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      tema: 
Barns deltagande 2011

Ordföranden och 
generalsekreteraren  
har ordet
Barnkonventionen är grunden för allt Plans arbete. Barnkonventionen har ratifice
rats av nästan alla världens länder och gäller alla barn upp till 18 år – som alla har 
samma rättigheter. Rättigheterna är inte villkorade, som barn behöver man inte pre
stera något för att få sina rättigheter. En viktig del av Barnkonventionen är rätten 
för barn att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, samt att få dessa åsikter 
tagna på allvar. 

Det är ditt och mitt ansvar som vuxna att lyssna på barn. Vi på Plan är dessutom 
övertygade om att de beslut vi fattar blir mycket bättre om vi tar vara på barnets 
egna perspektiv, erfarenheter och kunskaper. Att ge barn och unga möjlighet att 
bli hörda och aktivt bidra såväl till sin egen som till samhällets utveckling är därför 
utgångspunkten i Plans arbete. Vi har utvecklat en arbetsmetod (som vi kallar CCCD, 
Child Centred Community Development) som genomsyrar hela Plans verksamhet  
och utgår från barnets rättigheter. Den syftar bland annat till att ge barnen förut
sättningar och kapacitet att uttrycka sina åsikter och att kräva sina rättigheter såväl 
hemma som gentemot andra beslutsfattare som påverkar barnets vardag.

Temat för den årsbok som du nu håller i handen är just Barns deltagande. För
utom att ge dig som läsare en överblick över året som gått så vill vi beskriva hur 
Plan involverar barn och unga både i programverksamheten och hemma i Sverige 
och varför det är viktigt. Aktiva barn och ungdomar är en oerhört viktig resurs vars 
kunskap och erfarenheter kan stärka och utveckla Plans arbete såväl i våra program 
runt om i världen som här i Sverige.

Året som gick utgjorde inget undantag för Plan Sveriges ambition att engagera 
barn och unga. Ett exempel kommer från Kambodja där vi stödjer ett nätverk av 

barn och unga som bedriver påverkansarbete mot politiker och andra beslutfattare 
på olika nivåer. Genom nätverket får barn och unga möjlighet att organisera sig och 
utkräva sina rättigheter. Varje månad har ungdomarna bland annat deltagit i plane
ringsmöten med kommunalpolitiker, där de tagit upp frågor kring barnarbete och 
våld i hemmet. Detta är ett unikt sätt att arbeta på i ett land där inte ens vuxnas 
röster blir hörda eller tas på allvar av staten. 

Plan Sverige verkar också för att barn och unga ska kunna påverka organisatio
nen i Sverige och ha inflytande över de beslut som fattas. Sedan 2009 ingår därför 
två representanter från Plans ungdomsråd i Plan Sveriges styrelse. Tillsammans med 
unga informerar, engagerar och utbildar Plan även barn, unga och vuxna om ungas 
situation i de 66 länder runt om i världen där Plan arbetar för barns rättigheter.

Trevlig läsning!
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Det här är Plan
Plan är en av världens största 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. 

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 det civila samhällets och bar
nets egna möjligheter att påverka sin framtid, främst genom att stärka dem i att ställa 
krav på sina beslutsfattare att bättre respektera både barns och vuxnas rättigheter. 
Barn är aktörer som har potential att förändra sina samhällen om de ges möjlighet. 

Plan arbetar långsiktigt och på alla nivåer för att stärka barns rättigheter, men 
särskilt utmärkande för Plan är vår lokala närvaro. Eftersom Plan är en del av det 
lokala civilsamhället i de områden där vi arbetar, kan vi bidra till att skapa föränd
ring på gräsrotsnivå och ta med oss ovärderlig kunskap om barns vardag till policy
diskussioner med politiker och beslutfattare på nationell eller internationell nivå.

Projekten, vare sig de syftar till att förbättra situationen inom hälsa, utbildning  eller 
andra områden, sker på initiativ av lokalbefolkningen. Plans arbetsmetod CCCD  
(se sidan 15), garanterar att barnen står i fokus och har möjlighet att påverka och 
delta i utvecklingsarbetet. 

Plan Sverige – en del av den globala organisationen Plan 
Plan finns i 66 länder världen över. Av dessa länder är 18 så kallade givarländer. De 
utgör medlemmarna i internationella Plan som bland annat har till uppgift att utse 
den globala organisationens styrelse. De medel som Plan Sverige samlar in kanalise
ras till Plans program genom internationella Plans verksamhet i latinamerika, Asien 
och Afrika. Plan har sitt huvudkontor i Woking, Storbritannien, fyra regionkontor – i 
Dakar, Bangkok, Panama och nairobi – och 48 landkontor i de länder där program
verksamheten bedrivs. några programländer bedriver även egen insamlingsverk
samhet, till exempel indien och Colombia.

i juni 2008 antog internationella Plan en strategi för perioden 20082012 som 
låg till grund för en internationell verksamhetsplan för samma period. under verk
samhetsåret som gick beslutade Plans internationella styrelse tillsammans med 
Medlemsrådet (Members’ Assembly), Plans högsta beslutande organ, att göra en 
översyn av denna. Ett omfattande arbete ledde fram till att ett nytt strategidoku
ment antogs vid Medlemsrådets möte i Mariefred i juni 2011. Strategin definierar 
ett tydligt mål för hela organisationen: att nå så många barn som möjligt, i synner
het de som är marginaliserade eller exkluderade, med utvecklingsprogram som ger 
långsiktigt hållbara förbättringar. Plan har därmed en tydlig målsättning att växa 
och att ständigt förbättra kvaliteten på vårt arbete. En annan viktig ambition är att 
bli en ännu mer enad organisation – One Plan.
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i Bertoni i Paraguay arbetar barn och vuxna tillsammans för en bättre miljö. 
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Fadder i Plan
Under året bidrog närmare 70 000 faddrar till Plans internatio-
nella program genom Plan Sverige. Som fadder bidrar man till 
långsiktiga utvecklingsprogram som utgår från barnets rättig-
heter. Fadderskapet innebär också en ömsesidig möjlighet för 
familjer från olika samhällen och kulturer att genom brevkon-
takt mötas och lära känna varandra.     

Barnfaddrar – och temafaddrar
Majoriteten av Plan Sveriges faddrar är så kallade barnfaddrar. Som fadder till ett 
barn har man möjlighet att ha kontakt med barnet och barnets familj genom i första 
hand brevväxling. Fadderns bidrag är dock inte ett individuellt stöd till det enskilda 
barnet utan används för att bidra till att finansiera långsiktiga lokala och nationella 
utvecklingsprogram som omfattar flera barn. På så sätt kommer bidragen hela sam
hället tillgodo.

under året bidrog drygt 17 000 svenska barnfaddrar till Plans verksamhet i 
latinamerika och drygt 16 500 bidrog till Plans arbete i Asien. Plan Sverige har nära 
14 000 barnfaddrar som bidrar till arbetet i Södra och östra Afrika och omkring 
12 500 faddrar som stödjer verksamheten i Västafrika.  

Plan Sveriges cirka 10 000 temafaddrar har inte kontakt med något fadderbarn  
utan stödjer Plans utvecklingsprojekt inom ett tema med särskilt fokus på vissa  
rättigheter. under året startade Plan Sverige upp ett fjärde temafadderskap; 
Minoritetsfadder. 

Flickafadder: Flickafaddrarna stödjer projekt som syftar till att minska diskrimi
neringen av flickor, bland annat genom att motverka skadliga seder och traditio
ner såsom könsstympning och barnäktenskap. Sedan några år tillbaka går stödet till 

projekt i Assiut, Egypten. under året utökades Flickafadderskapet och omfattar nu 
även insatser i Chadizadistriktet i Zambia.

Skolfadder: Skolfaddrarna bidrar till Plans arbete med att öka antalet barn som 
går i skolan i Malawi och att öka kvaliteten på utbildningen – men även till att göra 
skolan till en trygg plats. Barnen har själva identifierat våld som en avgörande faktor 
som gör att de inte kan känna sig trygga i skolan. 

Katastroffadder: när en naturkatastrof inträffar i ett land där Plan är verksamt 
påbörjas snabbt en katastrofinsats. Plans Katastroffaddrar bidrar till akuta insatser – 
rent vatten, mat och medicin och till långsiktigt återuppbyggnadsarbete men också 
till förebyggande insatser för att mildra effekterna av framtida katastrofer. 

Minoritetsfadder: Plans Minoritetsfaddrar bidrar till att motverka diskriminering 
av barn som tillhör minoritetsbefolkningar genom att minska undernäring, regist
rera barn, öka tillgången till grundskoleutbildning och stärka medvetenheten om 
barns rättigheter bland minoritetsbefolkningar i Filippinerna, laos, Pakistan och 
Thailand.

Två flickor från Mokenfolket leker på en gummimadrass. Moken är en marginaliserad etnisk 
minoritet som lever längst kusten i södra Thailand. Mokenfolket saknar ofta födelsebevis 
och därmed laglig rätt att gå i skolan, att få vård och att rösta. Plan Sveriges minoritets
faddrar stödjer arbetet med att stärka bland annat Mokenfolkets rättigheter. 
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Plan Sveriges arbete  
under året som gått
Plans arbete utgår från Fn:s Barnkonvention samt andra regel-
verk och åtaganden som gäller barns rättigheter. År 2009 antog 
Plan Sveriges styrelse en plattform som identifierar organisatio-
nens mål och inriktning. Utifrån denna arbetades sex strategiska 
prioriteringar fram kring vilka Plan Sverige bedriver verksamheten. 

Prioriteringarna ramade in vårt arbete även under verksamhetsåret 2011. Årsboken 
beskriver arbetet runt några av dessa.

Plans strategiska prioriteringar:
•	 Samarbeta	kring	programutveckling	och	stöd	till	nydanande	insatser	
 i programländer
•	 Initiera	och	medverka	i	svenskt	och	internationellt	påverkansarbete
•	 Påverka	och	stärka	Plan	som	barnrättsaktör
•	 Öka	engagemang	och	resursmobilisering
•	 Öka	kännedomen	om	Plan	i	Sverige	
•	 Skapa	en	effektiv	och	snabbrörlig	organisation								

i slutet av detta verksamhetsår antog dock internationella Plan ett nytt globalt stra
tegidokument som omfattar alla de länder där Plan är verksamt vilket innebär att 
Plan Sverige har anledning att under kommande verksamhetsår se över våra egna 
prioriteringar utifrån denna nya globala strategi.
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Samarbeta kring  
program utveckling  
och stöd till nydanande  
insatser i programländer
Plan Sverige medverkar till att utveckla, testa och sprida nya 
metoder för att utveckla ett hållbart och effektivt arbete för 
barns rättigheter inom olika tematiska områden i samarbete 
med Plans land- och regionkontor.

Genom faddrarnas regelbundna bidrag kan Plan Sverige ge finansiellt stöd till i 
stort sett alla programländers verksamhet. Med stöd från institutionella givare som 
Radiohjälpen, Sida och Eu har Plan Sverige dessutom etablerat ett fördjupat samar
bete med ett femtontal av våra programländer. Det innebär att Plan Sverige i dessa 
länder kan medverka mer aktivt i planering, genomförande och uppföljning av de 
aktuella programmen. 

internationella Plan har identifierat åtta områden som beskriver inriktningen för  
den internationella verksamheten i utvecklingsprogrammen. Plan Sverige prioriterar  
våra insatser finansierade av institutionella medel till fem av dessa:                                         
•		 Barns rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp
•		 Barns rätt till deltagande som samhällsmedborgare
•		 Barns rätt till sexuell och reproduktiv hälsa inklusive HIV-förebyggande 

och behandling
•		 Barns rätt till skydd och hjälp vid katastrofer, konflikter och andra nöd-

situationer
•		 Barns rätt till ekonomisk trygghet

•		 Barns	rätt	till	en	hälsosam	start	i	livet
•		 Barns	rätt	till	kvalitativ	utbildning	
•		 Barns	rätt	till	rent	och	säkert	vatten	och	hygieniska	sanitära	anläggningar

Dessutom stödjer Plan Sverige projekt som stärker och ökar kännedomen om 
Barnkonventionen.

nedan följer några exempel på projekt som Plan Sverige bidragit till under året med 
stöd från institutionella givare.  

Barns rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp 
Våld, övergrepp och exploatering är komplexa, djupt rotade problem som påverkar 
barn i hela världen. Enligt Fn utsätts över 220 miljoner barn för övergrepp varje år. 
Våld mot barn omfattar alltifrån emotionellt eller fysiskt våld till sexuella övergrepp, 
försummelse och exploatering samt våld från samhällets sida såsom barns deltagan
de i väpnade konflikter. Plan arbetar för att motverka våldet på olika nivåer, bland 
annat genom att stärka och utveckla nationella säkerhetssystem som behövs för att 
ett land ska kunna skydda barn från våld, till exempel genom lagstiftning, rappor
teringsmekanismer och utbildad personal i olika instanser. Systemen behöver också 
kunna förebygga våld, rehabilitera drabbade samt utveckla metoder för att följa upp 
att strukturerna fungerar. Det är varje regerings ansvar att se till att sådana system 
finns, är effektiva och utformade i dialog med barn samt att de tillvaratar barnens 
egna erfarenheter. Men i många länder saknas systemen helt eller fungerar dåligt. 

nedan följer några exempel på hur Plan under året har bidragit med finansiering 
och/eller kunskapsstöd till säkerhetssystem för våld mot barn:

i Östtimor, där både lagar och strukturer som skyddar barn mot våld saknas, 
har Plan Sverige i samarbete med landets regering bidragit till att ta fram det för
sta utkastet till en lag som fokuserar på barns rättigheter i hemmet, i samhället, på 
institutioner och arbetsplatser. Plan har även blivit en permanent medlem i en av 
regeringen nybildad arbetsgrupp med uppgift att stärka systemet.

