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Investera i en bättre 
framtid för alla barn 

UNICEF ÄR VÄRLDENS LEDANDE barnrättsorganisation. 
Som oberoende FN-organ har vi en unik möjlighet att 
påverka myndigheter över hela världen. Men vi får inga 
pengar från FN. Vårt arbete finansieras till största del av 
frivilliga bidrag från privatpersoner och företag. Det är tack 
vare dig och andra som investerar i UNICEFs arbete som vi 
kan fortsätta kämpa för barns rättigheter. Som givare har du 
möjlighet att på nära håll följa hur din donation gör skillnad.

Barns rättigheter är vårt uppdrag
196 länder har förbundit sig att följa FN:s konvention om 
barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. UNICEFs 
uppdrag är att arbeta för att bestämmelserna i konventionen 
följs överallt. Och vi kommer inte att ge oss. Så länge det 
finns barn i världen som far illa kommer UNICEF fortsätta 
kämpa för deras rättigheter – rätt till bland annat liv, utbild-
ning och skydd från våld och exploatering. Låt oss kämpa 
tillsammans för att ge barn den barndom de har rätt till.

Ett unikt arbetssätt
UNICEF arbetar brett och långsiktigt. Vi arbetar i regerings-
korridorer, konfliktområden och flyktingläger över hela värl-
den för att barns behov och rättigheter ska prioriteras. Vi 
påverkar budgetar, initierar lagändringar och utvecklar hand-
lingsplaner som skapar hållbara förbättringar i barns liv. Till 
exempel vaccinationsprogrammen, som varje år bidrar till att 

rädda mellan två och tre miljoner barn från att dö i vanliga 
barnsjukdomar såsom mässling, polio och stelkramp. Antalet 
dödsfall till följd av mässling har minskat med 80 procent 
från år 2000. Och satsningarna på utbildning, som har lett 
till att antalet barn som inte går i skolan har halverats. Eller 
de omfattande investeringarna i basal hygien, som har gett 
ytterligare två miljarder människor tillgång till rent vatten och 
sanitet. Allt inom loppet av de senaste 20 åren. 

Vi är på plats före, under och efter en katastrof
UNICEF har alltid en nyckelroll i samordningen av akuta 
insatser i krig och katastrofer. Eftersom vi arbetar i nästan 
alla världens länder finns vi ofta redan på plats när en kata-
strof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. I samarbete 
med landets regering, övriga FN-organ, samarbetspartners 
och andra hjälporganisationer förser vi de drabbade med 
rent vatten och vaccin. Vi levererar förnödenheter för att 
hindra att barn dör av undernäring, skyddar barn från explo-
atering och arbetar för att återförena ensamma barn med 
sina familjer. Efter katastrofen stannar UNICEF alltid kvar 
på platsen för att hjälpa till i återuppbyggnadsfasen och 
underlätta återgången till en så normal vardag som möjligt. 

Du kan göra all skillnad i världen
Visst är det möjligt att förändra världen och skapa en bättre 
framtid för alla barn. Låt oss göra det tillsammans. Tack!

Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen, men 
UNICEF vet att det går och vi vet hur man gör. Varje dag hjälper vi 
miljon tals barn att över leva och utvecklas. Bebisar vacci neras mot död-
liga sjuk domar, allt fler flickor får gå i skolan och familjer åter förenas 
efter kata strofer. Genom att investera i UNICEF Sveriges arbete är du 
med och skapar en bättre framtid för barn världen över.
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Ett hungrigt barn drabbas oftare av sjukdomar. Ett sjukt 
barn orkar inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan 
är mer utsatt för våld och exploatering. De utsatta 
barnens svårigheter hänger ofta ihop. Därför har vi ett 
helhets pers pektiv i vårt arbete.

Med barnkonventionen som grund har vi utformat stra-
tegier med fokus på fem särskilt viktiga områden. Det 
handlar om att alla barn ska överleva och utvecklas, få 
utbildning, skyddas från våld och exploatering, bo i en 
ren och trygg miljö och att alla barn ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet. Det handlar om att ge barn den barn-
dom de har rätt till.
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UNICEFs fem fokus områden förändrar 
livet för barn över hela världen
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I snitt dör ett barn 
var femte sekund

Alla barn ska överleva 
och utvecklas

VARJE DAG DÖR 18 000 barn världen över. Många av 
infektions sjukdomar som går att förebygga, såsom lung-
inflammation, diarré och malaria. Undernäring och brist på 
rent vatten och sanitet bidrar också till dödsfallen. 

