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Generalsekreteraren och ordföranden
har ordet
Strax efter klockan 17.00 den 12 januari 2010 drabbades Haiti av den största jordbävningen i regionen på 200 år. Minst 230 000 människor miste livet på bara några
dygn och en miljon människor blev bostadslösa inom loppet av några timmar.
Under månaderna som följde inträffade flera andra katastrofer och när detta skrivs
råder svår torka i flera områden i Afrika. Centralamerika och Karibien skakas av
stormar och orkaner, i Latinamerika råder översvämningar – men allra värst är situationen i Pakistan som drabbats av den största översvämningskatastrofen i modern
tid.
Katastrofer medför att barn dör, skadas och traumatiseras. De förlorar hem,
släkt och vänner. Föräldralösa barn tvingas ta hand om sig själva, och riskerar att
utsättas för trafficking och andra övergrepp när ingen längre ser efter dem. Barnen
drabbas alltid värst i katastrofer – oavsett katastrofens art.
Det medför att barn också har särskilda behov i en katastrof, utöver den livsnödvändiga akuta hjälpen. De behöver få känna den trygghet som skapas av vardagliga rutiner och vuxna som bryr sig om och respekterar barnen mitt i kaoset. Som
lyssnar och finns där som ett stöd när barnen behöver bearbeta sina upplevelser.
Därför arbetar Plan för att beslutsfattare på alla nivåer ska förstå och respektera
barns rättigheter och särskilda behov i alla situationer – även i en katastrof.
Eftersom Plan ofta finns på plats i utsatta områden redan före en katastrof, handlar
en viktig del av vårt utvecklingssamarbete om att förhindra och minimera effekterna av en katastrof. I dessa förebyggande insatser arbetar Plan för att involvera
barn och ungdomar och för att utveckla den egna beredskapen. De som först
drabbas av en katastrof är ju den lokala befolkningen, varför det också är dessa
människor som måste agera katastrofarbetare innan annan hjälp hunnit fram. Med
rätt förberedelser och kunskap kan de rädda liv.
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Det förebyggande arbetet handlar dels om att utbilda barn och ungdomar i hur
de kan skydda sig, dels hur de själva kan agera för att minska skadeverkningarna.
Plan har till exempel projekt där barn och unga odlar träd för att minska erosionen,
identifierar risker genom att rita riskkartor över sitt närområde och lär sig hur de
ska agera om katastrofen ändå inträffar.
Men det är också viktigt att involvera barn i återuppbyggnadsarbetet efter en
katastrof, inte minst för att undvika den passivisering som kan drabba både barn
och vuxna som förlorat allt. Att involvera barnen skapar förutsättningar för att
bättre tillvarata deras perspektiv på hur det nya samhället ska se ut. Ett exempel på
hur man kan se till att barnen kommer till tals kommer från Haiti. Där intervjuade
Plan över 1 000 barn över hela landet för att få deras uppfattning om vad de
ansåg vara viktigast i återuppbyggnadsarbetet. Resultatet – skolor och trygghet
– presenterades vid det stora givarmöte i New York som arrangerades av FN, där
riktlinjerna för återuppbyggnaden av Haiti drogs upp.
Barn drabbas alltid värst av katastrofer – men det betyder inte att de ska betraktas
som passiva offer. Tvärtom är det viktigt att göra dem delaktiga och ge dem en
chans att bli hörda även i ett katastrofläge. Det har de rätt till!

Jan Cedergren 			
Anna Hägg-Sjöquist		
Ordförande			Generalsekreterare
Plan Sverige 			
Plan sverige
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Året som gått i korthet

Under året har flera naturkatastrofer drabbat Plans samarbetsländer. Den
12 januari 2010 inträffade en mycket kraftig jordbävning på Haiti. Skalvet skördade fler än 230 000 liv och medförde enorma materiella skador. Plan har ett omfattande katastrof- och återuppbyggnadsarbete på Haiti. Hittills har 210 miljoner
kronor samlats in för internationella Plans arbete.
2009 fyllde FN:s Barnkonvention 20 år. Tillsammans med övriga
stora barnrättsorganisationer i Sverige och Barnombudsmannen genomförde Plan
Sverige en nationell kampanj i syfte att öka kunskapen och respekten för barns
rättigheter såväl bland vuxna som barn och ungdomar runt om i Sverige. H M
Drottning Silvia som tog initiativ till denna kampanj var också dess ordförande.
Inför och under Sveriges EU-ordförandeskap hösten 2009 arbetade
Plan Sverige aktivt för att få upp barns rättigheter på agendan. Plan bidrog bland
annat till att barns rättigheter avhandlades på mötet mellan EU och Afrikanska
Unionen, ”the EU-AU human rights dialogue”. Plan bidrog också till en stark
skrivning om barns deltagande i en så kallad ”omnibus resolution”, som antogs
enhälligt av FN:s generalförsamling.
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Afrikanska barnrättsstadgan – den afrikanska motsvarigheten till
Barnkonventionen – fyllde 10 år. Plan Sverige och internationella Plan arbetade
därför aktivt under året med att öka kunskapen och respekten för denna barnrättstadga i syfte att bidra till att stärka barns rättigheter i Afrika.
Plan vill ge barn möjlighet att göra sig hörda. Barnmedia är ett av många
verktyg. I exempelvis Egypten producerade barn under året ett eget TV-program
”Esma3oona”, som handlade om den nya egyptiska barnlagen och hur barn och
ungdomar kan åberopa sina rättigheter. Programmet sändes på nationell TV och
kom att uppmärksammas – inte bara av barnen, utan också av politiker och andra
beslutsfattare.
Plan skickade en ungdomsdelegation till klimatmötet i Köpenhamn bestående av tio ungdomar från Kenya, Indonesien, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Där kunde de, med hjälp av tolv vuxna stödpersoner, se till
att barns rättigheter belystes under konferensen.
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Det här är Plan
Plan är en av världens största och äldsta internationella barnrättsorganisationer.
Vår vision är en värld där alla barn på lika villkor kan förverkliga sin fulla förmåga
och leva i ett demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter och värdighet
respekteras.

Plan är en barnrättsorganisation
Plans arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Nästan alla länder
i världen har ratificerat Barnkonventionen, men ändå begås allvarliga kränkningar
av barns rättigheter varje dag. Plan arbetar med att stärka både det civila samhället
och barns möjligheter att påverka sin framtid, främst genom att stärka dem i att
själva ställa krav på sina beslutsfattare att bättre respektera både barns och vuxnas
rättigheter.

Plan ser barn som aktörer
För Plan är barn aktörer som har potential att förändra sina samhällen om de
ges möjlighet, och att fokusera på barn i utvecklingssamarbetet är viktigt av flera
orsaker. Inte bara har barn rätt enligt Barnkonventionen att delta i beslut som
rör dem – barn utgör många gånger hälften av befolkningen i de länder där Plan
bedriver verksamhet. Dessutom är de ofta mer utbildade än sina föräldrar.

Plan finns närvarande på alla nivåer
Plan arbetar långsiktigt och på alla nivåer för att stärka barns rättigheter, men
särskilt utmärkande för Plan är vår utbredda lokala närvaro. Alla projekt sker på
initiativ av lokalbefolkningen, och målsättningen är att barnen ska involveras i alla
delar av det förändringsarbete som sker tillsammans med Plan. Eftersom Plan är
en del av det lokala civilsamhället i de områden där vi arbetar, kan vi ta med oss
ovärderlig kunskap om barnens vardag till policydiskussioner med politiker och
beslutfattare på nationell eller internationell nivå.
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Flicka deltar i Plans verksamhet på ett barnvänligt center i Haiti.
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Insamling och finansiering av Plans arbete
Under verksamhetsåret samlade Plan Sverige in 226 miljoner kronor, där
merparten består av regelbundna bidrag från Plan Sveriges faddrar. Av de
totala intäkterna gick 85 procent till ändamålet medan 15 procent utgjorde
kostnader för insamling och administration.

Övriga intäkter
9%

Våra bidragsgivare

Sida och EU
18%

Fadderbidrag
73%

Faddrar

Under året har totalt omkring 70 000
faddrar bidragit till Plans verksamhet
med sammanlagt 164 miljoner
kronor. Den största delen kommer
från barnfaddrar, men andelen
temafaddrar har ökat under de
senaste åren. Diagrammet till höger
visar den geografiska fördelningen av
fadderbarn.
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Asien
28%

Västafrika
20%

Plan Sveriges faddrar och andra
privata givare är våra största
bidragsgivare. Bidragen från
institutionella givare, t ex Sida
och EU samt från företag,
är också mycket viktiga och
har ökat med 125 procent de
senaste tre åren.

Latin- och Sydamerika
29%

Östra och södra Afrika
23%

2010
Insamlingskampanjer

För att samla in medel till verksamheten och rekrytera nya faddrar genomfördes
under året några större insamlingskampanjer:

Foto: Plan

Insamling för Haiti:
12 januari 2010 drabbades Haiti
av en omfattande jordbävningskatastrof. Plan Sverige kunde
snabbt starta upp en insamling
till stöd för katastrofarbetet på
plats. Plan Sverige medverkade
också i den gemensamma
insamlingskampanj som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
(FRII) arrangerade tillsammans
med TV4.

Samarbete med Clowner utan gränser på Haiti.

Faddergalan “Barn har rätt!”
sändes i TV4 den 30 november
2009 i syfte att engagera ännu
fler faddrar och sprida kännedom
om Plan Sverige.

Pay Day: Den 25 september 2009, lönedagen, uppmanades allmänheten att sms:a
25 kronor till Plan Sveriges arbete för barns rättigheter.
Operation Dagsverke organiseras varje år av Sveriges Elevråds Centralorganisation,
SECO, tillsammans med en samarbetsorganisation. Kampanjen syftar till att öka
svenska elevers engagemang för internationella utvecklingsfrågor. Våren 2010
blev Plan Sverige för tredje gången vald till samarbetsorganisation. Insamlingen
gick till Sudan och Plans arbete för att främja flickors rätt till utbildning och att
förhindra barnäktenskap. Cirka 70 000 elever deltog i kampanjen.

Institutionella medel

Institutionella medel ger Plan Sverige möjlighet att, i samarbete med internationella
Plans landkontor, stödja intressanta och innovativa projekt i programländerna. I
dessa samarbeten bidrar Plan Sverige inte bara med finansiering utan också med
kompetensutveckling och stöd till olika processer, till exempel att ordna möten
med andra civilsamhällesorganisationer och beslutsfattare.
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Sida: Plan Sverige samarbetar med två avdelningar på Sida. Sida-CIVSAM ger
stöd till verksamhet som syftar till att stärka det civila samhällets mobilisering och
Sida-HUM ger bidrag till humanitära insatser efter katastrofer. Under året har Plan
Sverige totalt erhållit 39 miljoner kronor från Sida.
EU: Under året har Plan Sverige sökt medel från EU-kommissionen och fått 11 miljoner
kronor beviljade över tre år till insatser i Ghana, Nicaragua och Pakistan varav
2,5 miljoner kronor räknas som intäkter för 2009.
Radiohjälpen: Plan Sverige har under året fått ett mindre bidrag från Radiohjälpen
för en humanitär insats på Filippinerna.
PostkodLotteriet: Plan Sverige har under året erhållit totalt 12 miljoner kronor
från PostkodLotteriet.
PostkodLotteriet
PostkodLotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och natur. Lotteriet drivs som ett
företag och får intäkter genom att sälja lotter och ger bort överskottet till välgörenhet. Pengarna som PostkodLotteriet delar ut når 27 olika välgörenhetsorganisationer och genom PostkodStiftelsen stöttas ytterligare
ett stort antal organisationer verksamma inom områden som mänskliga rättigheter, djur, natur och miljö.
Under 2009 delade Svenska PostkodLotteriet ut 460 miljoner kronor till organisationerna. Sedan starten
2005 har Lotteriet delat ut över 1 miljard kronor som används till organisationernas projekt både i Sverige
och i världen.

Företagssamarbeten

Bidragen från företag uppgick till totalt 3,4 miljoner kronor. Plan Sveriges
företagspartners bistår Plan med såväl insatser som pengar. Plan samarbetar bland
annat med Lindorff, Polarn o Pyret, Thomson Reuters och Anovo.

Volontärer och översättare

På Plan Sverige arbetar cirka 250 volontärer och översättare. De flesta volontärer
arbetar några timmar i månaden, men vi tar även emot praktikanter som arbetar
heltid under ett par veckor eller en termin för Plan Sverige. Plan Sverige samarbetar
också med ett resursteam som erbjuder daglig verksamhet för personer med
förvärvad hjärnskada. Under året har volontärerna och översättarna arbetat cirka
7 500 timmar1. Vid en värdering av varje timme till 175 kronor2 uppgår det
ekonomiska värdet för frivilliga insatser till 1,3 miljoner kronor under året.
1 Volontärerna har arbetat 3 000 timmar. Översättarna har översatt cirka 1 500 rapporter. Om vi antar att varje
rapport tar tre timmar blir detta totalt 7 500 timmar.
2 Den värderade timkostnad som EU-programmet LEADER, EU:s stödprogram för landsbygdsutveckling,
använder sig av för personer över 18 år.
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En chans till förbättring
I Haiti var de flesta människor fattiga redan före jordbävningen. Nu är det
värre. Men ibland kan förtvivlan vändas till nya möjligheter.
Eftermiddagssolen steker på grusvägen. För varje bil som passerar landar ett moln
av damm över gruppen av män och kvinnor som jobbar med skovlar och spadar.
De håller på att bredda ett vägdike som förhoppningsvis ska förhindra att vägen
förvandlas till en stor lerpöl när regntiden börjar i april.
För männen och kvinnorna som hackar sig igenom den hårda torkade leran innebär
jobbet reda kontanter i en tid när det är svårt att få arbete.

Foto: Plan

Dosile Decilya är ungefär 30 år och mamma till sex barn mellan fyra och femton
år. I tre dagar har hon dykt upp för att delta i en av Plans ”cash-for-work-”team
(ungefär ”kontanter mot arbete”). Teamen jobbar i en tvåveckorsperiod och får
motsvarande drygt 35 svenska kronor per dag.

Plans cash-for-work-program.
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– Min familj bor i ett tält och jag säljer bananer och fikon på marknaden, men det
ger inte mycket. Det här en bra möjlighet till en extra inkomst. Några av mina
barn går i skolan, men jag har inte råd att skicka alla, berättar Dosile.
En av hennes döttrar har kommit för att få lite mat som Plans program bidrar med.
Efter att ha delat ris, bönor och grönsaker med sin mamma försvinner dottern igen.
Dosiles dotter är inte det enda barn som kommer hit.
– För mig är det här ett tecken på att människor är desperata nu, säger Marshall
Ashley på Plan, som ansvarar för projektet.
Hundra grupper är fullt upptagna med att samla upp skräp, rensa grus från
avloppen och reparera mindre vägar. Med 21 anställda personer i varje grupp
plus ansvariga ledare och rekryteringspersonal får ungefär 2 300 personer arbete
dagligen. Beroende på extra finansiering kan detta öka till 200 grupper med upp
till 4 500 arbetande.
– Ett medelhushåll består av fem-sex personer, så nu når vi ut till ännu fler, säger
Marshall Ashley, och tillägger att rekryteringen inte är något problem.
– Alla söker jobb. Boendesituationen är hemsk och skolorna öppnas igen inom
kort. Utbildningskostnader och skolmateriel är stora hushållsutgifter, så alla
tänkbara jobb är attraktiva, förklarar Marshall.