Våld mot barn och kvinnor är utbrett i Colombia. Plan har därför arbetat med 
att utbilda män i frågor som maskulinitet och hur ojämlikheter mellan könen leder 
till ökat våld mot barn. Genom att belysa dessa frågor som tidigare ingen vågat 
prata om, har man kunnat bryta tystnaden även kring sexuellt våld. Genom olika 
aktiviteter har dessutom lärare fått verktyg för att rapportera våld och övergrepp 
mot barn i skolan.

Plan Sverige stödjer sedan många år projekt i Malawi och i Zambia som syftar 
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till att förebygga och rapportera våld mot barn i samhället. Barn och ungdoms
grupper, föräldrar och volontärer i barnsäkerhetskommittéer, poliser, lärare och be
slutsfattare i byar och på distriktsnivå har utbildats i barns rättigheter och barns 
säkerhet. Plan har även tillsammans med andra barnrättsorganisationer bidragit till 
att ny lagstiftning i Malawi lett till ett ökat skydd för våld mot barn i hemmet. 

Barns rätt till deltagande som samhällsmedborgare
rätten till deltagande, artikel 12, är en av Barnkonventionens fyra grund-
principer. Verkligt och meningsfullt deltagande handlar om att barn och unga 
ska kunna vara med och påverka beslut, och därmed bidra till lösningar på 
samhällets problem och utmaningar. Men i många länder där Plan arbetar 
saknas möjligheter för barn och unga att uttrycka sina åsikter, bli hörda och 
påverka sin egen framtid.

Medieprojekt i Malawi
Ett sätt att låta barn komma till tals är genom medieprojekt, som Plan driver i över 
30 olika länder. Projekten ger barn och unga en plattform där de kan tala om sin 
situation och sina erfarenheter – med sina egna ord. Ett exempel är Timveni Child 

Media Project i Malawis huvudstad lilongwe, som har engagerat barn och unga  
under de senaste tre åren. Projektet, där barn och unga producerar och sänder radio 
och tv, har vuxit sig så starkt att klubbens medlemmar bildat en oberoende orga
nisation med namnet Child and Youth Media Organization. under 2010 skaffade 
Timveni, som betyder ”lyssna på oss”, en egen lokal där två studios för tv och radio 
byggts upp. unga reportrar, tekniker och presentatörer för radio och tv har utbil
dats och en del av programmen – bland annat en intervju med den svenske artisten 
Timbuktu – kan man ta del av på www.timveni.com. 

”Folk låter aldrig barn prata. De slår dem ibland. 
Föräldrar borde lyssna mer på sina barn, och inte slå 
dem. De borde låta barnen göra fler saker, om än inte 
allt. Berätta det på radio och tv, så att så många som 
möjligt får höra vad jag har att säga!”

 Barnskådespelare, 13, Burkina Faso 

nya medier i ett nytt egypten
inledningen av 2011 utgjorde en turbulent tid i Egyptens historia, då en folklig revo
lution bestående av främst ungdomar tvingade den sittande presidenten att lämna 
ifrån sig makten. Revolten påverkade inte Plans verksamhet i någon större omfatt
ning, och man kunde bland annat fortsätta arbetet med att stärka barn och unga i 
att utkräva sina rättigheter och uttrycka sina åsikter. i ett projekt samarbetade Plan 
med lokala partnerorganisationer som i sin tur arbetade för att etablera och stärka 
ungdomsklubbar och ungdomscenter. Projektet syftade till att stärka kapaciteten 
hos ungdomar att sprida kunskap och argumentera för barns och ungas rättigheter, 
bland annat genom användandet av nya medier. Genom dessa färdigheter har ungdo
marna erövrat inte bara viktig kunskap om barn och ungas rättigheter och hur de kan 
utkrävas utan också fått värdefull erfarenhet av att delta aktivt i det civila samhället. 

Barns rätt till sexuell och reproduktiv hälsa inklusive  
HIV-förebyggande och behandling
ojämställdhet, brist på möjligheter att påverka och brist på information 
kring sex och reproduktion leder till att ungas rätt till sexuell hälsa, fri från 
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Violet Banda är en journalist och ungdomsaktivist som arbetar för att stärka barns rättig 
heter i Malawi. Som reporter för Radio Timveni lyfter hon bland annat frågor om våld 
och övergrepp mot barn i nyhetsprogrammet, som sänds över hela landet. 
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Barns deltagande nyckeln till utveckling
Kärnan i Plans rättighetsbaserade arbetsmetod CCCD, Child Centered Com
mu nity Development, är barns rättigheter. En grundläggande princip är att 
alla projekt måste förankras i de samhällen där de genomförs, och att barnen 
ska involveras. inte bara för att det är deras rätt att delta i processer och 
beslut som rör deras liv utan också för att de har ett annat perspektiv än 
vuxna. Men CCCD innefattar också flera andra principer som alla syftar till 
att projekt ska leda till långsiktig och hållbar utveckling. Dessa är några av de 
strategier som används:

•		 Förankra	utvecklingsprojekt	i	samhällena.
•		 Hålla	stater	ansvariga	för	att	barns	rättigheter	uppfylls.
•		 Stärka	civilsamhällets	kapacitet	att	övervaka	att	staterna	fullgör	
 sina skyldigheter.
•		 Engagera	företag	så	att	även	de	tar	ansvar	för	barns	rättigheter.
•		 Påverka	makthavare	så	att	lagstiftningen	tar	hänsyn	till	barn.
•		 Arbeta	i	partnerskap	med	stater,	organisationer	och	företag	
 för att komma åt strukturella orsaker till barnfattigdom. 
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•	 rätten	till	säkerhet	
•	 rätten	att	göra	sin	röst	hörd.	

För att sprida denna kunskap gjorde Plan Sverige i november en utställning där sym
boliska föremål kombinerades med information om hur barns rättigheter påverkas 
av klimatförändringen. Bland annat kunde besökare testa en megafon och få infor
mation om barns rätt att säga vad de tycker eller titta ned i en vattenspann och lära 
sig om hur barns rätt till liv påverkas. utställningen fanns på plats bland annat på 
Mänskliga Rättighetsdagarna i örebro där organisationer, företag, myndigheter och 
allmänhet samlas för att diskutera mänskliga rättigheter. i december talade dessutom 
Plan Sveriges rådgivare för klimat och katastrof på ett seminarium i riksdagen om vad 
vi i Sverige kan göra för att öka barnens rättigheter i en värld med klimatförändringar. 

Barns röster och rättigheter
under våren 2011 startade Plans nya informationsprogram med namnet Barns 
röster och rättigheter. Programmet inleddes med att Plan bjöd in två ungdomar 
till Sverige som är engagerade i att minska riskerna för katastrofer i sitt hemland 
Filippinerna. här i Sverige berättade de om sitt arbete bland annat på Kärrtorps 

 sjukdomar och oönskade graviditeter, ofta inte uppfylls. I många delar av 
världen har majoriteten av unga sex innan de fyllt 18, samtidigt som det finns 
starka förväntningar från omgivningen på att särskilt flickor inte ska ha haft 
sexuellt umgänge innan de gifter sig. 

Plan Sveriges stöd till området ungas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa handlar om 
att öka ungdomars kunskap i ämnen som sexualitet, sex, jämställdhet, identitet och 
reproduktion. Det handlar också om att stärka ungdomar att kunna diskutera eller 
säga nej till sex och att bryta tabun och stigmatisering kring ungas sexualitet. För att 
öka ungas kunskap på området samarbetar Plan ofta i lokala partnerskap gentemot 
hälsokliniker och ungdomsmottagningar, bland annat i Egypten. Arbetet är nära sam
manflätat med arbetet mot skadliga traditionella sedvänjor i landet där Plan Sverige 
under året arrangerat samtalsgrupper och seminarier för att sprida kunskap om sam
bandet mellan könsstympning och svåra problem kopplat till sex och reproduktion. 

Dessutom har Plan Sverige under året förberett en ansökan till Sidas så kallade 
Barnrättssatsning. Ett av de två tematiska områden som Plan Sverige söker stöd för 
är just ungas rätt till sexuell och reproduktiv hälsa, där Plan vill öka ungas tillgänglig
het till faktabaserad information kring sex och samlevnad samt till ungdomsmottag
ningar som är bättre anpassade efter ungas behov. 

Barns rätt till skydd och hjälp vid katastrofer, konflikter och 
andra nödsituationer
Katastrofer drabbar barn särskilt hårt. De löper större risk än vuxna att ska-
das fysiskt, att bli sjuka, traumatiserade och utsättas för övergrepp. Samtidigt 
kan barn och unga spela en viktig roll före, under och efter en katastrof.  
erfarenheten visar till exempel att återuppbyggnaden efter en katastrof blir 
mer framgångsrik om man tar vara på alla människors kapacitet i det lokala 
samhället – även barnens. 

Mellan 2000 och 2010 uppskattas 175 miljoner barn årligen ha drabbats av kata
strofer. Men i diskussionerna om klimatförändringen saknas ofta en viktig aspekt; 
att barn och unga i världens fattigaste länder drabbas hårdast men ofta har minst att 
säga till om. En studie som Plan under året genomförde tillsammans med institute 
for Development Studies (iDS) där barn och unga i Kenya och Kambodja intervjua
des, visade att de rättigheter som främst hotas är:
•	 rätten	till	liv	och	överlevnad
•	 rätten	till	utbildning

Plans ungdomsdelegater Tricia, 14 och André, 16, var de yngsta talarna vid Global Platform 
i Génève. här med moderatorn Siân Gardner. 
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slutade att starta en insamling till ett givarland. högsta prioritet gavs åt barn som 
tvingats fly från sina hem kring regionen Sendai i nordöstra Japan, ett av de värst 
drabbade områdena där extremt kallt väder med snö försvårade situationen både 
för drabbade och hjälparbetare. insatserna bestod bland annat i distribution av var
ma kläder, vatten och sanitet, mat och hälsovård. Plan erbjöd även psykosocialt stöd 
till barn samt satte upp aktivitetscenter där barn fick möjlighet att leka och aktivera 
sig. några månader efter katastrofen startades mediegrupper för barn och unga där 
de själva kan producera media och få göra sina röster kring katastrofen hörda.

Flyktingbarn i liberia
Plan Sverige startade under året även en insamling för ivorianska barn och unga 
som flydde över gränsen till liberia efter politiska strider i Elfenbenskusten. Bland 
annat startade Plan lekverksamhet på trygga platser i lägren för de mindre barnen 
och skola för barn i skolåldern och sportaktiviteter och barnrättsklubbar för äldre 
barn. Plan renoverade också byggnader som kan fungera som skolor i området. 

Glad över att vara tillbaka i skolan efter de svåra översvämningarna – trots att det är varmt 
och de nya möblerna inte kommit än. Plan och lokala partners bygger och renoverar 
skolor samt förser elever med skolböcker, böcker och uniformer i projektet ”Getting 
children back to school” som genomförs i tre distrikt i södra Punjab, Pakistan. 
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gymnasium i Stockholm. De och Plans ungdomsråd hade också en dag tillsammans 
då de lärde sig mer om varandras arbete och funderade kring möjliga samarbeten. 

ungdomarna medverkade även tillsammans med Plan Sverige vid Global 
Platform for Disaster Risk Reduction, ett stort Fnmöte i Genève som i maj 2011 
samlade 2 000 forskare och regeringsmedlemmar samt representanter från orga
nisationer och näringsliv för att diskutera och sätta ut riktningen för arbetet med 
riskreducering framöver.

Plans arbete i katastrofer
Under verksamhetsåret inträffade flera allvarliga katastrofer. Vid sidan av 
att distribuera mat, vatten och andra förnödenheter arbetar Plan ofta i en 
katastrof med att ge psykosocialt stöd till traumatiserade barn och att skyd-
da barn från övergrepp eller annan exploatering. Plan prioriterar även att 
snabbt få igång en fungerande skolverksamhet genom att upprätta tillfälliga 
skolor.

Översvämningarna i Pakistan 
översvämningarna som drabbade Pakistan sommaren 2010 var den värsta natur
katastrofen i landets moderna historia. Monsunregn lade en femtedel av landet un
der vatten och 21 miljoner människor tvingades fly. Plan, som funnits i Pakistan 
sedan 1997 och har ett väletablerat samarbete med lokala organisationer, bidrog 
initialt med akuta insatser såsom skydd, mat, rent vatten, hygienartiklar samt infor
mationsmöten om hälsa och psykosocialt stöd riktat mot barn och kvinnor. Efter en 
tid övergick arbetet till ett långsiktigt stöd där stor vikt lades vid att låta barn kom
ma tillbaka till skolan och att ge utblottade familjer en försörjning genom ”cashfor
work”program där människor erbjuds att delta i avlönat återuppbyggnadsarbete. 

innan översvämningarna drabbade landet hade Plan arbetat med att engagera 
barn i riskreduceringsprojekt i tre distrikt, med fokus på barns och ungas roller och 
rättigheter i katastrofer. Bland annat deltog barn och ungdomar i att göra riskbe
dömningar av sina närområden och i att ta fram beredskapsplaner. äldre tonåringar 
utbildades i att bygga plattformar som skydd mot översvämningar. De fick även 
träning i hur man håller koll på vattennivåer i floder och varnar samhället om nivån 
stiger, medverkade i katastrofövningar och tog simlektioner.

