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      Tema: 
     Flickors rättigheter

DeT här är Plan
Plan är en av världens största internationella barnrättsorganisationer som arbetar för 
och tillsammans med utsatta barn världen över. Plan grundades 1937 och Plan sverige 
startade verksamheten 1997.

Plans vision är en värld där alla barn kan förverkliga sina möjligheter och leva i sam
hällen som respekterar människors värdighet och rättigheter.

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 
barnets egna möjligheter att påverka sin framtid, främst genom att stärka dem i att 
ställa krav på sina beslutsfattare att bättre respektera barns rättigheter.

barn är aktörer som har potential att förändra sina samhällen om de ges möjlighet.
 
korT om Plan:
•     Plans arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter
•     Plan är religiöst och politiskt oberoende
•     Plans arbete möjliggör att 56 miljoner barn och deras familjer  
 själva kan påverka och förbättra sin livssituation
•     Plan Sverige är en självständig del av den internationella organisationen Plan
•     Plan Sveriges totala intäkter för 2011/2012 uppgick till drygt 300 miljoner kronor
 

Plan – för barns rättigheter

www.plansverige.org
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Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
ingen får diskrimineras.*

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i 
denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 
handikapp, börd eller ställning i övrigt.

*

ingen bestående lösning på de stora 
förändringarna i vår tid – från 
 klimat förändringar, politisk och 
ekonomisk instabilitet till fattigdom 
 – kan lösas utan fullt deltagande av 
världens kvinnor och flickor. Därför är 
det viktigt att uppmärksamma situationen 
för världens flickor. Genom att ge 
konkreta bevis och uppmana till 
handling, kan Plans rapporter och den 
globala kampanjen ”Because i am a Girl” 
hjälpa oss alla att arbeta vidare med 
jämställdhet på det individuella och 
kollektiva planet.

Michelle Bachelet, verkställande direktör på UN Women,  
i förordet till 2012 års ”Because I am a Girl”-rapport.

”
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

Ordföranden och 
generalsekreteraren  
har ordet
I årets årsbok har vi valt temat flickors rättigheter. varför då? varför väljer vi att 
fokusera på flickors rättigheter när plan är en barnrättsorganisation och därmed 
borde fokusera på alla barns rättigheter? Därför att flickor världen över dagligen dis
krimineras bara för att de är just flickor. inte minst flickor som växer upp i fattigdom 
riskerar att diskrimineras på ett sätt som hindrar såväl deras egen utveckling som 
samhällets utveckling i stort. 

Fortfarande är det långt kvar till att flickor i alla delar av världen får såväl börja 
skolan som avsluta sin skolgång i samma utsträckning som pojkar. allt för många 
flickor tvingas avbryta sin skolgång för att de förväntas hjälpa till hemma med hus
hållssysslor eller passning av småsyskon. varje dag riskerar i snitt 25 000 flickor 
som fortfarande är barn att ingå äktenskap. varje dag blir unga flickor mammor när 
de själva fortfarande är barn och dagligen utsätts unga flickor för övergrepp såväl 
i hemmet som i skolan. Många unga flickor bär på en rädsla just för att de är flickor.  
en rädsla som vi varken kan – eller får – tillåta. 

Under flera år har plan därför arbetat för att få till stånd en internationell Flickdag 
i syfte att på samma sätt som den 8:e mars, internationella kvinnodagen, kunna 
uppmärksamma flickors rättigheter världen över. Det var därför med stor glädje 
som vi tog emot Fn:s generalförsamlings beslut i slutet av 2011 om att inrätta en 
international Day of the girl Child. 

Den 11:e oktober var det dags att för första gången uppmärksamma internatio
nella flickdagen världen över.

Hösten 2012 gick också startskottet för den kampanj som vi och våra plankollegor 
i andra länder genomför i syfte att sätta fokus på flickors rättigheter: ”Because i am 
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a girl”. en mycket viktig förutsättning för att lyckas är dock att vi fortsatt arbetar 
för alla barns rättigheter och att vi därmed involverar såväl flickor som pojkar i vårt 
arbete. Utan pojkarnas kunskap och förståelse för hur viktigt det är att unga flickors 
rättigheter respekteras kommer vare sig vi eller någon annan kunna bryta diskrimi
nineringen av flickor. vår förhoppning är därför att den årsbok du nu håller i handen 
inte bara bidrar till att beskriva plan sveriges arbete under året som gått utan också 
skapar en förståelse för varför plan i år och de kommande åren kommer fokusera så 
mycket av vårt arbete på flickors rättigheter. Men för att nå reell förändring i detta 
så kommer vi fortsatt arbeta för alla barns rättigheter – och det gör vi självklart till
sammans med såväl flickor som pojkar. 
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

