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I den här rapporten kan du läsa om hur barns behov ser 
ut i olika delar av världen. Du får veta mer om hur UNICEF 
arbetar, hur insamlade medel har använts, vilka mål vi 
har satt för vårt arbete och hur målen har följs upp. 2020 
har varit ett speciellt år, för oss alla. Även om barn och 
unga generellt sett löper mindre risk att bli allvarligt sjuka 
i covid-19 så har de drabbats hårt av pandemins konse-  
kvenser. UNICEF har därför fokuserat på fyra områden som 
är särskilt angelägna för att mildra konsekvenserna för barn:

• tillgång till utbildning 
• upprätthållande av ordinarie barnvaccinationsprogram
• tillgång till rent vatten 
• insatser som främjar barns psykiska hälsa

UNICEF utvecklade också under 2020 nya innovativa sätt 
att säkerställa att undervisning och lärande kunde fortsätta 
trots att skolor runt om i världen tvingats stänga på grund 
av pandemin. Vi bidrog med tekniska lösningar för distans-
undervisning, anpassningar av skollokaler och tillgång till 
vatten, handsprit och sanitetslösningar för att upprätthålla 
handhygien. 48 miljoner barn som inte gick i skolan fick till-
gång till speciella utbildningsprogram. Mer än 43 miljoner 
barn fick tillgång till läromedel genom UNICEF.

Vårt uppdrag är att i alla situationer se till barns bästa. Ofta 
gör vi det bäst genom att också göra barn delaktiga. Barn 
är experter på sina egna liv. De är bäst lämpade att uttala 
sig om sina svårigheter och utmaningar men också att 
formulera konkreta förslag till lösningar. Barn och ungas 
delaktighet är avgörande för att vi ska nå så goda resultat 
som möjligt. Det här är en av de saker som vi på UNICEF 
Sverige brinner särskilt för.

TILLSAMMANS  
FÖR ALLA BARN

Pernilla Baralt  
Generalsekreterare, UNICEF Sverige

Behovet av insatser för barn och unga i världen är enormt. Inte minst efter pandemin. 
Det krävs resurser för att kunna leverera akuta humanitära insatser som vatten och mat,  
genomföra livsviktiga barnvaccinationer och för att säkra att alla barn får gå i skolan. 
Du som givare och samarbetspartner är viktig. Ditt bidrag, engagemang och stöd är  
avgörande för att göra vårt arbete möjligt och för att göra barns rättigheter till verklighet 
för alla barn.

Omslagsbild

© UNICEF / Schermbrucker

INLEDNING 

INNEHÅLL

UNICEF finns i 190 länder. Vi arbetar i avlägsna byar, i 
utsatta bostadsområden, i flyktingläger, på hälsocenter,  
i katastrofområden och i skolor. Vi påverkar länders  
regeringar. Trots att kriser, katastrofer och krig äger rum 
i världen kan och måste vi tillsammans rädda liv här och 
nu, skapa bättre livschanser och bygga en bättre framtid 
för alla barn. 

Vårt systematiska, uthålliga och innovativa arbete är en 
garant för det. Vårt arbete bygger på att ni, våra givare och 
partner, är med oss i arbetet att åstadkomma den föränd-
ring vi behöver för barn världen över. Att skapa förbättrade 
livsmöjligheter för barn. 

Jag vill därför framföra vår djupaste uppskattning och 
vårt varmaste tack till alla våra fantastiska Världsföräldrar, 
givare och samarbetspartner. 
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2020 går till historien som året då covid-19 pandemin skakade världen 
och utvecklingen för de mest utsatta barnen för första gången på flera 
decennier gick åt fel håll. Trots att barn oftast inte blivit allvarligt sjuka 
i covid-19 så har konsekvenserna av pandemin drabbat dem hårt. 
Skolstängningar, ökad sårbarhet för missbruk, psykiska problem och 
ekonomisk oro hos föräldrar och andra vårdnadshavare, svårigheter 
att träffa vänner och bristande tillgång till hälso- och sjukvård är några 
av de faktorer som påverkat barn mest. 

I den här effektrapporten kommer vi att berätta om hur UNICEF arbetat under 
2020 för att hjälpa och skydda barnen trots de stora utmaningar som pandemin 
fört med sig. Med utgångspunkt i barnkonventionen och de globala målen 
fokuserar UNICEF på fem områden för att barn över hela världen ska få en trygg 
uppväxt och möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential. 

VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN 
1. Alla barn ska överleva och utvecklas.
2. Alla barn ska få en utbildning.
3. Alla barn ska skyddas från våld och exploatering. 
4. Alla barn ska bo i en ren och trygg miljö. 
5. Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter i livet. 

Utöver våra fokusområden har UNICEF två övergripande prioriteringar: 1) ökad 
jämställdhet mellan könen och 2) att hjälpa och skydda barn i humanitära kriser, 
som krig och katastrofer. Under 2020 fanns vi på plats i 455 humanitära kriser i 
152 länder, utöver de pandemirelaterade insatserna. Eftersom UNICEF arbetar 
i nästan alla länder finns vi ofta på plats redan när en katastrof inträffar och kan 
börja hjälpa barnen direkt. På följande sidor hittar du flera exempel på fantastiska 
resultat som blivit möjliga tack vare givare som du.

RESULTAT  
FÖR BARNEN  
 
2020 
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Barns hälsa och välbefinnande globalt har förbättrats betydligt sedan 
UNICEF grundades 1946 men det finns mycket kvar att göra. Djupt 
rotad diskriminering och ojämlikhet gör att många barn och unga 
hamnar på efterkälken. Det digitala gapet mellan den rikare delen av 
världen och den fattigare har under covid-19 pandemin accentuerat 
skillnaderna. En tredjedel av alla skolbarn saknar tillgång till digital 
uppkoppling och dessa barn har missat värdefull undervisning i över 
ett år på grund av skolstängningarna.  

När UNICEF nu firar 75-årsjubileum tar vi krafttag för att till-
sammans med våra partner, givare, supportrar och personal 
över hela världen kämpa mot ojämlikheter och orättvisor, så 
att miljontals fler flickor och pojkar ska överleva, utvecklas 
och nå sin fulla potential.

Genom åren har UNICEF tillsammans med en lång rad  
partner utvecklat innovationer som förändrat livet för barn, 
som till exempel de handpumpar för vatten, India Mark 
II, som utvecklades på 1970-talet och som fortfarande är  
världens mest använda handpump.

I början av 1980-talet lanserade UNICEF ett program för barns 
överlevnad och utveckling som kom att rädda miljontals barns 
liv varje år. Fokus var på fyra åtgärder som kunde genomföras 
till låg kostnad: övervakning av tillväxt, återställande av vätske- 
balans, främjande av amning och vaccinationer. 

Under 1990-talet förde UNICEF samman världens nationer 
för barns rättigheter och började arbeta utifrån ett rättighets-
baserat arbetssätt. UNICEF introducerade också School-in-
a-Box (skola-i-en-box) som gör det möjligt att upprätthålla 
skolundervisning för barn på flykt. 

På 2000-talet utvecklade UNICEF den näringsrika mat som 
blivit global standard för att behandla barn som lider av 
undernäring. Ett decennium senare tog UNICEF på sig ledar-
tröjan för att utmana den systematiska orättvisan i världen.

UNICEF strävar efter att nå barn från de fattigaste, mest 
missgynnade hushåll, samhällen och länder. Vi jobbar i 
några av världens tuffaste regioner och finns på plats såväl 
före som under och efter humanitära kriser och katastrofer. 
Vi står i frontlinjen i kampen för att skapa en rättvisare värld 
och bättre möjligheter för varje barn.

EN BÄTTRE FRAMTID FÖR ALLA 
BARN – UNICEF 75 ÅR (1946–2021)

”Samtidigt som vi måste vara ärliga med omfattningen 
av de utmaningar som världens barn står inför kan vi 
också nå framsteg i partnerskap och solidaritet genom 
att bygga på vårt förflutna, med ambition och förtroende 
för vår framtid.”

Verkställande direktör Henrietta Fore’s Årsbrev 2021
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Covid-19 är en barnrättskris. På nästan alla områden som mäter 
barns livschanser och utveckling har framstegen avstannat och i 
vissa fall backat sedan Världshälsoorganisationen, WHO, i mars 
2020 definierade covid-19 som pandemi. Det ”nya normala” riskerar 
för många barn att bli förödande.

Ytterligare 200 000 dödfödslar riskerar 
att inträffa under en 12-månaders-period  
på grund av att kvinnor inte kan eller 
vågar ta sig till en hälsoklinik av rädsla 
för pandemin. 

Vart tredje skolbarn har inte kunnat delta 
i någon distansundervisning när deras 
skolor stängde. Totalt under pandemin 
har 1,6 miljarder barn och ungdomar 
drabbats av skolstängningar.