Jordbävningen i Japan
i mars 2011 skakades Japan av en kraftig jordbävning och en efterföljande tsunami, 
en katastrof så omfattande att Plan för första gången i organisationens historia be
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»Lyssna på oss«
Den tolfte januari 2012 är det två år sedan Haiti drabbades av 
den förödande jordbävningen som dödade nästan 300 000 
människor och gjorde en miljon hemlösa.
nu ska Haiti byggas upp. Men är de styrande beredda att lyssna 
på de unga? 

Trafiken rör sig långsamt. överallt ligger rester av raserade hus och varenda öppen 
plats i huvudstaden PortauPrince har förvandlats till ett tältläger. 

Trots att det gått snart två år sedan katastrofen är haitis huvudstad alltjämt ett 
enda stort kaos med det raserade presidentpalatset som en overklig kuliss mitt i 
centrum. Fortfarande lever över 600 000 människor i tältläger. Återuppbyggnad 
pågår, men det går långsamt, alltför långsamt tycker de flesta som lever här.

De flesta är också överens om att det inte räcker med att bara bygga upp det 
som varit. haiti måste återuppbyggas på ett hållbart sätt så att husen klarar kom
mande katastrofer och miljön inte ytterligare försämras. i biståndet kallar man detta 
för Build back better. Frågan är om de som styr är beredda att lyssna på de unga 
som ska leva i landet den dag nästa jordbävning kanske inträffar?

Av haitis befolkning är nästan två tredjedelar barn och ungdomar. En av dem är 
Jean Ederson Albhonse som är 21 år. Jean har länge varit aktivt i olika ungdoms
grupper och han ingår i redaktionen för radiostationen »Vwa Ti Moun Yo« (Vår 
egen röst) som stöds av Plan. 

Sommaren 2011 deltog Jean som en av nio ungdomar från haiti i Fn:s högnivå
möte om ungdomars situation.

– Vi fick berätta om vad vi tyckte var viktigt och behövde göras i framtiden. Vid 
sidan om huvudmötet i new York var det också ett särskilt möte där vi diskuterade 
vilken roll unga kan ha i återuppbyggnaden av haiti, berättar Jean.

Men frågan är vad man gjorde av den kunskap och de önskemål som Jean och de 
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andra framförde i new York. Politiker, Fn och andra styrande låter allt oftare unga 
medverka vid möten och konferenser. Men hur mycket är man – när det verkligen 
gäller – beredda att inkludera ungdomar i beslutsprocessen?

– Vi blev väldigt positivt mottagna på mötet i new York och presidentens fru har 
senare varit i kontakt med oss. Men ofta känner vi oss inte involverade, det är som 
om samhället inte räknar med oss, menar Jean.

Ser man till vad som gjorts på haiti verkar han åtminstone delvis ha rätt. när  
Fn gjorde sin stora analys av behoven efter jordbävningskatastrofen (postdisaster 
needs assessment, PDnA) var det ingen som hade en tanke på att fråga de som är 
unga. Men detta hindrade inte många unga från att själva formulera vad de såg som 
viktigt för återuppbyggnaden. Med stöd av Plan genomförde barn och ungdoms
grupper runt om i landet egna möten där de diskuterade vad just de tyckte var vik
tigast. En del av det som man kom fram till har sedan förts vidare till politiker och 
biståndsgivare. under den senaste valkampanjen på haiti fick ungdomar med stöd 
från Plan också träffa, intervjua och fråga ut politiker om vad de tänkte göra för lan
dets många barn och ungdomar.

Vi träffar Jean i en av förstäderna till PortauPrince. inte långt därifrån ligger ett 
jättelikt läger där mer än tiotusen människor bor i mer eller mindre tillfälliga hus, 
utan något att flytta tillbaka till. Rent vatten, sjukvård och utbildning hör självklart 
till det som de unga också tycker är viktigt. Men när jag frågar Jean nämner han inte 
hus eller skolor i första hand – utan internet och ny teknik. Och trots att rasmassorna 
från jordbävningen inte på långa vägar är bortförda, trots att koleran fortfarande 
sprids och politikerna bråkar är Jean optimistisk:

– Visst, det finns mycket fattigdom här, men vi har också möjligheter. Fast utan 
ny teknik kan landet aldrig utvecklas. Det är inte genom att bli snickare eller hårfri
sörskor som vi kan bygga upp haiti. Problemet är att det är dyrt att använda inter
net på haiti och det finns få möjligheter till datautbildningar. De finns inget fiber
nätverk och de ställen där internet finns är alla kommersiella. Men om vi ska kunna 
utvecklas i framtiden måste vi ha modern iTteknik. Det är där som framtidens jobb 
finns – också för oss som bor på haiti.

Fakta:
haiti är det fattigaste landet i den västra hemisfären. Av haitis nio miljo
ner invånare lever 70 procent på under två dollar om dagen och av dem är 
förmodligen mer än hälften barn och ungdomar. Jordbävningen förstörde 
mängder av skolor och huvudstadens universitet förstördes nästan helt. 
Många lärare dödades också i jordbävningen. Behoven är enorma och ett av 
de stora problemen är samordningen mellan olika givare och att staten har 
väldigt liten kapacitet när det gäller att utveckla landet.

Plan har arbetat på haiti sedan 1973. huvuddelen av arbetet sker utanför 
huvudstaden PortauPrince. För Plan på haiti är det akuta katastrofarbetet 
till största delen avslutat och man går mer och mer tillbaka till det långsiktiga 
arbetet på framför allt landsbygden.

Att stärka barns och ungas deltagande är en central del i Plans arbete på 
haiti.

– De unga utgör en klar majoritet av befolkningen och det är därför vi 
arbetar så hårt för att biståndsgivarna och politikerna ska lyssna på dem. Om 
unga får chans att delta i beslut och diskussioner så kan de verkligen göra 
skillnad, säger JoAnn Garnierlafontant, som arbetar på Plan haiti.

Jean Ederson Albhonse.
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Plan Sverige bedriver politisk påverkan gentemot Fn, reger-
ingar och andra aktörer. Det gör vi tillsammans med andra 
organisationer inom civila samhället, samt med övriga Plan, 
för att uppnå ökad och bättre tillämpning av barns rättigheter. 
Under året har Plan Sverige bland annat fortsatt att arbeta 
för ett tilläggsprotokoll till Barnkonventionen och med att 
öka kunskapen om den afrikanska barnrättsstadgan. 

Plan Sverige får konsultativt status i eCoSoC
i juli 2010 tilldelades Plan Sverige särskild konsultativ status hos Fn:s ekonomiska 
och sociala råd, ECOSOC, vilket skapar bättre möjligheter för påverkansarbete  inom 
Fnsystemet. Den konsultativa statusen gör att Plan Sverige aktivt kan bidra till i ar
betet i ECOSOC och dess underorgan, till exempel Fn:s kvinnokommission och Fn:s 
kommission för hållbar utveckling. Det ger dessutom möjlighet att arbeta närmare 
hela Fnsystemet och dess organ i bland annat new York och Genève.  

tilläggsprotokollet till Barnkonventionen ett steg närmare målet                                              
Trots att i princip alla världens länder har ratificerat Barnkonventionen kränks mil
jontals barns rättigheter varje dag. Svårigheterna för barn att påtala kränkningar 
är dessutom stora och det är långt ifrån självklart att nationella instanser existerar, 
är tillgängliga för barn eller agerar när en kränkning har skett. Varje stat har ansvar 
för att det finns en instans dit barn kan vända sig när deras rättigheter har kränkts. 

Initiera och medverka i 
svenskt och internationellt 
påverkansarbete

inrättandet av en internationell klagomekanism skulle göra det möjligt för barn och 
deras ombud att föra fram klagomål till Fn:s barnrättskommitté i Genève mot stater 
som inte uppfyller detta ansvar. 

Plan Sverige har i Sverige lett och drivit frågan om behovet av tilläggsproto
kollet sedan 2008 och lyckats engagera ett 15tal svenska organisationer att sluta 
upp kring frågan. Arbetet fortsatte under året i form av debattartiklar och möten 
med berörda departement, politiker och tjänstemän för att betona vikten av att den 
svenska regeringen ställer sig bakom förslaget om att upprätta en klagomekanism. i 
slutet av 2011 antogs tilläggsprotokollet av Fn:s generalförsamling.

Plan Sverige förbereder högnivåmöte om utvecklingseffektivitet i Sydkorea
Plan Sverige har under året fortsatt att delta aktivt i förberedelserna inför det fjär
de högnivåmötet om utvecklingseffektivitet som hålls i sydkoreanska Busan i no
vember 2011. inte minst har Plan Sverige aktivt medverkat i det globala nätverket 
”Open Forum for Civil Society Organisation Development Effectiveness”, som be
står av organisationer som arbetar med bistånd och utveckling. Ett av nätverkets 
övergripande mål är att utveckla en samsyn kring vad som krävs för att stärka civil
samhällesorganisationernas effektivitet i utvecklingsarbetet. nätverkets slutsatser 
har under året formulerats i ett ramverk som ska presenteras i Busan. Plan Sveriges 
medverkan har bestått i att en medarbetare suttit i styrgruppen för Open Forum 
som representant för internationella Plan. Dessutom har Plan Sverige tillsammans 
med andra ramorganisationer till Sida aktivt medverkat i en nationell styrgrupp 
med uppgift att inom ramen för Open Forum genomföra en konsultation i Sverige.  

Den afrikanska barnrättsstadgan
Plan Sverige fortsatte även arbetet med att sprida information och öka kunskapen 
om den afrikanska barnrättsstadgan både i Sverige och utomlands. Bland annat ar
rangerade Plan ett seminarium i Stockholm om barns rättigheter i Afrika tillsammans  
med Sida, Rädda Barnen och Föreningen för utvecklingsfrågor. 

Barnrättsstadgan är unik för Afrika och bygger till stor del på Fn:s barnkonven
tion men är anpassad till det afrikanska samhället – till exempel är skrivningarna 
starkare kring skadliga sedvänjor och barnäktenskap. Kopplat till stadgan finns en 
afrikansk expertkommitté för barns rättigheter och välfärd som övervakar att stad
gan implementeras. Både stadgan och kommittén har låg kännedom och systemet 
är i stort behov av resurser för att kunna leva upp till sitt mandat och fungera ef
fektivt. Plan Sverige och Rädda Barnen tog under året gemensamt fram en uppda
terad upplaga av en handbok för det civila samhället om det afrikanska systemet 
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för mänskliga rättigheter, inklusive barns rättigheter, som lanserades på seminariet.
Plan Sverige initierade även ett arbete med att stötta den afrikanska expertkommit
tén, ett projekt som genomförs av fem organisationer och ska öka kunskapen om 
den afrikanska barnrättsstadgan bland det civila samhället samt hjälpa kommittén 
att bättre kunna bedriva sitt arbete. Projektet ska även stärka kopplingen mellan 
kommittén och andra politiska och juridiska institutioner i syfte att tydligare lyfta 
fram barns rättigheter på den politiska agendan. 

Flickors rättigheter
Plan har sedan 2007 publicerat årliga rapporter  
om flickors rättigheter i serien ”Because i am a girl: 
The State of the World’s Girls”. Årets rapport, som  
publicerades den 22 september 2010, hade titeln 
”Digital and urban Frontiers: Girls in a Changing 
landscape”. Rapporten beskriver hur såväl stads
miljö som den snabbt växande nya tekniken både  
innebär hot och möjligheter för flickor i fattig 
dom. Rapporten skickades ut till drygt 100 be 
slutsfattare, myndigheter och ideella organisa 
tioner. i oktober 2010 skedde en opinionsbild 
ande kampanj som byggde vidare på rappor
tens tema. Kvinnliga bloggare fick då möjlighet 
att sprida Plans information om flickors rättig
heter på sina bloggar.
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Cities have the potential to make countries rich, and for many, cities are a 

symbol of hope for a better life. But in reality, city life can mean exclusion 

and increased hardship. this is true for the urban poor, particularly girls and 

young women. the opportunities that present themselves are real, but so 

are the risks and multiple deprivations associated with the urban divide. girls 

with nowhere to live, no family support and no job can end up on the street, 

in unsafe relationships and unable, through poverty, to take advantage of the 

education and health facilities that do exist… ‘the State of the World’s girls 

2010’ focuses on the particular arenas of the city and cyberspace, rapidly 

growing areas where girls will be at risk but where opportunities abound… 

We must make it our responsibility to ensure that both cities and the internet 

are safe and girl-friendly.

anna K. tibaijuka 
Under-Secretary-general and executive Director 
United nations human Settlements programme 

(Un-habitat)
Why Girls? 
plan, drawing on more than 70 years’ experience of international 

development in over 60 countries, recognises that discrimination against girls 

and women is one of the main underlying causes of child poverty. girls and 

boys have the same entitlements to human rights, but they face different 

challenges in accessing them. girls are more likely to be pulled out of school, 

have less access to medical care, and are often fed less. they experience more 

violence and sexual harassment just because they are girls and are expected 

to work hard on domestic chores which make it more difficult for them to 

study. this lack of opportunity and care is unfair and unjust. Yet we know 

that investing in girls and young women has a disproportionately beneficial 

effect in alleviating poverty for everyone; not only the girls themselves but 

their families, communities and entire countries. everyone benefits, including 

boys and men. that argument chimes with the issues of justice and equality 

of opportunity, and is another reason why plan is making its ‘Because I am a 

girl’ campaign one of its flagship priorities in the years ahead.