Det här är Plan
Plan är en av världens ledande barnrättsorganisationer. vår vision är en värld där 
alla barn kan förverkliga sina möjligheter och leva i samhällen som respekterar män
niskors värdighet och rättigheter. plans arbete utgår från Fn:s konvention om bar
nets rättigheter som nästan alla världens länder har skrivit under och ratificerat. 
ändå fortsätter övergreppen. Därför kan arbetet för barns rättigheter inte avstanna.

plan arbetar långsiktigt och på alla nivåer i samhället för att stärka barns rättig
heter. plan arbetar tillsammans med barn och ungdomar – en grundprincip för plans 
arbete är deltagande. genom att öka sin kunskap och förmåga att organisera sig kan 
unga också bli bättre på att kräva sina rättigheter. plans arbetsmetod som kallas Child 
Centered Community Development innebär att barnen står i fokus och har möjlig
het att påverka och delta i utvecklingsarbetet.

idag finns plan i 69 länder världen över. i 22 av dessa länder bedrivs insamlings
verksamhet. plan sveriges övergripande roll är att genom insamling finansiera plans 
programarbete i latinamerika, asien och afrika.

plan arbetar nära människor på det lokala planet. Här kan vi bidra till att skapa 
förändring som märks i människors vardag, samtidigt som vi får kunskap och erfa
renheter som kan användas i arbetet med att påverka politiker och andra besluts
fattare. när behovet av stöd och projektverksamhet identifieras och verksamheten 
utvecklas sker det alltid på initiativ av och i nära samarbete med lokalbefolkningen.

Plan Sverige bidrar bland annat till arbetet med planering, uppföljning, utvärde
ring och vidareutveckling av verksamheten i programländerna. i sverige genomför 
vi kampanjer och försöker också påverka politiker och andra beslutsfattare runt om 
i världen för att stärka barns rättigheter.

plan sveriges stöd till programländerna finansieras till största delen med bidrag 
från faddrar runt om i landet. Det är fadderbidragen som gör att vi kan fortsätta 
kampen för barns rättigheter. som fadder har man kontakt med ett barn och hans/
hennes familj, men pengarna går inte till enskilda barn utan till plans verksamhet 

FOtO: DaviD isaKssOn/glOBal repOrting OCH JUlia BJörne/glOBal repOrting



för alla i lokalsamhället. Många väljer också att vara temafaddrar genom att stödja 
något av våra tematiska utvecklingsprojekt. en stor del av plans verksamhet finan
sieras också med institutionellt stöd från myndigheter, såsom den svenska bistånds
myndigheten sida och eU och från privata företag.
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

Plans värld
Så här fördelas pengarna som Plan Sverige 
samlat in under året 

privata givare
52%

svenska 
myndigheter 
och eU
42%

Företag 5%

övrigt 1%

*läs mer i förvaltningsberättelsen.

Härifrån kommer pengarna:*
Majoriteten av bidragen kommer från privata givare som 
till exempel svenska hushåll, företag, postkodlotteriet 
och radiohjälpen. De bidragen går till de programlän
der där de svenska faddrarnas fadderbarn bor och där 
särskilda projekt stödjs. övriga bidrag kommer från in
stitutionella givare som sida och eU. pengarna från sida 
och eU är öronmärkta för projekt i vissa programländer 
som plan sverige har fördjupat samarbete med. 

insamlingsländer

programländer dit bidrag från privata 
givare och företag i sverige går

länder som bedriver både insamlings 
och programverksamhet

programländer dit bidrag från privata 
givare, företag, sida och eU går
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Plan finns i 69 länder.
22 av dessa länder arbetar med insamling. 
Sverige är ett av dessa insamlingsländer.

Plan Sveriges 
totala intäkter*

*läs mer i förvaltningsberättelsen.

