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tack vare dig kan vi
förändra barns liv
2013 var ett år fyllt av positiva förändringar för
miljoner barn i världen. I UNICEF Sveriges första
effektrapport vill vi berätta för dig som givare och
samarbetspartner om det som era pengar används
till och vilka fantastiska resultat det får.
En flicka i Malawi, vars mamma hade hiv, föddes
helt frisk tack vare att modern hade fått tillgång till
mediciner som förhindrade överföring av hiv. En
flicka i Nigeria fick alla doser poliovaccin som krävs
för ett fullgott skydd tack vare att vaccinationskam
panjer nådde ut till hennes avlägsna by. En pojke
med funktionsnedsättning i Yemen gömdes inte
längre hemma utan fick gå till skolan för första
gången. En flicka i Indien slapp bli bortgift och får
nu gå i högstadiet i stället. Det här och mycket annat
blev möjligt tack vare ditt stöd till UNICEFs arbete.
RAPPORTEN OCH RESULTATEN
Målet med vår första effektrapport är att berätta
för dig som givare och samarbetspartner om vilka
resultat UNICEFs arbete faktiskt får för barn runt
om i världen. Rapporten redogör för varför UNICEF
finns, hur vi arbetar och inom vilka områden, hur
pengarna används, vilka mål UNICEF har och hur
målen följs upp. Men den visar framför allt exempel
på de resultat som vårt arbete har lett till för barn
under 2013.
UNICEFs arbete handlar mycket om att hjälpa och
rädda livet på barn som är i akut behov, vid till
exempel katastrofer. Men arbetet är till stor del
också förebyggande – vi åtgärdar orsaker till att barn
far illa, bland annat genom att påverka regeringar
att förändra system och lagar. Det arbetet är minst
lika viktigt för att förhindra att fler barn råkar illa
ut i framtiden. Därför innehåller rapporten olika
typer av exempel, dels konkreta på hur barn har
fått hjälp, dels mer övergripande på systemföränd
ringar och förebyggande insatser. Eftersom UNICEF
arbetar i mer än 190 länder är de resultat som
presenteras här endast ett axplock.

VÅRT ANSVAR
Under 2013 har fler givit mer pengar än någonsin
tidigare till UNICEF Sverige. Med det följer också
ett ökat ansvar. Det är vår skyldighet att visa våra
givare, samarbetspartners 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 tillgodo
sedda och UNICEF inte längre behövs.
Så länge barn dör av orsaker som går att förebygga
– misshandlas, utnyttjas och nekas en röst – kommer
vi att fortsätta kämpa för att hjälpa dem. För många
barn var 2013 ett fantastiskt år, men fortfarande
finns det alldeles för många som inte får vad de
har rätt till. Det är för att nå alla dessa barn som
UNICEF finns till.
Det finns alltid ett sätt att förändra barns liv och vi
gör det tillsammans.

Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare
UNICEF Sverige
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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 stra
tegier UNICEF har för arbetet hittar du senare i
rapporten (s. 26).
Med barnkonventionen och millenniemålen som
utgångspunkt (se s. 27) har UNICEF utformat fem
fokusområden som vi arbetar inom för att hjälpa
och förändra livet för barn över hela världen.
Dessa fokusområden är:
1. Yngre barns överlevnad och utveckling
2. Grundläggande utbildning och jämställdhet
3. Barn och hiv/aids
4. Skydd mot våld och utnyttjande
5. Påverkan och samarbete för barns rättigheter
I varje fokusområde ingår också UNICEFs arbete
under humanitära kriser, som krig och naturkata
strofer. 2013 var vi på plats vid 289 katastrofer
i 83 länder. På de följande sidorna kan du läsa
många exempel på fantastiska resultat inom dessa
områden – som tack vare dig blev möjliga.
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fokusområde 1

Yngre barns överlevnad
och utveckling
Alldeles för många barn dör varje dag
av orsaker som kan förebyggas. UNICEF
kämpar över hela världen för att ge barn
allt det som behövs för att överleva
och växa.
Varje dag dör 17 000 barn under fem år. De flesta
mister livet på grund av sjukdomar som går att
förebygga, så som lunginflammation, diarré och
malaria. Undernäring och brist på rent vatten och
sanitet bidrar till mer än hälften av dödsfallen.
Risken att drabbas av en sjukdom som kan leda
till döden är starkt kopplad till var du råkar födas.
I Sverige dör tre av tusen barn medan siffran i
Sierra Leone är 182.
UNICEF fokuserar på insatser inom hälsa, näring,
vatten, sanitet och hygien, och på barn- och mödra
vård på alla nivåer i samhället. Arbetet är också
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 (mot fattigdom och hunger).
Det är inga komplicerade insatser som krävs. Och
man bedömer det vara möjligt att reducera barnoch 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 2013:
• I Brasilien har UNICEF-utbildade fältteam arbetat
med ursprungsbefolkningar i Amazonas för att
sprida kunskap om hur man behandlar lungin-	
flammation och diarré. Genom den insatsen
nåddes nästan 7 000 barn.