Hemlösa får jobb
Riktlinjerna för rekryteringen till cash-for-work-projektet riktar sig till de hemlösa
och de som mist sina hem i jordbävningen. Målet är en rättvis fördelning mellan
könen. För att kunna ge fler människor jobb erbjuds en begränsad anställning på
två veckor.
– Det här är ett sätt att ge de fattiga pengar direkt i handen, förklarar Marshall
Ashley. ”Cash-for-work” är ett sätt för Plan att delta i återuppbyggnaden av
Haiti. Andra åtgärder inkluderar psykosocialt arbete för lärare, barn och ung
domar.
För Jo-Ann Garnier Lafontant på Plan i Haiti är det nödvändigt att initiativen till
återuppbyggnad inkluderar alla.
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– Alla har rätt att vara delaktiga och ha inflytande i denna fas – barn, gamla,
funktionshindrade och lokala aktörer, säger hon.
Hon understryker att ett av Plans kärnvärden är aktiva och delaktiga barn och
ungdomar.
–	Vi har arbetat länge i Haiti och kunde använda oss av utbildade ungdomar
direkt efter katastrofen. Redan dagen efter jordbävningen dök några av dem
upp vid vårt kontor och frågade om de kunde hjälpa till. Då blev jag
imponerad. Det fanns ingen kollektivtrafik, ingen infrastruktur, ingenting – ändå
kom de, säger hon.

Nya möjligheter
Trots förtvivlan ser Jo-Ann Garnier Lafontant en möjlighet att göra saker och ting
bättre än förut. Ett exempel är återuppbyggnaden av många förstörda skolor.

Foto: Plan

– I november hade vi en dialog med myndigheterna om skolornas säkerhet, men
det var med tanke på orkaner. Nu måste vi understryka vikten av byggnader av
hög kvalitet och vikten av att driva fram bra byggnadslagar.

Barn leker framför halvfärdigt, återuppbyggt klassrum.
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Som en del i implementeringen kan barn påverka återuppbyggnaden av skolor.
Plan involverar barn genom att fråga dem hur de vill ha det.
Hur vill de bli behandlade i skolan? Vilka åtgärder gör barn trygga? Hur önskar de
att skolan ska se ut?
– Man pratar om barns rättigheter. Nu vill vi få det att hända. Gör vi det inte
nu kommer Haiti att missa ett viktigt tillfälle, säger Jo-Ann Garnier Lafontant
och fortsätter:
– Självklart kan man inte tala om rättigheter utan att också nämna ansvar. Barn
har också ett ansvar. De måste gå i skolan, delta aktivt och lära sig att ta ansvar
för sitt eget välbefinnande.
Men hon tillägger också att de flesta barn inte hänvisar till vuxna eller statens
ansvar eller tar något för givet. Det tror hon beror på att de blivit svikna så många
gånger förut.
TEXT: LINE NIELSEN
ÖVERSÄTTNING: LOTTA PHALÉN LUND
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Att vara fadder i Plan
Plan Sveriges 70 000 faddrar bidrar med 73 procent av medlen till Plans
viktiga arbete. Men att vara fadder handlar inte bara om att bidra med
pengar till arbete för barns rättigheter. Det innebär också möjligheter till
möten över gränser.

Barnfadder eller temafadder?
Plans faddrar är antingen faddrar till ett barn eller temafaddrar.
Att vara fadder till ett barn innebär en möjlighet att få bygga en relation till ett barn
i en annan kultur. Det innebär en chans att lära sig mer om andra sätt att leva och
se på världen. Plans faddrar har fadderbarn över hela världen (se kartan nedan).
Fadderns bidrag går dock inte direkt till fadderbarnet, utan till projekt som
skapar varaktiga förändringar i barnets närområde och därmed gynnar hela
samhället. Direkta bidrag skulle dessutom skapa orättvisor barnen emellan och ett
beroendeförhållande mellan barnet och den enskilde faddern.

Länder där faddrarna bor
Länder där fadderbarn bor
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Temafaddrarna stödjer projekt inom ett visst område. Det finns fyra olika temafadderskap:
•

Flickafadderskapet: stödjer Plans arbete med flickors rättigheter. Läs mer på
sidan 50.

•

Skolfadderskapet: stödjer Plans arbete i att säkerställa alla barns rätt till en
säker skolgång. Läs mer på sidan 47.

•
•
•
•

Katastroffadder: stödjer Plans humanitära arbete efter katastrofer, men
också det tidiga och långsiktiga återuppbyggnadsarbetet samt det
förebyggande arbetet. Läs mer på sidan 40.
Under nästa verksamhetsår kommer ett fadderskap med fokus på
minoritetsgrupper att skapas.

Temafaddrarna har ingen direkt relation med ett barn utan får regelbunden
återrapportering kring resultaten inom det tema som man har valt att stödja.

Plan Sverige och internationella Plan
Plan Sverige och internationella Plan är nära sammankopplade men är inte en
och samma organisation. Plan Sverige är, tillsammans med 21 andra givarländer,
medlemmar i internationella Plan. Givarländerna styr internationella Plan genom
att träffas på medlemsmöten två gånger om året. Givarländerna utser också
internationella Plans styrelse som styr internationella Plan mellan medlemsmötena.
Internationella Plan har sitt huvudkontor strax utanför London, fyra regionkontor
i Bangkok, Nairobi, Panama och Dakar samt landkontor i 48 länder där
programverksamheten bedrivs. Alla dessa kontor tillhör internationella Plan,
men strategierna tas fram lokalt och utgångspunkten är varje områdes unika
förutsättningar. Internationella Plan arbetar framför allt med lokalanställd personal.
De faddrar i Plan Sverige som brevväxlar med ett barn bidrar med finansiering
till verksamheten i det land där fadderbarnet bor. När Plan Sverige får medel från
projektfaddrar och från institutionella givare (t ex Sida, EU och Radiohjälpen)
skapas, tillsammans med internationella Plans landkontor, särskilda projekt i vissa
länder. Ibland samarbetar landkontoren med andra civilsamhällesorganisationer i
landet, ibland implementerar Plan själva programmen. Alla medel kanaliseras via
internationella Plan.
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En brevkompis
För faddrar med fadderbarn är brevväxlingen ett centralt inslag. Här är ett av
många exempel på brevväxling mellan två flickor i samma ålder. Den ena flickan
heter Cecilia och bor i Sverige. Den andra flickan heter Bikeltu och bor i Etiopien.
Nedan syns ett utdrag ur breven. Det är Plan som översätter deras brev till varandra.

Hej Bikeltu!
Jag heter Cecilia och jag har en storasyster såm heter Rebecka och en storebror
såm heter Henrik. Min mamma heter Malin och min pappa heter Richard. Vi bor i
ståkhålm såm är en huvedstad i Svärje. Jag går på en skola där alla barn spelar ett
instrument och jag spelar klarinett. I vårt land e det kallt på vintern. Just nu snöar
det, det är såm stora vita bomulstusar såm kåmer ner från himlen och snart är det
påsk och då får vi ledikt från skolan.
Jag tyker åm att dansa och jag kan gå ner i spagat och jag jilar åkså att rita och
jag har en önskesten och den är vit och len. Här får du åkså en önskesten som jag
tyker e vaker och len. Du får den stursta stenen. Med önskestenen kan man önska
sej saker fast det kåmer bara i drömmarna. Vi kan rita till varandra om du vill. Jag
tyker också om att håppa håprep, så du får åkså det. Stora helsningar Cecilia.
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Dear Cecilia,
How are you doing? I hope you are doing fine. I am Bikeltu and I am very happy to
receive your letter and the wish-stone. Thank you very much.
The following are members of my family: My brother Abdurazk, he goes to school,
my other two brothers Abbas and Sahib goes to a spiritual school. I have also a
baby brother named Abubakir. He was born a few months ago and he does not go
to school. My mother is Aisha and my father is Awol. Now in my country it is cold
and rainy. This is the time when farmers work on their land actively. I like to play
ball with my friends. My best friend is Hidiya.
I hope to hear from you in another letter.
Bye!
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Fadderresor
Som fadder i Plan erbjuds du också möjlighet att besöka ett programland och se
de konkreta resultat som Plans arbete leder till. Under året har tre fadderresor
genomförts – till Malawi, Kenya och Vietnam – med sammanlagt 92 faddrar.

Barn och faddrar i Vietnam.

Cecilia Karlen och Nguyen Ván Thuán på
Plan Vietnam.

Foto: Plan/Cecilia Karlen

Foto: Plan

Så här berättar Cecilia Karlén som var en av Plans representanter på fadderresan
till Vietnam under våren 2010:

”Vi besökte fem fältkontor och två städer. Alla faddrar träffade sina fadderbarn
och vi besökte flera projekt: en hälsoklubb, ett hälsocenter, skolor, ett mikrofinansieringsprojekt för kvinnor och ett försörjningsprojekt där man odlade
svamp.
Något som jag minns särskilt väl var när vi i området Phu Tho besökte en
hälsoklubb. Dagens ämne var amning/amningsteknik. På mötet, som leddes av
en sjuksköterska, deltog gravida kvinnor, nyblivna mammor och deras män.
Det var roligt att se hur faddrarna och mötesdeltagarna utbytte erfarenheter.
Mötesdeltagarna ställde frågor till faddrarna om hur länge vi ammar våra barn,
hur mycket pappan hjälper till i familjen, hur länge mamman stannar hemma efter
födseln, med mera. Det var otroligt intressant och roligt.
Faddrarna fick se att allting inte är lika självklart som i Sverige och att det är
viktigt med den här typen av informationsmöten. Lokalinvånarna fick träffa
faddrarna och lära sig både om likheter och olikheter mellan våra länder. Det blev
ett fint utbyte för båda parter.”
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Fadderträff och ambassadörsutbildningar
Faddrar kan bidra till att öka kunskap om barns rättigheter i Sverige. Plan arbetar
därför också aktivt med att skapa forum för diskussion och kunskapsutbyte.
I maj ordnades en fadderträff i Östersund där ett 40-tal faddrar träffades för att få
ökad kunskap om Plans organisation och verksamhet. Det visades korta filmer från
olika projekt och två faddrar berättade om sitt besök hos sitt fadderbarn i Ghana.
Medarbetare från Plan berättade också om hur återuppbyggnadsarbetet i Haiti
fortskrider.
För de faddrar som vill fördjupa sitt engagemang i Plan finns möjlighet att bli
ambassadörer och på olika sätt arbeta med att informera om barns rättigheter och
Plans arbete. Under året har en introduktionsträff och en fördjupningsutbildning
genomförts i syfte att ge de blivande ambassadörerna kunskap om Barnkonventionen och rättighetsbaserat arbete samt Plans grundläggande värderingar och
verksamhet.

Gymnasister besöker Plans projekt
Plan Sverige arbetar också på andra sätt med att öka engagemanget i Sverige
för utvecklingssamarbete. Plan Sverige har under året fortsatt sitt samarbete med
Globala gymnasiet i Stockholm och i Göteborg.
Globala gymnasiet i Stockholm genomförde tre fältresor till Plans programländer:
Nicaragua, Indien och Malawi. Målet var att fördjupa elevernas kunskap och engagemang kring utvecklingsfrågor, barns rättigheter och global hållbarhet. Eleverna
redovisade resultatet av sitt arbete i rapporter och i tidningsform. Eleverna har
också gjort muntliga redovisningar på Plan Sverige, på Globala gymnasiet och i
andra skolor.
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Koll på att pengarna gör nytta
Att ta emot och förvalta pengar från givare är en förtroendefråga. Plan
arbetar med att ständigt förbättra sina uppföljnings- och kontrollstrukturer.
Syftet är inte bara att motverka korruption och oegentligheter, men också
att pengarna ska användas effektivt och göra så mycket nytta som möjligt.

Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
Plan arbetar för att stärka barn, ungdomar och vuxna så att de själva kan förändra
sin vardag, bland annat genom att ställa krav på lokala myndigheter och regeringar
att följa FN:s Barnkonvention och andra regelverk där beslutsfattare åtagit sig att
tillgodose barns rättigheter. Det här är ett mycket mer långsiktigt arbete där det
inte enbart går att mäta resultat i antal skolbyggnader eller vaccinationer. Det
ställer höga krav på en organisation som Plan att ha robusta system för planering,
uppföljning och utvärdering.
Internationella Plan och Plan Sverige utarbetar tre- till femåriga strategiska planer
som därefter bryts ner i ettåriga mål och aktiviteter som kopplas till budgeten.
Uppföljning och utvärdering sker i enlighet med framtagna planer. Resultat av Plan
Sveriges arbete finns presenterat på sid 38-53.

Intern styrning och kontroll
Plan Sverige är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII), vilket bland
annat innebär att Plan Sveriges styrelse årligen rapporterar hur organisationen
tillämpar FRII:s kvalitetskod, insamlingsorganisationernas motsvarighet till Svensk
kod för bolagsstyrning. I kodrapporten ingår styrelsens rapport om organisationens
interna kontroll.

Riskhantering
Plan bedriver verksamhet i såväl riskfyllda länder som under riskfyllda förhållanden.
Det finns därför ett välutvecklat system för riskanalys och riskhantering.
Både Plan Sverige och internationella Plan arbetar i enlighet med ISO 31000
”Risk management. Principles and guidelines”3, vilket bland annat innebär att
riskanalyser och handlingsplaner görs och dokumenteras regelbundet.
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Minimera risken för korruption och oegentligheter
Plan har arbetat hårt för att utarbeta strukturer och rutiner som minimerar risken
för korruption och oegentligheter även om risken aldrig helt går att eliminera.
Utöver de ordinarie kontroll- och uppföljningsstrukturerna finns Code of Conduct,
Whistle-blowing policy (policy för hur medarbetare kan uppmärksamma misstänkta
oegentligheter), Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy och tydliga rutiner för hur
misstänkta oegentligheter ska hanteras och rapporteras.

Extern och intern granskning
Plan Sverige och internationella Plan granskas årligen av PricewaterhouseCoopers.
Inom internationella Plan finns även en internrevisionsfunktion som besöker samtliga
landkontor minst en gång per år. Därutöver granskas Plan Sverige regelbundet på
uppdrag av Sida i systemrevisioner där en mer djuplodande granskning görs av
Plan Sveriges interna kontroll och styrning. I den senaste systemrevisionen gjordes
bland annat bedömningen att Sida har anledning att känna sig trygg med Plan
Sveriges förmåga att utveckla och implementera ändamålsenliga kontrollsystem.