Under de senaste fem åren har plan sveriges 
totala intäkter ökat med 45 procent. De 
senaste året uppgick de totala intäkterna till 
drygt 300 miljoner kronor, jämfört med ca 
241 miljoner under föregående år, en ökning 
med 25 procent.
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

Barnen	pratar	om	sina	
rättigheter	i	eget	 
radioprogram
Majoriteten av plan sveriges faddrar är barnfaddrar. Faddrarnas bidrag är inte ett indi
viduellt stöd till det enskilda barnet utan används för att bidra till att finansiera långsikti
ga lokala och nationella utvecklingsprogram som omfattar många barn. som fadder kan 
man ha brevkontakt med fadderbarnet som blir något av en ambassadör för området.

Utöver alla barnfaddrar har plan sverige också ungefär 8 000 temafaddrar som 
stödjer utvecklingsprojekt inom ett tema med fokus på särskilda rättigheter. De fyra 
tematiska fadderskapen är skola, minoritet, katastrof och flicka.

ett exempel på utvecklingsinsatser som finansieras av plan sveriges faddrar är ett 
projekt på landsbygden utanför Cusco i peru, där barnen har ett eget radioprogram som 
de själva producerar och sänder. i programmen pratar barnen om sina rättigheter.  Under 
en gruppresa fick svenska faddrar träffa barnen och höra dem berätta om sitt engagemang. 

– att barnen själva är involverade i de projekt som genomförs tycker jag är en 
bra idé och därför stödjer jag plans arbete. ett långsiktigt arbete tillsammans med 
befolkningen är en bra väg till förändring. att jag själv med egna ögon fått se detta 
arbete i tre länder genom plans gruppresor gör mig trygg att bidragen kommer till 
nytta. Det engagemang jag sett bland befolkningen och plans lokala personal gör 
mig stolt att vara fadder i plan och det har gett mig mer i livet än vad det kostat, 
säger Magnus schüler från ängelholm som var med och besökte radioprojektet.

PrOjEkTExEmPEl 

FOtO: plan
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Barn	och	ungdomars	 
engagemang förebygger 
katastrofer
Naturkatastrofer fortsätter att öka både i antal och i intensitet världen över. 
effekterna av klimatförändring och miljöförstöring blir mer påtagliga och antalet män
niskor som lever i utsatthet ökar. Barn och unga är de som drabbas värst. till exempel 
riskerar de att bli åtskilda från sina föräldrar och de drabbas lättare av sjukdomar.

plan vet att det på lång sikt är viktigt att stärka lokala samhällens förmåga att stå 
emot påfrestningar, därför arbetar vi i huvudsak förebyggande. varje krona som in
vesteras i förebyggande syfte kommer att göra flera gånger mer nytta jämfört med 
om den används efter en katastrof. när en katastrof inträffar i ett område där plan är 
verksamma ser vi till att snabbt nå fram med rätt hjälp.

För att minska konsekvenserna när barn drabbas av katastrofer stödjer plan sverige 
till exempel projekt i Kina, indonesien och Kambodja med hjälp av finansiering från 
sida, som syftar till att öka säkerheten i skolor. Byggnaderna är ofta dåligt byggda och 
ligger ofta på utsatta platser. projekten innefattar även utbildning i skolan där barn får 
lära sig hur de och deras familjer kan skydda sig mot katastrofer. projektet riktas till 
skolbarn, lokala organisationer, skolledning och skolmyndigheter.

Bidraget från plan sveriges 1 700 Katastroffaddrar har under året bland annat gått 
till plans insatser i sahel och på afrikas horn.

Mellan 2000 och 2011 drabbades mer än 2,7 miljarder människor av kata-
strofer och under samma tidsperiod dog 1,1 miljoner till följd av katastrofer.

FOtO: plan
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

Minskat	våld	genom	en	
barnvänlig	politik	och	
förändrade	attityder
Varje dag utsätts barn för olika former av våld eller blir vittnen när personer i deras 
närhet tvingas utstå våld. även om det har skett förbättringar på senare år finns det 
fortfarande mycket kvar att göra. till exempel visar en studie i 37 låg och medel
inkomstländer att 86 procent av barnen utsätts för fysiskt och psykiskt våld hemma.

plan arbetar på många fronter för att hindra våld mot barn. vi arbetar för att 
lyfta fram och förändra vuxnas värderingar och för att stärka barns självkänsla och 
öka deras kunskap om sina rättigheter. plan arbetar även för att barn som utsatts för 
våld ska få det stöd av samhället som de har rätt till.

som ett exempel ledde plans arbete i Kina till en strängare lagstiftning mot våld 
i hemmet och i östtimor medverkade plan till att representanter för olika delar av 
samhället deltog i arbetet med att få till en ny barnskyddslag. plan deltog även i en 
regional rådfrågning i afrika som tog fram tydliga rekommendationer för att förhin
dra skadliga sedvänjor.

postkodlotteriet har under året stöttat plans program i Uganda. Det har bidragit 
till ökad kunskap bland makthavare på lokal och nationell nivå om könsrelaterat våld 
med fokus på att minska övergrepp mot flickor och unga kvinnor. plans skolfaddrar 
har bidragit till arbetet mot våld genom ett projekt för trygga skolor i Malawi.

