör sedan 1998

Jag är så glad och hedrad 
över att vara ambassadör  
för en organisation som  
så tydligt kämpar för barns  
rättigheter och hjälper  
barn att leva, utvecklas  
och bygga en framtid.

”

Exempel: 10 000 kronor räcker till 70 skolpaket som gör det  
enklare för flickor att få utbildning. En väg ut ur fattigdom,  
utsatthet och en mer jämlik framtid. 
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Kämpa med  
oss för en  
bättre framtid  
för alla barn

UNICEF SVERIGE10
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Välkommen att bli en av oss som kämpar lång-
siktigt för en bättre framtid för barn och unga. 
Som Barnrättskämpe får du en egen kontaktper-
son som håller dig uppdaterad i vårt arbete. Du får 
följa med oss på informationsmöten, TV-galor och 
även en digital fältresa där du med egna ögon kan 
se hur din investering förändrar barns liv.

Som Barnrättskämpe förbinder du dig att stötta 
UNICEF i tre år. Med regelbundna donationer gör 
du det möjligt för oss att finnas till för barn där 
behoven är som störst. Tillsammans med andra 
Barnrättskämpar och filantroper blir du en viktig 
del i att skapa långsiktiga förändringar i barns liv 
och en bättre framtid för alla barn.

Kämpa med oss för en bättre framtid – kontakta  
Julia redan idag!

Julia Hjelmström 
Projektledare Filantropi
073 822 35 68 
julia.hjelmstrom@unicef.se



UNICEF Sverige | Box 8161, 104 20 Stockholm | 08-692 25 00 | unicef.se

UNICEF är FN:s barnfond men vi får inget ekonomiskt 
stöd från FN. Vårt arbete finansieras av frivilliga bidrag från 
regeringar, företag, stiftelser och privata givare runt om 
i världen. Sedan 1946 har vi kämpat vid barnens sida, vilket 
har gjort oss till världens ledande barnrättsorganisation.  
Läs mer på unicef.se.