Administrations- och insamlingskostnader
Plan Sverige har flera 90-konton. Det innebär att Plan Sverige granskas av Svensk
Insamlingskontroll och bland annat att högst 25 procent av alla insamlade medel
får användas för administration och insamling. För Plan Sverige är den siffran
15 procent i år.
Inom Plan Sverige är vi alltid kostnadsmedvetna, men för att kunna bedriva
en effektiv och ändamålsenlig verksamhet krävs ändå att Plan Sverige gör
investeringar – exempelvis i syfte att hitta nya insamlingsmetoder, rekrytera rätt
kompetens och få ännu bättre kontroll och uppföljning.

3 ISO 31000 ”Risk management. Principles and guidelines” är riktlinjer för riskhanteringsarbete. Det innefattar
analys av externa och interna faktorer, riskanalys, beslut om riskhantering och nya kontrollaktiviteter, kommunikation och information samt uppföljning och utvärdering.
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Tema:
Barn i katastrof

Barn deltar i återuppbyggnaden
Barn har många bra idéer och har rätt att bli involverade i återuppbyggnaden
av sitt eget land. När Plan arrangerar seminarier för Haitis barn blir gensvaret
enormt. Utbildning står högt på önskelistan.

Foto: Plan/Heidi Reed

Den första tiden efter den kraftiga jordbävningen den 12 januari var högsta
prioritet att rädda överlevande och ta fram tält, mat och medicinsk hjälp åt de
drabbade.

Barn deltar i Plans konsultationer i samband med den officiella utvärderingen som Haitis
regering låtit göra av situationen efter jordbävningen.

Sedan dess har den haitiska regeringen och dess internationella samarbetspartners
börjat fokusera på återuppbyggnaden och de utmaningar som väntar.
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Med stöd från FN, EU-kommissionen, Världsbanken och andra internationella
aktörer organiserade den haitiska regeringen en stor utvärdering av behoven inför
återuppbyggnaden, som presenterades vid ett internationellt givarmöte i New
York.
För att garantera att Haitis barn och unga får göra sina röster hörda när kris
ska vändas till utveckling, initierade Plan en riksomfattande undersökning. Här
samlades tankar och idéer för återuppbyggnaden av landet in från den yngre
generationen. En generation som utgör halva Haitis befolkning.
– Det är nödvändigt att engagera unga, eftersom landets utveckling vilar på ett
positivt liv för Haitis barn, förklarar Johnny Altime som arbetar på Plan i Haiti
och var en av dem som organiserade undersökningen.
– Det var inte förvånande att utbildning hamnade högst på önskelistan för 		
många av barnen, för ett framtida Haiti, säger han.
Haitis skolsystem var i förfall redan före jordbävningen – bara hälften av Haitis
barn gick i grundskolan och mindre än en fjärdedel i förskolan. Nu har upp till
5 000 skolor skadats eller förstörts. I några av de värst drabbade områdena har
mer än 95 procent av skolorna skadats.
– Jag vill ge alla barn utbildning och någonstans att bo. Jag vill själv studera
agronomi, säger en 14-årig pojke, vars vision om framtiden även inkluderar en
cykel åt honom och hans vänner.
En metod för att hjälpa barnen att uttrycka sina idéer var att använda avslappningsövningar och teckningar.
En sexårig pojke tecknade en person med ett sytt ben. Han vill att hans land ska
tänka på alla skadade och handikappade. En annan pojke ville att presidentpalatset
ska byggas upp igen så att landet inte förlorar sitt landmärke.
Barnen hade många bra idéer och visade ofta en stark vilja att hjälpa. De är redo
att ta en aktiv roll i återuppbyggnaden.
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Foto: Plan/Heidi Reed

Tema:
Barn i katastrof

Caroline deltar i en av de workshop som Plan arrangerade efter jordbävningen, där barn
och unga fick ge sin syn på landets behov inför återuppbyggnaden.

– 	Vi måste ge dem den här chansen. Det är bara sorgligt att inse att de vet vad
de har rätt till, men inte får. I den officiella planen för återuppbyggnaden
inkluderade regeringen inte ett barnperspektiv. Det var ett misstag, vilket jag
hoppas att de kommer att inse, menar Johnny Altime.

TEXT: LINE NIELSEN
ÖVERSÄTTNING: LOTTA PHALÉN LUND
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Barns tankar om återuppbyggnaden av Haiti
Barn och unga under 18 år utgör nära hälften av Haitis befolkning. Det är en
stark anledning till att deras åsikter ska tas tillvara när man planerar återuppbyggnaden av landet, och dessutom har de rätt att göra sina röster hörda. Därför intervjuade Plan strax efter jordbävningen nära 1000 haitiska barn om vad
de har för behov för framtiden och tycker att regeringen ska prioritera när Haiti
byggs upp igen.
“Jag trodde att jordbävningen var jordens undergång. Jag förlorade en farbror,
han dog när ett hus rasade över honom. Jag önskar att detta blir ett tillfälle när
Haiti kan förändras. Vi måste skapa jobb för unga. Vi måste bygga fler skolor.
Jag skulle vilja leva i ett bättre Haiti, där regeringen lever upp till sina åtaganden
gentemot barn och unga eftersom vi är landets framtid. Jag hoppas att skolorna
öppnar snart igen, och att utbildningen är bra så att barn och unga känner sig
trygga och motiverade.”
Sextonårig pojke, intervjuad cirka en månad efter jordbävningen.
Undersökningen, som gjordes i samarbete med Unicef, byggde på samtal med
barn och unga i åldrarna 5 till 24 år. Sammanfattningsvis visade rapporten att
det de helst ville efter jordbävningen var att gå tillbaka till skolan igen - och
att skolan skulle göras tillgänglig för alla. Högt upp på önskelistan stod även
bättre boende, tillgång till hälsovård och rent vatten samt en chans att göra sin
röst hörd. Det de oroade sig för var sin säkerhet och för att förberedelsen inför
framtida katastrofer är för dålig.
Barn i ålderskategorin 5-10 år uttryckte även en önskan om att få mer fritid och
bättre skördar, medan de mellan 11 och 16 år prioriterade ökad decentralisering och bättre katastrofhantering. I gruppen 17-24 år såg man att landet måste
öka möjligheten till jobb och utbildning för unga, samt ett önskemål om bättre
tillgång till internet.
Rapporten presenterades på den stora givarkonferensen för Haiti den 31 mars
2010 i New York, med representanter från bland annat Haitis regering, Världsbanken och internationella experter på återuppbyggnad.
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Hur Plan utvärderar resultat
”Child Centred Community Development” är utgångspunkten för Plans
arbete. Barn har rättigheter och rätt till egen kunskap och förutsättningar
för att kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Plans arbete utgår ifrån
Barnkonventionen, tilläggsprotokollen, Afrikanska barnrättsstadgan samt
andra regelverk och åtaganden som gäller barns rättigheter.

Foto: Plan

Plan utvärderar inte längre sitt arbete genom att bara kvantitativt mäta antal
barn som tar del av Plans verksamhet – det ger inte en rättvisande bild av vad vi
bidrar med. Att mäta effekterna av Plans arbete är inte alltid enkelt. Eftersom Plan
arbetar på alla nivåer och tillsammans med både globala och lokala aktörer, kan
man inte med säkerhet avgöra vilka förändringar som är resultat av just vårt
arbete. Plan arbetar i stället med att utvärdera hur vår organisation har kunnat
bidra till förändring.
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Fyra förändringsdimensioner
Det sätts därför inte några globala mål för Plans verksamhet som det går att
rapportera gentemot. I stället används så kallade förändringsdimensioner när Plan
utvärderar resultat. De formuleras som fyra frågor:
•
•
•
•

Har barn (rättighetsinnehavare) stärkts och fått fler möjligheter att utrycka
sina åsikter och påverka beslutsfattande på alla nivåer?
Tar primära vårdnadshavare och andra vuxna (rättighetsinnehavare och skyldighetsinnehavare) aktivt ansvar för att skydda och förverkliga barns rättigheter?
Har det civila samhällets organisationer fått ökad kapacitet och mobiliserats
för att övervaka, påverka kring och skydda barns rättigheter på alla nivåer?
Har statliga institutioner (skyldighetsinnehavare) stärkts, exempelvis genom
förbättrad lagstiftning, policydokument och/eller effektiva mekanismer för att
implementera, skydda och förespråka barns rättigheter på alla nivåer?

Effekt

En värld där alla barn på lika villkor kan
förverkliga sin fulla förmåga och leva i
ett demokratiskt samhälle där
mänskliga rättigheter och värdighet
respekteras

förändringar som bidrar till

Rättighets

Civilsamhälles

Skyldighets

Plans program på flera nivåer

innehavare

organisationer

innehavare

Programinitiativ:
Påverkansarbete
Kapacitetsstärkande
Deltagande
Partnerskap
Nätverkande
Sprida fungerande
metoder
Etc

Programresultat –
förändringar i:
Medvetenhet
Kapacitet
Beteende
Styrka
Medborgarskap
Lagstiftning, policy
Starkare civilsamhälle
Utökad tillgång till tjänster
Inkluderande
Icke-diskriminering
Synergieffekter
Ansvarsutkrävande
Etc
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Så arbetar Plan Sverige tillsammans med
internationella Plan – exemplet Pakistan
Plan Sverige arbetar tillsammans med internationella Plan på flera olika
sätt. Här använder vi exemplet Pakistan för att visa hur det arbetet kan gå
till i praktiken och vilka resultat det kan ge.

Bakgrund

Plan har arbetat i Pakistan sedan 1997 och har verksamhet i områdena Islamabad,
Vehari och Chakwal. Plan Sverige stödjer internationella Plans arbete i Pakistan
genom fadderbidrag, finansiering från Sida, EU och Operation Dagsverke, men
också genom att delta i planeringen, genomförandet och uppföljningen av Plans
lokala arbete.
Pakistan är på många sätt ett svårt land att arbeta i då det präglas av naturkatastrofer,
korruption, terroristattentat och fattigdom. Personalen måste ofta ta stora risker
i sin kamp för barns rättigheter. Många människor lever på flykt från talibanerna
och bor i tillfälliga läger. Kvinnorna har en mycket svag ställning. Enligt Pakistans
människorättskommission sker en våldtäkt varannan timme och en gruppvåldtäkt
var åttonde timme. Tvångsgifte, diskriminering av funktionshindrade barn och
fysisk bestraffning är exempel på andra kränkningar.

23 308 barn i landet
har en fadder genom
Plan, varav 755 kommer
från Sverige. Faddrarna
stödjer Plans långsiktiga
arbete som definieras
i femåriga strategiska
planer.

Foto: The Sunday Observer

Faddrarna finansierar
kärnverksamheten

Barn i tältskola som upprättades av Plan efter jordbävningen år 2005.
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I Pakistan bidrar faddrarna exempelvis till att:
•	Öka tillgången till sjukvård för barn
• Informera om vikten av rent vatten, hygien och andra hälsorelaterade frågor
• Utbilda lärare i barns rättigheter
• Arbeta med att förebygga och minska riskerna för katastrof
•	Öka fattiga familjers försörjningsmöjligheter genom yrkesutbildningar och
tillgång till mikrofinanser (små lån, sparande och andra småskaliga finansiella
tjänster)
• Utöva påverkansarbete för att stärka barns rättigheter och för att öka 		
allmänhetens kännedom om dessa
• Arbeta för att barns åsikter ska tas på allvar och att barns bästa alltid ska vara
vägledande för all samhällsutveckling

Foto: Plan/Bonnie Miller

Sida, EU och Operation dagsverke bidrar tillsärskilda projekt
Med finansiering från Sida har
Plan i Pakistan och Sverige
arbetat för att öka lyhördheten,
engagemanget och förståelsen
för barns och ungdomars
rättigheter och behov. Flickor,
pojkar, män och kvinnor har
aktivt deltagit i olika former av
organiserade aktiviteter, fått
utrymme att formulera sina
åsikter och i vissa fall varit med
Barn som deltar i Plan-aktiviteter i slummen i Islamabad.
och direkt påverkat beslutsfattare
– exempelvis vid utvecklandet av
den nationella ungdomsproposition (2009-2013) som nu antagits av regeringen.
Plan har också lanserat en avgiftsfri telefonjour som erbjuder anonym rådgivning.
Plan Pakistan har granskat den lagstiftning som berör barn och ungdomar.
Tillsammans med Rädda Barnen har Plan Pakistan drivit en kampanj som har
bidragit till en översyn av de existerande författningarna. Ett förslag på ändringar
och kompletteringar av nuvarande lagar ligger nu hos regeringen för godkännande.
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I februari 2009 påbörjade Plan Sverige och Plan Pakistan ett treårigt projekt med
finansiellt stöd från EU: ”Police Training and Capacity Building for Democracy
and Human Rights”. Målet är att göra poliserna i Islamabad medvetna om barns
grundläggande rättigheter och vuxnas skyldigheter för att skapa en kultur som
förebygger och förhindrar övergrepp.
Under hösten 2009 avslutades
det femåriga projektet ”En
Kraftfull Satsning för en Bättre
Skola” i Chakwaldistriktet,
som finansierats av Operation
Dagsverke. Hundratals lärare
hade då fått fortbildning
och ett trettiotal skolor
hade rustats upp. Mindre
auktoritära och stränga lärare
har gjort att vardagen i skolan
i större utsträckning präglas av
respekt för barns rättigheter.
Genom elevorganisationer har
också elevernas inflytande
ökat. Eleverna har gjort radioprogram på lokala radiostationer och härigenom spridit
budskapet om vikten av bra utbildning för både flickor och pojkar.
Plan Sverige har också bidragit med humanitärt bistånd med hjälp av
Sidafinansiering. I början av 2009 erbjöd sig den pakistanska regeringen att
tillmötesgå talibanernas krav på att införa sharialagar i Swatdalen, i nordvästra
Pakistan, i utbyte mot vapenvila. Talibanerna försökte ändå utöka sitt område och
regeringsarmén intensifierade därför sina attacker. Detta drev nästan en och en
halv miljon människor på flykt. Plan Pakistan har under 2009, tillsammans med
lokala partnerorganisationer, arbetat för att ge flyktingbarnen psykosocialt stöd.
Plan har också gett skydd och utbildnings- och rekreationsmöjligheter till barn
som tvingas leva som flyktingar.
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Efter räkenskapsårets slut - översvämningskatastrofen
I augusti 2010 drabbades Pakistan av en översvämningskatastrof där en yta motsvarande Storbritannien hamnade under vatten. När denna årsbok skrivs sägs upp
emot 14 miljoner människor vara påverkade av katastrofen och 1 725 personer
har omkommit. Plan har startat katastrofinsatser i distrikten Rajanpur, Layyah och
Muzafargarh och hade i september 2010 genomfört följande:
•
•

Foto: Viktor Nordenskiöld

•

Distribuerat tält till boendeläger i Muzafargarh, Rajanpur och Gothki
Distribuerat lagad mat till nästan 100 000 personer, paket med näringsberikade livsmedel till 5 000 familjer och hygienkit till 420 familjer
Placerat latriner och handpumpar i boendelägren

I Punjabprovinsen försöker människor transportera sig på det som förut var en väg.
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Tema:
Barn i katastrof

Ett helande leende
Folkmassan skriker av upphetsning när kvinnan med den röda clownnäsan
och de roliga kläderna drar ut ett snöre ur en liten pojkes öra. Hur gjorde
hon? En lång stund har hon underhållit folksamlingen med att få saker att
försvinna och trolla fram dem igen. Men det är inte trolldom, bara ett trick,
förklarar hon efteråt.
I tältlägret på Haiti bor 1500 personer
och allt fler dyker upp i takt med att
nyheten om uppträdandet sprider sig.
De tre clownerna gör klassiker som
att retas och trolla fram blommor ur
trumpeter och bugar sedan en sista
gång. Genast börjar ett uppskattande
sorl.
– Jag hade jättekul och lyckades inte
lista ut hur de gjorde. Det var
det som var roligast, säger åttaåriga
Bvadro, som var den som fick ett
snöre framtrollat ur örat.