PrOjEkTExEmPEl

78 stater tillåter 
aga i skolan.

FOtO: JOHan resele/glOBal repOrting
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Sexualrådgivning	 
på	ungas	villkor
Runt om i världen leder brist på jämställdhet och information till att ungas sexuella 
och reproduktiva rättigheter inte uppfylls.

Många ungdomar saknar tillgång till relevant information kring sex och samlev nad och 
har därför mycket begränsade kunskaper om sin egen sexualitet. Konsekvenserna 
märks i form av till exempel oönskade graviditeter, ökad risk för hiv/aids och sexu
ellt våld. Unga tjejer är särskilt utsatta.

plan sverige har under året gett stöd till flera projekt som ökar ungdomars kun
skap om sexualitet, sex, jämställdhet, identitet och familjeplanering. plan arbetar för 
att unga ska få bättre tillgång till hälso och sjukvård anpassad efter deras behov 
och vi stärker ungdomar så att de kan diskutera sex mer öppet. Det handlar också 
om att bryta de tabun och den stigmatisering som ofta omger ungas sexualitet.

som ett exempel kunde plan sverige genom medel från sida, bidra till arbetet 
med ungas sexuella och reproduktiva rättigheter i bland annat Bangladesh. av lan
dets över 160 miljoner ungdomar har ytterst få tillgång till  anpassad rådgivning och 
information kring sex och samlevnad. samtidigt är behoven mycket stora.

plan sprider också kunskap om ungas rätt till sin egen sexualitet bland föräldra
grupper samt politiska och religiösa ledare.

Idag är nästan hälften 
av jordens befolkning 
under 25 år. Av dessa 
bor 85 procent i ut-
vecklingsländer.

FOtO: plan
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      Tema: 
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Ett	Plan	–	ett	mål
Under de dryga tio år som har gått sedan Fn:s millenniemål slogs fast, har många 
framsteg gjorts. situationen för barn i utsatthet har förbättrats inom många om
råden. Dock finns det mycket kvar att göra. Miljontals barn lever fortfarande utan 
tillgång till sina mest grundläggande rättigheter, utan vilka varaktig förändring aldrig 
kan åstadkommas. vi på plan arbetar på alla nivåer för att Fn:s millenniemål skall 
förverkligas.

plans globala strategi fram till och med 2015 har ett tydligt mål: att nå så många 
barn som möjligt, i synnerhet dem som tillhör exkluderade eller marginaliserade 
grupper, med utvecklingsprogram som ger långsiktigt hållbara förbättringar.

plan vill bli starkare, tydligare och i än högre grad arbeta tillsammans som en 
enad global barnrättsorganisation, där alla planländer arbetar mot ett gemensamt 
mål och talar med samma röst. i vår globala strategi fokuserar vi på områden som 
kommer att hjälpa oss att uppnå detta mål:

• Ökad insamling från både privata och institutionella givare
• Förbättra och effektivisera vårt eget arbete
• Samarbeta mer strategiskt med andra organisationer

arbetet med strategin skedde parallellt med halvtidsrevisionen av Fn:s milleniemål 
år 2010. Den visade att trots vissa framgångar finns det fortfarande specifika grup
per i samhället som missgynnas. Om vi inte riktar våra insatser mot marginaliserade 
och exkluderade grupper kommer inte milleniemålen att kunna uppnås. en stor och 
viktig grupp att satsa på i detta avseende är världens flickor. att flickor ofta behandlas 
orättvist strider inte bara mot Fn:s konvention mot diskriminering utan är också ett 
slöseri med resurser eftersom flickor innehar potential att förändra samhället. på 
följande sidor berättar vi om plans arbete med och för flickor.
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

Visste	du	att...?
•  varje år riskerar 10 miljoner flickor under 18 år att giftas bort.

•  upp till 140 miljoner flickor och kvinnor i världen är könsstympade.