Antalet dödsfall bland barn har sedan 1990 minskat med 
44 procent. Ändå dör i snitt ett barn var femte sekund. De 
stora störningar som coronapandemin orsakat inom vården, 
riskerar nu att radera årtionden av framsteg. Att barn dör av 
orsaker som kan förebyggas är oacceptabelt.

Vi kämpar för alla barns rätt till sjukvård och vaccin
Runt om i världen arbetar UNICEF tillsammans med reger-
ingar och partners för att bygga fler vårdcentraler, för-
lossningskliniker, bättre logistik för medicin, vaccin och 
utrustning. Vi utbildar vårdpersonal i barnsjukvård och för-
äldrar i barns hälsa och näringsbehov. Vi fortsätter även 
kampen mot hiv och aids, genom att informera ungdomar 
om hur de kan skydda sig, och vi arbetar för att fler barn ska 
få tillgång till bromsmediciner. 

Med ditt stöd fortsätter vi kampen så länge det behövs – för 
alla barns rätt till liv. 1 SYRGASBEHANDLING  

SOM RÄDDAR LIV

Varje år behöver över fyra miljoner nyfödda barn 
syrgasbehandling när de drabbas av allvarlig lungin-
flammation, men på många håll i världen är bristen 
på syrgas akut. 

Pandemin har aktualiserat behovet att investera i 
utrustning och system för behandling med syrgas. 
Hantering och underhåll av dessa system kräver dock 
kunskap och resurser inom vården. 

För att öka tillgången till syrgasbehandling i världen 
stöttar UNICEF flera länder i planering, upphandling 
och distribution av syrgasutrustning samt utbildning 
av personal. 

På så sätt bidrar UNICEF direkt till kampen mot 
covid-19, men vi säkrar också en långsiktig tillgång 
till syrgas för alla nyfödda barn som drabbas av 
lunginflammation. 
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258 
miljoner barn går  

inte i skolan

Alla barn har rätt 
till utbildning  

ATT GÅ I SKOLAN är en mänsklig rättighet och enligt barn-
konventionen ska grundskolan vara gratis, obligatorisk 
och tillgänglig för alla. Ändå är det idag 258 miljoner barn 
som av olika anledningar inte går i skolan världen över. 
Främsta orsaken är fattigdom, men även andra faktorer 
spelar in. Det kan till exempel vara att skolan ligger för 
långt bort eller att undervisningen sker på ett språk barnet 
inte behärskar.

Utbildning ger barn de bästa förutsättningarna att skyddas 
mot skadligt arbete, människohandel och sexuell exploa-
tering. Och utvecklingen går framåt. Under de senaste 20 
åren har andelen barn som inte går i skolan minskat med 40 
procent. Men fortfarande saknar många utbildning och på 
grund av olika anledningar slutar flera barn skolan i förtid. 

Utbildning – en viktig väg ur fattigdom och utsatthet
UNICEF kämpar för att få regeringar runt om i världen att 
satsa mer pengar på utbildning. Vi hjälper till att förbättra 
läroplaner, utbilda lärare och installera vatten och toaletter 
i skolor. För att ge fler barn möjlighet att gå i skolan stödjer 
UNICEF mobila skolor som når minoritetsgrupper och barn 
i avlägsna områden. Vi satsar extra på flickors skolgång. 
En utbildad kvinna föder ofta färre och friskare barn. Det är 
också större chans att även deras barn går i skolan.

Innovativa projekt såsom Reimagine Education 
Över hälften av världens barn saknar uppkoppling och 
tillgång till datorer. Kostnaden för att utrusta, utbilda och 
ansluta alla skolor till internet har beräknats till cirka 475 
miljarder dollar. 

Med hjälp av digital teknik kan vi ge alla barn utbildning. Nu 
erbjuder UNICEF offentliga och privata aktörer ett globalt 
partnerskap i projektet Reimagine Education.  

Målet är att alla barn ska ha tillgång till digital undervisning 
senast år 2030, med utbildningar anpassade efter behov, 
språk och eventuell funktionsnedsättning. Att de vid 10 års 
ålder kan läsa, skriva och behärskar grunderna i matematik. 
Och att de har yrkesfärdigheter för att klara sig bra i livet när 
de fyller 18 år. 2 ©
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SÄKRARE SKOLVÄGAR FÖR BARN 

I låg- och medelinkomstländer är trafikolyckor en 
av de vanligaste dödsorsakerna för barn och unga 
vuxna i åldrarna 5–29 år.