– Mitt hjärta slog jättefort och det var
väldigt spännande, säger hon.

Foto: Plan

Nioåriga Alidy blev mest imponerad av
artisten som gick på höga styltor.

Clowner utan gränser uppträder i Haiti.

Hon blir avbruten av en elvaårige Emil som vill berätta hur mycket han gillade
musiken i början av föreställningen och när clownerna begravde en trasig ballong.
Läkaren Unni Krishan gillar också användandet av ballongen.
– Den fungerar som en metafor för det mänskliga sinnet, säger den indienfödde
läkaren som är en av Plans katastrofsamordnare.
– Fortsätter du att fylla på luft spricker ballongen till slut. Släpper du i stället ut
lite luft då och då kan den användas igen vid nästa födelsedag.
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Skratt hjälper
Unni Krishnan har jobbat som samordnare vid sex jordbävningskatastrofer. Han
förklarar att alla haitiska barn som tappat matlusten, som har återkommande
mardrömmar och kissar i sängen, reagerar helt normalt på en skrämmande
situation.
– Därför vill Plan underlätta för barnen genom att få dem att skratta. Psykosocialt
stöd är inte viktigare än mat och vatten, men ju längre man väntar med det,
desto mer kommer människor att lida. Skratt är helande och om du gör det
enkelt och lättsamt kan du få människor att känna trygghet och förtroende.
Plans samarbete med Clowner utan gränser kan enligt honom innebära att färre
personer kommer att behöva särskilt stöd och att färre kommer att utveckla ett
långtidstrauma. I stället kan de snabbare engagera sig i samhället och känna
framtidshopp.
Den amerikanska grenen av den internationella clownorganisationen har kommit
till Haiti för att uppträda i tältläger och förstörda bostadsområden.
– Hittills har min grupp uppträtt mer än 30 gånger i veckan, säger Sarah Diane
Foster, clown.
Hon är på Haiti för femte gången och vet vad människorna tycker om.
– Styltor är en del av Haitis karnevalstradition och symboliserar fest. Haitier
älskar musik och dans så det ingår också i vår föreställning. Trolleri har en
speciell plats med tanke på deras voodotradition, som många tror på. Därför är
jag alltid noga med att förklara att det bara är trick, inte trolldom, säger Sarah.
Showen avslutas med en ljudlig applåd. Det är tydligt att clownerna har skapat
skratt och glädje i ett katastrofdrabbat läger.
TEXT: LINE NIELSEN
ÖVERSÄTTNING: LOTTA PHALÉN LUND
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Internationell och nationell verksamhet
under året
Nedan följer några resultat av Plans arbete under året. Som komplement
finns internationella Plans årsredovisning 2010 på plan-international.org.

Katastrofinsatser och katastrofförebyggande arbete
Under året har flera slags naturhändelser som tyfoner, kraftiga regn och jordbävningar runt om i världen fått så stora konsekvenser att de måste ses som
naturkatastrofer. Asien och Nordamerika drabbas oftast av kraftiga översvämningar
och stormvindar som kan leda till naturkatastrofer. Afrika är hårt drabbad av torka
och epidemier, men även svåra översvämningar förekommer. Vid naturkatastrofer
samt i konfliktsituationer är barn särskilt utsatta. De kan ha förlorat sina anhöriga
eller sitt hem, och riskerar därutöver att utsättas för våld och övergrepp.
Plans katastrofarbete omfattar akut humanitär hjälp men också tidigt och
långsiktigt återuppbyggnadsarbete. Plan arbetar även för att minska risken för
katastrofer och för att ge barn och samhällen förutsättningar att förebygga och
hantera naturhändelser. Nedan följer några exempel på Plans insatser under året
där Plan Sverige medverkat med finansiering och kunskapsstöd.
Haiti: Den 12 januari inträffade en kraftig jordbävning i området kring Haitis
huvudstad Port-au-Prince. Skalvet skördade fler än 230 000 liv, varav cirka
50 000 var barn. Omkring 300 000 personer skadades och en miljon människor
blev hemlösa. Hälften av alla barn förlorade möjligheten att gå i skolan.
Plan har sedan katastrofen arbetat med cirka 42 000 barn med fokus på utbildning,
hälsa och barns rätt till skydd mot våld och övergrepp. Plan betonar psykosocialt
stöd och omvårdnad som är mycket angeläget för traumatiserade barn och spelar
en viktig roll för deras återhämtning.
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Några exempel på Plans arbete i Haiti:
•
Katastrofhjälp bestående av tält, familjepaket, vatten och andra varor.
•
25 000 barn har vaccinerats mot sjukdomar som mässling, difteri och
tuberkulos.
•
Fler lärare har utbildats i pedagogik.
•
I samarbete med utbildningsministeriet har lärare utbildats i att ge
psykosocialt stöd.
•
12 000 personer har fått anställning genom så kallade cash-for-workinsatser där de mot betalning arbetat med att röja upp, bygga vattenoch sanitetsanläggningar och skolor i katastrofförebyggande projekt.
•
Psykosocialt stöd har getts till 4 000 barn i form av samtalsstöd lekar,
leksaker och utbildningsmaterial.
•
Samarbete med Clowner utan gränser som har hållit föreställningar för
6 000 barn.
Burkina Faso: I september 2009 drabbades Burkina Faso av svåra översvämningar,
vilket gjorde mer än 40 000 människor hemlösa. Med hjälp av finansiering från Sida
kunde Plan Sverige bidra till renovering av förstörda skolor, ge psykosocialt stöd till
barn och ungdomar samt stöd till familjer som förlorat sina identitetshandlingar.
Indonesien: Den 2 september 2009 drabbades östra Java, Indonesien, av ett
jordskalv. 80 människor dödades, 1 200 personer skadades och 176 000 personer
tvingades lämna sina hem. Nästan 70 000 hus och 1 300 skolor förstördes. Tack
vare medel från Sida som kanaliserades via Plan Sverige kunde Plan Indonesien
bistå med 40 tillfälliga skolbyggnader och 40 säkra platser för barn där de kunde
träffas och leka. Plan delade också ut skolpaket till barnen som innehöll det material
de behövde till skolan. 120 personer utbildades i att ge psykosocialt stöd till barnen
och öka barnens medvetenhet om hur de kan förbereda sig för katastrofer.
Peru: Vid den översvämning som drabbade Peru i början av januari bidrog Plan
Sverige med hjälp av Sidafinansiering till att ge psykosocialt stöd för barn och unga
och utbilda lokala hälsomyndigheter i kunskap i barns rätt till skydd mot våld och
övergrepp. Plan delade också ut rent vatten, tält och varma kläder.
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Katastroffadderskapet
Som Katastroffadder stödjer du Plans katastrofarbete, tidig återuppbyggnad
samt det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet. Därmed bidrar du till att
barn får sina grundläggande behov såsom vatten, mat, skydd och tak över
huvudet tillgodosedda. Du stödjer också Plans arbete med att förebygga och
minska barns och vuxnas utsatthet vid naturkatastrofer. Naturkatastrofer är
globala fenomen men de fattigaste och mest utsatta människorna drabbas
oproportionerligt hårt. Barn drabbas hårdast av följderna genom exempelvis
fysiska skador, undernäring, sjukdom, avbruten utbildning och splittring av
familjer.
Under året har de insamlade pengarna från katastroffadderskapet gått till
Indonesien, Filippinerna, Östtimor och regionalt arbete i Asien

Minska riskerna för katastrof
Plan Sverige har med hjälp av företagsstöd utvecklat insatser med fokus på
katastrofberedskap och hur riskerna för naturkatastrofer kan minskas med fokus på
barn och unga. Programmen ägde rum i Indonesien, Kambodja, Filippinerna och
El Salvador. Barn och unga fick utbildning i dessa frågor för att sedan kunna göra
riskanalyser där de risker som är störst i deras närmiljö identifierades. Därefter
beslutade barnen om strategier för hur dessa risker kan minskas. Plan har också
arbetat aktivt med att barns röster ska bli hörda vid nationella och internationella
konferenser där effekterna av klimatförändringar diskuteras. Barn och unga har
också formulerat och genomfört egna mindre projekt för att minska risken för
katastrof. Några exempel:
•

•

I alla de involverade länderna valde barnen att återplantera träd eftersom
det på flera sätt kan minska risken för en naturkatastrof. I Kambodja bidrar
till exempel kalhyggen till torka och trädplantering kan minska denna risk.
På Filippinerna och i El Salvador identifierade barnen träd som viktiga för att
minska risken för jordskred.
I Kambodja har barn och unga genomfört kampanjer för att öka medvetenheten
om grödor som är mer resistenta mot torka. Detta för att bönder inte ska
vara så beroende av en gröda för sin matförsörjning.
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•
•

I North Samar på Filippinerna har barn och ungdomar påkallat uppmärksamhet
från ansvariga myndigheter angående osäkra byggnader de identifierat som
behöver stärkas upp.
I El Salvador ledde barn mellan 9 och13 år ett projekt där en vägg sattes upp för att
skydda skolbyggnaden mot eventuella framtida jordskred.

Barn och klimat
Klimatförändringarna drabbar barn i världens fattigaste och mest utsatta länder
hårt. Risken för väderrelaterade naturkatastrofer ökar, vilket kan leda till att tillgång
till mat minskar och möjligheten till utbildning begränsas. Men barn och unga är
inte passiva offer utan viktiga aktörer som har rätt att påverka utvecklingen inom
klimatområdet genom att bidra med sina unika perspektiv och erfarenheter.

Foto: Plan

Plan skickade därför en ungdomsdelegation bestående av elva barn och ungdomar
från Kenya, Indonesien, Nederländerna, Storbritannien och Sverige till klimatmötet
i Köpenhamn. De satt bland annat i panelen på flera seminarier, träffade politiker
och andra beslutsfattare och rapporterade om mötet via media (t ex DN och BBC)
hem till sina respektive länder.

Psykosocialt stöd till barn efter översvämning i Burkina Faso.
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Eftersom det finns mycket lite forskat om kopplingen mellan klimatfrågan och
barns rättigheter har Plan Sverige också velat lyfta fram barns röster från länder
som drabbas av klimatförändringar och komma med policyrekommendationer till
beslutsfattare. I ett samarbete med brittiska Institute for Development Studies har
Plan Sverige undersökt kopplingen mellan barns rättigheter och klimatförändringen
i Kenya och Kambodja. Läs mer på www.childreninachangingclimate.org.
Plan Sverige har under året också arbetat för att tydliggöra för beslutsfattare och
opinionsbildare hur barns rättigheter kränks i relation till klimatfrågan och påtalat
att de har ett ansvar att beakta barns rättigheter när klimatfrågan diskuteras.
Dessutom har Plan Sverige drivit en informationskampanj för att bidra till en ökad
kunskap om barns rättigheter i relation till klimatförändringen.
Under European Development Days spred Plan Sverige information om hur barns
rättigheter påverkas och kränks till följd av klimatförändringen. Det gjordes genom
att diskutera med besökarna, dela ut informationsmaterial och tillsammans med
bland andra Rädda Barnen, Röda Korset och CONCORD vara medarrangörer till
två seminarier:
• A child Right’s Perspective on Disaster Risk Reduction and Climate Change
Adaption.
• Disaster risk reduction – early warning and early action.
Avianto Amri, expert på katastrofförebyggande arbete från Plan Indonesien, deltog
i båda seminarierna och betonade att barn har rätt att bli lyssnade på och kunna
påverka hur klimatfrågorna hanteras. Barn är inte passiva offer utan kan spela en
viktig roll i att bidra till förändring.

Barnkonventionen 20 år
2009 fyllde Barnkonventionen 20 år, vilket ledde till en rad aktiviteter. Den
6-9 oktober träffade FN:s barnrättskommitté representanter för stater och
civilsamhällesorganisationer i Génève för att utvärdera hur väl Barnkonventionen
implementerats och vad som behöver förbättras. Plan Sverige var där för att bidra
med sina erfarenheter – särskilt inom områdena diskriminering, barns rätt till
skydd mot våld och övergrepp samt barns deltagande. Plan såg också till att barn
och unga fick göra sina röster hörda. Bland annat ordnade Plan ett två dagar långt
förberedelsemöte för ungdomsrepresentanterna och hjälpte ungdomsjournalister
att få utrymme i både svensk och internationell media.
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Barn förbereder presentation kring en träddatabas i Thailand - ett exempel på hur barn
kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringar.
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I Sverige ordnades ett jubileumsfirande den 20 november. Inför jubileet genomförde Plan Sverige tillsammans med H M Drottning Silvia, Barnombudsmannen
och sex andra barnrättsorganisationer en nationell kampanj för barns rättigheter
för att öka kunskapen om Barnkonventionen i Sverige.

Afrikanska barnrättsstadgan
Advancing
Children’s Rights
A Guide for Civil Society Organisations on how to engage with the
African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child
2009

Många barn, vuxna och civilsamhällesorganisationer i Afrika saknar dock kunskap om Guide för hur afrikanska barnrättsstadgan
denna barnrättsstadga och vet inte hur de ska kan användas.
sprida och använda den. Det försöker Plan
Sverige och internationella Plan ändra på. Exempelvis har Plan, tillsammans med
andra organisationer, skapat ett forum där civilsamhällesorganisationer träffas för
att diskutera barnrättsstadgan, skapa nätverk och lära av varandra. Tillsammans
med Rädda Barnen har Plan också tagit fram en guide för hur barnrättsstadgan
kan användas. Dessutom har Plan bedrivit aktivt påverkansarbete för att olika
afrikanska institutioner ska samarbeta kring barns rättigheter.