• I Somalia har UNICEF, tillsammans med GAVI
(Globala Vaccinationsalliansen) och WHO 		
(Världshälsoorganisationen), introducerat en
dos vaccin som motverkar fem olika dödliga
barnsjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta,
hepatit B och Haemophilus influenza typ b (Hib,
en infektionssjukdom som bland annat kan orsaka
hjärnhinneinflammation hos små barn). Mer än
1,3 miljoner doser distribuerades förra året till
hälsostationer och lokala hälsoarbetare.
• I Burma har UNICEF stöttat nationella avmask-	
ningskampanjer sedan 2006 och förra året
behandlade man tio miljoner barn i åldern 2-9 år.
UNICEF kunde samtidigt också ge A-vitamin till
sex miljoner barn mellan sex månader och fem
år, och 80 procent av alla gravida eller ammande
kvinnor fick vitamin B1 och tillskott av järn och
folsyra. Dessutom fick 270 000 barn under tre år
ett näringstillskott med järn i 21 högriskområden.
• I Sudan gjorde UNICEFs massvaccinations-		
kampanj mot hjärnhinneinflammation (meningit)
att mer än 16 miljoner människor i åldern 1-29 år
blev vaccinerade.
Påverkan på regeringar, system och lagar:
• Scaling up Nutrition (SUN) är ett initiativ som
enar regeringar, samhällen, FN, givare, företag
och forskare i kampen för att bekämpa under-	
näring. Tack vare påverkan från UNICEF förband
sig 13 regeringar till initiativet under 2013.
• UNICEF bidrog till att utveckla en omfattande
strategi för att minska det som kallas för stunting:
när barn hämmas i sin fysiska och mentala 		
utveckling på grund av undernäring. Får barnen
inte tillräckligt med näring under den första delen
av sitt liv, eller redan i magen, blir skadorna
permanenta. Genom strategin ska man arbeta
för att minska stunting i 105 länder.

HÄLSOREGISTER FÖR
BARN I HONDURAS
Honduras är ett av Centralamerikas fattigaste
länder. 18 procent av befolkningen lever under
fattigdomsgränsen och kronisk undernäring
påverkar 23 procent av barnen under fem år
(49 procent på landsbygden och bland
ursprungsbefolkningen).
För att säkra att barnen får den bästa starten
i livet har UNICEF samarbetat med regeringen
för att skapa ett nationellt register för barn.
I registret ska all viktig information om barnet
lagras, så som födelsedatum och födelseort,
vaccinationer och andra viktiga vårdinsatser
från födseln till sex års ålder.
Idag har mer än 74 000 barn dragit nytta av de
tjänster som blir tillgängliga för dem i och med
registret. Tack vare systemet kan barnen få vad
de behöver och deras hälsa tas på allvar med
regelbundna kontroller.

Läs mer om fokusområde 1
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fokusområde 2

Grundläggande utbildning
och jämställdhet
Eftersom utbildning är en väg ut ur fattig
dom och utsatthet arbetar vi på 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.

• I Nigeria har UNICEFs arbete för rent vatten och
sanitet också inriktats på skolor där smutsigt
vatten och dåliga toaletter – ofta gemensamma
för pojkar och flickor – är ett stort hinder för
skolnärvaro, speciellt för flickor i puberteten.
Genom UNICEFs program för vatten, sanitet
och hygien fick nästan två miljoner människor
rent vatten i Nigeria 2013, och ännu fler fick
		 tillgång till latriner.

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. Enligt barnkonventionen
är det en rättighet för alla barn att gå i skolan, 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 skolavgifterna 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 funktionsnedsättning eller barn från
ursprungsbefolkningar hamnar utanför. Av de barn
som går i skolan beräknas 150 miljoner hoppa av
innan de avslutat grundskolan – majoriteten flickor.
Uppskattningsvis 168 miljoner barn mellan 5 och
17 år arbetar i stället för att gå i skolan.

• Under brinnande konflikt i Sydsudan förra året
ledde UNICEF (tillsammans med Rädda Barnen)
arbetet med att ge 71 000 barn och ungdomar
tillfälliga utbildningsmöjligheter och förse dubbelt
så många med skolmaterial. Dessutom fick nästan
1 000 lärare och medlemmar i föräldraföreningar
träning i att organisera utbildning i krissituationer
och hur man bäst ger barn socialt och psykologiskt
stöd. För barn i katastrofer kan skolan vara den
bästa medicinen för att bearbeta trauman, få en
vardag och en chans att fortsätta vara barn.

UNICEFs arbete inom utbildning är ett direkt bidrag
till genomförandet av millenniemål 2 (tillgång till
skola för alla) och mål 3 (jämställdhet mellan könen).
Också mål 7 (förbättrad miljö, så som tillgång till rent
vatten, sanitet och hygien) har stor betydelse för
barns möjligheter till skolgång. Arbetet för att se till
att alla barn får gå i skolan pågår över hela världen.