Nigel Chapman Ceo plan International

keeping in touch in Bangalore.p h o t o g r a p h :  t a r I Q  a n D  S t a n  t h e k a e k a r a

Because I am a girlt h e  S t a t e  o f  t h e  W o r l d ’ S  G i r l S  2 0 1 0Digital and Urban Frontiers:girls in a Changing Landscape
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Öka engagemang och  
resursmobilisering 
 
Plan Sverige arbetar för att öka kunskapen i Sverige om barns 
rättigheter och kränkningar av dessa, kopplat till utvecklingsfrå-
gor. genom ökad förståelse vill vi skapa engagemang framför allt 
bland unga och våra faddrar. I insamlingsarbetet eftersträvar vi 
en bred finansieringsbas och ökade intäkter från privatpersoner, 
institutioner och näringsliv.

resursmobilisering
under verksamhetsåret samlade Plan Sverige in 241 mil
joner kronor. Den största delen kom från privata givare, 
Plans faddrar i Sverige, men en växande andel utgörs av 
medel från Sida och andra institutioner. Av de totala intäk
terna gick 82,3 procent till ändamålet medan 17,7 procent 
gick till kostnader för insamling och administration. 

Bidrag från allmänheten
Fadderbidrag
Plans insamlade medel utgörs främst av fadderbidrag. under året bidrog Plan 
Sveriges 70 000 faddrar med 156 miljoner kronor till Plan, där den största delen var 
barnfaddrar och en mindre andel temafaddrar. Bidragen från faddrarna var något 
lägre än under föregående år, en global trend som organisationen tydligt behandlar 
i den globala strategi som antogs av hela organisationen i juni 2011. i strategin läggs 
stor vikt vid att Plan ska nå ännu fler barn med våra utvecklingsprogram, bland an
nat genom att identifiera nya sätt för privatpersoner att bidra till Plans arbete. 

Insamlingskampanjer
För att rekrytera faddrar och samla in pengar till Plans verksamhet bedrevs under 
året ett antal insamlingskampanjer, bland annat: 

Dansfeber – under hösten dansade ett stort antal kända svenskar i direktsänd
ning i TV4 i programmet Dansfeber som var ett samarbete mellan TV4 och Plan där 
intäkterna gick till Plan. Programmet var en vidareutveckling av samarbetet med 
TV4, som i många år sänt Faddergalan, och syftade till att sprida kunskap om Plans 
arbete och rekrytera nya faddrar. Programmet sändes under åtta lördagskvällar och 
avslutades med en galakväll.

Julkampanj 2010 – inför julen såldes gåvokort i form av födelsebevis för 50 kro
nor i Plans webbshop och i Mios butiker. Syftet var att uppmärksamma och stödja 
Plans arbete med att förse barn med ett födelsebevis.

Insamlingar till katastrofer
under året inträffade flera allvarliga katastrofer i de länder där Plan arbetar. Plan 
Sverige startade insamlingar till bland annat följande insatser:

Pakistan – Katastrofen efter översvämningarna i Pakistan var enorm. Plan fanns 
på plats i Pakistan sedan många år och kunde snabbt komma igång med en insam
ling som främst uppmärksammades genom tvsändningarna i Dansfeber under hös
ten 2010.

liberia – För att stödja ivorianska flyktingbarn i liberia, som flytt den politiska 
krisen i Elfenbenskusten, inledde Plan en insamling riktad mot allmänheten och mot
tog dessutom 2 miljoner kronor inom ramen för Sidas stöd för humanitära insatser. 
Med bidraget kunde Plan utrusta barnvänliga platser och förskolecenter, dela ut 
skolpaket och ge barn psykosocialt stöd.

Kamerun – Omkring 8 000 människor insjuknade i kolera i Kamerun i slutet av 
verksamhetsåret, där Plan inledde insatser för att begränsa den dödliga smittan. 
informationsspridning via dörrknackning av så kallade kolerasoldater och utdelning 
av tvål och vätskeersättning var viktiga delar av detta arbete. Plan arbetade även 
med barnteatergrupper för att utbilda barn och deras föräldrar genom kortare pjä
ser om kolera och hur sjukdomen kan förebyggas. Medicinsk utrustning och läke
medel distribuerades även till landets överbelastade kliniker. Sida bidrog med 1,45 
miljoner kronor till Plans arbete.

Institutionella medel 
Genom institutionellt stöd kan Plan Sverige direkt stödja projekt i programländerna, 
inte bara med finansiering utan även med kompetensutveckling eller stöd till påver

82,3% 
till ändamålet

11,1% till kostnader 
för insamling

6,6% till kostnader 
för administration
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kansarbete. under året har Plan Sverige tagit emot institutionella bidrag från bland 
annat Sida, Eu, Postkodlotteriet och Radiohjälpen.

Sida: Plan Sverige är en av den svenska biståndsmyndigheten Sidas 15 ramorganisa
tioner, vilket innebär att Plan är en långsiktig partner inom det svenska utvecklings
samarbetet och kan söka medel för utvecklingsprogram. Plan Sverige samarbetade 
fortsatt under året med två avdelningar på Sida, SidaCiVSAM som ger stöd till verk
samhet som syftar att stärka det civila samhällets mobilisering och SidahuM som 
ger bidrag till humanitära insatser efter katastrofer. under året ingick Plan Sverige 
ett nytt ramavtal med SidaCiVSAM för perioden 2011–2013 på totalt 139 miljoner 
kronor för projekt i Kamerun, Kina, Pakistan, Egypten, Malawi, Zambia, Colombia, 
Guatemala, östtimor och Rwanda. Bidraget från SidahuM var under året 16,3 mil
joner kronor och dessutom bidrog Sida med 4,5 miljoner kronor för arbetet med 
Afrikanska barnrättsstadgan.

radiohjälpen: under året fick Plan drygt 1,6 miljoner kronor för projektet ”Progressiv 
avskaffning av barnarbete i Kairo med omnejd” som syftar till att arbeta med barn, 
föräldrar och arbetsgivare för att förebygga att barn börjar arbeta och hjälpa dem som 
redan arbetar. Projektet riktar sig till 750 barn och Plan kommer även att engagera sig 
på nationell nivå i frågan i syfte att påverka regering och lagstiftning.

Postkodlotteriet: Den årliga utdelningen från Postkodlotteriet gav Plan Sverige 
drygt 11 miljoner kronor, vilka gick till insatser i totalt 8 projekt. några av dessa länder 
var Egypten, haiti, Malawi och El Salvador där sammanlagt 40 000 barn och unga 
nåddes av arbetet. Dessutom fick Plan och Rädda Barnen 9,3 miljoner kronor för ge
mensamma insatser i Zambia inom Millenniemålen om minskad barnadödlighet och 
förbättrad mödrahälsa.  

Företagssamarbeten 
Att arbeta tillsammans med näringslivet blir allt viktigare för den ideella sektorn. 
under året arbetade Plan fram en företagsstrategi med det långsiktiga målet att 
öka kännedomen om Plan inom Företagssverige, att samla in medel och att skapa 
relationer med ett antal strategiskt valda företagspartner. under året var donatio
nerna från företagen närmare 3 miljoner kronor, och bland de större samarbetena 
märks Accenture, Mio Möbler, Polarn o. Pyret, Bosch, Blocket, Semantix och STS 
language Schools. 

Volontärer och översättare
På Plan Sverige arbetar cirka 240 volontärer och översättare. De flesta arbetar någ
ra timmar per månad, men vi tar även emot praktikanter för längre tid. Plan Sverige 
erbjuder även daglig verksamhet. 

ett ökat engagemang 
en del av Plan Sveriges uppdrag är att öka engagemanget för och kunskapen 
om barns rättigheter. Det gör vi bland annat genom att ge förutsättningar för 
faddrar, unga och andra att engagera sig. 

engagerade faddrar 
Plan har många engagerade faddrar, bland annat våra fadderambassadörer. Fadder
ambassadörerna är ofta faddrar som besökt Plans arbete i det land där fadderbarnet 
bor. Att ha besökt Plans arbete ger ofta faddern en unik förståelse för verksamheten 
vilket är av stort värde när det handlar om att skapa engagemang i Sverige för barns 
rättigheter. De faddrar som vill bli fadderambassadörer erbjuds en utbildning om 
utvecklingsfrågor och barns rättigheter. under året har två av dessa utbildningar 
genomförts med 26 nya ambassadörer. 

Fadderambassadörerna har sedan gjort lokala insatser såsom föredrag, insam
lingar och presentationer om Plan och barns rättigheter. En av Plans fadderambas
sadörer valdes genom fadderrådslaget, där faddrar får nominera kandidater till sty
relsen och sedan rösta på dessa, under året in i Plans styrelse. 

Fadderträffar och resor 
För att öka medvetenheten och engagemanget för Plans frågor anordnas ett an
tal fadderträffar per år, där både faddrar och allmänhet inbjuds att delta. Detta år 
genomfördes träffar på Gotland, i Gävle samt i örebro där Plan presenterade verk

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 ge  
bort överskottet till välgörenhet. Pengarna som Postkodlotteriet delar ut når 35  
olika organisationer och genom Postkodsstiftelsen stöttas ytterligare ett antal orga 
nisationer verksamma inom områden som mänskliga rättigheter, djur, natur och miljö.  
2010 delade Postkodlotteriet ut 771 miljoner kronor till dessa organisationer.  
Sedan starten 2005 har 1,8 miljarder kronor delats ut till organisationernas arbete. 
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samheten, informerade om ett temafadderskap och fick en resepresentation av en 
fadderambassadör.

Som fadder i Plan har man även möjlighet att besöka sitt fadderbarn och Plans 
projekt i fadderbarnets område. under året genomfördes gruppresor till Egypten, 
Peru och Burkina Faso. På resan till Peru, där 18 faddrar deltog, besöktes bland an
nat ett par av Plans fältkontor. i lima fick gruppen ett varmt välkomnande på en 
skola där Plan vidareutbildar lärare och arbetar för att förbättra kvaliteten på utbild
ningen. Faddrarna besökte även skolans trädgårdsprojekt och ekologiska odlingar. 

En av grupperna reste under tre timmar genom Anderna för att nå den lilla orten 
Paucartambo där de träffade en mycket engagerad ungdomsgrupp som genom den 
lokala radion spred information om barns rättigheter och våld mot barn. Ett cent
rum för barns tidiga vård och utveckling besöktes även, där mödrar bland annat 
fick möjlighet att kontrollera att barnen inte är i riskzonen för undernäring. utöver 
gruppresorna genomfördes 48 individuella fadderbarnsbesök under året.

Plan Sveriges ungdomsråd 
Plan Sveriges ungdomsråd (PuR) är en grupp på tolv ungdomar mellan 13 och 18 år 
från hela Sverige. PuR har under året fortsatt att löpande säkerställa att ungdomars 
röster i Plan Sverige blir hörda. PuR nominerar en ledamot och en observatör till 
Plan Sveriges styrelse.

i augusti skickade Plan Sverige en internationell ungdomsdelegation bestående 
av åtta barn och unga från Sverige, Ghana, liberia, Storbritannien, nederländerna 
och Belgien till European Development Days (EDD) i Bryssel. Från Sverige deltog 
två ungdomar från PuR. Årets EDD fokuserade på Fn:s Millenniemål och ungdoms
delegationen fanns på plats för att försäkra sig om att de globala ledarna lyssnar på 
barn och unga när de fattar beslut som påverkar barnens liv. De deltog i panelen vid 
seminarier, informerade besökare om barns rättigheter och gav rekommendationer 
till beslutsfattare om hur de ska jobba vidare med Millenniemålen och om barns rätt 
att bli lyssnade till.     

PuR har därutöver varit i Oslo där de nordiska Planländernas ungdomsråds
representanter träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma 
opinionsbildande kampanjer för barn och unga. PuR har även hållit workshops om 
Barnkonventionen runt om i skolor i Sverige samt hållit i en halvdagsutbildning i 
konventionen för personal och volontärer på Plan Sveriges kontor. Medlemmarna 
har även deltagit i nätverket för barnkonventionens årliga ministerhearing och re
kryterat nya medlemmar. PuR rapporterar kontinuerligt om sin verksamhet på sin 
blogg: pur.plansverige.org

ett utökat engagemang för unga i Sverige
ungas möjligheter till engagemang och deltagande är en viktig del av Plan Sveriges 
verksamhet. Varje vecka kontaktas Plan av engagerade ungdomar med frågor om 
vår verksamhet, Barnkonventionen och hur man som ung kan engagera sig i Plan. 
Som ett led i att möjliggöra för ett ökat engagemang för unga i Sverige startade 
under våren 2011 Plans nya informationsprogram med namnet Barns röster och 
rättigheter. 