Som ett led i FN:s målsättning om att halvera anta-
let dödsfall i trafiken till år 2030, inleder UNICEF ett 
omfattande arbete för att göra barns väg till skolan 
säkrare. Arbetet går ut på att öka barns användning 
av hjälm i trafiken och två storskaliga satsningar på 
säkra skoltransporter i Sydafrika och Vietnam. 

Målet är ett program som både leder till konkreta 
förbättringar på vägen och påskyndar de politiska 
beslut och lagändringar som krävs för att åstad-
komma en genomgripande förändring i trafiksäker-
heten och skydda barnen. 
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Alla barn ska skyddas  
från våld och exploatering 

MILJONTALS BARN i världen lever under mycket svåra för-
hållanden – exempelvis barn som lever på gatan, barn som 
arbetar och barn på flykt undan krig och konflikter.  

Antalet barn i världen som tvingas till barnarbete har 
successivt minskat sedan år 2000, men den ekonomiska 
nedgången till följd av coronapandemin har gjort att den 
trenden brutits, och kraftfulla resurser behövs nu för att 
lyckas bromsa utvecklingen.

Vi skyddar barn mot våld och utnyttjande
UNICEF stöttar i humanitära kriser och befriar barn som 
utnyttjas i väpnade konflikter. Vi ser till att de får akut hjälp, 
rehabilitering och psykosocialt stöd. Genom att påverka 
lagstiftning, utbilda myndigheter och polis samt stärka de 
sociala skyddsnäten arbetar vi för att motverka barnarbete, 
barnäktenskap och handel med barn. Vi arbetar med föräld-
rar och ser till att miljoner barn registreras redan vid födseln, 
så att de exempelvis inte går miste om vaccinering och sin 
rätt att senare gå i skolan.  

Den ekonomiska nedgången till 
följd av coronapandemin har gjort 
att den positiva nedåtgående 
trenden för barnarbete har brutits
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VARJE DAG ÅRET RUNT dör ungefär 800 barn under fem 
år på grund av smutsigt vatten, brist på toaletter och dålig 
kunskap om hygien. Men det här går att lösa. Med enkla och 
effektiva metoder ger UNICEF barn tillgång till rent vatten, 
möjlighet att gå på en toalett och tvätta sig med tvål, både 
hemma och i skolan.

Sedan år 2000 har barnadödlighet orsakad av diarrésjuk-
domar halverats. Det beror framför allt på utbyggnaden av 
fler brunnar, vattenledningssystem, toaletter och latriner, 

bättre hälsovård och kunskap om hygien. Men mycket 
återstår att göra. Fortfarande lever runt 2,4 miljarder 
människor runt om i världen utan tillgång till grundläg-
gande sanitet.

Vi ger oss inte förrän alla barn har tillgång till rent vatten
UNICEF samarbetar med regeringar över hela världen för 
att ge fler människor tillgång till rent vatten. Med lokala 
samarbetspartners reparerar vi pumpar, borrar brunnar och 
bygger nya vatten- och avloppssystem. Vi bygger toaletter 
på skolor, vårdcentraler och i flyktingläger och sprider infor-
mation om vikten av handtvätt och god hygien. Vi ökar kun-
skapen om klimatförändringar och arbetar för att involvera 
barnen i arbetet för ett bättre klimat.

Klimatsmart teknik ger fler tillgång till el
Klimatförändringar och extremväder slår hårt mot elför-
sörjningen bland annat i flera länder i Afrika. Länderna 
söder om Sahara drabbas i genomsnitt av strömavbrott 
690 timmar varje år. Två tredjedelar av sjukhusen och 
närmare 70 procent av hushållen på landsbygden saknar 
tillförlitlig elektricitet. 

Därför har UNICEF initierat en storsatsning på nya soldrivna 
system för att säkra elförsörjningen i regionen. Med klimats-
mart teknik och förnybar energi i skolor och vårdcentraler 
bidrar vi till bättre utbildning, hälsa och tillgång till vatten 
för närmare två miljoner barn och deras familjer i Afrikas 
mest drabbade områden. 4Alla barn ska bo i en 

ren och trygg miljö 
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FATTIGDOM OCH UTANFÖRSKAP handlar inte bara om brist på 
pengar. Många barn lever i familjer som utsätts för systematisk 
diskriminering. De nekas sjukvård, utbildning och inflytande 
i beslut som påverkar deras liv. En sådan start får livslånga 
konsekvenser – både för barnen själva och deras samhällen.