• 789 598 skolor stöttas nu av UNICEF genom
initiativet för barnvänliga skolor, en ökning med
173 663 stycken under året. De barnvänliga skolorna
får en förbättrad skolmiljö och en mer barnvänlig
pedagogik för att bättre tillgodose barns rättigheter.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013:
• I Moldavien har UNICEF etablerat en alternativ
förskola för de barn som av olika anledningar
hamnat utanför systemet. Under 2013 blev det
därmed möjligt för 2 400 utsatta barn (speciellt
romska barn, barn med funktionsnedsättning och
barn till föräldrar som lever som nomader) att få
den skolförberedande träning de har rätt till.
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• UNICEF agerade i många katastrofer under året,
och såg bland annat till att barn som drabbats fick
möjlighet att gå i skolan. Fler än 550 000 barn i
Egypten, Irak, Jordanien, Libanon, Syrien och Turkiet
fick stöd till utbildning, liksom 113 000 barn i Mali.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• UNICEF stöttade 131 länder i arbetet för att 		
avveckla skolavgifter och annat som hindrar barn
från att gå i grundskolan.

Utbildningsreform
i Tunisien
I Tunisien garanteras alla barn grundskoleutbildning enligt lag, men ett svagt förskole
system och stora sociala och ekonomiska
skillnader mellan stadsmiljöer och landsbygd
gör att många barn hoppar av skolan eller
tvingas gå om. I fattiga områden på landsbygden
går bara 17 procent av barnen i åldern 3-5 år i
förskola, jämfört med 60 procent i städerna.
UNICEF har under 2013 stöttat regeringen för
att minska skillnaderna i landet. Tack vare
tekniskt och ekonomiskt stöd från UNICEF
utvecklade regeringen en policy för att både öka
kvaliteten på och tillgången till utbildning för de
mest utsatta barnen. UNICEF har också hjälpt
till att planera en reform för utbildningssystemet
i stort. Målet är ett förbättrat förskolesystem,
att färre barn ska hoppa av skolan och att fler
utsatta barn ska få en chans att gå i skolan.

• 68 procent av de länder där UNICEF arbetar har
nu tagit fram utbildningsplaner för att ta itu med
ojämlikhet mellan könen.
Läs mer om fokusområde 2
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fokusområde 3

BARN OCH HIV/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.
Hiv och aids har fått katastrofala följder och orsakat
stort lidande för både människor och hela länder.
År 2012 beräknades 17,3 miljoner barn i världen
ha förlorat en eller båda sina föräldrar på grund
av sjukdomen.
För UNICEF är målet att en hel generation ska bli
fri från aids inte omöjligt att uppnå, men för att
komma dit måste man ha ett helhetsperspektiv.
För UNICEFs del betyder det insatser för att förhindra
att blivande mammor smittar sina bebisar, stöd till
barn som blivit föräldralösa och förebyggande
arbete bland ungdomar och unga vuxna. Detta
utgör i sin tur ett viktigt stöd till arbetet för att
uppnå millenniemål 6 (att bekämpa hiv, aids och
andra sjukdomar).
EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013:
• I Zambia, ett land som är hårt drabbat av hiv och
aids, hade för fem år sedan 90 procent av alla hivpositiva barn under 15 år smittats av sina mödrar.
UNICEF skapade ett skyddsnät kring mor och barn
som inkluderade frivillig hivtestning av gravida,
förlossning med utbildad personal, medicinering
och stöd efter förlossningen, råd om amning de
första sex månaderna och tidig testning av det
nyfödda barnet. Och på bara två år ökade andelen
hivpositiva mödrar som hade tillgång till insatser
som förhindrar överföring mellan mamma och
barn från 37 till 59 procent. I Sydafrika har ett
liknande arbete som i Zambia resulterat i att alla
gravida hivpositiva kvinnor idag har fri tillgång
till nödvändiga mediciner från och med diagnos
till avslutad amning.
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• I Kambodja arbetar UNICEF med 22 av landets
35 center för barn med aids. Barn som behandlas
med bromsmediciner från födsel till 14 års ålder
har ökat i landet med 88 procent sedan 2011.
PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• UNICEF bidrog till att en första global gemensam
uppskattning gjordes av antalet ungdomar mellan
10 -19 år som lever med hiv.
• Med stöd av UNICEF tog WHO fram nya riktlinjer
som innebar att omedelbar behandling ska 		
erbjudas alla gravida och ammande kvinnor
som lever med hiv.
• I Botswana lanserade UNICEF tillsammans med
partners en multimediakampanj för barn, ungdomar
och unga vuxna. Inom kampanjen användes sms,
sociala medier och teater för att sprida kunskap
om hiv och aids, förebygga spridning och minska
stigmatiseringen.
Läs mer om fokusområde 3

SKYDDA BARN FRÅN
HIV I NIGERIA
Nigeria är ett av de länder i världen som är
hårdast drabbat av hiv. 3,1 procent av befolk
ningen är hivpositiva. Unga, och särskilt
kvinnor, i åldern 15-24 år är bland de hårdast
drabbade. UNICEF uppskattar att omkring
tio procent av de nya infektionerna sker
genom överföring från mamma till barn,
något som årligen drabbar 60 000 barn.
Under 2013 stöttade UNICEF regeringen
och andra partners i Nigeria i arbetet för
att förhindra överföringen av hivsmitta från
mamma till barn. Vid slutet av året fick mer
än 27 procent av landets omkring 193 000
gravida hivpositiva kvinnor medicin för att
hindra att deras barn smittas.
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fokusområde 4