Programmet gjorde att Plan Sverige kunde utöka ungdomsverksamheten till 
att omfatta inte bara PuR utan lokala grupper i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
nio Planinstruktörer mellan 18 och 23 år påbörjade under året en utbildning som 
ger utökade kunskaper i Barnkonventionen, Plans verksamhet, temat ”Barns rättig
heter i ett förändrat klimat” och hur man engagerar andra – kunskaper som in
struktörerna ska sprida vidare i sina lokala nätverk. under hösten 2011 påbörjar 
Planinstruktörerna sitt arbete med att utbilda och engagera unga mellan 12 och 20 
år. informationsprogrammet, som är finansierat av Sida, kommer att pågå till 2013. 

2009 deltog ungdomar från bland annat Belgien, indonesien och Sverige på den stora 
mässan Eu Green Week i Belgien.

FO
TO

: 
 P

lA
n



34  |  ÅRSBOK 2011 ÅRSBOK 2011 |  35

      tema: 
Barns deltagande 2011

RePORtage

FO
TO

: 
Ju

li
A

 B
Jö

R
n

E/
G

lO
B

A
l 

R
EP

O
R

Ti
n

G

      tema: 
Barns deltagande 2011

RePORtage



36  |  ÅRSBOK 2011 ÅRSBOK 2011 |  37

      tema: 
Barns deltagande 2011

RePORtage 

»Vi märker att barn  
kan förändra«
– Så här ser vår by ut. På ena sidan av stora vägen ligger alla hus 
och på andra sidan ligger skolan, hälsokliniken och kyrkan. Varje 
dag när vi ska gå till skolan måste vi gå över vägen. Hade de 
vuxna frågat oss skulle vi ha sagt att skolan måste ligga på 
samma sida som husen. 

Det säger Romeo, 12 år, och visar en modell över byn Biadé i centrala Togo. Modellen 
är en del av en utställning gjord av medlemmarna i en av Plan Togos barnklubbar.

i Sokodé längre norrut samlas 15 ungdomar som är med i Planklubben Afrique 
espoir, Afrikas hopp. Klubben har funnits i sju år och ungdomarnas röster har blivit 
allt starkare och det är inte bara Plan som vill höra vad de tycker:

– när en ny skola skulle byggas i Sokodé hade vi ett möte med myndigheterna 
som ville ha råd om var den skulle ligga. Det är också vanligt att föräldrar som sett 
oss framträda ber om hjälp när de har problem med sina ungdomar. Det är ganska 
vanligt att elever vill hoppa av skolan och det är lättare för dem att lyssna på oss än 
på sina föräldrar, säger Achraf 14 år.

ungdomarna har samlats under ett stort Adjikokoloträd. Den jättelika trädkro
nan brer ut sig ovanför den roströda sanden och snart ska ungdomarna informera 
om barns rättigheter med hjälp av gatuteater.

– Vi kallar oss Afrikas hopp för att vi vill förändra vårt samhälle. Det är inte lätt, 
men vi har vant oss och vi är inte längre blyga och rädda. De vuxna har börjat lyss
na och vi kontaktas ofta när beslut ska tas som påverkar barn och unga, berättar 
Esther, 18 år, som varit med i Afrique espoir sedan klubben startade.

Plan konsulterar alltid med både vuxna och barn i de byar där nya projekt planeras. 
För några år sedan inledde Plan Togo en omfattande satsning på att bygga latriner 

på skolor. Samtalen med eleverna visade att flickorna var rädda att gå på toa letten 
för att de kände sig otrygga och det framkom att övergrepp skett. Plan Togo beslu
tade efter det att alltid bygga åtskilda pojk och flicktoaletter på skolorna.

– Bra skoltoaletter är nödvändigt för att fler flickor ska gå i skolan, förklarar 
Messan Azanlekor, på Plan Togo.

För två år sedan antogs en barnrättslag i Togo. Plan Togo blev ombedd av reger
ingen att delta i förarbetet till lagen:

– Vårt viktigaste bidrag var att vi fick igenom att barn skulle involveras i arbetet, 
att barn skulle få berätta om vad de ville att lagen skulle innehålla och vilka svårig
heter den skulle motarbeta, berättar Messan Azanlekor.

Esther och några av hennes kamrater från Afrique espoir deltog på tre arbetsmö
ten där representanter från regeringen lyssnade på dem och de lyckades påverka 
hur flera paragrafer utformades.

– när vi berättar om det förstår de vuxna att unga är framtiden och att de måste 
lyssna och ta vara på oss. Många föräldrar vill inte att deras barn ska vara med i klub
barna, de vill hellre att barnen ska hjälpa till hemma. Men när de ser vad vi klarar 
ändrar de sig. Klubbarna har gjort att barnen har fått en starkare roll i familjen och 
samhället. Vi märker varje dag att barn kan förändra, säger Esther.

Det är dags för ungdomarna i Afrique espoir att dra igång sin föreställning i skug
gan under Adjikokoloträdet. när hassane börjar trumma och dammet yr om föt
terna på Sadat och habina som dansar en traditionell dans samlas snart folk från 
husen och marknaden intill. Borgmästaren och fyra byäldste sitter på rad på varsin 
plaststol och klappar händerna i takt med trumman.

ungdomarna i Afrique espoir är beredda att uppträda så fort det finns en folk
samling – på skolor, bröllop eller fester och de åker ut till byar och lockar snabbt 
publik till sin föreställning. De underhåller med sång, dans och poesi och berättar 
samtidigt om barns rättigheter, protesterar mot barnäktenskap och barnhandel och 
informerar om hiv.

– när man känner till barnens rättigheter förstår man vad man kan göra för sitt 
land. utan unga blir det ingen förändring, säger Achraf.
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Öka kännedomen om  
Plan i Sverige 

 
Att öka kännedomen om Plan och vårt arbete för att stärka 
barns rättigheter är viktigt både för Plan Sverige och för den 
globala organisationen. Under året togs ytterligare ett steg 
för att tydligare skapa en gemensam identitet för alla Plans 
kontor, världen över.

En viktig del av Plans nya globala strategi som antogs vid Medlemsrådets möte i juni 
2011, är vikten av att arbeta fram riktlinjer för hur vi ännu bättre kan arbeta för att 
nå ut med vår vision och våra budskap. Parallellt med att denna tas fram har Plan 
Sverige under året inlett arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform.   

För att öka kännedomen om Plan och våra prioriterade frågor har vi under året 
arbetat för att nå ut till både allmänheten och Plans viktigaste målgrupper på olika 
sätt; genom pressmeddelanden, direktkontakter med journalister, medverkan på 
seminarier, debattartiklar, i ungdomsnätverk och genom faddrar. Vi har medverkat 
i olika mediekanaler för att sprida kunskap och information om barns rättigheter, 
och genom tvprogrammet Dansfeber ökade kännedomen om organisationen hos 
allmänheten tydligt. även Plans närvaro i nya medier har ökat under året och bland 
annat för vi kontinuerligt diskussioner eller svarar på frågor från faddrar och andra 
på vår Facebooksida.

Plan Sveriges faddrar, PuR och våra ungdomsinstruktörer är alla viktiga ambassa
dörer för Plan. De bidrar till att i sina nätverk sprida kunskap och skapa engagemang 
för utvecklingsfrågor, barns rättigheter och för Plans arbete inom andra områden.   

Den viktiga kontakten med våra faddrar sker via brevutskick, rapporter om fad
derbarnet och barnets familj eller om temat som faddern stödjer. Varje fadder får 

även årligen en landrapport som sammanfattar Plans arbete i fadderbarnets land 
under året.

Dessutom får samtliga faddrar tidningen Barnens framtid fyra gånger per år. 
Varje nummer har ett särskilt tema, och under året har följande ämnen behandlats: 

•		 Plans	arbete	med	att	förbättra	situationen	för	minoritetsbefolkningar
•		 Barn	och	unga	som	drabbats	av	översvämningarna	i	Pakistan
•		 Vikten	av	att	alla	barn	får	ett	födelsebevis	och	därmed	rätt	till	skola,	vård	m.m.
•		 Möten	med	Plans	engagerade	faddrar

Däremellan får faddrar flera gånger per år Plans nyhetsmejl med uppdaterad infor
mation om vad som händer inom organisationen.
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Utvärdering, uppföljning 
och kontroll
 

Att ta emot och förvalta pengar från privatpersoner, institutio- 
ner eller företag är en förtroendefråga. Plan arbetar med att 
ständigt förbättra sina kontroll- och uppföljningsstrukturer så 
att alla medel används korrekt och så effektivt som möjligt. 

Att utvärdera resultat
Alla Plans utvecklingsprogram följs upp och utvärderas noggrant. Fokus ligger på 
att kontrollera att alla medel används effektivt och att programmen bidrar till att 
skapa hållbara förbättringar för barn. 

Begreppet ”effektivitet i utvecklingsarbetet” hamnade i fokus år 2005 när Paris
deklarationen antogs. utgångspunkten var att skapa en handlingsplan för att göra 
biståndet mer effektivt, bland annat genom att öka mottagarländernas inflytan
de och ansvar, och att givarländerna ska samordna sig bättre med varandra. inom 
ramen för Parisdeklarationen arbetar civila samhällets organisationer, till exempel 
Plan, fram principer för hur vi ska utvärdera och följa upp effekten av våra insatser.

För att mäta hur effektivt Plans programarbete är, använder vi definitionen ”till 
vilken grad Plans program bidrar till att stärka rättighetsinnehavares (barns) och 
skyldighetsinnehavares (statliga institutioner, vårdnadshavare m.fl.) kapacitet att 
skapa långsiktigt hållbara miljöer där barns rättigheter respekteras, skyddas och 
uppnås.”  

Effektiviteten utvärderas gentemot olika måttstockar, främst hur Plans arbete 
bidrar till att uppfylla Barnkonventionen, men även hur vi bidrar till uppfyllandet av 
Millenniemålen eller nationella strategier för att minska fattigdomen. 

Plans mål är bidra till en värld där alla barns rättigheter respekteras. Men Plan 
kan inte ensamt skapa ett sådant samhälle. Yttersta ansvaret för förverkligandet av 
Barnkonventionen vilar hos de stater som undertecknat konventionen, men vi är 
många aktörer förutom beslutsfattare som arbetar för att nå målet, till exempel fri
villigorganisationer, näringsliv, Fn med flera. Eftersom det är svårt att mäta i vilken 
utsträckning just Plan bidrar till de förbättringar som sker, har vi utarbetat en modell 
som beskriver Plans olika grader av inflytande över resultaten av vårt arbete.

Kontrollsfären: Plan bedriver program på lokal nivå vars resultat vi till fullo an
svarar för och har kontroll över, till exempel inrättandet av ungdomsklubbar på en 
skola. Genom denna insats når Plan de barn som går i den skolan och kan följa upp 
arbetet och resultaten på nära håll.

Inflytandesfären: För att kunna adressera beslutsfattare arbetar Plan ofta till
sammans med andra aktörer. Till exempel kan Plan samarbeta med skolmyndigheter 
i att ta fram en plan som ökar barns skydd mot våld i skolan. Genom insatsen nås alla 
barn som omfattas av den nya planen, men förbättringen berodde inte bara på vår 
insats eftersom flera aktörer bidrog till resultatet.  Därmed delar även Plan ansvaret 
för insatsen med andra aktörer.

Intressesfären: Plan strävar efter att Barnkonventionen ska följas i alla dess 
 delar – men det ligger utanför Plans mandat och möjlighet att uppfylla det målet.  
Däremot ligger det i vårt intresse och är vårt ansvar att säkerställa att allt vi gör bi
drar till uppfyllandet av ett barnvänligt samhälle. 
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riskhantering
Eftersom Plan bedriver verksamhet i riskfyllda länder och under riskfyllda förhållan
den ställs krav på att vi har ett välutvecklat system för riskanalys och riskhantering. 
Både internationella Plan och Plan Sverige arbetar i enlighet med iSO 31000 ”Risk 
management. Principles and guidelines” som bland annat omfattar riskanalyser, do
kumentation, analys av externa och interna faktorer samt information om uppfölj
ning och utvärdering. utöver de ordinarie kontroll och uppföljningsstrukturer som 
syftar till att minimera risker för korruption och andra oegentligheter finns även en 
Code of conduct, Whistle blowingpolicy, Antifraud and anticorruption policy och 
tydliga rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras och rapporteras.

extern och intern granskning
Plan Sverige och internationella Plan granskas årligen av PwC. Därutöver granskar 
Sida kontinuerligt Plan Sveriges interna kontroll och styrning. inom internationel
la Plan finns en internrevisionsfunktion som besöker samtliga landkontor minst en 
gång per varje treårsperiod, och som bland annat granskar den finansiella redovis
ningen och effektiviteten i verksamheten. 

Intern styrning och kontroll
Plan Sverige är medlem i FRii, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Därmed rap
porterar Plan Sveriges styrelse årligen hur organisationen tillämpar FRii:s kvalitets
kod, som gäller för samtliga FRii:s medlemsorganisationer. Koden syftar till att öka 
transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra 
styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet. Plan 
Sveriges kodrapport finns att läsa på www.plansverige.org.