Alternativrapportering till Barnkonventionen
Plan finns bland barn, ungdomar och vuxna i deras lokalsamhällen. Det ger Plan
god kunskap om hur barnens verklighet ser ut – information som det är viktigt
att beslutsfattare på lokal, nationell och internationell nivå har kunskap om och
respekterar. Plan Sverige har därför bidragit med finansiering och praktiskt stöd till
strukturer för att övervaka implementeringen av Barnkonventionen.
Ett viktigt led i övervakningen är den så kallade alternativrapporteringen kring
staters efterlevnad av Barnkonventionen som görs vart femte år. Där rapporterar
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Afrikanska barnrättsstadgan är en afrikansk motsvarighet till Barnkonventionen. Stadgan fyllde
tio år under 2009. Eftersom vissa skrivningar
har anpassats till afrikanska förutsättningar
ger den Afrikanska barnrättsstadgan ett
bättre skydd mot exempelvis barnäktenskap
och skadliga sedvänjor (till exempel kvinnlig
könsstympning) än Barnkonventionen. Den kan
därför vara ett kraftfullt verktyg för att stärka
barns rättigheter i Afrika.

2010
stater till FN:s barnrättskommitté om hur de arbetat med att implementera
Barnkonventionen. Civilsamhällesorganisationer har också möjlighet att skicka in
alternativrapporter med sin syn på hur Barnkonventionen följs i sina respektive
länder eftersom deras bild av situationen ibland skiljer sig från statens. Plan
har under året sett till att barn konsulterats och att deras åsikter beaktats när
alternativrapporten tagits fram i Colombia.

Barn ska kunna anmäla övergrepp till FN:s barnrättskommitté
I mars 2010 gav det påverkansarbete som Plan Sverige och andra organisationer
bedrivit sedan 2007 äntligen resultat. FN:s råd för mänskliga rättigheter antog då en
resolution om att utarbeta ett förslag till tilläggsprotokoll till Barnkonventionen om
individuell klagorätt, vilken ger barn möjlighet att klaga till FN:s barnrättskommitté
om deras rättigheter kränkts.
Barnkonventionen är den enda konvention för mänskliga rättigheter som hittills
saknat en internationell instans dit individer kan vända sig med individuella
ärenden. Möjligheten att få sin sak prövad av en oberoende och opartisk instans är
en rättighet i sig som ofta anses vara av grundläggande betydelse, eftersom den
kan innebära ett mer effektivt skydd av de övriga rättigheterna. Det är särskilt
svårt för barn att kräva upprättelse när deras rättigheter kränks eftersom de inte
alltid ges möjlighet att göra sina röster hörda.
Plan Sverige tog tillfället i akt att under det svenska EU-ordförandeskapet mer
aktivt driva frågan gentemot svenska beslutsfattare och myndigheter. Plan Sverige
har också initierat och ansvarat för samverkan med andra svenska organisationer.
Plan Sverige deltog i möten med Barnombudsmannen, regeringen med flera, och
var med vid det avgörande mötet inom FN:s råd för mänskliga rättigheter där det
glädjande beslutet att skapa ett tilläggsprotokoll till slut fattades.
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Nya möjligheter till försörjning för ungdomar
Med hjälp av finansiering från företag har Plan Sverige kunnat stödja ett projekt
i Västafrika som startade 2008. 4 000 ungdomar i åldrarna 15-24 år får tillgång
till mikrofinanstjänster i Niger, Senegal och Sierra Leone. Projektet består av flera
olika komponenter:
•

•
•

Möjlighet att spara och ta små lån. Ungdomarna samlas i grupper om
15-20 personer. Alla sparar månadsvis ett belopp som gruppen själv
bestämmer. När tillräckligt med pengar samlats i potten kan gruppens
medlemmar låna pengar till sina små affärsverksamheter.
Utbildning i entreprenörskap parallellt med “livskunskap” (till exempel
analytiskt tänkande, samhällskunskap och arbetssökande).
Stöd för att utveckla affärsplaner.

Foto: Plan

De ungdomar som sedan tidigare hade små affärsverksamheter har kunnat vidga
verksamheten och öka omsättningen. Flera ungdomar uttrycker att de fått ”mer
ordning på sin ekonomi” och blivit motiverade att spara pengar. Gruppen har
inneburit en social gemenskap och många ungdomar upplever att de har fått
stärkt självförtroende.

Ungdomar i Sierre Leone träffas i sin “spara-och-låna”-grupp.
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Skolfadderskapet
Skolfadderskapet är en del av Plans internationella kampanj ”Learn
Without Fear” som syftar till att göra skolan till en trygg plats, fri från våld
och övergrepp och att fler barn ska få möjlighet att gå i skolan. Genom
skolfadderskapet har Plan Sverige kunnat bidra till Plan Malawis arbete
inom detta område.
Malawi är ett av Afrikas fattigaste länder. Tillgången till utbildning är
begränsad och kvaliteten ofta låg. Många barn är rädda för att ta sig till
och från skolan och att vara där. Våldtäkter och sexuellt ofredande är inte
ovanligt. Ibland är förövaren en elev, ibland en lärare eller någon annan
vuxen.
Plan har under året gett lärare och skolledare utbildning i barns rättigheter
och pedagogiska metoder i stället för aga. Barn har fått information om
sina rättigheter och hur de ska rapportera om de blir utsatta för övergrepp
i skolan eller i hemmet. Brevlådor har satts upp på skolor där barn anonymt
kan rapportera om övergrepp.
Dessutom har Plan bildat barnklubbar och deras roll i samhället och i
skolan har stärkts. Under informationsdagar som hållits på skolorna har
barnklubbarna uppmärksammat barns rättigheter och hur våld mot barn
ska rapporteras.
I Plans radioprojekt ”Hear Us Out” har barn själva producerat och sänt
radioprogram. Syftet med programmen är att öka medvetenheten om
barns rättigheter och att få barn att rapportera om övergrepp som sker
i skolan och i hemmet. Projektet har lett till ökad kunskap hos elever,
föräldrar, skolledningar, polisen och andra myndighetspersoner om hur
barn på bästa sätt skyddas mot olika typer av våld och övergrepp.
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EU-ordförandeskapet
Det svenska EU-ordförandeskapet hösten 2009 erbjöd en unik möjlighet för Plan
Sverige att bedriva påverkansarbete för barns rättigheter. I juli deltog Plan Sverige
tillsammans med kolleger från Plans regioner i EU-NGO Forum on Human Rights.
Syftet med detta forum är att belysa barns rättigheter och stimulera debatt mellan
beslutsfattare och det civila samhället.
Temat för årets möte i Sverige var “Violence against Children” och samlade cirka
130 deltagare från 58 olika länder. Mötet fokuserade på barnaga, EU:s riktlinjer för
barns rättigheter samt våld mot barn i konfliktsituationer. Mötet utmynnade i ett
antal rekommendationer till EU. I samband med mötet arrangerade Plan Sverige
ett särskilt möte med FN:s nya representant för våld mot barn, Marta Santos Pais,
för att diskutera hur Plan med sina partner kan stödja det fortsatta arbetet kring
våld mot barn.
Plan lobbade vidare för att barns rättigheter skulle bli en del av agendan på mötet
mellan EU och Afrikanska Unionen, ”the EU-AU human rights dialogue”, vilket
också skedde. Även Afrikanska barnrättskommittén inbjöds till mötet.
Som EU-ordförande hade Sverige ansvar för att skriva utkastet till FN:s
generalförsamlings ”omnibus resolution”, där det särskilda temat var barns
deltagande. Plan Sverige deltog därför i konsultationer och diskussioner med
Utrikesdepartementet kring detta. Plan såg också till att barn fick leda en diskussion
i FN kring barns deltagande. Resultatet blev att generalförsamlingen (enhälligt för
första gången) antog en resolution kring barns rättigheter med en stark text kring
vikten av barns deltagande.

Stöd till civilsamhället
Demokratiska organisationer kan utgöra en viktig kollektiv röst för barn,
ungdomar och vuxna som kräver att myndigheter och andra vuxna tar ansvar för
att deras rättigheter skall respekteras. Därför har Plan Sverige under året bidragit
med finansiering och kunskapsstöd för att skapa nya och stärka existerande
organisationer i Syd.
Arbetet har skett stegvist. Till att börja med skapas medvetenhet på lokal nivå om
vikten av att skydda barn mot våld och övergrepp. Efter hand har självstyrande
organisationer formats för att aktivt arbeta för att barns rättigheter respekteras
och efterlevs. Plan Sverige har också bidragit till att skapa nätverk och partnerskap
mellan civilsamhällets organisationer.
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I Egypten har Plan under de senaste tre åren varit drivande i bildandet av ett
nätverk för organisationer som arbetar för gatubarns rättigheter. Genom att
bedriva ett gemensamt påverkansarbete har organisationerna fått en starkare röst.
Dessutom har de enskilda organisationer som ingår i nätverket kunnat utveckla
bättre tillvägagångssätt genom att dela erfarenheter med varandra.

Foto: Plan/ Benno Neeleman

I Guatemala har Plan arbetat för att stärka den nationella koalition av organisationer
som arbetar för bred mobilisering i bevakningen av barns rättigheter. Koalitionen är
nu både erkänd och respekterad för sina bidrag till stärkandet av barns rättigheter.

Gatubarn i ett hem som drivs av Plans samarbetspartner i Alexandria.
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Foto: Plan Benno Neeleman

Flicka på en gata i Egypten, ett land där könsstympning är vanligt förekommande.

Flickafadderskapet
Genom Flickafadderskapet, som är en del av Plans internationella kampanj
”Because I am a girl”, har Plan Sverige kunnat skapa ett samarbete med Plan
Egypten. Målet är att minska förekomsten av könsstympning och barnäktenskap
genom att stärka flickors rättigheter, förändra attityder och beteenden samt
höja flickors och kvinnors status.
Plans projekt bedrivs i regionen Assiut i södra Egypten. Den direkta målgruppen
uppgår till omkring 10 000 personer, främst flickor och kvinnor – men även
män, vårdanställda, lärare, socialarbetare, religiösa ledare, myndighetspersoner,
journalister och beslutsfattare. Indirekt når projektet cirka 125 000 vuxna och
barn, det vill säga befolkningen i byarna, men många fler berörs av Plans lobbyarbete gentemot regeringen.
Plan har under året arbetat för att fler flickor ska kunna fortsätta sin skolgång
genom att öka kunskapen om betydelsen av utbildning. Detta har bland annat
gjorts genom informationskampanjer, radioprogram och informationsmöten tillsammans med lokala ledare och lärare.
Flickor som tvingats hoppa av skolan på grund av äktenskap och graviditeter har
erbjudits olika typer av yrkesutbildningar. De får även möjlighet att delta i mikrofinansieringsprojekt för att så småningom kunna bedriva egna verksamheter.
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Barns rätt till skydd mot våld och övergrepp
Våld, övergrepp och exploatering är komplexa, djupt rotade problem som påverkar barn i hela världen. Enligt en våldsstudie som gjorts av FN utsätts 150 miljoner
flickor och 73 miljoner pojkar för övergrepp varje år.
Plan arbetar aktivt mot våld och övergrepp mot barn. Plan använder sig av Barnkonventionens definition av våld och övergrepp (paragraf 19) som innebär ”alla
former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig
behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp.”
Plan Sverige är med och utvecklar och stärker Plans lokala program utifrån våra
kompetenser inom demokrati och barns rättigheter. Några exempel på resultat
där Plan Sverige har medverkat genom finansiering och/eller kunskapsstöd:
•

Plan Sverige har, som medlem i Plans arbetsgrupp kring barns skydd mot våld
och övergrepp, lobbat för att FN:s generalsekreterare ska utse en särskild
representant som arbetar med detta område, vilket också skedde i maj 2009.

•

I Malawi har det skapats 80 ungdomsklubbar där barn har getts möjlighet att
utbyta erfarenheter och agera mot våld. De har fått utbildning i hur de kan
anmäla ärenden till beslutsfattare i byn, på distriktsnivå och nationell nivå.

•

I Malawi har det utarbetats lokala strukturer för att skydda barn mot våld, vilket
har lett till att vuxna i dessa samhällen är mer benägna att förhindra och
rapportera våld mot barn.

•

I Colombia, Zambia och Egypten har internationella Plan och Plan Sverige
arbetat med att förändra synsättet på sexuella övergrepp, barnäktenskap,
kvinnlig könsstympning och andra skadliga sedvänjor genom att bryta den
tystnad kring dessa sedvänjor som bidrar till våld mot barn. I samtliga länder
har antalet rapporterade incidenter ökat, vilket tyder på ökad kunskap och
öppenhet kring våld mot barn.

•

I Pakistan och Malawi har det skapats telefonhjälplinjer, som en del av arbetet
med att skapa vittomspännande system för barns skydd mot våld.
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Barns deltagande
Deltagande är en av Barnkonventionens fyra grundprinciper. Verkligt och
meningsfullt deltagande handlar om att göra information tillgänglig för barn och
unga så att de har möjlighet att skapa sig en egen åsikt, fatta beslut, påverka beslut
och bidra till lösningar på samhällets problem och utmaningar. Dessutom handlar
meningsfullt deltagande om att barn och ungas åsikter och beslut sedan tas på
allvar av beslutsfattare och andra ansvariga i deras omgivning.

Foto: Plan

Några exempel på resultat där Plan Sverige medverkat genom finansiering och/
eller kunskapsstöd:
• Mediaprojekt har genomförts i exempelvis Zambia, Malawi och Egypten där
barn har producerat sina egna TV- och radioprogram. Barnen har själva samlat information, gjort reportage, producerat och genomfört programmen. I
Egypten producerade barnen TV-programmet ”Esma3oona” som sändes på
bästa sändningstid på nationell TV. Flera episoder handlade om den nya
egyptiska barnlagen och hur barn och ungdomar kan åberopa sina rättigheter.
Programmet uppmärksammades av politiker och beslutsfattare. Det blev så
populärt att det sändes i repris och har fått två internationella utmärkelser.
• Ungdomsklubbar har skapats i Malawi, Zambia, Kambodja, Pakistan, Colombia,
och Guatemala där ungdomar ökat sin kunskap om sina rättigheter och kunnat
bedriva påverkansarbete gentemot beslutsfattare på olika nivåer i samhället.

Flickor läser tidningen på ungdomsklubb i Zambia.
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Plans ungdomsråd.

Plan Sveriges ungdomsråd – PUR
I Sverige finns Plans ungdomsråd (PUR) som består av elva ungdomar mellan 13
och 18 år. Plan Sverige har under året arbetat nära medlemmarna i PUR, framför
allt när det gäller opinionsbildning och påverkansarbete.
Bland annat har PUR utbildat barn om Barnkonventionen i anslutning till Barnkonventionens 20-årsjubileum och deltagit i Nätverket för Barnkonventionens
årliga ministerhearing. På uppdrag av Operation Dagsverke höll de en workshop
om Barnkonventionen för skolrepresentanter, bland annat i arbetet att ta fram
internationella barnvänliga material om FN-systemet.
Fyra medlemmar i ungdomsrådet träffade också FN:s specialrapportör för yttrandefrihet, Frank La Rue, under hans Sverige besök för att diskutera barns deltagande
och möjligheter till inflytande.
PUR rapporterar kontinuerligt om sin verksamhet på sin blogg:
pur.plansverige.org
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Tema:
Barn i katastrof

Barns rättigheter hotas vid katastrofer

Vid sidan av att distribuera
mat, vatten och mediciner
till drabbade barn – och
vuxna – arbetar Plan i
katastrofsituationer för att
ge barn psykosocialt stöd
och att skydda dem från
utnyttjande eller övergrepp. Plan fokuserar också
på att snabbt få igång skolverksamhet, ofta genom att
upprätta tillfälliga skolor.