Skydd mot våld
och utnyttjande
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 funk
tionsnedsättning och barn som utsätts för
människohandel. Vi ger barnen akut hjälp,
rehabilitering och utbildning, och framförallt
arbetar vi förebyggande genom att påverka
lagstiftning, utbilda polisen, sprida informa
tion 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 fattigast
och mest utsatta löper störst risk, men över hela
världen händer det att vuxna utnyttjar sitt övertag
för exploatering och övergrepp. Det är svårt att
uppskatta hur många utsatta barn det gäller, men
de siffror som finns skrämmer. UNICEF uppskattar
att ungefär 15 procent av alla barn mellan 5 och 14
år arbetar. Det motsvarar drygt 150 miljoner barn.
Utmaningarna för att skydda barn mot våld och
utnyttjande är både stora och komplexa. Ett barn
som tvingas lämna skola och familj för att arbeta
kan lätt bli utnyttjat. Och ett barn som utnyttjas
riskerar att bli offer för droger och människohandel.
UNICEFs arbete går ut på att stärka samhällets
skyddsnät. Det innebär allt från att införa nya lagar
och regelverk till att försöka ändra attityder och
urgamla traditioner.
Fokusområde 4 är inte direkt knutet till något särskilt
millenniemål, men behovet av att skydda de utsatta
är en del av millenniemötets slutdeklaration.
EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013:
• I Sri Lanka resulterade ett samarbete med barna-	
vårdande myndigheter och rättsväsende i ett
familjebaserat alternativ till fängelse för dömda
barn och ungdomar. UNICEFs arbete för att stärka
kunskapen inom socialtjänsten ledde till att
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2 329 dömda barn under förra året inte behövde
skiljas från sina familjer och att 437 inspärrade
barn kunde komma hem igen.
• I Burkina Faso resulterade UNICEFs informationsoch utbildningsarbete kring kvinnlig könsstympning
i att 1 100 traditionella ledare offentligt förband
sig till att stoppa traditionen. Och förra året talade
de för detta vid mer än 2 000 olika tillfällen och
nådde på det sättet fram till mer än 300 000 		
människor.
• Under 2013 ökade antalet samhällen som nu
officiellt tagit avstånd från kvinnlig könsstympning
med 1 300 i åtta länder. Det totala antalet samhällen
som tagit avstånd är nu 11 500 i 15 länder.
• UNICEF såg till att 2,5 miljoner barn i katastrofer
fick tillgång till säkra och barnvänliga platser för
lek och utbildning samt psykosocialt stöd.
• I tio länder fick totalt 7 300 barn som utnyttjats i
väpnade konflikter, till exempel barnsoldater,
hjälp av UNICEF att återintegreras i sina samhällen.

Stöd till barn med
funktionsnedsätt
ning i vitryssland
• Ett UNICEF-samarbete med universitetet Al-Azhar
i Egypten har inneburit att över 100 000 religiösa
och andra samhällsledare nu har välgrundade
argument till varför traditionen med kvinnlig köns-	
stympning bör stoppas. I Sudan ledde ett liknande
initiativ till 140 offentliga uttalanden mot köns-	
stympning från lokala ledare.

I Vitryssland är barn med funktionsned
sättning bland de mest utsatta. Mer än
65 procent av barnen som lever på institu
tioner i landet har en funktionsnedsättning.
Behovet av att förändra normer och stoppa
diskriminering är stort och viktigt för att alla
barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

• Totalt 166 länder har nu förbundit sig att följa ett
tilläggsprotokoll till barnkonventionen om barn-	
prostitution, handel med barn och barnpornografi,
för att ytterligare stärka skyddet för barn.

UNICEF arbetar för att förbättra, utveckla
och testa sociala tjänster för familjer med
barn med funktionsnedsättningar i landet.
Det gjorde att 163 familjer fick stöd under
2013. Bland annat är det nu möjligt för
föräldrar till barn med funktionsnedsättning
att få avlastning, vilket i förlängningen gör
att barnen kan stanna i sina familjer och
slipper hamna på institutioner.

Läs mer om fokusområde 4

Budskap via tv och radio gick också ut i
hela landet under året för att barn med
funktionsnedsättning ska inkluderas i sam
hället. Målet är att minska stigmatiseringen
och diskrimineringen.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• I 123 länder är nu alla former av sexuellt våld mot
flickor och pojkar straffbart, tack vare UNICEFs
påverkansarbete.
• 2013 lanserade UNICEF en världsomfattande
kampanj, det så kallade Stoppa Våld Mot Barninitiativet, som uppmanar alla att synliggöra
problemet och medverka till hållbara lösningar
och förändrade attityder. Efter bara sex månader
hade mer än 60 länder världen över lanserat
egna nationella kampanjer för att uppmärk-	
samma frågan.
• I Belize medverkade UNICEF till att ta fram en
nationell plan mot olika former av barnmisshandel
och en landsomfattande informationskampanj
riktad till samhällsledare, föräldrar och barn.
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FRAMSTEG I SVERIGE 2013