Kostnader för insamling och administration
i och med att Plan Sverige har flera 90konton granskas organisationen dessutom av 
Svensk insamlingskontroll. För alla organisationer med 90konton gäller bland an
nat att högst 25 procent av de insamlade medlen får användas till insamling och ad
ministration. För Plan Sverige var den siffran 17,7 procent under verksamhetsåret. 
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Hur ändamålet främjats under året
Arbete som finansieras av svenska faddrar, allmänhet och företag
Fadderbidrag, enskilda gåvor och bidrag från företag kanaliseras till Plans program 
genom internationella Plan som bedriver verksamhet i regionerna latinamerika, 
asien, västafrika samt södra och Östra afrika. verksamheten bedrivs inom åtta fokus
områden: 

•	 Barns	rätt	till	en	hälsosam	start	i	livet
•	 Barns	rätt	till	sexuell	och	reproduktiv	hälsa	inklusive	HIV-förebyggande	
 och behandling
•	 Barns	rätt	till	en	rimlig	levnadsstandard
•	 Barns	rätt	till	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	
•	 Barns	rätt	till	rent	och	säkert	vatten	och	hygieniska	sanitära	anläggningar

Drygt	17	000	svenska	barnfaddrar	bidrog	under	verksamhetsåret	månatligen	 till	
Plans verksamhet i latinamerika och omkring 16 500 faddrar till Plans arbete i 
asien. nära 14 000 faddrar bidrog till arbetet i södra och Östra afrika och 12 500 
till verksamheten i västafrika. Därutöver bidrog Plan sveriges cirka 10 000 tema
faddrar	till	utvecklingsprojekt	inom	särskilda	teman	i	en	del	av	dessa	regioner.

Programverksamhet med finansiering av institutionella medel 
Med	institutionella	medel,	till	exempel	från	Sida	och	EU,	bidrar	Plan	Sverige	även	till	
andra	program	och	projekt	i	programländerna.	Plan	Sverige	bidrar	med	finansiering,	
kapacitetsbyggande	och	kompetensutveckling.	Plan	Sverige	bidrar	också	med	kata
strofstöd	till	akutinsatser	och	återuppbyggnad.	Institutionella	medel	bidrar	till	att	ge	
Plan	en	möjlighet	att	agera	snabbt	vid	humanitära	katastrofer.

Under	året	erhöll	Plan	Sverige	bidrag	från	Sida/CIVSAM	på	34,4	miljoner	kronor.	I	
detta	ingår	en	del	av	det	nya	ramavtal	på	totalt	139	miljoner	kronor	som	tecknades	
för	perioden	2011–2013	samt	del	av	en	ettårig	förlängning	för	2010	av	det	tidigare	
ramavtalet	 för	 2006–2009.	 Medlen	 från	 Sida/CIVSAM	 fördelades	 under	 året	 till	
insatser	i	Kambodja,	Kina,	Pakistan,	Egypten,	Malawi,	Zambia,	Colombia,	Guatemala	
samt	Östtimor	och	Rwanda	som	tillkom	i	det	nya	avtalet.	Ramavtalen	har	bidragit	
till	Plans	arbete	inom	områden	som	skydd	av	barn	från	våld	och	andra	övergrepp,	
barns rätt till meningsfullt deltagande samt stärkandet av aktörer inom det civila 

förvaltnIngSberättelSe 
Plan	 International	 Sverige	 Insamlingsstiftelses	 styrelse	 avger	 härmed	 redovisning	
för	verksamheten	under	året	2010-07-01	till	2011-06-30.

Information om verksamheten
Plan international är en av världens största internationella barnrättsorganisationer. 
Plan international sverige insamlingsstiftelse (Plan sverige) är medlem i internatio
nella 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 res
pekteras.  

Plan Sveriges mål: att tillsammans med internationella Plan bidra till hållbara för
bättringar för barn i utsatthet runt om i världen så att deras rättigheter blir kända, 
respekteras,	skyddas	och	uppnås.	Plan	Sverige	bidrar	till	att	Barnkonventionen	för
verkligas. 

Plan Sveriges roll: Plan sverige ser som sin roll att bidra till det övergripande målet 
genom att
•		 bidra	med	såväl	finansiellt	stöd	som	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	Centred	Community	
Development. Detta innebär att Plan i utvecklingsprogrammen arbetar tillsammans 
med	barn	och	ungdomar	för	att	skapa	utrymme	och	plats	för	dem	att	förverkliga	
sina rättigheter, 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.
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Insamling och finansiering 
Plan	Sveriges	verksamhet	finansieras	främst	genom	bidrag	från	faddrar,	företag	och	
institutionella givare. största delen av de insamlade medlen kom under året fortsatt 
från individuella givare via Plans traditionella barnfadderskap samt temafadderskapen 
Flickafadder,	Skolfadder,	Katastroffadder	och	under	året	nystartade	Minoritetsfadder	
där Plan arbetar för att stärka rättigheterna för minoritetsbefolkningar i asien. Totalt 
bidrog	faddrarna	med	drygt	156	miljoner	kronor	under	året,	att	jämföra	med	164	mil
joner	under	föregående	år.	Resultatet	för	insamling	av	enstaka	gåvor	uppgick	till	cirka	
2,8	miljoner	kronor	(3,4).	

Donationerna	 från	 företagen	uppgick	 till	 närmare	3	miljoner	kronor	 (2,4).	Under	
året arbetade Plan fram en företagsstrategi med det långsiktiga målet att öka kän
nedomen om Plan inom näringslivet, att samla in medel och att skapa relationer 
med ett antal strategiskt valda företagspartners.

Under	året	har	ett	antal	insamlingskampanjer	genomförts,	främst	Dansfeber	i	TV4,	
julkampanj	2010	samt	ett	flertal	insamlingar	till	katastrofer.	Plan	Sverige	har	under	
året	påbörjat	ett	arbete	med	att	utveckla	nya	insamlingsmetoder	och	stärka	Plans	
varumärke	i	syfte	att	på	sikt	öka	andelen	insamlade	medel	från	den	privata	sektorn.	
Detta	innebär	att	Plan	Sverige	under	året	ökat	sin	totala	insamlingskostnad	med	3,6	
procentenheter	till	11,1	procent	(se	tabell	över	nyckeltal	på	sid	57).						

Informationsaktiviteter om barns rättigheter
Utöver	det	informationsarbete	som	finansierades	av	Sida/CIVSAM	och	som	gäller	barns	
rätt i ett förändrat klimat, har Plan sverige fortsatt att sprida information och enga
gera allmänheten i frågan om en individuell klagorätt gällande barnkonventionen, 
om	Plans	arbete	med	minoritetsbefolkningar,	kring	flickors	rättigheter,	den	afrikanska	
barnrättsstadgan m.m. Förutom egna kanaler och genom media har Plan sverige 
också arrangerat olika seminarier. 

Plan Sveriges faddrar
Fadderavdelningen för en löpande dialog med Plan sveriges faddrar om frågor som 
rör Plan, fadderskapet, hur bidragen används och om resultatet av Plans arbete. 
Kommunikationen	sker	via	vår	egen	tidning	Barnens	framtid,	via	telefon,	nyhetsmejl	
och brev. Dessutom har fadderträffar genomförts på gotland, i gävle samt i Örebro. 
Årets	gruppresor	för	faddrar	gick	i	år	till	Egypten,	Peru	och	Burkina	Faso.

 

samhället	som	verkar	för	barns	rättigheter.	Det	nya	ramavtalet	bygger	vidare	på	det	
gamla,	men	bidrar	därutöver	även	till	riskreducerings-	och	katastrofförebyggande	
arbete samt stöd till civila samhällets utvecklingseffektivitet. Även Plan sveriges in
formationskampanj	”Barns	rättigheter	i	ett	förändrat	klimat”	som	syftar	till	att	öka	
kunskapen	 om	 barns	 rättigheter	 i	 relation	 till	 klimatförändringen	 har	 finansierats	
genom	fortsatt	stöd	från	Sida/CIVSAM.

Sida/HUM	bidrog	med	16,3	miljoner	kronor	till	humanitära	insatser	i	Benin,	Burkina	
Faso,	Kamerun,	Haiti,	Liberia,	Pakistan	och	Filippinerna.	Sida	bidrog	även	med	4,5	
miljoner	till	Plans	arbete	för	att	stärka	Afrikanska	Expertkommittén	för	barns	rättig-
heter och välfärd. 

Under	året	har	Plan	Sverige	kunnat	bidra	till	projekt	i	Ghana,	Nicaragua	och	Pakistan	
med	medel	från	EU-kommissionen.	Projektet	i	Ghana	syftar	till	att	stärka	rättigheter	
för	barn	i	konflikt	med	lagen.	I	Nicaragua-projektet	stödjer	Plan	lokala	barnrättsor
ganisationer	att	genom	påverkansarbete	möjliggöra	för	ökade	investeringar	i	barn	
och	unga	inom	hälsa	och	utbildning.	Projektet	i	Pakistan	bidrar	till	att	utbilda	poliser	
i	mänskliga	rättigheter	med	tyngdpunkt	på	barns	rättigheter.

Programverksamhet med finansiering från Postkodlotteriet, Radiohjälpen 
samt Operation Dagsverke
Den	årliga	utdelningen	från	Postkodlotteriet	gav	Plan	Sverige	drygt	11	miljoner	kro
nor,	vilka	gick	till	insatser	i	totalt	åtta	projekt	i	bland	annat	Egypten,	Haiti,	Malawi	
och	El	Salvador	där	sammanlagt	40	000	barn	och	unga	nåddes	av	arbetet.	Utöver	
detta	erhöll	Plan	och	Rädda	Barnen	ett	gemensamt	bidrag	på	9,3	miljoner	kronor	
från	Postkodlotteriet	för	ett	projekt	i	Zambia	som	Rädda	barnen	och	Plan	genomför	
tillsammans.   

Under	året	fick	Plan	även	drygt	1,6	miljoner	kronor	för	stöd	till	arbetet	med	att	stärka	
rättigheter	och	möjligheter	för	barn	som	lever	på	gatan	i	Egypten	från	Radiohjälpen.	
Projektet	riktar	sig	till	750	barn	och	Plan	kommer	även	att	engagera	sig	på	nationell	
nivå	i	frågan	i	syfte	att	påverka	regering	och	lagstiftning.

i årets resultaträkning redovisas även den första inbetalningen (av tre) på cirka 
1,3	miljoner	kronor	av	de	medel	som	samlades	 in	 i	Plan	Sveriges	samarbete	med	
Operation	Dagsverke.	De	insamlade	medlen	går	till	ett	projekt	i	Sydsudan	som	bi
drar	till	att	öka	antalet	flickor	som	går	i	skolan.		
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Kansli och medarbetare
Den	omorganisation	som	påbörjades	2010	för	att	bättre	möta	Plan	Sveriges	stra-
tegiska prioriteringar slutfördes under året. antalet anställda i koncernen var under  
verksamhetsåret	i	snitt	51	heltidstjänster	(48)	varav	48	(45)	i	Plan	Sveriges	Insam-
lingsstiftelse. 

Volontärer och praktikplatser
Under	året	har	cirka	240	volontärer	och	översättare	(250)	arbetat	ideellt	på	Plan	
sverige. 

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 Brismar-Skoog (minister vid sveriges ständiga representation vid 
Europeiska	Unionen)
Marika Fahlén (diplomat med mångårig Fnerfarenhet)
Filippa Annersten	(observatör	från	Plan	Sveriges	Ungdomsråd)
Sven Hessle (professor i internationellt socialt arbete)
Julia Grip	(ledamot	nominerad	av	Plan	Sveriges	Ungdomsråd)
Magnus Zaar	(egen	företagare,	Zaar	Communication)
Catharina Limmerfelt (affärsutvecklare) abb – valdes in under året
Björn Mothander	(advokat	1993–2009)	–	valdes	in	under	årets	sista	styrelsemöte
Sven Britton	(professor	i	infektionssjukdomar	vid	Karolinska	institutet)	 
–	lämnade	styrelsen	under	året
Anders Wijkman (vice ordförande Tällberg Foundation samt romklubben)  
–	lämnade	styrelsen	under	året

Under	året	har	styrelsen	haft	fem	protokollförda	sammanträden.

Plan	har	ett	ungdomsråd	 (PUR)	som	under	året	bestod	av	tolv	ungdomar	mellan	
13	och	18	år.	PUR	konsulteras	av	kansliet	för	att	säkerställa	att	barn-	och	ungdoms
perspektivet	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,	Cajsa	
Wiking,	insamlingschef,	Ulrika	Borefelt,	administrativ	chef	samt	t.f.	informationschef	
Jenny	Haraldsson	Molin.	
Revisor	 i	Plan	Sverige	och	Plan	Produktion	är	PwC	med	Jonas	Grahn	som	påskri
vande revisor.

FRII:s kvalitetskod
Plan sveriges kodrapport ligger liksom föregående år i en separat rapport vid sidan 
av verksamhetsberättelsen. kodrapporten har inte varit föremål för granskning av 
organisationens revisor.