Foto: Plan

Katastrofer slår särskilt hårt mot barn. De löper större risk än vuxna att
skadas fysiskt, bli sjuka, traumatiserade, mista sin trygghet och att utsättas
för övergrepp. Men de finns sällan med i regeringars planer och program.
Därför arbetar Plan i en katastrof med att skydda barn och se till att deras
särskilda behov tillgodoses – och att göra deras röster hörda.

Barn i Kambodja som tagit fram en handlingsplan för att minska
risken för katastrofer.

Att komma tillbaka till en någorlunda normal vardag där viktiga ingredienser är
skola och lek kan ge barn en känsla av struktur i det kaos som råder efter en
katastrof. Om barn går i skolan kan deras föräldrar dessutom snabbare komma på
fötter igen.
Det är även viktigt att barn är och känner sig delaktiga i återuppbyggnaden efter
katastrofer, och i förebyggandet av dem – inte minst för att ett aktivt deltagande
kan stärka deras återhämtningsförmåga och minska deras oro.
Barn har enligt Barnkonventionen rätt att delta i beslut som rör deras framtid, och
detta är utgångspunkten för Plans arbete.
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Barn mår bättre av delaktighet
Många vuxna vill inte dra in barnen allt för mycket när det finns allvarliga bekymmer
i familj eller samhälle. De tror att barnen stressas av att veta för mycket.
Anna Garvander, samordnare för katastrofhantering på Plan Sverige, menar att det
inte stämmer.
–

Det är självklart inte barnen som ska lösa problemen, det är de vuxnas ansvar,
primärt statens och därefter föräldrarnas. Men vi på Plan ser i vårt arbete
väldigt tydligt att barnen blir mer oroade om information undanhålls. De mår
bäst av delaktighet, säger Anna Garvander.

Informationen till barnen och aktiviteterna de deltar i måste förstås anpassas till
barnets ålder och mognad.

Barns situation och roll vid klimatrelaterade katastrofer
Klimatförändringen kan kopplas samman med ett ökat antal naturkatastrofer. Med
ett varmare klimat inträffar till exempel fler väderrelaterade naturkatastrofer som
stormar och tyfoner.
Men hur barns rättigheter påverkas av det förändrade klimatet är inte särskilt
uppmärksammat. Plan arbetar därför på flera fronter för att uppmärksamma detta,
genom upplysningskampanjer och i sina program i programländerna.
För att se till barns situation och rättigheter vid klimatrelaterade naturkatastrofer
har Plan Sverige nyligen tagit fram rapporten ”Child rights and climate change
adaption”. Som bakgrund till rapporten ligger Plans samarbete i nätverket
”Children in a Changing Climate”.

Studie visade barns egna resonemang
Anna Garvander var en av initiativtagarna till studien. Ett motiv till arbetet var att
det tidigare fanns väldigt lite forskat om kopplingen mellan klimatfrågan och barns
rättigheter.
–	Vi ville lyfta fram barns röster från länder som drabbats av klimatförändringar
på olika sätt för att höra hur barn resonerar kring detta, om de kunde göra
kopplingen till sina rättigheter och om dessa kränks. Och det kunde de, säger
Anna Garvander.
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Tema:
Barn i katastrof
Den allra viktigaste slutsatsen rapporten gör är att trots att barn bidragit minst av
alla till klimatförändringen, riskerar de att drabbas hårdast av alla. Och att deras
röster sällan får komma fram.
–

Barn har en viktig roll att förmedla sin kunskap och sina synpunkter. De ser
och iakttar annat än vuxna och det kan vi lära oss att ta tillvara. Barn är kapabla
aktörer.

Olika konsekvenser men liknande oro
I rapporten ”Child rights and climate change adaption” har barns situation i två
klimatmässigt mycket olika länder, Kenya och Kambodja, studerats närmare.
Kenya drabbas återkommande av lång torka, Kambodja av massiva regn som leder
till översvämningar. Plan och Institute for Development Studies har studerat barns
villkor i dessa miljöer och forskningsresultaten ligger till grund för rapporten.
Studien visar hur barns rättigheter till bland annat säkerhet och utbildning mycket
konkret hotas på grund av negativa konsekvenser av klimatförändringen.

Foto: Plan

Torkan i Kenya gör att barnen måste hjälpa till med att leta efter mat och vatten
långt från hemmet. Det tar mycket av barnens tid och de kan då inte gå i skolan
som vanligt.

Kathina, 4 år, bor i östra Kenya. På grund av torkan har familjen förlorat all sin gröda de senaste
åren. Nu kan de bara äta ett mål om dagen.
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I Kambodja har översvämningarna återkommande förstört risskörden, vilket ofta
gjort att många familjer måste skicka iväg sina barn för att jobba. Det både ökar
risken för sexuell exploatering och våld, och förstör deras skolgång.
Men trots olikheterna i klimat beskriver rapporten stora likheter mellan de båda
länderna.
–

Lite överraskande var att barnen i Kenya och Kambodja ändå resonerar rätt
så lika. De oroar sig mycket för sin säkerhet och för sin skolgång, säger Anna
	Garvander.

Vad barn kan göra
Plan genomför en rad aktiviteter där barn deltar i både akuta insatser och förebyggande arbete mot naturkatastrofer och klimatförändringar runt världen. Efter
den svåra jordbävningen i Pakistan 2005 hjälpte barn exempelvis till med att resa
skoltälten, en konkret uppgift som kan skingra tankarna och få barn att växa.
Efter tsunamin i Sydostasien 2004 involverade Plan barn i Indien i arbetet med
att utforma nya miljövänliga hus och byar. Barn gav synpunkter på hur sovrum
och kök skulle utformas – synpunkter som arkitekter sedan tog till sig. I Sri Lanka
deltog barn i planeringen av en ny, barnvänlig skola där deras önskemål och behov
vägdes in i processen. Till exempel hade barn synpunkter på om skolan låg nära en
väg och på hur lekplatser utformades.
Ett exempel på katastrofförebyggande arbete finns i El Salvador där barn
tillsammans med vuxna planterat särskilt högväxande gräs längs bergssluttningar
för att förebygga jordskred.
På olika sätt kan barn alltså bidra till att lindra effekterna av och förebygga
katastrofer, samt göra sina röster hörda.
TEXT: GUDRUN RENBERG/CONTEXT
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Plan Sveriges externa relationer
Nätverk

Institutionella givare

Civil Society Coordination Committee
for CSO Forum on Children’s Rights
CONCORD Sverige
ECOSOC (Special Consultative
Status)
Forum Syd
ECPAT
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII)
Globala Gymnasiet
NGO Group for the Child Rights
Convention
NGO Working Group on the Human
Rights Council
Nätverket för Barnkonventionen
Nätverket för svenska humanitära
aktörer
Ramchefsgruppen
Ramorganisationernas nätverk
för planering, uppföljning och
utvärdering
Ramorganisationernas nätverk för
ekonomer och controllers
Sveriges Annonsörer

Europeiska Unionen
PostkodLotteriet
Radiohjälpen
Sida
UNDP
Sveriges Elevråds Centralorganisation
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Företagssamarbeten
Anovo
Lindorff
Polarn o Pyret
Thomson Reuters

Stora leverantörer
Accenture
Bizkit
FundraisingByrån
IDATA Utskriftsservice AB
Metro
Naked Communications
TV4
Värtanästet
PricewaterhouseCoopers

Årsredovisning och
koncernredovisning
Plan International Sverige Insamlingsstiftelse
802404-915O

2009-07-01 – 2010-06-30

Förvaltningsberättelse
Plan International Sverige Insamlingstiftelses styrelse, org nr avger härmed redovisning för
verksamheten under året 2009-07-01 till 2010-06-30.

Information om verksamheten
Plan International är en av världens största internationella barnrättsorganisationer. Plan
International Sverige Insamlingsstiftelse (Plan Sverige) är medlem i internationella Plan.
Plans vision: en värld där alla barn på lika villkor kan förverkliga sin fulla förmåga och leva i
ett demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter och värdighet respekteras.
Plan Sveriges mål: att tillsammans med internationella Plan bidra till hållbara förbättringar
för barn i utsatthet runt om i världen så att deras rättigheter blir kända, respekteras, skyddas
och uppnås. Plan Sverige bidrar till att Barnkonventionen förverkligas.
Plan Sveriges roll: Plan Sverige ser som sin roll att bidra till det övergripande målet genom att
•
•
•
•
•

bidra med såväl finansiellt stöd som stöd till det gemensamma arbetet med att
vidareutveckla internationella Plans långsiktiga utvecklingsprogram
bedriva svenskt och internationellt påverkansarbete för barns rättigheter
medverka i att stärka internationella Plan i sin utveckling som en av världens största
barnrättsaktörer
skapa ett ökat engagemang kring barns rättigheter och resursmobilisering i Sverige
öka kännedomen om Plan Sverige och internationella Plan

Plans arbetssätt: Plans arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) och Plans rättighetsbaserade strategi, ”Child Centered Community
Development”. Detta innebär att Plan arbetar tillsammans med (och för) barn och ungdomar
för att skapa utrymme och plats för dem att förverkliga sina rättigheter, hjälpa dem att ställa
krav på tillämpning av rättigheterna samt stärka deras möjligheter att påverka beslutsfattare
och andra inflytelserika personer genom att se till att dessa aktörer lyssnar på barn och
ungdomar.

Hur ändamålet främjats under året
Arbete som finansieras av svenska faddrar
Fadderbidrag, enskilda gåvor och bidrag från företag kanaliseras till Plans program genom
internationella Plan som bedriver verksamhet i de fyra regionerna; Latinamerika, Asien,
Västafrika samt Södra och Östra Afrika. Verksamheten bedrivs inom åtta fokusområden:
barns rätt till en hälsosam start i livet; barns rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive
hivförebyggande och behandling; barns rätt till en rimlig levnadsstandard; barns rätt till
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skydd mot alla former av våld och övergrepp; barns rätt till deltagande som samhällsmedborgare; barns rätt till skydd och hjälp vid katastrofer, konflikter och andra nödsituationer;
barns rätt till kvalitativ utbildning samt barns rätt till rent och säkert vatten och hygieniska
sanitära anläggningar.
Cirka 19 000 svenska faddrar bidrar till Plans verksamhet i Latinamerika. Latinamerika har
under det senaste året drabbats av flera allvarliga naturkatastrofer, bland annat den på Haiti
där Plan startade sitt katastrofarbete omedelbart och nu fortsätter med ett omfattande
återuppbyggnadsarbete. Cirka 18 500 faddrar bidrar till Plans arbete i Asien. Även här har svåra
naturkatastrofer inträffat och Plan har bidragit med akutinsatser. Återuppbyggnadsarbetet
pågår fortfarande i flera länder. Plan Sverige har cirka 14 000 faddrar som bidrar till arbetet i
Södra och östra afrika och 14 500 faddrar som stödjer verksamheten i Västafrika. I Västafrika
påverkades delar av den ordinarie verksamheten av svåra översvämningar.
Programverksamhet med finansiering av institutionella medel
Institutionella medel ger Plan Sverige en möjlighet att, i samarbete med internationella
Plans landkontor, stödja särskilt intressanta och innovativa projekt i programländerna.
I dessa samarbeten bidrar Plan Sverige inte bara med finansiering utan också med
kompetensutveckling och stöd till viktiga processer.
Under året har Plan Sverige sökt medel från EU-kommissionen och fått 11 miljoner kronor
beviljade över tre år till insatser i Ghana, Nicaragua och Pakistan varav 2,5 miljoner räknas
som intäkter för 2010. Sida/CIVSAM har bidragit med 90 % av egeninsatsen. Det första
projektet är i Ghana där målet är att, genom arbete med beslutsfattare och barngrupper,
stärka rättigheter för barn i konflikt med lagen. I det andra projektet, i Nicaragua, ges stöd
till lokala barnrättsorganisationer för att de genom påverkansarbete ska kunna möjliggöra
ökade investeringar för barn och ungdomar inom hälsa och utbildning. Det tredje projektet,
i Pakistan, drivs tillsammans med lokala samarbetspartners och bidrar till att poliser utbildas i
mänskliga rättigheter, främst barns rättigheter. Internationellt har Plan under året tagit fram
en EU-strategi som nyligen har börjat implementeras.
Plan Sverige har under året erhållit 23 miljoner kronor från Sida/CIVSAM där Plan Sverige
har ett samarbete och ramavtal sedan 2006. Medlen har fördelats till en rad insatser i åtta
länder: Kambodja, Kina, Pakistan, Egypten, Malawi, Zambia, Colombia och Guatemala.
Under året har internationella Plan och lokala samarbetspartners bland annat arbetat med
skydd av barn från våld och andra övergrepp, barns rätt till meningsfullt deltagande och
försökt stärka det civila samhällets mobilisering för politisk påverkan gentemot beslutsfattare lokalt, nationellt och regionalt. Plan Sverige har också bidragit i arbetet med att stärka
internationella Plans rättighetsbaserade arbete genom att bland annat driva processen med
att ta fram ett positionspapper för internationella Plans samverkan med civila samhället.
När en katastrof inträffar arbetar Plan med att försöka möta de mest akuta behoven av
mat, vatten, sjukvård och tak över huvudet som uppstår efter till exempel en naturkatastrof.
Plan arbetar även med att skydda barn från olika typer av övergrepp, erbjuda dem stöd att
bearbeta de traumatiska upplevelser de varit med om och återupprätta skolverksamhet för att
de så snart som möjligt kan återfå rutiner i vardagen.
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Internationella Plan arbetar också med att stärka den lokala kapaciteten och möjligheterna
för utsatta länder att hantera framtida katastrofer. Sida/HUM har bidragit med 10,5 miljoner
kronor till Plans humanitära insatser efter två jordbävningar i Indonesien, översvämningar
i Burkina Faso och Peru, jordbävningen i Haiti och svältkatastrofen i Niger. Efter årsskiftet
beviljades Plan Sverige ett nytt ramavtal med Sida för humanitära insatser under 2010-2011.
Med hjälp av ett mindre bidrag från Radiohjälpen om 380 000 kronor kunde Plan Sverige
stödja en insats efter tyfonen Ondoy på Filippinerna. Genom samarbetet med PostkodLotteriet
har Plan Sverige kunnat stödja internationella Plans humanitära insatser efter stormen Ida i
El Salvador samt jordbävningar i Haiti och Malawi. Därutöver erhöll Plan Sverige stöd för
utvecklingsinsatser i Malawi och Egypten. Totalt uppgick bidragen från PostkodLotteriet till
drygt 12 miljoner kronor.
Med hjälp av informationsbidrag från Sida/CIVSAM har Plan Sverige drivit informationskampanjen “Barns rättigheter i ett förändrat klimat” som syftar till att öka kunskapen om
barns rättigheter i relation till klimatförändringen.
Insamling och finansiering
Plan Sverige finansieras främst genom bidrag från faddrar, företag och institutionella givare.
Största delen insamlade medel kommer fortsatt från individuella givare via Plans traditionella
fadderskap samt alternativa fadderskap (Flickafadder, Skolfadder och Katastroffadder)
som under verksamhetsåret uppgick till 164 miljoner kronor. Resultatet för insamling
av enstaka bidrag blev 5 miljoner kronor. Resultatet för insamling riktad mot företag och
mindre engångsbidrag blev 3,4 miljoner kronor. Erhållna bidrag från institutionella givare
har redogjorts för under rubriken “Programverksamhet med finansiering av institutionella
medel”.
Under året har flera insamlingskampanjer genomförts. Bland annat sändes “Faddergalan
– Barn har rätt!” i TV4 den 30 november och en omfattande kampanj genomfördes efter
katastrofen på Haiti. Kampanjen Pay Day uppmanade allmänheten att sms:a 25 kronor till
Plan Sverige på lönedagen 25 september.
Plan Sverige blev för tredje gången vald till samarbetsorganisation för Operation Dagsverke.
Insamlade medel går till ett projekt i södra Sudan med fokus på flickors rättigheter.
Uppskattningsvis deltog 70 000 elever från över 200 skolor. Resultatet från insamlingen
redovisas i nästa års årsredovisning.
Informationsaktiviteter om barns rättigheter
Utöver informationsarbetet som finansierades av Sida/CIVSAM (se ovan) har Plan Sverige under
året fått flera debattartiklar publicerade i media om vikten av att motverka barnäktenskap och
könsstympning samt vikten av individuell klagorätt gällande Barnkonventionen. Plan Sverige
var projektledare för informationskampanjen Barnkonventionen 20 år. Projektet genomfördes
med stöd av Allmänna Arvsfonden och Socialdepartementet. Förutom att sprida information
i egna kanaler och delta i pressträffar, har Plan Sverige också ansvarat för seminarier för barn,
ungdomar och lärare om barns rättigheter.
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Plan Sveriges faddrar
Plan Sverige har fortsatt sitt arbete med att vara i dialog med faddrarna om hur deras
bidrag används och resultatet av Plans arbete. Tre fadderresor har genomförts till Malawi,
Kenya och Vietnam med sammanlagt 92 faddrar. En fadderträff ordnades i Östersund och
två utbildningsträffar för Plans ambassadörer har genomförts. Under året har det inom
Plan beslutats att inte längre förmedla enskilda gåvor från faddrar till fadderbarn. Däremot
uppmuntrar Plan fortsatt till kontakter genom brev, e-post eller möten som kan bidra till en
ömsesidig förståelse och kunskap om omvärlden.
Kansli och medarbetare
Antalet anställda under verksamhetsåret har i snitt varit motsvarande 45 heltidstjänster.
Under våren gjordes en översyn av organisationen för att bättre kunna möta Plan Sveriges
strategiska prioriteringar. Organisationsförändringarna gäller from 1 juli 2010.
Volontärer och praktikplatser
Under året har cirka 250 volontärer och översättare arbetat ca 7 500 timmar. Vid en värdering
av varje timme till 175 kronor uppgick det ekonomiska värdet för frivilliga insatser inom