fokusområde 5

Påverkan och samarbete
för barns rättigheter
För att verkligen kunna skapa varaktiga
förändringar i barns liv måste man arbeta
långsiktigt och samarbeta – ända upp på
regeringsnivå – för att påverka lagar och
budgetprioriteringar. Det gör UNICEF.
UNICEF arbetar över hela världen för att viktiga
beslut ska gynna barnen. Vi har en unik möjlighet
att påverka makthavare eftersom vi är ett starkt och
oberoende FN-organ och redan samarbetar med
regeringar och lokala politiker över hela världen.
Vi kämpar för att få lagstiftare och övriga vuxna att
prioritera barns behov och rättigheter och därmed
skapa övergripande skyddsnät för barn. Nästan
70 års erfarenhet och mer än 30 års ständig datain
samling kring barns situation ger tyngd åt UNICEFs
uttalanden.
Barnkonventionen understryker barns rätt att själva
vara delaktiga i de beslut som rör dem och UNICEF
försöker så långt det går göra det möjligt för barn
och ungdomar att medverka direkt. När det inte
är möjligt så arbetar UNICEF för att representera
barnens intressen. Vi påverkar regeringar att ändra
lagstiftning och prioritera investeringar för barn.
Vi hjälper också företag att inse vikten av en
affärsverksamhet som inte är skadlig för barn,
och arbetar för att media ska ta hänsyn till barns
integritet och intressen.

I Sverige arbetar UNICEF för att samla in pengar
till det internationella utvecklingsarbetet. Vi
arbetar också för att påverka beslutsfattare i
Sverige och bilda opinion för att skapa för
ändring i lagstiftning – och även väcka debatt
i barnrättsfrågor, informera och utbilda om
barns situation, barnkonventionen och om
UNICEFs arbete för barn.

allmän sjukförsäkring och fri sjukvård för omkring
2,5 miljoner barn under fem år.
PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• I Rumänien startade UNICEF ett samarbete med
parlamentariker för att öka skyddet för utsatta
barn. Detta ledde bland annat till framgångar i att
främja rättigheter för barn med funktionsnedsätt-	
ning och ett förbud mot att barn under tre år
hamnar på institutioner.
• I 69 länder stöttade UNICEF verksamheter och
program som ger ökad delaktighet och inflytande
för barn och unga i samhället.
• I 97 länder arbetade UNICEF för att främja en rättvis
fördelning av de nationella budgetarna för barn.
• I mer än 100 länder var UNICEF direkt involverade
i program för att öka det sociala skyddet. 		
Programmen spelar en viktig roll för att stärka
barns, familjers och samhällens motståndskraft,
skapar större jämlikhet och främjar mänsklig och
ekonomisk utveckling.
Läs mer om fokusområde 5

Vårt arbete för att stärka barns rättigheter
har 2013 gett konkreta resultat inom följande
områden:
• Regeringen tillsatte en utredning om barn-		
konventionens juridiska status (det vill säga 		
om den ska bli svensk lag eller inte) och 		
UNICEF Sverige ingår i referensgruppen.

STÖD TILL BARN I
MINORITETSGRUPPER
I VIETNAM
En tredjedel av alla barn i Vietnam har inte
tillgång till grundläggande sociala tjänster
som skola och sjukvård. Det hindrar deras
möjligheter och rättigheter till hälsa och ett
bra liv. Särskilt för etniska minoriteter är
orättvisor vanliga, och 66 procent av dem
lever i fattigdom.

• Barn som lever gömda eller som pappers-		
lösa har fått laglig rätt till sjukvård och skol-		
gång på samma villkor som andra barn i 		
Sverige.
• Vi startade ett treårigt projekt finansierat av 		
Allmänna arvsfonden, som handlar om att 		
skapa en rättighetsbaserad skola.
• Myndigheter som arbetar med barn som kan
vara utsatta för människohandel har fått 		
ökad kunskap genom vår skrift Kan det vara 		
människohandel? som kom ut i ny upplaga.

Under 2013 arbetade UNICEF med påverkan
gentemot regeringen för att se till att sociala
tjänster kommer utsatta barn och minoritets
familjer till nytta. UNICEF utvecklade verktyg,
riktlinjer och tillvägagångssätt och stöttar
med teknisk support.

Det här fokusområdet är starkt knutet till millennie
mål 8 (globalt samarbete för utveckling) och är
viktigt för förverkligandet av alla millenniemål i
den utsträckning de rör barn.
EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013:
• I Senegal, ett land med en fattigdomsnivå på
30 procent, resulterade UNICEFs samarbete med
olika påtryckningsgrupper i ett nationellt bidrags- 	
program för fattiga familjer, införandet av 		
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Katastrofinsatser

UNICEF arbetar varje år i många katastrof
områden runt om i världen. 2013 fanns vi
på plats vid 289 katastrofer i 83 länder.
Eftersom vi bedriver verksamhet i nästan
alla länder i världen är vi oftast redan där
när en katastrof inträffar och kan börja
hjälpa barnen direkt.