Att fånga upp utsatta barn så tidigt som möjligt är oerhört 
viktigt. Under de senaste 15 åren har mer än 100 000 barn 
som utnyttjats i väpnade konflikter kunnat återvända hem. 
Och andelen familjer i extrem fattigdom har minskat. Men 
än finns många orättvisor kvar att besegra innan alla barn 
har likvärdiga möjligheter till ett bra liv.

UNICEF kämpar för jämlikhet. Bland annat hjälper vi reger-
ingar att identifiera barn som är extra utsatta och att stärka 
de sociala skyddsnäten. Vi ger särskilt stöd till barn med 
funktionsnedsättning, befriar barn som utnyttjas i väp-
nade konflikter och arbetar mot kvinnlig könsstympning 
och barnäktenskap. 

Kampen för flickorna 
Flickor är generellt underrepresenterade inom utbildningar 
motsvarande svenskt gymnasium och uppåt. Fattigdom 
tvingar dem ofta ut i arbete, barnäktenskap och tidig gra-
viditet. Eller så saknar de grunderna som krävs för att vida-
reutbilda sig.

UNICEF driver flera särskilda satsningar för att stärka 
flickor. Det handlar om att främja vidareutbildning, att mot-
arbeta barnäktenskap, att sätta stopp för könsrelaterat våld, 
att förbättra flickors kost och att bryta stigmat kring men-
struation samt ge tonårsflickor praktiskt stöd att hantera sin 
mens på ett bra sätt.

Varje framsteg inom dessa områden främjar utvecklingen 
i stort. Utbildade kvinnor gifter sig senare, föder friskare 
barn och bidrar till ekonomisk tillväxt. Att investera i 
flickor är därför att investera i en bättre framtid, både för 
flickan och för samhället i stort.

Alla barn ska ha  
likvärdiga möjligheter i livet

Att fånga upp utsatta barn så tidigt 
som möjligt är oerhört viktigt
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ANETTE ALDÉN har under många år engagerat sig i 
UNICEFs arbete – både som Världsförälder och som stor 
givare. Idag finansierar hon ett utbildningsprojekt i Sierra 
Leone som syftar till att ge utsatta barn möjlighet att gå i 
skolan och chans till en bättre framtid.

Just utbildning är något som ligger Anette varmt om hjärtat, 
så när hon för ett par år sedan ville fördjupa sitt engagemang 
i UNICEF var valet därför enkelt. 

– Som musikpedagog har jag följt generationer av barn 
genom skolan och sett hur viktigt det är med utbildning. 
Utan tillgång till skola kommer människor ingenstans. Men 
med utbildning har vi en chans och möjlighet att utvecklas, 
berättar Anette.

Anettes utbildningsprojekt syftar till att ge 3 000 utsatta barn 
bättre möjlighet att gå i skolan och 15 000 flickor stöd och 
mensskydd för att kunna fortsätta sin skolgång. Samt att 
utbilda drygt 400 ungdomar och vuxna till mentorer för de 
elever som behöver extra stöd.

– I ett eget projekt finns möjlighet att påverka mer. Men 
det är viktigt att lyssna först, för att kunna bidra på mot-
tagarens villkor. Det handlar inte bara om pengar och 
levnadsstandard. Människor har så olika syn och sätt att 

tänka på många områden. Jag ville försöka förstå deras 
livsbetingelser, skillnader i kultur och värderingar, fort-
sätter Anette.

Anette poängterar också att det är just långsiktigheten i 
UNICEFs sätt att arbeta som hon tycker är så speciellt.

– Jag har förtroende för UNICEFs arbete och jag känner mig 
trygg i att stödet når fram och tycker det är bra att vi arbe-
tar långsiktigt, med insatser som förhoppningsvis förbättrar 
barns livsvillkor på riktigt. Utbildning till exempel.

Anettes engagemang är verkligen beundransvärt. Hon 
berättar att när hon möter människor uppmuntrar hon dem 
att bli Världsföräldrar (månadsgivare) eller till att starta ett 
större projekt, om de har möjlighet. 

– Projektet har gett mig så mycket tillbaka under de här åren. 
Återkopplingen, alla bilder, barnen med skor och ryggsäckar 
– det är fantastiskt. Och jag är förvånad över att pengarna 
har räckt till så mycket, till så många barn.

Tack för ditt engagemang för barnen Anette. Utan generösa 
och dedikerade givare som du, hade UNICEFs verksam-
het inte varit möjlig. Tillsammans ger vi barnen en bättre 
framtid.

Land     Bo och Bonthe-distrikten i Sierra Leone
Period   1 december 2018 – 30 juni 2021
 Område  Utbildning 
Mål   Förbättra 3 000 utsatta barns möjlighet att 

gå i skolan.