•  den vanligaste dödsorsaken bland flickor mellan 15 och 19 år i utvecklingsländer är  
 graviditetsrelaterade.

•  vanliga hinder för flickors utbildning är: barnäktenskap, tidiga graviditeter, brist på  
 separata toaletter och mensskydd, sexuellt våld, diskriminering och tungt hushållsarbete. 

Flickor	som	utbildar	sig... 
• gifter sig senare och riskerar inte i samma utsträckning att bli gravida medan de själva är barn.

• får färre och friskare barn.

• ökar sina framtida inkomster och återinvesterar i sin familj och sin omgivning i större utsträckning 
  än män.

• kan ta sig själva och andra ur fattigdom.

FOtO: plan
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Varför	flickor?
Barnkonventionen ger alla barn samma rättigheter. Därför satsar 
Internationella Plan och därmed även Plan Sverige på flickor i den globala 
 kampanjen »Because I am a Girl«.

idag utsätts flickor för dubbel diskriminering världen över – både för att de är unga 
och för att de är flickor. Flickor har generellt sett mindre makt över sina liv och är 
mer begränsade i sina livsval än pojkar. 

när flickor får fortsätta sin skolgång får de ökad kunskap som ofta stärker 
självkänslan. För varje utbildningsår en flicka går i högstadiet eller gymnasiet ökar 
hennes framtida inkomster med 10–20 procent. andra positiva effekter av fortsatt 
skolgång är senare giftermål och barnafödande, lägre nivåer av hiv/aids och ökad 
jämställdhet. plan ser därför utbildning som ett viktigt steg för att bryta fattig
domen. Om flickan sedan väljer att skaffa barn får hennes blivande familj större 
möjligheter till ett bättre liv. Hela landet gynnas också genom ökad produktion och 
höjt Bnp.

Flickor i fattiga familjer utför en stor del av hushållsarbetet. Det är ofta tidskrä
vande arbetsuppgifter som att hämta vatten, skörda och ta hand om yngre syskon. 
Många pojkar utför också arbetsuppgifter i hemmet, men generellt sett är belast
ningen tyngre på flickor. arbetet i hemmet hindrar flickor från att gå i skolan, vilket 
är en av orsakerna till att flickor i större utsträckning saknar utbildning än pojkar.

Medan tonåren för en pojke ofta medför större frihet, självständighet, rörlig
het och fritid är det inte sällan tvärtom för flickor. tonåren för en flicka kan leda till 
större ansvar för hushållsarbete och ökade begränsningar kring vem hon kan träffa 
och när.

Könsbaserat våld drabbar också flickor i större utsträckning än pojkar. exempel 
på könsbaserat våld är barnäktenskap, sexuellt utnyttjande, hedersrelaterat våld 
och könsstympning.

att minska ojämlikheten och att stärka flickors rättigheter är avgörande för att 
skapa en långsiktig och hållbar utveckling för alla barn. i arbetet med flickors rät
tigheter involverar plan även pojkar och män eftersom alla behöver engageras för 
att skapa en varaktig förändring. en viktig aspekt i detta är att också pojkar gynnas 
av ökad jämställdhet. Mer om det här kan man läsa i plans rapport ’Because i am a 
girl, the state of the world’s girls 2011, so, what about boys’.
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

GöRel BoGARDe, ansvarig för policys, påverkansarbete och 
kampanjer, plans huvudkontor, london

Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med flickors 
 rättigheter?
– Flickors rättigheter är särskilt viktiga eftersom genom dem ges 
också rättigheter till deras syskon, familjer nu och i framtiden och – 
vilket vi har bevis på – till deras barn och kommande generationer.

 
Varför tycker du att det är viktigt att involvera pojkar och män i arbetet med 
flickors rättigheter?
– Män är ofta fäder och vill sina döttrar väl. Ofta har männen mer inflytande och 
kan ge utvecklingen den extra skjuts som behövs. 

Vad betyder det för dig i ditt arbete?
– Jag arbetar med påverkansarbete och med att kraftsamla plans hela globala 
organisation för att motverka diskriminering av flickor. viktigast för oss är att ge 
flickor bästa möjliga start och en chans att använda sina rättigheter genom att få 
en kvalitativ utbildning.