142 miljoner fler barn beräknas ha 
hamnat i fattigdom i slutet av 2020.

I slutet av 2020 uteslöts flyktingar och asyl-
sökande från nationella sociala skyddsnät 
i 59 länder på grund av diskriminerande  
lagar, policyer och praxis.

Ytterligare 6,7 miljoner barn under fem 
års ålder kan drabbas av allvarlig under 
näring under de närmaste 12 månader- 
na, vilket kan leda till mer än 10 000  
ytterligare dödsfall per månad, mestadels 
i Afrika söder om Sahara och Sydasien.

Ytterligare 10 miljoner barn kan tvingas in 
i barnäktenskap före slutet av decenniet 
och många år av framsteg för att minska 
detta övergrepp riskerar att gå om intet.

Cirka 80 miljoner barn under ett år kan gå 
miste om livräddande vaccinationer.

SÅ HAR COVID-19 PANDEMIN 
PÅVERKAT BARNEN

Stress, social isolering och fattigdom 
riskerar att förvärra situationen för de 
1,8 miljarder barn som lever i länder där 
förebyggande insatser och skydd mot 
våld avbrutits på grund av pandemin.

Aruna Patel, 28, med sitt nyfödda 
barn i Gujarat, Indien. Mödrar till 
nyfödda utbildas om fördelarna 
med hud-till-hud-kontakt, den 
så kallade kängurumetoden, av 
sjukhuspersonal.
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Det blev tydligt under pandemin att en väl fungerande och 
stabil primärvård är avgörande för folkhälsan, för att nå de 
globala målen och stärka hälso- och sjukvården i händelse 
av kris och framtida pandemier. UNICEF stöttade 36 816 
hälsoarbetare i 18 länder med utbildning och hjälpte till med 
utbyggnad av stabila leveranskedjor inom hälsosektorn. 

Spridningen av hiv  kommer troligen att öka på grund av 
avbrutna behandlingar, inställda utbildningsinsatser och 
ökat könsbaserat våld. Men den negativa utvecklingen 
har delvis bromsats med digitala sjukvårdsbesök, recept- 
förskrivning för flera månader i taget och en ökning av den 
prenatala vården för mor-till-barn-smitta i slutet av 2020.

Tillsammans med World Food Programme arbetade 
UNICEF i Tchad, Mali och Niger för att förbättra skol-
hälsovården och motverka undernäring bland barnen. 
Under året fortsatte vi att stärka mödravården och vården 
av nyfödda.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
UNICEF bidrog till att 30,5 miljoner förlossningar skedde på 
vårdcentraler eller andra hälsocenter med hjälp av utbildad 
personal. 
• 8,7 miljoner barn med misstänkt lunginflammation fick 

behandling. 
• 5 miljoner barn med svår akut undernäring fick livräddande 

behandling och nästan 244 miljoner barn fick förebyggande 
behandling mot undernäring.

• 17 miljoner barn vaccinerades mot mässling.
• 15 miljoner flickor och 9,7 miljoner pojkar testades för hiv. 

• 2,8 miljoner barn deltog i olika program för tidig utveckling 
och lärande.

• 2,5 miljoner människor fick tillgång till impregnerade 
myggnät mot malaria – framför allt i Etiopien, Somalia 
och Sydsudan. 

• Hela den afrikanska kontinenten deklarerades fri från 
poliovirus.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR 
• 58 länder genomförde  omfattande nationella strategier 

för att förebygga hämmad tillväxt på grund av under-
näring hos barn.

• 21 länder införde policyer för förebyggande av övervikt 
och fetma bland barn och 58 länder ökade ansträngning-
arna för att små barn ska äta mer varierad kost. 

• 87 länder etablerade en nationell policy eller handlings-
plan för barns tidiga utveckling.

• UNICEF såg till att nästan 2,8 miljoner barn under 5 år 
i länder som drabbats av katastrofer fick tillgång till  
program för barns tidiga utveckling via TV eller internet.

GLOBALA MÅLEN 
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling 
syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa 
ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 
De globala målen är integrerade och odelbara, vilket  
betyder att inget mål kan nås utan framgång inom ett  
annat. Målen balanserar tre dimensioner av hållbar  
utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. 

FOKUSOMRÅDE 1: ALLA BARN SKA ÖVERLEVA OCH UTVECKLAS

UNICEF kämpar för att barn i hela världen ska få allt de behöver för att överleva och växa 
sig starka. Årtionden av hälsoförbättringar hotas nu av pandemins konsekvenser. I mer 
än en tredjedel av världens länder minskade rutinvaccinationerna av barn, liksom vård av 
infektionssjukdomar hos barn och tillgången till mödravård. 2020 anpassade vi arbetet, 
med nya digitala lösningar och fokus på stärka primärvården, så att barn inte ska dö av 
orsaker som är enkla att förebygga. 

DIGITALA SJUKVÅRDSBESÖK  
OCH FOKUS PÅ PRIMÄRVÅRD

UNICEF arbetar med alla globala mål, men mål 3 är särskilt 
betydelsefullt för vårt arbete: Säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande 
i alla åldrar. Under detta mål finns flera delmål som täcker 
våra kärnområden, bland annat att: 
• kraftigt minska mödradödligheten (3.1) 
• inga barn under fem år ska dö av orsaker som går att 

förhindra (3.2) 
• smittsamma sjukdomar som malaria, hiv och tbc ska  

utrotas (3.3) 
• alla ska ha tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård inklu-

sive familjeplanering, preventivmedel och information (3.7) 
• alla ska få tillgång till grundläggande hälsovård, medicin 

och vaccin (3.8)

Primärvård för barn och deras mödrar, inklusive vaccine-
ring, är effektiva verktyg för att förbättra barns hälsa och 

förutsättningar att utvecklas och överleva. Tack vare 
stora satsningar på vaccinering, grundläggande sjuk-
vård, utbildning av mammor och tillgång till rent vatten 
har barnadödligheten (barn under fem år) minskat kraftigt 
de senaste decennierna. Coronapandemin har gjort att 
många barn har missat viktiga vaccinationer mot barn-
sjukdomar. Därför riskerar nu barnadödligheten att öka 
för första gången på länge.

Som världens största upphandlare och leverantör av 
vaccin når vi årligen runt hälften av världens barn med 
vaccin och har unik erfarenhet av att vaccinera i stor 
skala. Därför har UNICEF fått uppdraget att förse låg- och 
medelinkomstländer med vaccin mot covid-19. Genom 
att vaccinera hälso arbetare världen över ser vi till att de 
kan återgå till sitt arbete med att ge barn och mammor 
den viktiga vård de behöver. 

April 2020, Nigeria. UNICEF tar emot en leverans av livs-
viktig sjukvårdsutrustning. Leveransen innehåller 10 000 
paket för covid-19-testning, syrgasutrustning, personlig 
skyddsutrustning, vaccin, akutvårdsprodukter och andra 
viktiga hälsovårdsprodukter, ett stöd till regeringens arbete 
mot covid-19 och UNICEF:s arbete i Nigeria.
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Covid-19 har visat på ett akut behov av att säkerställa 
tillgång till digital uppkoppling för alla barn, för att över-
brygga den ojämlikhet och kunskapsklyfta som annars 
riskerar att bli allt djupare. En av pandemins brutala konse-
kvenser är att uppskattningsvis 23,8 miljoner barn riskerar 
att falla ur eller avbryta skolan i förtid om vi inte agerar nu. 
För många flickor riskerar detta att leda till barnäktenskap 
och för pojkar att de hamnar i barnarbete.

2020 hittade UNICEF nya innovativa sätt att säkerställa att 
undervisning och lärande kunde fortsätta. Vi bidrog med 
tekniska lösningar för distansundervisning, anpassningar 
av skollokaler och tillgång till vatten och handsprit för att 
upprätthålla handhygien. 

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
• 48 miljoner barn som inte gick i skolan fick tillgång till 

speciella utbildningsprogram riktade till såväl yngre 
som äldre barn.

• Mer än 43 miljoner barn fick tillgång till läromedel  
genom UNICEF.

• 7,7 miljoner barn fick extra stöd i sitt  lärande.
• Mer än 2,3 miljoner barn på flykt – migranter, flyktingar 

och återvändande – fick distansundervisning eller hem- 
undervisning.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR 
• UNICEF bidrog med stöd till utbildning i 151 länder.
• UNICEF gav stöd till utbildningsprogram för barn i  

humanitära kriser i 140 länder.