Plan Sveriges framtida utveckling
I	juni	antog	internationella	Plan	vid	sitt	årliga	medlemsförsamlingsmöte	ett	nytt	glo
balt strategidokument som gäller till och med 2015. Plan sverige stod som värdar 
för	detta	möte	som	ägde	rum	i	Mariefred.	Strategin	definierar	ett	tydligt	mål	 för	
hela	organisationen:	att	nå	så	många	barn	som	möjligt,	i	synnerhet	de	som	är	mar
ginaliserade	eller	 exkluderade,	med	utvecklingsprogram	 som	ger	 långsiktigt	 håll
bara	förbättringar.	Plan	har	därmed	en	tydlig	målsättning	att	växa	och	att	ständigt	
förbättra kvaliteten på vårt arbete. en annan viktig ambition är att ännu mer bli en 
enad	organisation	samt	att	identifiera	nya	sätt	för	privatpersoner	att	bidra	till	Plans	
arbete	som	ett	komplement	till	nuvarande	 fadderskap.	Under	senare	år	har	Plan,	
såväl globalt som i sverige, noterat något minskade fadderintäkter samtidigt som de 
institutionella bidragen till verksamheten ökat.

Plan sverige är angelägna om att ha en balans mellan privata givare och institutio
nella	bidragsgivare	i	syfte	att	upprätthålla	ett	ekonomiskt	oberoende	och	engagera	
så	många	bidragsgivare	som	möjligt	för	barns	rättigheter.	

Under	föregående	verksamhetsår	genomfördes	därför	en	omorganisation	på	se
kretariatet	och	den	nya	insamlingsavdelningen,	som	har	resultatansvar	för	insamling	
från	privata	givare/faddrar,	har	med	stöd	från	Plan	Produktion	påbörjat	ett	långsik
tigt	arbete	att	stärka	Plans	varumärke	och	att	öka	det	privata	givandet	genom	nya	
insamlingskanaler och format. Detta arbete kommer fortsätta under de närmaste 
verksamhetsåren och förväntas generera intäkter i nivå med de insamlingsmål som 
finns	definierade	i	Plan	Sveriges	långsiktiga	finansieringsstrategi	inför	2015.				

Samtidigt	arbetar	Plan	Sverige	vidare	med	att	öka	såväl	våra	intäkter	från	befintliga	
institutionella	givare	som	att	finna	nya	potentiella	bidragsgivare.		
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Strax	efter	verksamhetsårets	slut	drabbades	Afrikas	horn	av	den	värsta	svältkata
strofen på 60 år, som enligt Fn väntas pågå långt in i 2012. en kombination av ute
blivet	regn,	klimatförändring	och	ökade	matpriser	medförde	att	10	miljoner	män
niskor	riskerade	drabbas	av	svält.	Plan	inledde	akuta	insatser	i	Etiopien,	Kenya	och	
Sydsudan,	bland	annat	i	form	av	distribution	av	skolmåltider.	Förutom	att	måltiderna	
ger barn viktig näring, medför det även att föräldrar kan låta barnen gå kvar i skolan 
istället	för	att	tvingas	sätta	dem	i	arbete	för	att	bidra	till	familjens	försörjning.	Plan	
distribuerade även utsäde och kor och bedrev insatser för att förbättra vattenför
sörjningen	i	byarna.	Särskild	vikt	lades	också	vid	de	risker	som	flickor	och	unga	kvin
nor ställs inför vid svåra katastrofer. Flickor är ofta de som först blir utan mat när det 
inte	räcker	till	alla	och	den	ekonomiska	pressen	på	familjen	kan	leda	till	att	flickor	
gifts	bort	långt	innan	de	har	fyllt	18	år.

när denna förvaltningsberättelse skrevs hade Plan sverige samlat in totalt cirka 6,2 
miljoner	kronor	till	insatserna	på	Afrikas	horn,	varav	4	miljoner	från	Sida,	1,2	miljo
ner	från	Radiohjälpen	samt	1	miljon	kronor	från	privatpersoner	och	företag.						

Koncernen
i koncernen ingår Plan Produktion ab som är Plan sveriges helägda produktions 
bolag	avseende	TV-	och	filmproduktion,	publikationer	och	gruppresor.	Planshopen,	där	
faddrar tidigare kunde köpa produkter att skicka till sina fadderbarn, lades ned efter 
det internationella beslutet att inte längre förmedla enskilda gåvor till fadderbarn.  

Resultat och ställning
Under	de	senaste	5	åren	har	Plan	Sveriges	totala	intäkter	ökat	med	15	procent.	Plan	
Sverige	samlade	under	året	in	närmare	241	miljoner	kronor,	jämfört	med	226	miljo
ner under föregående år. av dessa stod faddrarnas regelbundna bidrag för cirka 156 
miljoner	kronor	(164).	Majoriteten	av	övriga	verksamhetsintäkter	består	av	insam
lade	medel	från	Radiohjälpen,	Postkodlotteriet,	allmänhet	och	företag	samt	bidrag	
från	Sida	och	EU.	
      
Plan sveriges insamlade medel förs regelbundet över till Plans internationella ut
vecklingsprogram via Plans huvudkontor i storbritannien. Den totala summan över
förda	medel	uppgick	under	 året	 till	 181,3	miljoner	 kronor	 (162,3).	Plan	Sveriges	
insamlings-	och	administrationskostnader	uppgick	under	verksamhetsåret	till	17,7	
procent	av	de	totala	intäkterna	(15,2).	Enligt	Svensk	Insamlingskontroll	får	max	25	
procent av insamlade medel användas till insamling och administration.

 

Nyckeltal, Plan Sverige 2011 2010 2009 2008 2007

Totala	intäkter	TSek	 240 830	 225 833	 211 684	 206 732	 209 258

Insamlade	medel/totala	intäkter	 75%	 81%	 85%	 90%	 92%

Bidrag	Sida	&	EU/totala	intäkter	 24%	 16%	 15%	 10%	 8%

Insamlingskostnader/totala	intäkter	 11,1%	 7,5%	 10,6%	 8,6%	 6,9%	

Administrationskostnader/totala	intäkter		 6,6%	 7,6%	 8,4%	 9,1%	 8,2%

summa insamlings och administrations
kostnader/totala	intäkter	 17,7%	 15,2%	 19,0%	 17,8%	 15,1%

Antalet	anställda	 48	 45	 46	 39	 36

Plan sverige placerar aldrig insamlade medel i aktier eller värdepapper utan på ränte
bärande bankkonton.

resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår i 
övrigt	av	efterföljande	resultat-	och	balansräkningar	med	noter.
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ModerStIftelSe 
balanSräknIng 2011.06.30 

  

 Not 2011 2010

  SEK SEK
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 8  

Imateriella anläggningstillgångar

Dataprogram	 	 2	332	934	 3	075	140

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier	 	 754	976	 454	272

Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier	svenskt	dotterbolag	 9	 1	000	000	 100	000

Summa anläggningstillgångar  4 087 910 3 629 412

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Fordring	hos	dotterbolag/netto	 	 0	 687	637

Kundfordringar	 	 102	363	 82	780

Övriga	fordringar	 	 151	316	 328	548

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 10	 10	656	417	 956	163

summa kortfristiga fordringar	 	 10	910	096	 2	055	128

Kassa	&	bank	 	 16	726	028	 48	234	447

Summa omsättningstillgångar  27 636 124 50 289 575

SUMMA TILLGÅNGAR  31 724 034 53 918 987

ModerStIftelSe reSultaträknIng 
2010.07.01–2011.06.30

 Not 2011 2010

  SEK SEK
VERKSAMHETSINTÄKTER   

Fadderbidrag	 1	 156	332	789	 163	927	886

Övriga	insamlade	medel	 2	 25	279	818	 19	540	205

Bidrag	Sida	 	 55	233	804	 34	751	245

Bidrag	Allmänna	arvsfonden	och	Socialdepartementet		 0	 3	876	250

Bidrag	EU	 	 3	096	378	 2	494	283

Övriga	intäkter	 3	 887	087	 1	243	371

Summa verksamhetsintäkter  240 829 876 225 833 240

   

VERKSAMHETSKOSTNADER 5  

Ändamålskostnader: 

			Internationella	program	 	 -192	536	954	 -171	138	550

			Nationella	program	 	 -15	274	776	 -19	013	911

Insamlingskostnader	 	 -26	670	124	 -16	991	161

Administrationskostnader	 	 -15	900	968	 -17	242	767

Summa verksamhetskostnader  -250 382 822 -224 386 389

   

Verksamhetsresultat  -9 552 946 1 446 851

   

Resultat från finansiella investeringar 6  

Ränteintäkter	och	valutakursvinster	 	 814	447	 317	497

räntekostnader och valutakursförluster  5 001 216 258

Summa resultat från finansiella investeringar  809 446 101 239  

 

Årets resultat  7 -8 743 500 1 548 090

   

Fördelning av årets resultat      

Årets	resultat	enligt	resultaträkningen	(se	ovan)	 	 -8	743	500	 1	548	090

Förändring	av	reserverade	medel	avseende	ändamålet		 8	743	500	 -1	548	090

	Kvarstående	belopp	för	året/förändring	balanserat	kapital	 0	 0
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KONCERN   
reSultaträknIng 2010.07.01–2011.06.30 

 Not 2011 2010

  SEK SEK
VERKSAMHETSINTÄKTER   

Fadderbidrag	 1	 156	332	789	 163	927	886

Övriga	insamlade	medel	 2	 25	279	818	 19	540	205

Bidrag	Sida	 	 55	233	804	 34	751	245

Bidrag	Allmänna	Arvsfonden	och	Socialdepartementet		 0	 3	876	250

Bidrag	EU	 	 3	096	378	 2	494	283

Övriga	intäkter	 3	 977	308	 1	379	053

Försäljning	varor	&	tjänster	 4	 5	158	171	 4	193	012

Summa verksamhetsintäkter  246 078 268 230 161 934

   

VERKSAMHETSKOSTNADER 5  

Ändamålskostnader:  

			Internationella	program	 	 -192	536	954	 -171	138	550

			Nationella	program	 	 -18	158	170	 -19	013	911

Insamlingskostnader	 	 -26	670	124	 -16	991	161

administrationskostnader  18 000 265 21 021 164

Inköp	varor	&	tjänster	 	 -229	806	 -533	822

Summa verksamhetskostnader  -255 595 319 -228 698 608

   

Verksamhetsresultat  -9 517 051 1 463 326

   

Resultat från finansiella investeringar 6  

Ränteintäkter	och	valutakursvinster	 	 846	562	 321	680

Räntekostnader	och	valutakursförluster	 	 -5	002	 -219	108

Summa resultat från finansiella investeringar  841 560 102 572

Resultat efter finansiella investeringar  -8 675 491 1 565 898

Skatt	 	 -17	605	 -22	314

Årets resultat 7 -8 693 096 1 543 584

ModerStIftelSe 
balanSräknIng 2011.06.30   

   

 Not 2011 2010

  SEK SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital	 7	 	

Ändamålsbestämda	medel	 	 9	005	905	 17	749	409

reserverat kapital  5 000 000 5 000 000

Summa eget kapital  14 005 905 22 749 409

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder	 	 1	552	822	 2	225	975

skuld hos dotterbolag, netto  555 121 0

Skuld	till	EU,	Sida	och	Allmänna	Arvsfonden	 11	 7	586	894	 9	382	001

Övriga	skulder	 	 1	221	992	 6	074	029

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 12	 6	801	300	 13	487	573

Summa kortfristiga skulder  17 718 129 31 169 578  

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  31 724 034 53 918 987

   

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

ställda säkerheter  inga inga

ansvarsförbindelser  inga inga
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koncern   
balanSräknIng 2011.06.30 
     

 Not 2011 2010

  SEK SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital	 7	 	

Ändamålsbestämda	medel,	inkl	årets	resultat	 	 9	005	905	 17	749	405

Balanserat	kapital	 	 63	063	 12	659

reserverat kapital  5 000 000 5 000 000

Summa eget kapital  14 068 968 22 762 064

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder	 	 2	135	366	 2	560	781

Skuld	till	EU,	Sida	och	Allmänna	arvsfonden	 11	 7	586	894	 9	382	001

Övriga	skulder	 	 1	300	361	 6	325	767

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 12	 7	030	782	 13	849	575

Summa kortfristiga skulder  18 053 403 32 118 124

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   32 122 371 54 880 188

   

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

ställda säkerheter  inga inga

ansvarsförbindelser  inga inga

koncern   
balanSräknIng 2011.06.30   

 Not 2011 2010

  SEK SEK
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar 8  

Imateriella anläggningstillgångar   

Dataprogram	 	 2	332	934	 3	075	140

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier	 	 785	939	 466	198

Summa anläggningstillgångar  3 118 873 3 541 338

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Varulager	 	 0	 227	430

Kundfordringar	 	 107	210	 251	301

Övriga	fordringar	 	 197	954	 360	220

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 10	 10	683	507	 963	863

summa kortfristiga fordringar  10	988	671	 1	802	814

Kassa	&	bank	 	 18	014	827	 49	536	040

Summa omsättningstillgångar  29 003 498 51 338 854

   

SUMMA TILLGÅNGAR  32 122 371 54 880 192
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KONCERN   
kaSSaflödeSanalyS 

  2011 2010

  SEK SEK
Löpande verksamheten   

Verksamhetsresultat	 	 -9	517	051	 1	463	326

Avskrivningar	 	 1	618	761	 1	373	514

Justeringar	för	övriga	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet			*	 -4	 -961	123

Erhållen	ränta	 	 846	562	 321	680

Betald	inkomstskatt	 	 -17	605	 -22	314

Övriga	räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 -5	002	 -219	108

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  -7 074 339 1 955 975

    

Ökning	(-)/Minskning	(+)	av	fordringar	 	 -9	185	857	 916	773	

Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	skulder	 	 -14	064	721	 26	052	164

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -30 324 917 28 924 912

   

Investeringsverksamheten  

Förvärv	av	immateriella/materiella	anläggningstillgångar	 -1	196	296	 -271	959
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 196 296 -271 959

Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	likvida	medel	 	 -31	521	213	 28	652	953
Likvida	medel	vid	årets	början	 	 49	536	040	 20	883	087

Likvida medel vid årets slut  18 014 827 49 536 040

*	Justeringar	avser	ingående	balans	i	eget	kapital	beroende	på	att	skuld	till	Plan	International	
som redan kostnadsförts tidigare betraktades som eget kapital men från och med 2010 
betraktas som Övriga skulder.

redovISnIngS- och värderIngSPrIncIPer
koncern och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredo visnings
lagen,	Bokföringsnämndens	allmänna	råd	och	FRIIs	Styrande	riktlinjer	för	årsredo-
visning.		I	årsredovisningen	har	även	vissa	upplysningar	lämnats	som	krävs	av	Svensk	
insamlingskontroll (sFi). 

i koncernredovisningen ingår dotterföretag där stiftelsen direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande 
infly	tande.

koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotter
bolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och 
skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. i koncernens egna kapital ingår här
igenom endast den del av dotterbolagens 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 erhål
las. intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrätts
ligt 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 
perioden	då	gåvan	inbetalas.	I	den	mån	det	på	balansdagen	finns	avtalade	men	ej	er
hållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.  