I krigs- och katastrofområden är barnen mest
sårbara och måste snabbt få sjukvård, tak över
huvudet, mat, rent dricksvatten, tvål, toaletter,
vaccin, skydd mot övergrepp och möjlighet att
fortsätta sin skolgång. Vi agerar snabbt för att
rädda deras liv och se till att de får allt de behöver.
Och vi stannar alltid kvar så länge som barnen
behöver oss.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR:
• UNICEF arbetade med påverkan för att stoppa
och förebygga brott mot barn i väpnade konflikter.
I till exempel Tchad stöttade vi åtgärder för att se
till att barn inte utnyttjas av väpnade styrkor
och grupper.
• I Filippinerna främjade vi motståndskraft mot
framtida katastrofer genom att ge stöd till fler
katastrofsäkra byggnader.
• I Syrien stödde UNICEF att ett system inrättades
för att övervaka, rapportera och dokumentera
brott mot barn.
Läs mer om UNICEFs katastrofinsatser

Vatten, sanitet och
hygien i centralafri
kanska republiken
Våldet i Centralafrikanska republiken har
skapat en nationell katastrof som påverkar
tillgången till rent vatten, sanitet och hygien
för tusentals barn. 70 procent av samhällena
i landet har svårt att hitta drickbart vatten
och i områden där våldet tvingat människor
på flykt finns bara en latrin per 1 200 männi
skor. Detta ökar kraftigt risken för vattenburna
sjukdomar hos barn.
UNICEF leder FN:s arbete inom vatten, sanitet
och hygien. Under året arbetade vi med
att återställa tillgången till rent vatten för
350 000 drabbade barn i Bangui, Bossangoa
och Bouar. I mars 2013 tränade vi lokala
partners i avfallshantering och 770 ton avfall
togs om hand. I december började vi bygga
latriner för att ge mer än 100 000 människor
i flyktingläger tillgång till bättre sanitära
förutsättningar. I skolor och vid andra barn
vänliga trygga platser utbildar vi om hygien
och handtvätt för att motverka sjukdomar.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 2013:
• I Sahelregionen (en region i Afrika, söder om
Sahara) behandlades mer än en miljon barn under
fem år mot svår akut undernäring, liksom mer än
457 000 barn på Afrikas horn.
• UNICEF vaccinerade mer än 4,5 miljoner barn i
Demokratiska Republiken Kongo mot mässling,
liksom mer än 595 000 barn i Centralafrikanska
republiken.
• I Filippinerna återställdes tillgången till rent
vatten för mer än 200 000 människor i Tacloban
– inom en vecka efter tyfonen Haiyan.
• I Syrien och grannländerna skrevs mer än 550 000
barn in i utbildningsprogram, och mer än 940 000
har fått psykosocialt stöd. Sammanlagt har
2,1 miljoner barn i Syrien, och 668 000 barn i
grannländerna, fått stöd till utbildning med hjälp
av UNICEF och våra partners under 2013.
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ÖRONMÄRKTA INSAMLINGAR 2013

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. 23). Ibland finns dock möjlig
heten för givaren att öronmärka gåvan
till ett särskilt projekt i ett land.

Under 2013 gick många öronmärkta gåvor bland
annat till katastrofinsatsen i Filippinerna. 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 kvaliteten
på den undervisning som ges.
Under 2013 gick de pengar som i Sverige samlades
in till projektet i Nepal bland annat till detta:
• 66 skolor fick material för att göra klassrummen
mer barnvänliga.
• 184 utbildare i 12 distrikt fick ökad kunskap om
regeringens riktlinjer för förskoleverksamhet.
• 336 förskolelärare fick utbildning för att öka när-	
varon i förskolan och det aktiva lärandet hos barn.
• 12 000 föräldrar på landsbygden har fått utbild-	
ning i hur viktigt det är med näring, hälsa och
att stimulera barns utveckling.
Sedan UNICEF Sverige startade sin insamling till
utbildningsprogrammet i Nepal 2001 har andelen
flickor som går i skolan ökat från 75 till 95 procent.
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katastrofinsats: filippinerna
Tyfonen Haiyan som slog till den 8 november 2013
var en av de kraftigaste som någonsin uppmätts.
Totalt drabbades 14,1 miljoner människor, varav
5,9 miljoner barn. 4,1 miljoner människor förlorade
sina hem och av dem var 1,7 miljoner barn.
På några dagar togs en handlingsplan fram för hur
katastrofarbetet skulle gå till. Handlingsplanen
fastställde vilka insatser som krävdes och samord
nade arbetet för 22 internationella organisationer
– både FN-organ och andra organisationer. UNICEF
ledde arbetet inom vatten, sanitet och hygien samt
inom utbildning (med Rädda Barnen) och näring.
Här är några exempel på vad UNICEF genomförde
under de första månaderna efter katastrofen, fram
till och med februari 2014:
Vatten, sanitet och hygien
• Genom att vattenanläggningar och generatorer
reparerades – och vatten distribuerades via tank-
bilar – fick 200 000 människor tillgång till rent
vatten redan inom en vecka. Detta skedde genom
ett samarbete mellan UNICEF, lokala myndigheter
och andra partners. Vid slutet av februari 2014 hade
930 000 människor fått tillgång till rent vatten.
• 76 700 människor fick tillgång till latriner.
• UNICEF delade ut hygienpaket (som innehåller
bland annat tvål och vattenreningstabletter) vid
513 skolor och 105 trygga och barnvänliga platser.
Detta gjordes för att förhindra spridningen av
diarrésjukdomar.
• UNICEF arbetade också med att sprida kunskap
om vikten av hygien.