GLOBALA MÅLEN 
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet och 
därför är mål 4 ett av UNICEFs högst prioriterade: Säker-
ställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet 
och främja livslångt lärande för alla. Här fokuserar UNICEF 
mest på delmålen om förskola och grundskola: 
• Alla flickor och pojkar ska slutföra avgiftsfri och likvärdig 

grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet (4.1) 
• Alla flickor och pojkar ska ha tillgång till förskola av god 

kvalitet (4.2) 
• Även delmål 4.5, som handlar om att bekämpa diskri-

minering inom utbildning, är viktigt. Det handlar om 
flickor och pojkar, men också om barn med funktions-
nedsättningar, barn från ursprungsbefolkningar och 
barn som lever i annan utsatthet. 

Många faktorer påverkar tillgången till utbildning av god 
kvalitet; var barnet bor, familjens inkomst, diskriminering, 
krig och naturkatastrofer. En av konsekvenserna av corona- 
pandemin, med ökat fokus på distansundervisning, har lett 
till att de fattigaste och mest marginaliserade barnen, som 
inte har tillgång till internetuppkoppling, gått miste om den 
utbildning de har rätt till utifrån barnkonventionen och de 
globala målen. Många barn har tvingats ut i arbete när 
familjer förlorat inkomster under pandemin och många 
kommer aldrig att komma tillbaka, särskilt flickor och barn 
med funktionsnedsättningar. 

En femtedel av alla grundskolor saknar tillgång till rinnande 
vatten och möjlighet att tvätta händerna. Två tredjedelar 
av grundskolorna i låginkomstländer saknar tillgång till 
elektricitet. Hundratals miljoner barn riskerar att hamna på 
efterkälken, detta mål var redan före pandemin eftersatt 
och enorma satsningar krävs nu för att vända utvecklingen 
i rätt riktning.

När skolor stängde över hela världen på grund av covid-19 stod barn redan inför en global 
utbildningskris. Över hälften av tioåringarna i låg- och medelinkomstländer kan inte läsa 
och förstå en enkel berättelse när de går ut grundskolan. Mer än hälften av världens barn 
och unga saknar digital uppkoppling, vilket påverkar möjligheten till distansundervisning.

NYA LÖSNINGAR FÖR 
DISTANSUNDERVISNING

Mosammat Ripa Akhter Hasna Hena, 13 år, har lektion 
genom distansundervisning via mobiltelefon i Dhaka, 
Bangladesh den 28 december 2020. Läraren organiserar 
lektionerna genom att prata med tio elever per dag i tio 
minuter vardera. Det tar tre dagar för läraren att prata 
med varje elev i klassen.

Ripa går i skolan genom ett pilotprojekt för jämlik 
utbildning som UNICEF stödjer. Projektet syftar till att 
ge barn – som antingen aldrig har gått i skolan eller som 
har hoppat av – en andra chans till utbildning. Projektet 
riktar sig till barn i åldrarna 8-14 år.
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Igihozo, 11 år, följer en lektion via radio i Rwanda. För att upp-
rätthålla undervisningen använde sig landet av ett av sina mest 
tillgängliga medier – radio. UNICEF identifierade mer än 100 
radiomanus från hela världen med fokus på grundläggande läs- 
och skrivkunnighet som kunde anpassas till Rwandas läroplan. 
Lektionerna producerades sedan tillsammans med flera olika 
partner, inklusive Rwanda Broadcasting Agency, och sändes ut 
till landets elever.

Som på många andra områden i barns liv har covid-19 fördjupat ojämlikheterna även i 
relation till utbildning. Den digitala klyftan mellan den rikare delen av världen och den 
fattigare blev tydlig när elever runt om i världen skulle ställa om till distansundervisning 
i och med att skolorna stängde ner. För UNICEF är det högsta prioritet att varje barn och 
varje skola ska ha tillgång till internetuppkoppling.  

Här är några exempel på hur vi arbetade med olika partner för att hålla skolor säkra och möjlig-
göra fortsatt lärande – i klassrum eller hemma, online eller offline – var barnen än befann sig.

EN HEL VÄRLD UNDERVISAS  
PÅ DISTANS

En flicka håller upp en mobiltelefon med en digital inlär-
ningsplattform där hon har tillgång till läromedel så att 
hon kan fortsätta skolan. Östtimor publicerade landets 
läroplan på plattformen efter att skolorna stängdes 
i mars. Skolbarnen och deras föräldrar har tillgång till 
onlineböcker, videor och extra stöd till föräldrar som har 
barn med inlärningssvårigheter.

Mila, 11, studerar i sitt hem i Gamboa, Panama. I slutet av 
mars 2020 hade cirka 95 procent av eleverna i Latinamerika 
och Karibien, mer än 150 miljoner barn, inte möjlighet att gå 
i skolan på grund av covid-19. För att stötta barnen lanserade 
UNICEF initiativet #LearningAtHome, som innehåller en ny 
aktivitet varje dag som föräldrar kan anpassa och dela med 
andra, från skattjaktspussel till kreativa leksaksspindelnät.

Maram, 12, läser läxor i sitt hem i Ar-Raqqa, Syrien. Även 
innan covid-19 fanns miljoner barn som inte gick i skolan 
eller som riskerade att falla ur när landet gick in i sitt tionde 
år av konflikt. Maram använder sig av särskilda program-
böcker för självinlärning som hon fick för några månader 
sedan. Programmet är utformat så att barn som antingen 
hoppat av skolan eller som riskerar att göra det ska få fort-
satt undervisning i kärnämnen som arabiska, engelska, 
matematik och naturvetenskap.
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Utmaningarna för att skydda barn mot våld och exploa- 
tering är stora och komplexa. Ett barn som tvingas lämna 
skola och familj för att arbeta kan lätt bli utnyttjat. Barn 
som utnyttjas riskerar att hamna i missbruk och bli offer 
för människohandel. De fattigaste och mest utsatta 
löper störst risk och miljontals barn har ett särskilt 
behov av skydd – till exempel barn som arbetar, barn 
med funktionsnedsättningar och barn som utsätts för 
människohandel. 

Ändå har krisen också satt fokus på ”dolda” frågor som 
psykisk ohälsa, våld i hemmet och behoven hos barn 
som förlorat sina vårdnadshavare. Socialarbetares  
viktiga roll har blivit tydligare och kan inte underskattas. 
Under 2020 balanserade UNICEF behovet av att upprätt-
hålla ordinarie program och verksamheter samtidigt som 
vi behövde ta itu med akuta socioekonomiska effekter 
av covid-19. 

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
• 47,2 miljoner barn, unga och vårdnadshavare fick till-

gång till psykosocialt stöd och vård för psykisk ohälsa. 
• 6 miljoner flickor och tonårstjejer omfattades av före- 

byggande insatser mot barnäktenskap inom ramen 
för ett samarbete mellan UNICEF och UNFPA, FNs  
befolkningsfond.

• Ungefär 17,8 miljoner människor i 84 länder fick stöd 
och hjälp med insatser för att förebygga könsbaserat 
våld.

• 4,2 miljoner barn i 126 länder som upplevt våld fick  
hälsovård, psykosocialt stöd och juridisk hjälp.

• Mer än 2,6 miljoner föräldrar och vårdnadshavare i 87 
länder nåddes av stödprogram för föräldrar.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR 
• Närmare 4,2 miljoner barn och kvinnor i 126 länder fick 

tillgång till säkra kanaler för att anmäla sexuellt våld och 
utnyttjande, en femfaldig ökning från 2019.

• UNICEF stödde olika program för skydd av barn i huma-
nitära kriser i 145 länder.

GLOBALA MÅLEN 
Under detta fokusområde ligger bland annat UNICEFs 
arbete mot barnarbete, barnäktenskap, könsstympning 
och våld mot barn. Dessa områden ligger under olika mål 
men vi har samlat dem under ett fokusområde. 

Arbetet mot barnarbete ligger under mål 8 som handlar 
om anständiga arbetsvillkor. Delmål 8.7 fokuserar på att 
få bort skadligt barnarbete, handel med barn och utnytt-
jande av barn i väpnad konflikt. Utvecklingen går åt fel 
håll, för första gången på 20 år ökar barnarbete i världen. 
Skolstängningar och svårare ekonomisk situation bland  
familjer på grund av covid-19 har lett till att fler barn tvingas 
arbeta, de barn som redan arbetade har tvingats till längre  
arbets dagar och farligare arbets situationer.

Arbetet mot barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och 
sexuella övergrepp ligger under mål 5, om jämställdhet 
(5.3). Under mål 5 ligger också vårt arbete mot diskrimi-
nering av flickor och kvinnor. År 1990 tvingades ungefär 
var tredje flicka i världen gifta sig som barn. Idag är det 
var femte. Även här riskerar utvecklingen att gå åt fel håll, 
då 10 miljoner fler flickor riskerar att giftas bort under den 
kommande tioårsperioden. Nästan hälften av alla barn 
i  världen har utsatts för någon typ av våld. Minst 200  
miljoner flickor har utsatts för könsstympning, mörker-
talet är dock stort. Konsekvenserna av pandemin gör att 
barnäktenskap och andra former av våld nu spås öka igen.