Planröster om arbetet 
med	flickors	rättigheter
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      Tema: 
Flickors	rättigheter
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MyRA NASINoPA, lokal projektkoordinator, Filippinerna

Varför tycker du att det är viktigt att arbeta med flickors 
 rättigheter?
– Många flickor diskrimineras i skolorna. De är mer utsatta för sexuella 
trakasserier och sexuellt våld och de utsätts oftare för människo
handel, för barnprostitution och barnpornografi eftersom de är mer 
lönsamma än pojkar och vuxna. 

Varför tycker du att det är viktigt att involvera pojkar och män i arbetet med 
flickors rättigheter?
– pojkar och män har en viktig roll och är en del i varje utvecklingsfas i en flickas 
liv. Om våra program är lyhörda för flickors behov skapar det vågor på vattnet som 
flerfaldigt gynnar även pojkar, kvinnor och män.

Vad betyder det för dig i ditt arbete?
– vi glömmer ibland att pojkar och flickor har samma rättigheter, men att de har 
olika behov och behöver olika typ av uppmärksamhet. i själva verket vill vi betona 
att flickor och pojkar är lika viktiga men att deras specifika behov behöver bli upp
märksammade. Detta hjälper mig att arbeta med flickor på ett mer inkännande sätt.

plan sveriges ÅrsBOK 2012 |  17
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

Den 11 oktober 2012 firades den internationella flickdagen för första gången. 
Initiativet till dagen kom ursprungligen från Plan som kommer att använda 
dagen för att informera om flickors rättigheter och diskutera med besluts-
fattare. Så här kom dagen till. 
illUstratiOn: Helena sHUtriCK
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

rEPOrTAGE 

Elham kämpar för 
Egyptens	flickor
24–åriga elham Gamal Mahmoud från Kairos slum är ett 
personligt bevis på att det går att förändra flickors situation i 
egypten. Som tonåring trotsade hon sina konservativa släk-
tingar och vägrade att gifta sig och sluta skolan. Nu jobbar 
Elham för att stärka flickors rättigheter och har fått ny kraft av 
den egyptiska revolutionen.

elham Gamal Mahmouds ögon blänker till när hon berättar om det senaste året i 
egypten. Hon har varit med om att skriva egyptisk historia. i januari 2011 var elham 
en av alla dem som demonstrerade på tharirtorget mot den dåvarande presidenten 
och diktatorn Hosni Mubarak. 

– Mitt starkaste minne från de dagarna var att vi arbetade tillsammans, män och 
kvinnor, sida vid sida, i sjukstugorna på tharirtorget och hjälpte sårade. Då kände jag 
för första gången att vi är alla lika mycket värda. Män och kvinnor, vi är alla medbor
gare som vill ha en förändring, säger elham.

Hon bor med sin mamma och syskon i slumområdet Khairalla, i sydvästra Kairo. 
Här är majoriteten av invånarna migrantfamiljer från södra egypten som har flyttat 
till huvudstaden för att arbeta i de många verkstäder som finns i området. De flesta 
barn går bara sex år i skola, om ens det. Många pojkar tvingas att sluta för att hjälpa 
sina familjer med försörjningen och ta jobb i verkstäderna. Flickorna gifts bort i de 
yngre tonåren. elham gick i skolan tills hon var tolv år, sedan tyckte hennes pappa 
att hon skulle skaffa sig en yrkesutbildning och gifta sig.

– Men jag ville absolut inte gifta mig tidigt. Min mamma gifte sig när hon var 
femton år och fick aldrig utbilda sig. Jag hade sett hur hon lidit av det och ville inte 
bli som hon, berättar elham.
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en grupp unga tjejer deltar i ett 
undervisningsprojekt för flickor 
som aldrig tidigare gått i skolan. 
Förutom vanlig skol undervisning 
lär de sig också att sy, sticka och 
virka för att i framtiden kunna 
försörja sig själva.
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      Tema: 
Flickors	rättigheter

rEPOrTAGE
Hon fortsatte att insistera på att få fortsätta i skolan och det ledde till en konflikt 

med hennes pappa och de andra manliga släktingarna.
– Det är vanligt att hela släkten lägger sig i hur en flicka uppfostras. i mitt fall kom 

vändpunkten när min pappa gick bort när jag var tretton år. Mamma stod på min 
sida och ville att jag skulle fortsätta utbilda mig och till slut bestämde sig släkten för 
att ge mig en chans.

elham fick ett villkor: Hon fick fortsätta att studera men om hon misslyckades 
med att ta en examen skulle hon bli tvungen att flytta till södra egypten och gifta sig.