Ge 15 000 tjejer information och tvättbara mensskydd, 
så att de inte missar skolan på grund av mens. Rekry-
tera och utbilda 410 mentorer till barn som behöver 
extra stöd för att ta igen vad de har missat i skolan.

Ditt engagemang kan 
förändra framtiden för barn
LÄS OM HUR UNICEFS GIVARE ANETTE BIDRAR 
TILL ATT GE BARN UTBILDNING I SIERRA LEONE.

Förverkliga din vision  
om en bättre värld för barn

Vi är glada att du överväger en donation till kampen för barns rättig-
heter. UNICEF är FN:s barnfond men vi får inget ekonomiskt stöd 
från FN. Alla våra insatser för barn och unga runt om i världen är 
därför beroende av de frivilliga bidrag vi får från generösa privatper-
soner och företag. 

UNICEFS FILANTROPIPROGRAM erbjuder dig många 
möjligheter att göra verklig skillnad. Kanske vill du stödja 
kampen mot barnäktenskap? UNICEFs arbete för barns 
rätt till utbildning? Eller utvecklingen av nya metoder för 
att stärka utsatta barn; som smarta vaccintermometrar, drö-
narleveranser till otillgängliga byar och mobiltjänster som 
involverar barnen i frågor som är viktiga för dem. 

Hur vill du bidra till en bättre värld för barn? 
Du har fler än 100 länder och många viktiga program-
områden att välja mellan. Vi guidar dig bakom statistiken. 
Här finns miljontals barn som hittat vägen till ett bättre liv, 
tack vare människor som du. Berätta vad du brinner för så 
presenterar vi investeringsförslag från vår internationella 
programverksamhet. När du har hittat rätt tar vi fram ett för-
slag utifrån dina önskemål. Vi kommer överens om tidplan, 
budget och förväntningar på resultat.

Regelbunden rapportering 
Oavsett till vilket land eller projekt du väljer att ge ditt 
stöd, får du regelbunden återkoppling. Du kommer att 
kunna följa arbetet och resultatet av din insats löpande i 
rapporter och givarevenemang som UNICEF arrangerar. 
Som stor bidragsgivare finns även möjlighet att följa med 
oss ut i fält, för att med egna ögon se hur din investering 
förändrar barns liv. 

Jag känner mig trygg  
i att stödet når fram
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18 UNICEF

Icke öronmärkta donationer
Det finns lika många anledningar att investera i fonden för 
Icke öronmärkta donationer, som det finns barn i nöd. Gåvor 
som inte öronmärks gör det möjligt för UNICEF att se till 
helheten, investera där pengarna behövs bäst och testa 
innovativa lösningar. Vi kan arbeta långsiktigt och skapa 
varaktiga förändringar för de allra mest utsatta barnen. Icke 
öronmärkta donationer fördelas mellan de UNICEF-program 
och länder där flest kränkningar av barns rättigheter sker och 
där behoven är som störst. En donation hit kommer därför 
med säkerhet göra stor skillnad och ge maximal avkastning. 
Icke öronmärkta donationer sänker också administrations-
kostnaderna vilket innebär att ännu mer pengar kan använ-
das till att förändra barns liv.  

Öronmärkta donationer
Engagemang är lika viktigt som pengar i kampen för att 
skapa en bättre värld för alla barn. Brinner du för barns situ-
ation inom något särskilt område eller har starka önskemål 
om hur din gåva ska användas, presenterar vi gärna lämpliga 
förslag. Kanske med inriktning på barn i krig och katastro-
fer, ett särskilt land eller ett UNICEF-projekt som du känner 
extra starkt för. Vid större donationer är det även möjligt att 
starta egna projekt baserat på den verksamhet som UNICEF 
bedriver i ett land eller verksamhetsområde.

Hur använder 
UNICEF pengarna? 

UNICEFs insamlade medel går till barn världen över. De som har 
störst behov just nu får hjälp först. Av den anledningen är gåvor som 
inte är öronmärkta för speciella ändamål särskilt värdefulla i vårt 
arbete. Tack vare dem kan vi snabbt styra pengarna till de områden 
och insatser där de bäst behövs och givarens investering gör mest 
nytta – just nu. 
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UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
08-692 25 00
unicef.se

Om du har frågor eller vill veta mer 
om hur du kan förändra framtiden för 
barn, tveka inte att kontakta mig.

Alexandra Byröd
Ansvarig Filantropi och stora donationer
073-840 51 20
alexandra.byrod@unicef.se
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