Utbildning
• UNICEF levererade skolmaterial till 430 200 barn.
• 132 000 barn fick möjlighet att fortsätta sin 		
skolgång vid 1 320 UNICEF-stödda tillfälliga 		
utbildningsplatser. Dessa utrustades med school-	
in-a-box (en låda med allt material som behövs
för att en lärare ska kunna undervisa upp till
40 barn) samt fritids-, lek- och förskolematerial.
Hälsa
För att minska risken för sjukdomar stärkte UNICEF
hälso- och sjukvårdssystemet i landet. Arbetet
fokuserades till evakueringscenter och samhällen
med misstänkta mässlingsfall. WHO och hälso
departementet ledde en kampanj för vaccination
mot mässling, och UNICEF fyllde på lagren med
poliovaccin, mässlingsvaccin och vitamin A.
• Under de första tre månaderna vaccinerades fler
än 83 200 barn under fem år mot mässling och
mer än 82 100 mot polio, medan 55 300 fick
tillskott av vitamin A.

• Cirka 17 000 barn fick under de första tre
månaderna tillgång till 89 barnvänliga platser
där de gavs en chans till återhämtning och att
leka och vara barn igen.
Vad händer nu?
Arbetet för barnen i Filippinerna fortsätter. Följande
är några av de senaste resultaten som rapporterats
i augusti 2014:
• Mer än 500 000 barn i skola och förskola har fått
utbildningsmaterial från UNICEF.
• 40 000 barn har fått psykosocialt stöd vid barn-	
vänliga trygga platser.
• UNICEF fortsätter arbetet i nära samarbete med
regeringen för att se till att barn registreras vid
födseln och att familjer återförenas.
• Mer än 1,35 miljoner människor har fått tillgång
till rent vatten.
• 310 000 har fått tillgång till riktiga toaletter.

Näring
• Tillsammans med partners såg UNICEF till att
ammande kvinnor fick stöd och rådgivning. Vi
inrättade tidigt 52 mamma- och barnvänliga
utrymmen som hjälpte 10 799 gravida och
ammande kvinnor.

• Mer än 504 000 skolbarn har fått hygienpaket
som innehåller bland annat vattenreningstabletter
och tvål.

• UNICEF undersökte mer än 97 000 barn och fann
2 702 som var akut undernärda, 370 allvarligt
undernärda och 2 332 måttligt undernärda. 		
Samtliga undernärda barn fick behandling.
Skydd av barn
Människohandel och andra former av könsrelaterat
våld var bland de mest akuta riskerna för kvinnor
och barn i katastrofens spår.
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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
75 procent av de totala intäkterna gå till verksam
heten och organisationen är ålagd att göra en
årsredovisning som granskas av en auktoriserad
revisor.
Hur stor del av pengarna går till
arbetet för barnen?
2013 samlade UNICEF Sverige in totalt 655 miljoner
kronor. 89 kronor av 100 gick till verksamheten för
barnen, alltså 89 procent. 86 procent (565 mkr) gick
till UNICEFs verksamhet för barn i utvecklingsländer
och 3 procent (20 mkr) gick till vårt arbete för barn
i Sverige.

2013 var våra kostnader för att bedriva insamling
10 procent (63 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 insam
lingen från privatpersoner 2013 med 27 procent
(73 mkr, varav 24 mkr från katastrofinsamling)
jämfört med 2012. Vi arbetar ständigt för att effekt
ivisera 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 admini
stration och till att bedriva insamling?
Under 2013 gick 1 procent (7 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 – 2013 (TKR)
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Hur fördelas pengarna som
sKänks till UNICEF?

700 000,00

När man skänker till UNICEF kan man antingen
välja att ge en allmän gåva – det vill säga pengar
som UNICEF sedan kan använda där det behövs
som mest – eller välja att öronmärka sin gåva till
ett särskilt område, som till exempel katastrof
insatsen i Filippinerna 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. 26) 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 befolk
ningen. Fördelningen skall vara långsiktig och
förutsägbar, men plötsliga, oförutsedda behov
ska också kunna tillgodoses.

VAD GICK PENGARNA TILL 2013?
SÅ ANVÄNDES DIN GÅVA 2013

Cirkeldiagrammen visar hur de sammanlagda
gåvorna till UNICEFs arbete för barn fördelades
under 2013, dels per fokusområde och dels per
geografisk region.

SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER REGION 2013

SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER
FOKUSOMRÅDE 2013

Övrig

HIV/A

Arbete i utvecklingsländer: 86%
Arbete för barn i Sverige: 3%

Progr

Insamling: 10%
Administrationskostnader: 1%

Länder i Afrika, söder om Sahara: 59%

Barns

Asien: 19%
Barns överlevnad och utveckling: 56%
Utbildning och jämställdhet: 20%
Barns skydd mot våld och utnyttjande: 11%
Påverkan och samarbete för barns rättigheter: 9%
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Regionöverskridande: 4%

Utbild

Central- och Östeuropa samt
forna Sovjetrepubliker: 3%

HIV/AIDS och barn: 2%

Latinamerika och Karibien: 5%

Övriga insatser: 2%

Mellanöstern och Nordafrika: 10%

UNICEF – Effektrapport 23

Barns

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 berört 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 plan som beskriver vår vision och organi
sationens strategier över ett antal år. Fram till i år¹
har planen prioriterat fem fokusområden, de flesta
direkt knutna till genomförandet av de åtta millennie
målen. Alla millenniemål hjälper till att uppfylla
även barns rättigheter. 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 krig 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:
barnkonventionen som svensk lag, barn på flykt,
barn som utsätts för människohandel, 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 kunna nå de strategiska målen om
att hjälpa ännu fler barn.