Plan Sverige under året till 1,3 miljoner kronor.

Förvaltning, styrning och ledning
Plan Sveriges styrelse bestod under året av ordförande Jan Cedergren (ambassadör vid
utrikesdepartementet), vice ordförande Lars Benon (rektor för Globala gymnasiet i Stockholm),
Camilla Boström Wikner (Global marknadskoordinator, Permobil Group), Johanna BrismarSkoog (minister vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen), Sven Britton
(professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet), Marika Norberg Fahlén (ambassadör
och särskild rådgivare för Afrikas Horn och Sudan vid utrikesdepartmentet), Sven Hessle
(professor i internationellt socialt arbete), Gunilla Holmgren (tidigare verksamhetschef på
rehabiliteringsanläggning för neurologiskt handikappade), Jens Persson (ledamot nominerad
av Plan Sveriges ungdomsråd), Anders Wijkman (vice ordförande Tällberg Foundation
samt Romklubben), Magnus Zaar (egen företagare, Zaar Communication) och Julia Grip
(observatör från Plan Sveriges ungdomsråd). Under året har styrelsen haft fem protokollförda
sammanträden.
Plan Sverige har ett ungdomsråd (PUR) som består av elva ungdomar mellan 13 och 18 år.
PUR konsulteras av kansliet för att säkerställa att barn- och ungdomsperspektivet beaktas i
verksamheten. Dessutom nominerar PUR en ledamot och en observatör till styrelsen.
Plan Sveriges kansli leds av generalsekreteraren Anna Hägg-Sjöquist i samråd med den
strategiska ledningsgruppen som, utöver generalsekreteraren, under året har bestått
av Hans Ridemark, biträdande generalsekreterare och programchef, Marika Siegwald,
kommunikationschef och Love Almquist, vikarierande ekonomichef. Därutöver finns en
operativ ledningsgrupp som har i uppdrag att samordna verkställande av beslut tagna i den
strategiska ledningsgruppen.
Revisor i Plan Sverige och Plan Produktion är PricewaterhouseCoopers med Jonas Grahn som
påskrivande revisor.
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FRII:s kvalitetskod
En narrativ kodrapport finns som separat rapport i anslutning till årsboken och en komplett
kodrapport i tabellformat publiceras på Plan Sveriges hemsida. Kodrapporten har inte varit
föremål för granskning av organisationens revisor.

Plan Sveriges framtida utveckling
I början av verksamhetsåret inträffade en översvämningskatastrof i Pakistan. Viljan till att
bidra till denna katastrof har varit svag såväl i Sverige som i stora delar av världen. Pakistan
står inför stora svårigheter att hantera den fortsatt akuta situationen och ta sig an de
återuppbyggnadsinsatser som behövs. Plan Sverige kommer därför även fortsatt behöva
arbeta med insamling för Pakistans räkning. Samtidigt hotar nya naturkatastrofer i andra delar
av Plans programområden och länder. En större del av internationella Plan kommer därför att
fokuseras på akuta humanitära insatser, medverkan i återuppbyggnadsinsatser samt arbete
med katastrofberedskap.
Plan Sveriges nya organisation, som skapades under verksamhetsåret, innebar att en
ny insamlingsavdelning inrättades per 1 juli 2010 med resultatansvar för insamling från
privata givare/faddrar och ett särskilt uppdrag att hitta nya insamlingskanaler och format.
Det nya verksamhetsåret inleddes med ett pilotprojekt i insamling kopplat till ett nytt TV–
underhållningsformat i samarbete med TV4. Även om detta första projekt inte genererat de
tittarsiffror man hoppats på så har insamlingsresultatet visat på att det finns en potential för
insamling i andra TV-format än galor. Plan Sverige kommer därför fortsatt under året att titta
på hur insamling kan bedrivas via TV i samarbete med olika kanaler i syfte att skapa en mer
kontinuerlig rekrytering av nya faddrar och med ambitionen av att också behålla befintliga
faddrar.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Med anledning av katastrofen i Pakistan beslutade PostkodLotteriet om att verkställa en
förskottsutbetalning av PostkodLotteriets förväntade utdelning för kalenderåret 2011 till Plan
Sverige om 3 miljoner kronor. Styrelsen har vid ingången av detta verksamhetsår beslutat att
ansöka om tillstånd för att genomföra ett begränsat lotteri under november-december 2010.
På programavdelningen förbereds en ny ramansökan till Sida/CIVSAM för perioden 20112013 om cirka 45 miljoner kronor per år. Sida har nyligen fått en ny myndighetsinstruktion
och står för närvarande inför såväl omorganisation som nedskärningar. Det råder en viss
osäkerhet i hur detta kan komma att påverka den framtida inriktningen av stödet till enskilda
organisationer/civila samhället.

Koncernen
I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Plan Sverige Produktion & Försäljning AB
som är Plan Sveriges produktionsbolag avseende TV- och filmproduktion, publikationer och
gruppresor. Under året har vissa förändringar i verksamheten gjorts. Produktionsbolaget,
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som tidigare fokuserade på att göra TV-produktioner, arbetar nu även med att förvärva
rättigheterna till attraktiva TV-format. Gruppresorna, som tidigare endast erbjöds till befintliga
faddrar, har utökats och inkluderar nu temaresor där resenärerna får möjlighet att besöka
Plans projekt även om man inte ännu är fadder. Planshopen håller på att omstruktureras till
följd av beslutet att ta bort faddrars möjlighet att skicka enskilda gåvor till sina fadderbarn.

Resultat och ställning
Plan Sverige har under de senaste fem åren ökat sina totalt insamlade medel med 13 procent.
Av årets samlade intäkter i stiftelsen på närmare 226 miljoner kronor stod faddrarnas
regelbundna bidrag för cirka 164 miljoner kronor. Övriga insamlade medel består av
institutionella bidrag, företagsstöd och privata engångsdonationer.
Räkenskapsår

Totala intäkter*
SEK ’000

Fadderbidrag*
SEK ’000

%-fadder av
total intäkt

2009/2010

225 833

163 928

73 %

2008/2009

211 684

174 071

82 %

2007/2008

206 732

180 353

87 %

2006/2007

209 258

184 101

88 %

2005/2006

199 716

179 979

90 %

* för Insamlingsstiftelsen

Sidabidragen förs tillsammans med Plan Sveriges övriga insamlade medel regelbundet över
till internationella Plans huvudkontor i Storbritannien. Den totala summan överförda medel
uppgick till 162 miljoner kronor under verksamhetsåret. Plan Sveriges insamlings- och
administrationskostnader har minskat och uppgick till 15 procent av totala intäkterna.
Enligt Svensk Insamlingskontroll, SFI, får högst 25% av insamlade medel gå till insamling och
administrationskostnader.
Räkenskapsår

Insamlingskostnader*
SEK ’000

Cost ratio**

Administrationskostnader*
SEK ’000

Cost ratio**

Total
Cost ratio

2009/2010

16 991

7,6 %

17 243

7,6 %

15,2 %

2008/2009

22 349

10,6 %

17 808

8,4 %

19,0 %

2007/2008

17 869

8,7 %

18 885

9,1 %

17,8 %

2006/2007

14 477

6,9 %

17 144

8,2 %

15,1 %

17 384

8,7 %

13,9 %

2005/2006
10 440
5,2 %
* för Insamlingsstiftelsen		
** Cost ratio är andelen kostnader av totala intäkter

Plan Sverige placerar aldrig insamlade medel i aktier eller värdepapper utan de finns på
räntebärande bankkonton.
Resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår i övrigt av
efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Koncern

Resultaträkning 2009-07-01 – 2010-06-30
Not

2010

2009

SEK

SEK

VERKSAMHETSINTÄKTER
Fadderbidrag

1

163 927 886

174 070 505

Övriga insamlade medel

2

19 540 205

5 277 791

38 627 495

31 799 334

Bidrag Sida, Allmänna Arvsfonden och
Socialdepartementet
Bidrag EU

2 494 283

0

Övriga intäkter

3

1 379 053

1 104 143

Försäljning varor och tjänster

4

4 193 012

2 842 981

230 161 934

215 094 754

Ändamålskostnader (medel överförda till
Plan Int Inc.)

-162 363 584

-141 830 538

Ändamålskostnader (nationella kostnader)

-27 788 877

-21 195 834

Insamlingskostnader

-16 991 161

-22 348 500

Administrationskostnader

-21 021 164

-20 716 733

Summa verksamhetsintäkter
VERKSAMHETSKOSTNADER

5

Inköp varor & tjänster
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

-533 822

-613 590

-228 698 608

-206 705 195

1 463 326

8 389 559

321 680

1 348 984

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och valutaförluster

6

Summa resultat från finansiella
investeringar
Resultat efter finansiella investeringar
Skatt
Årets resultat
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-219 108

-13 282

102 572

1 335 702

1 565 898

9 725 261

-22 314
7

1 543 584

9 725 261

Koncern

Balansräkning 2010-06-30
Not

2010

2009

SEK

SEK

3 075 140

4 100 186

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

8

Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

466 198

542 707

3 541 338

4 642 893

Varulager

227 430

621 048

Kundfordringar

251 301

330 246

Övriga fordringar

360 220

236 193

963 863

1 532 100

1 802 814

2 719 587

Kassa och bank

49 536 040

20 883 087

Summa omsättningstillgångar

51 338 854

23 602 674

SUMMA TILLGÅNGAR

54 880 192

28 245 567

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

10
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Koncern

Balansräkning 2010-06-30
Not

2010

2009

SEK

SEK

17 749 409

17 162 442

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

7

Ändamålsbestämda medel, inkl årets resultat
Balanserat kapital

12 659

17 165

Reserverat kapital

5 000 000

5 000 000

22 762 068

22 179 607

2 560 781

2 036 275

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till EU, Sida och Allmänna Arvsfonden

11

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 382 001
6 058 451

12

918 691

14 116 891

3 110 994

Summa kortfristiga skulder

32 118 124

6 065 960

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

54 880 192

28 245 567

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Moderstiftelse

Resultaträkning 2009-07-01 – 2010-06-30
Not

2010

2009

SEK

SEK

VERKSAMHETSINTÄKTER
Fadderbidrag

1

163 927 886

174 070 505

Övriga insamlade medel

2

19 540 205

5 277 791

38 627 495

31 799 334

Bidrag Sida, Allmänna Arvsfonden och
Socialdepartementet
Bidrag EU
Övriga intäkter

3

Summa verksamhetsintäkter
VERKSAMHETSKOSTNADER

2 494 283

0

1 243 371

536 421

225 833 240

211 684 051

-162 363 584

-141 830 538

5

Ändamålskostnader (medel överförda till Plan
Int Inc.)
Ändamålskostnader (nationella kostnader)

-27 788 877

-21 195 834

Insamlingskostnader

-16 991 161

-22 348 500

Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

-17 242 767

-17 807 628

-224 386 389

-203 182 500

1 446 851

8 501 551

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

317 497

1 210 913

-216 258

-7 958

101 239

1 202 955

1 548 090

9 704 506

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)

1 548 090

9 704 506

Förändring av reserverade medel
avseende ändamålet

-1 548 090

-9 704 506

0

0

Räntekostnader och valutaförluster

6

Summa resultat från finansiella investeringar
Årets resultat

7

Fördelning av årets resultat

Kvarstående belopp för året/förändring
balanserat kapital
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Moderstiftelse