Mål 16 om fredliga samhällen och frihet från våld är ett 
mycket viktigt mål för detta fokusområde, exempelvis 
delmål 16.1 om att minska alla former av våld samt 16.2 
om att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel 
och alla former av våld eller tortyr mot barn. Världen är  
fortfarande långt ifrån att uppnå målet om fredliga och 
inkluderande samhällen. Miljontals människor lever i 
svaga och konflikthärjade länder. Delmål 16.9 om födelse- 
registrering utgör grunden för att ett barn ska få sina  
rättigheter tillgodosedda. En tredjedel av  de barn som 
föds i världen registreras inte och får inget  födelsebevis 
vilket gör att de inte får det skydd de har rätt till.

PSYKISK OHÄLSA I PANDEMINS 
KÖLVATTEN
Trots två decennier av framsteg krävs nu en betydande kraftansträngning för att uppnå de 
globala mål som är relaterade till barns rättigheter. Framstegen som hittills uppnåtts hotas 
av bakslag på grund av covid-19 och hårt ansträngda och bräckliga sociala skyddsnät och 
rättssystem riskerar att krackelera. Könsbaserade risker ökar och ojämlikheten fördjupas. 
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Zeina, 22, som ingår i ett team av unga volontärer som 
arbetar med UNICEF i Al-Husn, Syrien, talar med barn om 
deras rättigheter som en del av vårt upplysningsarbete om 
barns rättigheter och rätt till skydd mot sexuella övergrepp 
och trakasserier. 

”Vi stärker barn och når ut till vårdnadshavare för att upp-
muntra båda att reagera om barn utsätts för övergrepp 
eller trakasserier, säger Zeina. ”Ökad medvetenhet hjälper 
för att sprida den kunskap som behövs för bekämpa många 
negativa konsekvenser av år av konflikt.”

FOKUSOMRÅDE 3: ALLA BARN SKA SKYDDAS FRÅN VÅLD OCH EXPLOATERING 
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Sedan 2017 har UNICEF tillhandahållit rent vatten, tvål 
samt bättre toaletter och hygien på 12 309 vårdinrättningar, 
vilket är långt över målet. Under 2020 och som ett svar på 
covid-19 har vi sammanlagt nått 106 miljoner människor 
i 120 länder med vatten, toaletter och hygienprodukter. 

Vid sidan av pandemin fortsätter de pågående klimat-
förändringarna att skapa svårigheter för barn över hela 
jorden. Torka, värmeböljor och översvämningar tvingar 
barn och deras familjer på flykt och gör att livshotande 
sjukdomar sprids snabbare. Ett barn som inte har tillgång 
till rent vatten och sanitet drabbas hårt när en kris inträffar 
och återhämtningsperioden efteråt blir mycket tuff. 

Att ge barn tillgång till rent vatten är därmed en av våra 
viktigaste prioriteringar och vi anlitas som vattenexperter 
över hela världen. Vi ger stöd till utbyggnad av vatten- 
och avloppssystem, borrar brunnar, installerar pumpar, 
bygger toaletter och utvecklar nya billiga metoder för att 
lösa vattenproblemen. Vi utbildar människor på lands-
bygden om vikten av hygien. I det arbetet samarbetar 
vi med lokala organisationer med god förankring i när-
området. Det gör att arbetet blir långsiktigt och hållbart. 

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
• 2020 fick ytterligare 17 miljoner människor tillgång till 

rent dricksvatten.
• 13,4 miljoner människor fick tillgång till grundläggande 

sanitet.  

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR 
• 56 länder hade nationella eller regionala handlingsplaner 

som tar särskild hänsyn till barn i händelse av konflikt, 
katastrof, klimatförändringar eller annan händelse som 
hotar människors hälsa. 

• 74 länder tog särskild hänsyn till barns behov när de  
genomförde insatser för att minska koldioxidutsläpp och 
anpassa samhället till klimatförändringarna.

GLOBALA MÅLEN 
Under detta fokusområde ligger bland annat UNICEFs 
arbete för rent vatten, katastrofriskreducering och hållbara 
städer. Dessa områden ligger under olika mål. 

Mål 6 handlar om vatten och sanitet, exempelvis till-
gång till rent vatten. År 2016, då Agenda 2030 formu-
lerades, ändrades definitionen till att vatten ska finnas 
vid bostaden och vara rent från föroreningar. Enligt den 
definitionen saknar 2,1 miljarder människor tillgång till 
rent vatten. 4,5 miljarder människor saknar tillgång till 
en väl fungerande toalett, som inte delas med andra  
familjer. Hälsa (mål 3) är nära sammankopplat med mål 6.  
Barnadödligheten orsakad av diarrésjukdomar har halve-
rats sedan år 2000. Detta beror framförallt på utbyggnad  
av brunnar och vattenledningssystem, toaletter och  
latriner, bättre hälsovård och ökad kunskap om hygien.

Arbetet för att bekämpa klimatförändringar ligger under 
mål 13. Klimatförändringarna innebär en utmaning för 
samtliga globala mål. En miljard barn utsätts för extremt 
höga klimatrelaterade risker visar UNICEF:s rapportering. 
Nästan vartenda barn på jorden drabbas av klimatrelaterade 
risker genom exempelvis värmeböljor, vattenbrist och luft-
föroreningar och så många som 330 miljoner barn utsätts 
för fem eller flera risker samtidigt. 

Mål 11 handlar om att skapa hållbara städer, vilket 
omfattar såväl hållbart byggande och hållbar planering 
av bostäder som infrastruktur och offentliga platser.  
Barnvänliga platser för lek och rörelse behöver finnas 
i städerna. Över hälften av världens befolkning bor i 
urbana områden och andelen väntas stiga till 70 procent 
år 2050. Allt fler barn och deras familjer har på grund av 
ökad fattigdom, till följd av pandemin, tvingats flytta till 
storstädernas slumområden vilket gör att chanserna för 
att nå detta mål till 2030 minskat.

KLIMATFÖRÄNDRINGARNA  
– ETT HOT MOT ALLA BARN
Tillgång till rent vatten och toaletter har från början varit en central del av att bekämpa covid-19. 
Säker sanitet är avgörande för människors hälsa, för barns utveckling och för länders sociala 
och ekonomiska utveckling. Globala kampanjer för att tvätta händerna genomfördes och för 
UNICEF är det en prioritet att säkerställa att vårdcentraler och skolor har tillgång till rent vatten.
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Fika, 3 år, läser en bok utanför en nybyggd toalett i sitt hem i byn 
Tegaldowo, i centrala Java-provinsen, Indonesien. Fikas hem över-
svämmades av tidvatten och tvingade hennes föräldrar att bygga 
en tillfällig latrin utanför. Den nya toaletten byggdes i juli 2020 med 
bistånd från regeringen. Indonesiens regering har gjort tillgång till 
vatten och sanitet till en prioritet i ett försök att minska andelen 
barn med hämmad tillväxt. Säker sanitet är avgörande för hälsa, 
barns utveckling och länders sociala och ekonomiska utveckling 
och var en viktig del i kampen mot covid-19 under 2020.

FOKUSOMRÅDE 4: ALLA BARN SKA BO I  EN REN OCH TRYGG MILJÖ
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Vi utredde de socioekonomiska konsekvenserna och analy-
serade pandemins påverkan på barnfattigdomen i över 60 
länder. Under året nådde vi miljontals barn med kontantstöd 
och fortsatte stärka många fattiga länders sociala skyddsnät. 

Barn med funktionsnedsättning inkluderas systematiskt 
i UNICEFs insatser på 44 procent av landkontoren. Ett  
exempel är  byggandet av 82 tillgänglighetsanpassade 
latriner i flyktinglägret Cox’s Bazaar i Bangladesh. I 
Rwanda stödde vi individanpassad distansundervisning i 
hemmet för 7 282 barn med funktionsnedsättning. 

Antalet länder som visar en växande förståelse och upp-
märksamhet kring kvinnors och flickors behov, inklusive 
skadliga könsnormer, blir allt fler. 2020 tredubblades 
antalet länder som främjade olika typer av jämställdhets-  
program, jämfört med 2019, och uppgår nu till 88.  