Fadderbidrag 
avser det månatliga bidrag som faddrarna bidrar med till stöd för de lokala utveck
lingsprogrammen i Plans programländer.

Övriga insamlade medel
insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organi
sationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till 
insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer. Även medel från 
Radiohjälpen	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 av
drag	för	försäljnings-	och	hanteringskostnader	(exempelvis	eventuell	gåvoskatt).
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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,	Allmänna	Arvs-
fonden 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 utgörs i huvudsak av Tvproduktioner, leksaker, böcker samt fadderresor.              

VERKSAMHETSKOSTNADER
kostnaderna för en organisations verksamhetsdelar utgörs av kostnader för ända
målet	 respektive	kostnader	 för	 insamling	och	administration.	Under	detta	 räken
skapsår	 har	 förändringar	 gjorts	 i	 redovisningsprinciperna	 för	 vissa	 gemensamma	
kostnader.	Plan	Sveriges	 lokalkostnader	och	kostnader	 för	det	 IT-system	som	ad
ministrerar givare, PlansYs, har fördelats ut på respektive resultatenhet baserat på 
avdelning samt användare. internationella och nationella ändamålskostnader har 
omdefinierats.	 Internationella	 ändamålskostnader	 har	 tidigare	 år	 endast	 inklude
rat	överförda	medel	till	Plan	International	Inc.	Under	innevarande	räkenskapsår	har	
en	omdefinition	gjorts	och	under	denna	punkt	ryms	nu	även	Plan	Sveriges	kostna
der för det internationella programstödet som tidigare var inkluderade i nationella 
	ändamålskostnader.	Omräkning	för	föregående	år	har	gjorts.

Ändamålskostnader
Internationella ändamålskostnader
internationella ändamålskostnader består av medel överförda till Plan internatio
nal inc samt de kostnader Plan sverige haft för det internationella programstödet.

Nationella ändamålskostnader 
Nationella	 ändamålskostnader	 är	Plan	Sveriges	 kostnader	 för	policy/metodut
veckling, påverkansarbete på svenska biståndsaktörer och personalkostnader 

för detta faller därmed under denna rubricering. Även kostnader för opinions
bildande	verksamhet	i	de	fall	opinionsbildning	och	upplysande	verksamhet	lig
ger	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	kom
munikation	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	Dansfeber	
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, iTavdelningen 
och	ekonomiavdelningen	som	administrationskostnad.	Andra	kostnader	som	klassifi
ceras	som	administration	är	revision	(exklusive	revision	av	projektmedel),	försäkring
ar, kontorskostnader, material och porto. alla iT (med undantag för PlansYs) och 
andra	administrativa	system	betecknar	Plan	Sverige	som	administration.	

Inköp varor och tjänster
Inköp	av	varor	och	tjänster	utgörs	 i	huvudsak	av	leksaker,	böcker,	TV-produktion	
och fadderresor.    

TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med av
skrivningar.	Avskrivningar	görs	systematiskt	över	den	bedömda	nyttjandetiden.	När	
en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas till
gångens	restvärde.	Följande	avskrivningstider	tillämpas:	
Datorer	3	år
Datasystem	PlanSYS	5	år
inventarier 5 och 10 år
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Har	en	materiell	anläggningstillgång	på	balansdagen	ett	lägre	värde	än	det	bok
förda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värde
nedgången är bestående.

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	be
står främst av leksaker och böcker.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen	upprättas	enligt	den	indirekta	metoden,	det	vill	säga	den	utgår	
från	verksamhetsresultatet.	Det	redovisade	kassaflödet	omfattar	endast	transaktio
ner	som	medför	in-	eller	utbetalningar.	Som	likvida	medel	klassificeras	endast	kassa-	
och banktillgodohavanden. 

 

noter koncernen
Not 1 – Fadderbidrag 

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2011 2011 2010 2010

Traditionellt fadderskap	 146	377	787	 146	377	787	 157	186	799	 157	186	799

Temafadderskap	 9	955	002	 9	955	002	 6	741	087	 6	741	087	

Summa	 156	332	789	 156	332	789	 163	927	886	 163	927	886

Not 2 – Övriga insamlade medel 
   

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2011 2011 2010 2010

Radiohjälpen,	netto	 1	590	086	 1	590	086	 381	122	 381	122

FRII	Haiti	insamlingen	 43	000	 43	000	 1	324	697	 1	324	697

operation dagsverke	 1	273	410	 1	273	410	 0	 0

Allmänheten	&	mindre	företagsbidrag	 2	774	726	 2	774	726	 3	444	274	 3	444	274

Postkodlotteriet	 16	624	539	 16	624	539	 12	000	233	 12	000	233

Företag	 2	974	057	 2	974	057	 2	389	879	 2	389	879

Summa	 25	279	818	 25	279	818	 19	540	205	 19	540	205

    

Not 3 – Övriga intäkter    

Övriga	intäkter	består	framför	allt	av	administrationsbidrag	av	andra	givare	än	Sida	och	EU,	
hyresintäkter	samt	frakt	och	portointäkter	vid	försäljning	av	leksaker och böcker.   

Not 4 – Försäljning varor och tjänster
     
	Försäljningen	utgörs	i	huvudsak	av	TV-produktioner,	leksaker,	böcker	samt	arrangerade	
fadderresor.    
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 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2011 2011 2010 2010

Fördelning av pensionskostnader     

Generalsekreterare	 139	019	 144	077	 135	761	 140	729

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

Volontärer
Under	året	har	ca	240	volontärer	och	översättare	arbetat	ideellt	på	Plan	Sverige.		

Not 6 – Resultat och finansiella investeringar

Under	2011	gjordes	valutakursvinster	och	under	2010	valutakursförluster	på	det	euro-konto	
Plan	Sverige	enligt	EU:s	regler	måste	hålla.	Vinsterna	och	förlusterna	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	fluktuerat	under	den	tid	
medlen har funnits på bankkontot. 

Not 7 – Eget kapital    

 Ändamålsbestämda Reserverat Balanserat Årets Totalt
Moderstiftelse medel kapital kapital resultat eget kapital 

ingående balans	 17	749	405	 5	000	000	 	 	 22	749	405	

Årets	resultat	 	 	 	 -8	743	500	 -8	743	500

Disposition	av	årets	resultat	 -8	743	500	 	 	 8	743	500	 0

Utgående	balans	 9	005	905	 5 000 000	 0	 0	 14	005	905

 Ändamålsbestämda Reserverat Balanserat Årets Totalt
Koncernen medel kapital kapital resultat eget kapital 

ingående balans	 17	749	405	 5	000	000	 12	659	 	 22	762	064

Årets	resultat	 	 	 	 -8	743	500	 -8	743	500

Disposition	av	årets	resultat	 -8	743	500	 	 50	404	 8	743	500	 50	404

Utgående	balans	 9	005	905	 5 000 000	 63	063	 0	 14	068	968

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	kostnads-
posten Ändamålskostnader, internationella program, i resultaträkningen.

Reserverat	kapital	har	avsatts	enligt	beslut	av	styrelsen	som	en	likviditetsreserv	i	Stiftelsen.

Not 5 – Verksamhetskostnader    

Personal, löner & sociala kostnader 

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2011 2011 2010 2010

Medelantalet anställda

antal anställda 48 51 45 48

Varav	män	 13	 14	 12	 13

Andel	män	 27%	 27%	 27%	 27%

Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på  
1	880	timmar/år.	 	 	 	

    

Styrelseledamöter och ledningsgrupp    

Antal	styrelseledamöter	på balansdagen 11 15 11 14

Varav	män	 6	 7	 6	 7

generalsekreterare och ledningsgrupp 5 5 4 4

varav män 1 1 2 2

Löner och andra ersättningar    

Generalsekreterare	 762	931	 858	331	 740	273	 831	473

Programchef	(10	mån*)	 631	028	 631	028	 547	056	 547	056

Ekonomichef	(ord	10	mån	+	vik	2	mån**)	

(ord	2	mån	+	vik	12	mån*)	 496	270	 496	270	 482	272	 482	272

Insamlingschef	(8	mån**)	 370	373	 370	373	 0	 0

Kommunikationschef	(8	mån**)	 			435	815	 			435	815	 														622	796	 			622	796

Övriga	anställda	 16	017	611	 17	032	797	 14	169	006	 15	164	764

Totala löner och ersättningar	 18	714	028	 19	824	614	 16	561	403	 17	648	361

**	Anger	förhållanden	för	2011	
*	Anger	förhållanden	för	2010

Sociala	kostnader	 7	481	409	 7	913	724	 6	545	565	 7	003	240

(varav	pensionskostnader)	 1	396	843	 1	471	342	 1	285	467	 1	350	114

summan för pensionskostnader inkluderar lagstadgad iTPplan. Pensionspremier för samtliga 
anställda	följer	ITP-planen.
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Not 8 – Anläggningstillgångar    

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2011 2011 2010 2010

Immateriella Anläggningstillgångar    

IB	anskaffningsvärde	 5	125	232	 5	125	232	 5	125	232	 5	125	232

årets anskaffningsvärde 424 262 424 262 0 0

UB	anskaffningsvärde	 5	549	494	 5	549	494	 5	125	232	 5	125	232

IB	Avskrivningar	 -2	050	092	 -2	050	092	 -1	025	046	 -1	025	046

årets avskrivningar 1 166 468 1 166 468 1 025 046 1 025 046 

UB	Avskrivningar	 -3	216	560	 -3	216	560	 -2	050	092	 -2	050	092

UB	Bokfört	värde	
immateriella anläggningstillgångar 2 332 934 2 332 934 3 075 140 3 075 140

    

Materiella Anläggningstillgångar 

IB	anskaffningsvärde	 3	537	287	 3	642	158	 3	265	328	 3	370	199

Årets	anskaffningsvärde	 726	551	 772	034	 271	959	 271	959

UB	anskaffningsvärde	 4	263	838	 4	414	192	 3	537	287	 3	642	158

    

IB	avskrivningar	 -3	083	015	 -3	175	960	 -2	745	832	 -2	827	492

Årets	avskrivningar	 -425	847	 -452	293	 -337	183	 -348	468

UB	avskrivningar	 -3	508	862	 -3	628	253	 -3	083	015	 -3	175	960

UB	Bokfört	värde	
Materiella anläggningstillgångar 754 976 785 939 454 272 466 198

Finansiella Anläggningstillgångar    

ib anskaffningsvärde 100 000 0 100 000 0

Årets	anskaffningsvärde	 900	000	 0	 0	 0

UB	anskaffningsvärde 1 000 000 0 100 000 0

    

Summa anläggningstillgångar 4 087 910 3 118 873 3 629 412 3 541 338 

   

    

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

 2011 2011 2010 2010

Förutbetalda	hyror	 477	787	 477	787	 464	183	 464	183

Upplupna	inkomsträntor	 215	982	 234	084	 43	845	 43	845

Fordran Postkodlotteriet,  
beviljade	medel	ännu	ej	erhållna	 9	300	000	 9	300	000	 0	 0

Övrigt	 662	648	 671	636	 448	135	 455	835

Summa	 10	656	417	 10	683	507	 956	163	 963	863

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  
    

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2011 2011 2010 2010

Upplupna	semesterlöner	 1	355	620	 1	479	828	 1	567	943	 1	719	748

Upplupna	sociala	avgifter	 945	769	 984	795	 904	162	 951	859

Upplupen	särskild	löneskatt	 338	874	 356	415	 311	854	 366	895

Upplupen	kostnad	Rädda	Barnen,
del av fordran Postkodlotteriet, 
se	not	10	 3	744	694	 3	744	694	 0	 0

Övriga	upplupna	kostnader	 416	343	 465	050	 10	703	614	 10	811	073

Summa	 6	801	300	 7	030	782	 13	487	573	 13	849	575
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