Balansräkning 2010-06-30
Not

2010

2009

SEK

SEK

3 075 140

4 100 186

454 272

519 496

100 000

100 000

3 629 412

4 719 682

687 637

1 408 931

82 780

44 074

328 548

127 034

956 163

1 389 233

2 055 128

2 969 272

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

8

Immateriella anläggningstillgångar
Dataprogram
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier svenskt dotterbolag

9

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordring hos dotterbolag /netto/
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar

10

Kassa och bank

48 234 447

19 436 241

Summa omsättningstillgångar

50 289 575

22 405 513

SUMMA TILLGÅNGAR

53 918 987

27 125 195
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Moderstiftelse

Balansräkning 2010-06-30
Not

2010

2009

SEK

SEK

Ändamålsbestämda medel

17 749 409

17 162 442

Reserverat kapital

5 000 000

5 000 000

22 749 409

22 162 442

2 225 975

1 528 115

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

7

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till EU, Sida och Allmänna Arvsfonden

11

9 382 001
5 806 713

898 062

12

13 754 889

2 536 576

Summa kortfristiga skulder

31 169 578

4 962 753

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

53 918 987

27 125 195

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncern- och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Årsredovisningslagen,
Bokföringsnämndens allmänna råd och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll (SFI).
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. I koncernredovisningen ingår
dotterföretag där stiftelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på
annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna
apital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden,
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets
egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av
gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten ska motsvara
tillgångens anskaffningsvärde. Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av
naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas
normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna
gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Fadderbidrag: Avser det månatliga bidrag som faddrarna bidrar med till stöd för de lokala
utvecklingsprogrammen i Plans programländer.
Övriga insamlade medel: Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag,
organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel
räknas även testamentsgåvor och donationer. Även medel från Radiohjälpen och PostkodLotteriet är
att klassificera som insamlade medel. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk
motprestation. Erhållna gåvor värderas till nettoförsäljningsvärde, det vill säga försäljningsvärde eller
återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, det vill säga efter avdrag för försäljnings- och
hanteringskostnader (exempelvis eventuell gåvoskatt).
Bidrag: Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är
ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare
såsom EU, Sida, Forum Syd, Allmänna Arvsfonden samt stat och kommun.
Övriga intäkter: Med övriga intäkter avses administrationsintäkter från andra givare än Sida och
EU, hyresintäkter samt frakt vid försäljning av leksaker och böcker.
Försäljning varor och tjänster: Med försäljning menas avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk
funktion och/eller där konkurrerande kommersiella produkter eller tjänster finns på marknaden. Denna
försäljning utgörs i huvudsak av TV-produktioner, leksaker, böcker samt fadderresor.
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Verksamhetskostnader
Kostnaderna för en organisations verksamhetsdelar utgörs av kostnader för ändamålet respektive
kostnader för insamling och administration.
Ändamålskostnader (nationella kostnader): Nationella ändamålskostnader är Plan Sveriges
kostnader för det internationella programstödet. Kostnader för policy/metodutveckling, påverkansarbete
på svenska biståndsaktörer och personalkostnader för detta faller därmed under denna rubricering.
Även kostnader för opinionsbildande verksamhet i de fall opinionsbildning och upplysande verksamhet
ligger i själva uppdraget som organisationen har räknas hit, exempelvis kostnader relaterade till Globala
Gymnasiet, Ungdomsrådet, ”Barnens framtid”, seminarier och övriga opinionsbildande aktiviteter. Hit
räknas även alla kostnader för kommunikation som syftar till att skapa möten och ökad global förståelse.
Insamlingskostnader: Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter,
det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer som Faddergalan i
TV4, reklam, annonser, lönekostnader i relation till insamling, utskick och liknande aktiviteter. Till
insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering.
Administrationskostnader: Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera
organisationen och utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Plan Sverige har
valt att redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare och stab, IT-avdelningen
och ekonomiavdelningen som administrationskostnad. Andra kostnader som klassificeras som
administration är revision, lokalhyra, försäkringar, kontorskostnader, material och porto. Även IToch andra administrativa system betecknar Plan Sverige som administration.
Inköp varor och tjänster: Inköp av varor och tjänster utgörs i huvudsak av leksaker, böcker, TVproduktion och fadderresor.

Tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar: Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När en
anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande
avskrivningstider tillämpas: Datorer 3 år, Datasystem (PlanSYS) 5 år, Inventarier 5 och 10 år. Har
en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre nyttjandevärde än det bokförda värdet
skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. I årets
redovisning redovisas materiella och immateriella anläggningstillgångar separat. I samband därmed
har även jämförelseåret justerats.
Fordringar: Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor: Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Lager av handelsvaror: Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Dessa varor består främst av
leksaker och böcker.
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Noter
Not 1 - Fadderbidrag

Traditionellt fadderskap

Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2010

2010

2009

2009

157 186 799

157 186 799

168 120 297

168 120 297

6 741 087

6 741 087

5 950 208

5 950 208

163 927 886

163 927 886

174 070 505

174 070 505

Projektfadderskap
Summa

Not 2 - Övriga insamlade medel
Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2010

2010

2009

2009

381 122

381 122

2 151 139

2 151 139

1 324 697

1 324 697

0

0

0

0

260 031

260 031

3 444 274

3 444 274

2 165 515

2 165 515

12 000 233

12 000 233

0

0

Radiohjälpen, netto
FRII Haiti insamlingen
Operation dagsverke Albanien
Allmänheten & mindre
företagsbidrag
PostkodLotteriet
Företag

2 389 879

2 389 879

701 106

701 106

Summa

19 540 205

19 540 205

5 277 791

5 277 791

Not 3 - Övriga intäkter
Övriga intäkter består framför allt av administrationsbidrag från andra givare än Sida och EU,
hyresintäkter samt frakt vid försäljning av leksaker och böcker.

Not 4 - Försäljning varor & tjänster
Försäljningen utgörs i huvudsak av TV-produktioner, leksaker, böcker samt arrangerade
fadderresor.
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Not 5 - Verksamhetskostnader
Personal, löner & sociala
kostnader
Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2010

2010

2009

2009

Antal anställda

45

48

46

50

Varav män

12

13

12

13

Andel män

27%

27%

27%

27%

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en normal årsarbetstid på 1 950
timmar/år.
Styrelseledamöter och ledningsgrupp
Antal styrelseledamöter på
balansdagen

11

14

11

13

Varav män

6

7

7

8

Generalsekreterare och
ledningsgrupp

4

4

4

4

Varav män

2

2

1

1

Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare

740 273

831 473

740 942

832 142

Programchef (10 mån*)

547 056

547 056

495 182

495 182

Ekonomichef (ord 2 mån* +
vikarie 12 mån*)

482 272

482 272

443 168

443 168

Kommunikationschef

622 796

622 796

255 720

255 720

0

0

0

311 879

Övriga anställda

14 169 006

15 164 764

13 941 402

15 377 914

Totala löner och ersättningar

16 561 403

17 648 361

15 876 414

17 716 005

Sociala kostnader

6 545 565

7 003 240

6 426 819

7 298 320

(varav pensionskostnader)

1 285 467

1 350 114

1 101 879

1 269 941

Projektledare Produktionsbolaget

* Anger förhållanden för 2010

Summan för pensionskostnader inkluderar lagstadgad ITP-plan. Pensionspremier för samtliga
anställda följer ITP-planen.

ÅRSBOK 2010 | 75

Fördelning av pensionskostnader:

Generalsekreterare

Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2010

2010

2009

2009

135 761

140 729

136 926

141 841

Det finns inga avtal om avgångsvederlag till någon anställd eller styrelsemedlem.
Till styrelsen har inga arvoden utgått.
Sjukfrånvaro:
Total sjukfrånvaro

3,26 %

3,11 %

2,41 %

2,19 %

Långtidssjukfrånvaro

47,88 %

47,66 %

10,16 %

9,80 %

Sjukfrånvaro för män

1,06 %

0,98 %

1,71 %

1,51 %

Sjukfrånvaro för kvinnor

3,90 %

3,75 %

2,65 %

2,40 %

Anställda - 29 år

5,13 %

5,13 %

2,57 %

2,26 %

Anställa 30 - 49 år

2,57 %

2,41 %

1,52 %

2,31 %

Anställda 50 år -

3,94 %

3,91 %

7,58 %

6,86 %

Uppgift om sjukfrånvaro för respektive grupp lämnas inte då den kan hänföras till en enskild
individ.

Volontärer
Under året har cirka 250 volontärer och översättare arbetat ca 7 500 timmar på Plan Sverige.
Vid en värdering av varje timma till 175 kronor uppgår det ekonomiska värdet för frivilliga
insatser inom Plan Sverige till 1,3 miljoner kronor under räkenskapsåret. Detta värde har inte
redovisats i resultaträkningen.

Not 6 - Räntekostnader och valutakursförluster
Huvuddelen av posten utgörs av valutaförluster på det euro-konto Plan Sverige enligt EU:s
regler måste hålla. Kursförlusterna har uppstått vid transaktioner på kontot, då inbetalningar
redovisas till bankens köpkurs och utbetalningar redovisas till bankens säljkurs, men även på
grund av att eurokursen sjunkit under den tid medlen har funnits på bankkontot.
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Not 7 - Eget kapital
Moderstiftelse

Ändamålsbestämda
medel

Reserverat
kapital

Ingående
balans

17 162 442

5 000 000

Justering av
ingående
balans

Balanserat
kapital

Årets
resultat

Totalt
eget kapital
22 162 442

-961 123

-961 123

Årets resultat

1 548 090

1 548 091

-1 548 090

0

Disposition av
årets resultat

1 548 090

Utgående
balans

17 749 409

5 000 000

0

0

22 749 409

Ändamålsbestämda
medel

Reserverat
kapital

Balanserat
kapital

Årets
resultat

Totalt
eget kapital

17 162 442

5 000 000

17 165

Koncernen

Ingående
balans
Justering av
ingående
balans

22 179 607

-961 123

-961 123

Årets resultat

1 543 584

Disposition av
årets resultat

1 548 090

Utgående
balans

17 749 409

5 000 000

-4 506

-1 543 584

12 659

0

1 543 584

22 762 068

Ändamålsbestämda medel representerar det belopp som ännu inte utbetalats för Plans
ändamål. En ökning av dessa medel innebär att ett lägre belopp än vad som har erhållits har
överförts till Plan International och vice versa. Under året överförda medel ingår i kostnadsposten Ändamålskostnader i resultaträkningen. Justering av ingående balans avser förändring
av ingående balans som beror på att skuld till Plan International som redan kostnadsförts
tidigare betraktades som eget kapital men framöver betraktas som Övriga skulder.
Reserverat kapital har avsatts enligt beslut av styrelsen som en lividitetsreserv i Stiftelsen.
I Ändamålsbestämda medel ingår medel som erhållits från PostkodLotteriet under
verksamhetsåret, men som inte betalats ut vid bokslutet = 2 697 000 kronor.
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Not 8 - Anläggningstillgångar
Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2010

2010

2009

2009

5 125 232

5 125 232

5 125 232

5 125 232

0

0

0

0

5 125 232

5 125 232

5 125 232

5 125 232

Immateriella anläggningstillgångar
IB Anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
UB Anskaffningsvärde

IB Avskrivningar

-1 025 046

-1 025 046

0

0

Årets avskrivningar

-1 025 046

-1 025 046

-1 025 046

-1 025 046

UB Avskrivningar

-2 050 092

-2 050 092

-1 025 046

-1 025 046

3 075 140

3 075 140

4 100 186

4 100 186

3 265 328

3 370 199

2 944 846

3 038 693

Årets anskaffningsvärde

271 959

271 959

320 482

331 506

Värdet på under året
utrangerade inventarier

0

0

0

UB Anskaffningsvärde

3 537 287

3 642 158

3 265 328

3 370 199

IB Avskrivningar

-2 745 832

-2 827 492

-2 432 835

-2 503 210

-337 183

-348 468

-312 997

-324 282

0

0

0

0

-3 083 015

-3 175 960

-2 745 832

-2 827 492

454 272

466 198

519 496

542 707

3 529 412

3 541 338

4 619 682

4 642 893

UB Bokfört värde
immateriella anl.tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
IB Anskaffningsvärde

Årets avskrivningar
Återförda avskrivningar för
utrangerade Inventarier
UB Avskrivningar
UB Bokfört värde materiella
anläggningstillgångar
Totalt bokfört värde
anläggningstillgångar
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Not 9 - Aktier svenskt dotterbolag
Plan Sverige Produktion & Försäljning AB, Org.nr; 556584-5798, säte: Stockholm.
Kapitalandel 100 %.

Not 10 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2010

2010

2009

2009

464 183

464 183

471 688

471 688

43 845

43 845

120 500

120 500

Övrigt

448 135

455 835

797 045

939 912

Summa

956 163

963 863

1 389 233

1 532 100

Förutbetalda hyror
Upplupna inkomsträntor

Not 11 - Skuld till EU, Sida och Allmänna Arvsfonden
Bidrag från offentligrättsliga organ intäktsförs i den takt de förbrukas. Erhållna, på
balansdagen ej förbrukade, bidrag skuldförs i bokslutet och återförs som intäkt på det nya
verksamhetsåret.

Not 12 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter

Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2010

2010

2009

2009

1 567 943

1 719 748

1 461 586

1 485 245

904 162

951 859

459 230

467 385

Upplupen särskild löneskatt

579 170

634 211

432 266

493 661

Övriga upplupna kostnader

10 703 614

10 811 073

183 494

664 703

Summa

13 754 889

14 116 891

2 536 576

3 110 994

I övriga upplupna kostnader ingår en post på 10 miljoner kronor som skulle överförts till Plan
International men som på grund av banktekniska skäl ej kunde överföras förrän i juli månad.
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Plan – för barns rättigheter
Plan är en av världens största och äldsta barnrättsorganisationer som
arbetar för och tillsammans med utsatta barn världen över. Plan grundades
i Spanien 1937 och finns i dag i 66 länder.
Vårt utvecklingsarbete sker på gräsrotsnivå och utgår från FN:s
barnkonvention om alla barns rätt att överleva, utvecklas och delta. Vi
arbetar för att skapa långsiktigt hållbara förbättringar för utsatta barn
och deras familjer genom att bekämpa fattigdom och att stärka framför
allt barnens rättigheter. Målsättningen är att öka människors kapacitet
att själva kunna påverka sin livssituation och framtid.
Vår vision är en värld där alla barn på lika villkor kan förverkliga sin fulla
förmåga och leva i ett demokratiskt samhälle där mänskliga rättigheter
och värdighet respekteras.

Kort om Plan:
• Plans arbete utgår från FN:s konvention för barnets rättigheter
• Plan är religiöst och politiskt oberoende
• Plans arbete gynnar drygt 13 miljoner barn världen över
• Plan har cirka 7 000 anställda globalt och får hjälp av omkring 60 000
volontärer
• Plan Sverige är en självständig del av den internationella organisationen
Plan
• Plan Sverige har sedan starten 1997 samlat in drygt 1,5 miljarder kronor
• Under verksamhetsåret 2010 samlade Plan Sverige in 226 miljoner
kronor

plansverige.org