UNICEF arbetade också med att öka ungdomars möjlighet 
att göra sin röst hörd och vara delaktiga i att lösa samhälls-
utmaningar. Ett exempel var Generation Unlimited, ett 
globalt multisektoriellt partnerskap med över 200 partner 
– som representerande regeringar, flera FN-organ, den pri-
vata sektorn och ungdomarna själva. Generation Unlimited 
nådde mer än 100 miljoner ungdomar i över 40 länder och 
syftet var att skapa bättre möjligheter till utbildning, syssel-
sättning och entreprenörskap för ungdomar världen över.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
• Mer än 130 miljoner barn i 130 länder fick ekonomiskt 

stöd via UNICEFs program för kontantbidrag.
• 7,2 miljoner tonåringar i 122 länder engagerade sig i olika  

medborgarinitiativ i syfte att göra sin röst hörd och  
förändra samhället till det bättre för barn och unga.

• UNICEF levererade hjälpmedel, produkter och annat 
stöd till mer än 2,2 miljoner barn med olika funktions- 
nedsättningar i 144 länder.

PÅVERKAN PÅ REGERINGAR, SYSTEM OCH LAGAR 
• 31 länder rapporterar om minskad barnfattigdom tack 

vare UNICEFs arbete med att föra statistik och analysera 
barnens situation, i syfte att få till stånd nationella rikt-
linjer och planer för att skydda barn.

• Sedan 2017 har antalet länder med fungerande sociala 
skyddsnät nästan fördubblats, till nuvarande 61 länder. 

• 39 länder stödde utvecklingen av 66 policyer för att  
stärka ungdomars rättigheter.

GLOBALA MÅLEN 
De globala målens ledord är att ingen ska lämnas utanför. 
Mål 10 belyser detta extra och poängterar vikten av särskilda 
insatser för de mest marginaliserade. Detta arbete för att 
minska fattigdom och utanförskap handlar om att minska 
ojämlikheten inom och mellan länder. Innan pandemin hade 
vissa framsteg gjorts för att minska ojämlikheten på vissa 
områden, som att minska inkomstskillnaderna inom vissa 
länder. Pandemin förvärrar nu befintliga ojämlikheter inom 
och mellan länder och drabbar de mest utsatta människ-
orna och de fattigaste länderna hårdast. Beräkningar visar 
att de fattigaste länderna kan komma att kastas  bakåt hela 
tio år i jämlikhetsutvecklingen, vilket har negativ inverkan 
på andra mål inte minst på målet om fredliga samhällen.  

Det är främst delmål 10.2 som handlar om att alla 
människor ska inkluderas i det sociala, ekonomiska och 
politiska livet oavsett kön, ursprung och ålder. Även vårt 
arbete för att ge stöd och skydd till barn på flykt ligger 
här, under delmål 10.7. Idag be finner sig 34 mil joner barn 
på flykt i världen. Det är be tyd ligt fler än för bara några år 
sedan och den högsta siff ran sedan andra världs kriget. 
UNICEF genom för om fattande kata strofi nsatser över hela 
världen och kämpar för att barn på flykt ska få sin rätt till 
ut bild ning, hälsa, trygg het och skydd till godo sedd. 

Även delmål 10.4, som handlar om sociala trygghets-
system, är något som UNICEF arbetar för att stärka. 
Vi kämpar för alla barns rätt till en familj. Vi bygger ut  
systemen med familjehem som alternativ till institutioner. 
Vi bygger också ut sociala skyddsnät som stöd till de 
fattigaste barnfamiljerna. 

Under 2020 fortsatte UNICEFs arbete för att minska barnfattigdomen och få stopp på 
diskriminering av barn. Den socioekonomiska kris som uppstått i pandemins spår har 
förvärrat sårbarheten hos barn som lever i fattigdom och utsattheten hos framför allt 
flickor, barn med funktionsnedsättning, barn på flykt och andra marginaliserade grupper. 

BARNS RÖSTER VIKTIGA FÖR ATT 
LÖSA SAMHÄLLSUTMANINGAR

Syaiful (vänster), 12 år, och hans bästa vän Kevin Saputra, 9 år, 
leker nära Syaifuls hus i Banyumas, i centrala Java, Indonesien. 
Båda går i en skola med ett inkluderande utbildningsprogram som 
tagits fram i ett samarbete mellan Indonesiens regering, UNICEF 
och Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama med stöd av 
Reach Out to Asia och FC Barcelona Foundation. 

Genom partnerskapet får lärare ökad kunskap om inkluderande 
utbildning, som gör det möjligt för dem att stödja barn med 
funktionshinder, som Syaiful och Kevin. År 2020 nådde UNICEF 
över 2,2 miljoner barn med funktionsnedsättning över hela 
världen genom inkluderande program.

FOKUSOMRÅDE 5: ALLA BARN SKA HA LIKVÄRDIGA MÖJLIGHETER I  LIVET
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STÖD OCH UTBILDNING I KAMPEN 
FÖR ÖKAD JÄMSTÄLLDHET

ÖVERGRIPANDE PRIORITERING 1: JÄMSTÄLLDHET MELLAN KÖNEN 

Konsekvenserna av bristande jämställdhet mellan könen förvärrades av pandemin. UNICEF 
ökade sina ansträngningar för att hantera könsbaserat våld, upprätthålla utbildning och hälso-
vård för flickor och kvinnor, inte minst mödravård, samt fortsätta samla in och analysera data 
kring obalans och orättvisor mellan könen.

Volontärer från civilsamhället i Ahmedabad, 
Indien, vänder sig till ungdomar för att diskutera 
uppfattningar och erfarenheter av våld och 
säkerhet, med fokus på könsbaserat våld.  
Rapporter om våld mot barn och ungdomar 
ökade dramatiskt i många länder i samband 
med covid-19 pandemin.
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Antalet länder som visar en växande förståelse och uppmärksamhet kring 
kvinnors och flickors behov, inklusive skadliga könsnormer, blir allt fler. 88 
länder främjade någon typ av jämställdhetsprogram, en tredubbling jämfört 
med 2019.

Cirka 17,8 miljoner människor i 84 länder 
fick ta del av förebyggande åtgärder mot 
könsbaserat våld. 

91 länder har nu säkra och tillgängliga 
rapporteringskanaler, nationella hand-
lingsplaner, utbildningsinsatser samt 
stärkta system för att hantera enskilda 
fall av våld och övergrepp.

Över 210 000 UNICEF-anställda och part-
ner utbildades om könsbaserat våld.

6 miljoner flickor och tonårstjejer om-
fattades av förebyggande insatser mot 
barnäktenskap inom ramen för ett 
samarbete mellan UNICEF och UNFPA, 
FNs befolkningsfond.
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EXEMPEL PÅ RESULTAT 
• 39 miljoner människor fick tillgång till rent vatten för att 

dricka, laga mat och hålla sin personliga hygien. 
• Vi såg till att 1,2 miljoner flickor och kvinnor fick tillgång 

till mensskydd och möjlighet att upprätthålla hygienen 
i skolor och på andra barnvänliga platser. Mensskydd 
inkluderades också som standard i UNICEFs hygienpaket 
i krissituationer. 

• 48 miljoner barn som inte gick i skolan (varav 49 procent 
flickor) fick tillgång till utbildning, inklusive 4 miljoner barn 
på flykt och 33 miljoner i humanitära kriser. 43 miljoner 
barn fick utbildningsmaterial. I Bangladesh stödde UNICEF 
4 000 center för tidigt lärande som erbjöd modersmåls-  
undervisning för bland annat Rohingya-barn i flykting-
läger. UNICEF förhandlade också med väpnade grupper 
och olika parter i konflikter om att skydda skolor och  
möjliggöra fortsatt tillgång till utbildning.

• Inom det globala partnerskapet för att utrota polio  
ledde UNICEF upphandlingen av vaccin och bidrog med 
strategisk kommunikation. Totalt 17 miljoner barn i 63 
länder vaccinerades dessutom mot mässling.

• UNICEF erbjöd skydd till miljoner barn i 145 länder som 
drabbats av väpnad konflikt, naturkatastrofer och hälso-
kriser, inklusive covid-19. 

• Cirka 47,2 miljoner barn, ungdomar, föräldrar och vård-
nadshavare fick ta del av psykosocialt stöd och vård för 
psykisk ohälsa inklusive riktade informationskampanjer. 
Antalet ensamkommande barn, eller separerade från sina 
vårdnadshavare, som fick stöd av UNICEF ökade med 142 
procent 2020  jämfört med 2019. 

• 4 miljoner barn i humanitära kriser behandlades för svår 
akut undernäring, inklusive 227 480 barn i åldern 0–5 år 
i Jemen.

EXEMPEL PÅ COVID-19 RELATERADE INSATSER I 
153 LÄNDER:
• UNICEF nådde 3 miljarder människor (cirka 1,53 miljarder 

kvinnor och flickor; 810 miljoner barn) med informations-  
kampanjer och aktiviteter kopplade till pandemin i  
lokalsamhällen.

• UNICEF stödde kampanjer för handtvätt i 110 länder, 
med covid-19-anpassat budskap. 

• Nästan 2,6 miljoner hälsoarbetare fick tillgång till  
personlig skyddsutrustning.