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

193 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 Den nya strategiska planen löper 2014 –2017 och har nu sju definierade
fokusområden: hälsa; hiv och aids; vatten, sanitet och hygien; näring;
utbildning; skydd mot våld och övergrepp; och motarbeta utanförskap
(social inkludering).
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UNICEFS STRATEGISKA
PLAN 2006 –2013
Nedan följer några exempel på mål och
delmål i den strategiska planen. För att läsa
mer, se den fullständiga planen.
1. Yngre barns överlevnad och utveckling
• Alla länder där polio finns kvar ska bli
fria från polio och enstaka utbrott ska
stoppas.
• Öka andelen barn och gravida kvinnor
som sover under myggnät till 80 procent.
2. Grundläggande utbildning och jämställdhet
• Minska andelen barn som aldrig börjar
skolan med minst 80 procent.
•	År 2015 ska det vara lika många flickor
som pojkar som börjar skolan.
3. Barn och hiv/aids
• Antalet barn som smittas med hiv ska
minska med minst 40 procent.
• Minst 80 procent av gravida kvinnor som
lever med hiv ska få behandling för att
undvika att smitta sitt barn.
4. Skydda barn från våld, exploatering
och övergrepp
• Minst 60 procent av programländerna ska
ha bättre system och effektivare satsningar
för att förhindra våld och övergrepp mot
barn.
• Bättre skydd för barn i väpnad konflikt och
humanitära kriser.
5. Påverkansarbete och samarbete för
barns rättigheter
• Ge stöd till forskning och analys om vilka
åtgärder i varje land som bäst uppfyller
rättigheterna i enlighet med barnkonven-	
tionen.
• Fler policys och strukturer ska finnas som
ökar barns och ungas delaktighet i besluts-	
fattande på både lokal och nationell nivå.

Alla millenniemål hjälper till att uppfylla även
barnens rättigheter och är direkt avgörande för
barns möjligheter att överleva och utvecklas.
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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: allt
ifrån 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.
Det är en utmaning som är viktig 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
exempelvis rent vatten och hälsovård – men även
om att förändra attityder till exempelvis kvinnlig
könsstympning. Det är ett arbete som tar tid. Många
gånger kan också flera organisationer ha liknande
mål och då kan framgången vara beroende av den
gemensamma insatsen och inte något som en
enskild organisation kan ta åt sig äran för.
UNICEF har utvecklat en omfattande mekanism
för att göra detta möjligt. Den strategiska planen
innehåller konkreta resultatområden för vart och
ett av de fem 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.
HUR FÖLJER VI UPP OCH UTVÄRDERAR?
UNICEF utvärderar regelbundet sitt arbete. Nedan
finns exempel på utvärderingar från 2013, och länkar
för dig som vill läsa mer.
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Det centrala ansvaret för uppföljning och utvärdering ligger hos UNICEFs utvärderingskontor på
huvudkontoret i New York. De flesta utvärderingar,
studier och undersökningar av UNICEFs arbete är
tillgängliga för allmänheten på UNICEFs hemsida:
Evaluation and Research Database.
Ett antal övergripande utvärderingar av UNICEFs
verksamhet gjordes under 2013. En utvärderade
UNICEFs roll som ledare av de fem områden
(näring; vatten, sanitet och hygien; skydd av barn;
utbildning och könsbaserat våld) som är organisa
tionens ansvar i katastrofer. En annan fokuserade
på UNICEFs arbete att skydda barn i katastrofsitua
tioner och byggde på erfarenheter i Colombia,
Kongo, Pakistan och Sydsudan. En tredje studerade
arbetet mot kvinnlig omskärelse i Burkina Faso,
Kenya, Senegal och Sudan. UNICEFs insatser i
Filippinerna efter tyfonen Haiyan och i krisens Mali
utvärderades samtidigt som insatsen pågick.
Under 2013 utfördes också 51 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 ett år tillbaka
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. Forskningen fokuserar på områden
som rättviseklyftor, fattigdom, barns rättigheter,
våld, exploatering och socialt skydd. Dessutom
samarbetar vi med en rad universitet och forsknings
nätverk över hela världen, och hittar nya lösningar på
problem som hotar barns överlevnad och utveckling.
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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 etablera nya initiativ och
nytänkande i stor skala. I vår första effektrapport
har vi berättat om några av de resultat som upp
nåtts under 2013. 2014 är starten för UNICEFs nya
strategiska plan som sträcker sig till och med år
2017. Resultat för 2014 återkommer vi med i 2014
års effektrapport.
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.
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