• 4 miljoner hälsoarbetare fick utbildning i att förebygga 
och kontrollera infektioner. 

En ung flyktingflicka tränar alternativ till handskakning i flyktinglägret 
Um Rakoba i Hamdayet mottagningscenter i Gedarif-staten, Sudan. 
Striderna mellan regionala och regeringsstyrkor i Tigray, Etiopien, 
som började i november 2020, fördrev människor inom den norra 
provinsen och drev tusentals att söka skydd i Sudan. Upp till 5 000 
personer per dag passerade gränsen i november och kapaciteten för 
humanitära insatser räckte inte till. UNICEF bistod med humanitär 
hjälp i östra Sudan, med bland annat vatten, sanitet, hygien, hälsovård 
och näring för flyktingar.

ÖVERGRIPANDE PRIORITERING 2: KATASTROFINSATSER 

Bortom rampljuset och de stora rubrikerna bidrog UNICEF med hjälp och stöd i 455 
humanitära kriser i 152 länder under 2020, förutom de covid-19 relaterade insatserna. Det 
inkluderade 102 naturkatastrofer, 72 sociopolitiska kriser, 211 hälsokriser, 38 näringskriser 
och 32 andra situationer. 

MILJONTALS BARN FICK RENT 
VATTEN, UTBILDNING OCH 
SKYDD MOT VÅLD
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EXEMPEL PÅ RESULTAT 
• UNICEF tecknade avtal med 14 mobilnätsoperatörer, 

som spänner över mer än 100 länder och territorier och 
1,8 miljarder abonnenter, för att tillgängliggöra såväl 
utbildningsmaterial som stöd och hjälp för våldsföre-
byggande åtgärder.

• UNICEF bidrog till att mer än 1,3 miljoner unga människor 
i 34 länder fick tillgång till kunskap om innovation och 
entreprenörskap. Sjutton länder digitaliserade sina  
utbildningsprogram som ett svar på covid-19 pandemin.

• Giga, ett globalt initiativ från UNICEF och ITU (The  
International Telecommunication Union) som syftar 
till att kartlägga skolors uppkoppling och ansluta varje  

 
skola till internet, är nu aktivt i 15 länder och hittills har 
800 000 skolor kartlagts.

• En policyguide om AI (artificiell intelligens) för barn 
har publicerats i samråd med intressenter, inklusive AI- 
utvecklare och unga människor. 

• Tåliga, mångsidiga och högpresterande tält för använd-
ning i nödsituationer har distribuerats efter två års samråd 
med privat och offentlig sektor.

• UNICEF lanserade nio nydanande teknologiska lösningar  
i 14 länder till exempel HealthBuddy, en flerspråkig, 
interaktiv chatbot som svarar på frågor och ger lokal 
information om covid-19. 

NY STRATEGI:   INNOVATION

I början av 2020 lanserade UNICEF sin första globala innovationsstrategi och positionerade 
därmed innovation som ett verktyg för att nå omfattande och varaktiga förändringar för 
barn. UNICEF har valt ut nio globala innovationsområden, för att fokusera resurserna och 
kunna identifiera och skala upp innovationer som förändrar livet. Pandemin öppnade upp 
för nya tankesätt och en ny era av innovativ problemlösning har inletts.

INNOVATIONER SOM 
FÖRÄNDRAR LIVET

UNICEF Sverige sprider kunskap om barns rättigheter, gör analyser och 
besvarar remisser kring våra prioriterade sakfrågor. Vi arbetar med politisk 
påverkan och opinionsbildning genom seminarier och dialogmöten med 
politiska partiföreträdare samt publicerar debattartiklar, rapporter och hand-
böcker. Vi medverkar i olika forum med särskild koppling till barns rättigheter 
såsom Barnrättsdagarna, Järvaveckan och Almedalen. 

För att få ökad förståelse för hur barn påverkas av coronapandemin genomförde 
vi 2020 en kartläggning där över 400 barn i årskurserna 6 och 9 i Stockholms 
stad deltog. Syftet var att låta barn själva få komma till tals och uttrycka sin 
åsikt. Kartläggningen presenterades sedan för berörda politiker. Vi arrangerade 
också ett globalt hackaton, Kids Hack the Crisis, där vi samlade barn från olika 
delar av världen online för att hitta lösningar på problem som drabbat dem till 
följd av pandemin. 

Under hösten lanserade vi rapporten ”Worlds of Influence  – Understanding 
what shapes child well being in rich countries”. Rapporten undersökte barns 
psykiska och fysiska hälsa inom EU och OECD, Sverige hamnade på plats 22 
av 38 jämförda länder. Vi har även bidragit med inspel till direktiven för den 
nationella handlingsplanen kring våld mot barn.

EXEMPEL PÅ RESULTAT 
• Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. UNICEF Sverige har 

under många år arbetat för detta. Att barnkonventionen nu är lag har inneburit 
ett större fokus och ökad efterfrågan på vår kompetens. Det gäller exempel-
vis tolkning av barnkonventionens bestämmelser i det praktiska arbetet hos 
myndigheter, ideella föreningar och andra organisationer. 

• Fler skolor har under året anslutit sig till vårt projekt Rättighetsbaserad skola. 
Under 2020 inledde vi ett samarbete med Specialpedagogiska myndigheten, 
som kommer att implementera UNICEFs arbetsmetod Rättighetsbaserad Skola 
på deras tio skolor för att stärka arbetet med elevers rättigheter. 

• Ett nytt samarbete inleddes med Bill och Melinda Gates foundation med syfte 
att fördjupa påverkansarbetet kopplat till global hälsa och internationellt 
utvecklingssamarbete.

UNICEF Sverige bedriver ett aktivt arbete i Sverige. Vi arbetar bland annat för att barnkon-
ventionen ska respekteras och tillämpas av myndigheter och beslutfattare på kommunal, 
regional och nationell nivå. Vi arbetar för att stärka barn och ungas möjlighet att få vara 
delaktiga i beslut som rör dem och för att Sverige ska ratificera barnkonventionens tredje 
tilläggsprotokoll om en individuell klagomekanism för barn.

VÅRT ARBETE I SVERIGE
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HÄLSA: 
• 12,8 miljoner till vårt globala arbete mot Covid-19 

VATTEN, SANITET OCH HYGIEN: 
• Globalt 2 miljoner kronor till vårt arbete med vatten,  

sanitet och hygien
• Malawi 1 miljon till arbete för rent vatten

UTBILDNING: 
Nepal 1,7 miljoner till utbildning
• Grekland 8 miljoner till utbildning för barn på flykt
• Mauretanien 5,3 miljoner till språkutbildning
• Libanon 9 miljoner till språkutbildning för barn på flykt
• Mocambique 2,3 miljoner till utbildning
• Bosnien 1,4 miljoner till språkutbildning
• Serbien 1,4 miljoner till språkutbildning
• Albanien 1,4 miljoner till språkutbildning
• Globalt 16 miljoner till stärkande av digital utbildning, 

inklusive uppkoppling i skolor
• Globalt 1,6 miljoner i stöd till utbildning i olika länder

SKYDD MOT VÅLD OCH EXPLOATERING:
• Malawi 1,1 miljoner till skydd till utsatta barn (Ftg för M 

+ Spring för livet)
• 9 miljoner för att stärka barn med funktionsnedsättning 

i tre olika länder
• Latinamerika 2,7 miljoner till skydd för barn
• Guatemala 1,3 miljoner mot barnäktenskap och till stöd 

för tonårsflickor
• Globalt 1,7 miljoner i stöd till skydd för barn i olika länder

KATASTROFINSATSER: 
• Katastrofarbete 25 miljoner till insatser i olika kriser 
• Libanon 2 miljoner som hjälp efter explosionerna i Beirut
• Jemen 3 miljoner till katastrofinsatser 
• Syrien och grannländer 4,3 miljoner till barn i flykting-

läger 
• Mauretanien 2,2 miljoner till insatser mot Covid-19
• Mellanöstern 4,3 miljoner till vinterkläder och förnöd-

enheter 

ÖRONMÄRKTA INSAMLINGAR 2020

UNICEF Sverige har som mål att samla in så stor mängd allmänna pengar som möjligt. 
Det vill säga pengar som kan användas för att hjälpa barn inom de områden och i de 
länder där det behövs som mest. Ibland finns dock möjlighet för givare att öronmärka 
gåvan till ett specifikt ändamål eller land.

UNDER 2020 GICK UNICEF SVERIGES ÖRON-  
MÄRKTA RESURSER TILL FÖLJANDE INSATSER:

Alla globala samarbeten med UNICEFs regionkontor och 
fältkontor kring barns rättigheter är inte med i den här 
sammanställningen.
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SÅ ANVÄNDS  
DINA PENGAR

2020 
SVENSK INSAMLINGSKONTROLL GRANSKAR  
VÅR VERKSAMHET 
UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att  
organisationen står under granskning av Svensk  
Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto måste minst 
75 procent av de totala intäkterna gå till verksamheten 
och organisationen är ålagd att göra en årsredovisning 
som granskas av en auktoriserad revisor. 

HUR STOR DEL AV PENGARNA GÅR TILL  
ADMINISTRATION OCH INSAMLING? 
Under 2020 gick två procent av våra intäkter till adminis-
tration. I detta ingår till exempel lokalkostnader, IT och 
revisionskostnader. 13 procent av våra intäkter gick till att 
bedriva insamling, vilket innebär att vi investerar pengar 
för att öka våra intäkter – så att vi kan möta de stora behov 
som finns i världen och se till att ännu fler barn får en trygg 
uppväxt, får gå i skolan och kan utveckla sin fulla potential.  
Dessa kostnader är nödvändiga för att vi ska kunna  
mobilisera mer resurser, hjälpa ännu fler barn, utvärdera 
att vårt arbete gör skillnad och att pengarna används på 
rätt sätt. Vi arbetar ständigt för att effektivisera såväl vår 
insamling som verksamheten, allt för att använda våra 
resurser så effektivt som möjligt. 2020 gick 85 procent av 
våra totala intäkter till verksamheten för barnen. 

För mer information, se vår årsredovisning på 
unicef.se/ekonomi 

UNICEF är ett oberoende FN-organ. Kopplingen till FN ger 
oss styrkan att aktivt leda utvecklingen för barn i världen, 
oberoendet innebär att vi inte får något ekonomiskt stöd 
från FN. Vårt arbete finansieras av frivilliga bidrag från  
regeringar, företag, organisationer och enskilda givare.  
I det här avsnittet berättar vi hur de ekonomiska resurser vi 
får in används och fördelas. 
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HUR FÖRDELAS PENGARNA SOM 
SKÄNKS TILL UNICEF? 

När man ger en gåva till UNICEF kan man antingen ge en 
allmän gåva, det vill säga pengar som UNICEF kan använda 
där de behövs som mest, eller välja att öronmärka gåvan 
till ett särskilt ändamål, som katastrofinsatser för barn på 
flykt eller barns utbildning i Nepal. 

Pengar som inte öronmärks använder UNICEF för att 
arbeta långsiktigt och skapa varaktiga förändringar inom 
många olika områden. Det kan handla om insatser för att 
nå de mest missgynnade barnen, eller arbete i länder och 
områden som kanske inte får så stort utrymme i media. Det 
gör det möjligt att se till helheten, investera där pengarna 

behövs bäst, testa innovativa lösningar och arbeta för  
barnen på lång sikt. Allmänna gåvor är också billigare för 
oss att administrera. 

UNICEF fördelar gåvor som inte öronmärks enligt strikta 
principer. Vi utgår från vad vi vill uppnå genom vår strate-
giska plan för arbetet och pengarna fördelas efter behov. 
Det innebär att störst andel pengar går till dem som behöver 
det som mest: länder med hög barnadödlighet, låg BNP per 
capita och störst andel barn i befolkningen. Fördelningen 
ska vara långsiktig och förutsägbar, men plötsliga, oförut-
sedda behov ska också kunna tillgodoses.

VAD GICK PENGARNA TILL 2020? 

SÅ ANVÄNDES DIN GÅVA 2020 

SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER FOKUSOMRÅDE 2020

SÅ FÖRDELADES PENGARNA PER REGION 2020

Arbete i utvecklingsländer: 82%

Insamling: 13% 

Arbete för barn i Sverige: 3%

Administration: 2% 

Alla barn ska ha likvärdiga möjligheter i livet: 10%

Alla barn ska få en utbildning: 20%

Alla barn ska skyddas från våld och 

exploatering: 20%

Alla barn ska överleva och utvecklas: 38%

Alla barn ska bo i en ren och trygg miljö: 12%

Länder i Afrika, söder om Sahara: 42%

Mellanöstern och Nordafrika: 26% 

Asien: 17% 

Central- och Östeuropa samt forna Sovjetrepubliken: 6% 

Regionöverskridande: 3% 

Latinamerika och Karibien: 5% 
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UNICEF  
 
– EN UNIK  
ORGANISATION 

FN:s barnfond UNICEF bildades den 11 december 1946 för att 
stötta och stärka barn som drabbats under andra världskriget. 
Sedan dess har vi kämpat för barns grundläggande behov och 
rättigheter. Vårt långvariga arbete har gjort oss till världens 
ledande barnrättsorganisation. 

BARNKONVENTIONEN ÄR VÅRT UPPDRAG
UNICEF finns i 190 länder. Som en del av FN har vi ett unikt mandat och inflytande. 
Vårt uppdrag är att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som 
har skrivit under den. Vi kämpar för att alla barn ska få sina grundläggande behov 
och rättigheter tillgodosedda – och står på barnens sida i alla lägen. 

VÅRT ARBETE I SVERIGE
Vi kämpar för barns rättigheter i alla länder. I Sverige arbetar vi i första hand med att 
informera om och mobilisera resurser till UNICEFs internationella verksamhet. Vi 
arbetar också med kunskapsstöd, opinionsbildning och påverkansarbete gentemot 
svenska politiker och beslutsfattare. Våra sex prioriterade områden i Sverige är: 
• Effektiv implementering av barnkonventionen och de globala målen 
• Barn och unga får kunskap om barnkonventionen och de globala målen
• Barn i socialt utanförskap 
• Våld mot barn
• Barn som flytt till Sverige
• Ett effektivt bistånd för barns rättigheter

VI GER ALDRIG UPP
UNICEF arbetar på några av världens tuffaste platser, för att nå de allra mest 
utsatta barnen. Vårt uppdrag är att skydda dem och se till att deras röster 
hörs. Alla barn har rätt till en barndom där de är älskade, trygga, friska, får 
gå i skolan och har möjligheter att uppnå sin fulla potential. Det kan låta 
konstigt, men vårt mål är att vi inte ska behöva finnas. För när den dagen 
kommer betyder det att alla barns rättigheter är tillgodosedda. Tills dess 
fortsätter vi, tillsammans, att kämpa för alla barn. Och vi stannar så länge 
de behöver oss. Vi ger aldrig upp.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar om mänskliga rättigheter för barn. 
De grundläggande principerna är:

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Artikel 6: Alla barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad
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HUR ARBETAR VI – STRATEGIER, 
KAPACITET OCH KUNNANDE 

VI HAR HELHETSPERSPEKTIVET 
De svårigheter utsatta barn möter hänger ofta ihop. Ett hung-
rigt barn löper större risk att bli sjukt än ett barn som får 
tillräckligt med näring. Ett sjukt barn hoppar oftare av skolan 
jämfört med ett friskt barn. Ett barn som inte går i skolan 
riskerar i högre utsträckning att bli utsatt för utnyttjande, 
exploatering och har en mycket begränsad möjlighet att göra 
informerade val i sitt liv. Därför arbetar vi med barn utifrån ett 
helhetsperspektiv. Vi följer barnen under hela deras uppväxt 
– hela vägen från mammas mage tills de är vuxna. 

VI HAR ETT UNIKT INFLYTANDE 
Vi finns i alla länder, oavsett styrelseskick och vi är religiöst 
och politiskt obundna. Vi samarbetar alltid med respektive 
lands regering, som har ansvaret för att barnens rättigheter 
uppfylls. Som en del av FN har vi ett stort inflytande på 
tjänstemän och beslutsfattare på alla nivåer i samhället. Och 
makthavare lyssnar på oss. UNICEF för en konstant dialog 
med dem för att de ska satsa mer pengar på områden som 
är viktiga för barnen, till exempel skola och hälsovård. Vi är 
med och påverkar lagar, policyer och strukturer för att de 
ska stärka barns rättigheter. Här intar vi rollen som experter 
och rådgivare i hur landet till exempel kan förbättra lärar- 
utbildningen eller hur de kan förbättra sitt system för att fler 
gravida kvinnor som lever med hiv får behandling. 

VI ARBETAR FÖR OCH MED BARN PÅ ALLA NIVÅER 
För att skapa varaktiga förändringar i barns liv arbetar vi 
även tillsammans med barnen, familjerna och lokalsam-
hällen. Det gör vi genom information och dialog där vi 
försöker förändra värderingar och attityder. Till exempel 
att flickor har rätt till utbildning, att barnäktenskap inte 
får finnas och att våld mot barn är skadligt och dessutom 
förbjudet i många länder i världen. Vi når ut till föräldrar 
så att de får bättre kunskap om sina barns näringsbehov 
och när de bör söka vård vid sjukdom. Vi når också ut till 
barnen så att de lär sig mer om sina rättigheter och kan 
kräva dem. Vi ger dem bättre kunskap om till exempel hiv 
eller varför jämställdhet är en förutsättning för att alla barn 
ska få sina rättigheter tillgodosedda. 

ETT ANTAL VIKTIGA PRINCIPER STYR VÅRT ARBETE 
UNICEF stärker länderna i att lösa de utmaningar som finns 
just där. Vi har konstant närvaro i de flesta länder, vilket är 
särskilt viktigt för att snabbt kunna ge humanitär hjälp vid 

till exempel krig eller naturkatastrofer. Vi prioriterar alltid 
de mest utsatta barnen, vanligen de som ofta diskrimi-
neras som barn med funktionsnedsättning eller etniska 
minoriteter. Vårt arbete syftar till att minska klyftorna mel-
lan rika och fattiga befolkningsgrupper, etniska grupper, 
stads- och landsbygdsbefolkning samt flickor och pojkar. 

VI ÄR EXPERTER PÅ BARNFRÅGOR 
För att arbeta hos UNICEF ställs höga krav på professionell 
kunskap och erfarenhet, men också på ett genuint enga-
gemang för barns rättigheter. Vi har också ett omfattande 
samarbete med ett nätverk av forskare och experter 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. 

STRATEGIER FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD  
– FÖR ALLA BARN
I en ständigt föränderlig värld är det viktigt att hitta strate-
gier för att nå sina mål. UNICEF prioriterar att:

• Öka stödet för frågor som rör barn och unga, både bland 
beslutsfattare och den bredare allmänheten. Vi arbetar 
med opinionsbildning och påverkansarbete för att nå ut, 
engagera och skapa förändring. 

• Förändra genom partnerskap. Detta är centralt för arbetet 
med de globala hållbarhetsmålen och för allt arbete som 
UNICEF utför. Å ena sidan möjliggör starka partnerskap 
med regeringar, civilsamhället, frivilligorganisationer och 
inte minst företag UNICEFs arbete med att förändra barns 
liv. Å andra sidan gör UNICEFs trovärdighet, opartiskhet 
och effektivitet att vi är en attraktiv partner att samarbeta 
med. Stora globala företag som Ericsson bidrar med allt 
från pengar till kompetens. 

• Förändra genom innovation. Att fokusera på innovation 
är en förutsättning för att hitta nya lösningar på både nya 
och gamla problem. Vi har en enhet som enbart arbetar 
med att komma på nya lösningar och implementera de 
som visar sig vara framgångsrika. Det har resulterat i en 
våg av teknologi och produkter med vars hjälp vi når de 
mest utsatta barnen på platser som ofta är svåra att nå.  
Innovationskontoret samarbetar också med partner över 
hela världen för att få flera inflytelserika finansiärer att satsa  
ännu mer på redan kläckta idéer såväl som att hitta nya. 

En bebis får vaccin i nordvästra Elfenbenskusten. I Elfenbens-
kusten står tre av fem barn utan grundläggande vaccinationer. 
Det måste vi ändra på. UNICEF arbetar för att se till att alla barn 
i landet, och i övriga världen, får skydd mot farliga sjukdomar.
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UNICEFS STRATEGISKA  
PLAN 2018–2021
Nedan följer några exempel på mål från den strategiska planen. Dessa mål ska vara uppfyllda 
i slutet av 2021. För att läsa mer, se den strategiska planen på unicef.org ALLA BARN SKA ÖVERLEVA OCH 

UTVECKLAS 

MÅL: 
Antalet barn mellan 10-19 år som får behandling mot hiv 
ska ha ökat från 68 till 81 procent

MÅL: 
Barn som förlöses av utbildad personal i hemmet eller 
på hälsoklinik ska ha ökat från 73 till 77 procent. 

MÅL: 
Antalet barn i katastrofer som får behandling mot akut 
undernäring ska ha ökat från 3,4 miljoner till 6 miljoner 
per år.

ALLA BARN SKA FÅ EN UTBILDNING 

MÅL: 
Antalet barn som inte går i skolan och får utbildning 
genom insatser som stöds av UNICEF ska ha ökat från 
10 till 60 miljoner per år.

MÅL: 
Antalet barn i åldrarna 6-11 år (låg- och mellanstadiet) 
som inte går i skolan ska ha minskat från 10 till 7 procent.

ALLA BARN SKA SKYDDAS FRÅN VÅLD 
OCH EXPLOATERING

MÅL: 
Antalet barn under fem år som registreras vid födseln 
ska ha ökat från 55 till 66 procent.

MÅL: 
Antalet flickor som får tillgång till skydd och förebyg-
gande åtgärder mot könsstympning ska ha ökat från 
1 miljon till 1,24 miljoner per år.

MÅL: 
Antalet barn på flykt som får skydd genom program 
som stöds av UNICEF ska ha ökat från 1,8 till 5,1 miljoner 
per år.

ALLA BARN SKA BO I EN REN OCH 
TRYGG MILJÖ 

MÅL: 
60 miljoner fler människor ska få tillgång till rent dricks-
vatten genom program som stöds av UNICEF.

MÅL: 
Antal personer som saknar toalett och därför tvingas 
utföra sina behov utomhus ska minska från 870 till 620 
miljoner.

ALLA BARN SKA HA LIKVÄRDIGA 
MÖJLIGHETER I LIVET

MÅL: 
Antalet barn som lever i extrem fattigdom ska ha 
minskat från 20 till 16 procent.

MÅL: 
Antalet barn som får kontantbidrag från program som 
stöds av UNICEF ska ha ökat från 160 till 172 miljoner 
per år.

MÅL: 
Antalet barn med funktionsnedsättning som får stöd 
och hjälpmedel genom program som stöds av UNICEF 
ska ha ökat från 65 000 till 95 200 per år. 
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HUR VET VI ATT VÅRT  
ARBETE GER RESULTAT? 

Att utvärdera och lära från resultaten av våra insatser är 
viktigt och komplext. Det är viktigt eftersom miljontals 
barn är beroende av att våra resurser används effektivt 
men också för att våra givare förväntar sig det för att 
fortsätta bidra. Det är komplext eftersom en del av vårt 
arbete handlar om att förändra attityder, till exempel kring  
kvinnlig könsstympning, och det är ett arbete som tar tid. 

UNICEF har utvecklat ett omfattande system för utvärdering. 
Den strategiska planen innehåller konkreta resultatområden 
för vart och ett av våra fokusområden. Varje resultatom-
råde har specifika, tidsbestämda mål och resultatindikatorer. 
Målen och resultatindikatorerna följs upp av respektive land-
kontor genom ett system för uppföljning och utvärdering, 
interna inspektioner samt studier och forskning. 

DE NATIONELLA KONTOREN BEVAKAR UTVECK-
LINGEN PÅ TVÅ SÄTT 
• Genom att samla in och analysera data studerar vi hur 

situationen för kvinnor och barn förändras över tid, till 
exempel hur barnadödligheten förändras över tid och 
hur socioekonomiska och politiska trender utvecklas. På 
det sättet kan vi dra slutsatser om effekten av UNICEFs 
program och policyarbete. 

• Vi övervakar också själva genomförandet och i vilken 
grad vi uppnår de specifika mål vi satt upp i den strate-
giska planen. Slutsatserna är betydelsefulla för att göra 
nödvändiga justeringar och anpassningar, allt för att nå 
ett så bra resultat för så många barn som möjligt. 

ÖVERGRIPANDE ANSVAR FÖR UTVÄRDERING 
Det övergripande ansvaret för uppföljning och utvär-
dering ligger på vårt utvärderingskontor i högkvarteret 
i New York. De flesta utvärderingar, studier och under-
sökningar av arbetet är tillgängliga för allmänheten på 
vår internationella webbplats: 
”Evaluation and  Research Database”. 

Varje år utförs också ett antal revisioner i länder där vi 
har programverksamhet och på region- och huvudkon-
tor. Samtliga finns, eller kommer att finnas, tillgängliga 
för allmänheten på den internationella webbplatsen. 

För att ytterligare öka öppenheten kring våra resultat är 
vi sedan 2012 med i ett internationellt biståndsinitiativ, 
kallat ”The Aid Transparency Initiative” (IATI). På IATI:s 
webbplats finns mer information om arbetet. 

VI FORSKAR OCH SAMLAR DATA 
Vår kunskapsbank fylls också på från den forskning som 
bland annat bedrivs av vårt forskningscenter i Florens,  
Italien. Forskningen fokuserar på områden som fattigdom, 
orättvisor, barns rättigheter, våld mot barn, exploatering 
och socialt skydd. Dessutom samarbetar vi med en rad 
universitet och forskningsnätverk över hela världen.
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UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
08-692 25 00 
unicef.se