– Jag pluggade stenhårt och tog en examen på handelsprogrammet på universitetet. 
Dessutom jobbade jag parallellt för att försörja min sjuka mamma och mina syskon.

I dag arbetar elham i plans program mot barnarbete i Khairalla. elham säger att 
det var genom plan hon fick kunskap och kraft att våga ifrågasätta hur flickor be
handlas och hon har blivit något av en missionär i sitt eget område.

– Jag började med att ifrågasätta min egen familj och sen har det bara fortsatt 
med kompisar och grannar, berättar elham och berättar om en trettonårig flicka 
vars pappa inte lät henne gå i skolan.

– Han ville gifta bort henne mot hennes vilja. så jag gick hem till honom och pra
tade om flickors rättigheter, dag efter dag. Och till slut fick jag honom att ge med sig. 
nu går flickan i skolan och är inte bortgift.

några av de viktigaste frågorna för plan egypten handlar just om skadliga sed
vänjor som könsstympning och barnäktenskap. Här har man de senaste åren kunnat 
se vissa framgångar i form av ny lagstiftning som dels förbjudit könsstympning, dels 
höjt minimiåldern för giftermål från 16 till 18 år. Men den politiska kartan har ritats 
om radikalt det senaste året. i det första fria parlamentsvalet efter Mubaraks fall, i 
november 2011, vann det Muslimska brödraskapet 47 procent av platserna och de 
bokstavstrogna salafisterna (som vill införa sharialagar) fick hela 29 procent. ingen 
av dessa har flickors och kvinnors rättigheter högst på sin agenda.

Dessutom sitter det färre kvinnor i parlamentet idag jämfört med under Mubaraks 
tid. Bara två procent. Men det här oroar inte Jacinthe ibrahim, biträdande program
chef på plan egyptens kontor i Kairo. 

– även om det inte var det resultat vi hade hoppats på efter revolutionen så vet vi 
i alla fall att det här är folkets val. Det är turbulent nu, men vad kan man vänta sig när 
ett land går igenom en revolution? Det tar ett tag innan det politiska läget lugnar ner 
sig, säger Jacinthe.

Under tiden håller plan egypten på att döpa om sina program för att inte hamna 
i konflikt med de styrande partierna.

      Tema: 
Flickors	rättigheter
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Plans arbete för flickor i Egypten
Cirka 90 procent av kvinnorna i fertil ålder är könsstympade i egypten, trots att det 
är förbjudet enligt lag sedan 2008. ingreppet kan leda till kroniska smärtor, infektio
ner, psykosociala problem och komplikationer under förlossningen.

även barnäktenskap är ett utbrett problem. Flickor är psykiskt och fysiskt inte 
redo att bli bortgifta eftersom det ofta leder till tidiga graviditeter som kan resultera 
i att flickorna dör eller blir skadade för livet. Många flickor tvingas också sluta skolan 
när de gifter sig.

plan arbetar för att öka kunskapen om och förändra attityderna kring könsstymp
ning och barnäktenskap och på så sätt skapa långsiktiga förändringar. arbetet för 
att stärka flickors rättigheter sker i samarbete med lokala organisationer, skolor och 
religiösa ledare.

– vi slutar inte arbeta för flickors rättigheter men håller en lägre profil just nu. i 
stället för att säga att vi har ett program mot könsstympning kallar vi det för ”kvin
nors självbestämmande”. Det begreppet rymmer många aspekter och där ingår 
könsstympning, säger Jacinthe.

Hon tror inte att de islamistiska partierna kommer att kunna backa bandet för 
egyptens flickor, även om en egyptisk parlamentsledamot i april bekräftade att man 
förbereder en ny lag som ska sänka minimi åldern för äktenskap för flickor från nuva
rande 18 år till 14 år. De islamistiska partierna har dessutom signalerat att man vill se 
över lagstiftningen mot könsstympning.

– De nya lagarna har haft effekt, särskilt i städerna. en del kringgår förbudet mot 
könsstympning genom att åka ut på landsbygden och göra ingreppet. Men det är 
en seger att de måste åka iväg och gömma sig. För några år sedan var könsstymp
ning som ett födelsekalas, alla firade. nu tror jag folk är medvetna om att det är fel, 
säger Jacinthe.

innan vi skiljs åt frågar jag elham om hennes planer för framtiden.
– Jag känner mig väldigt positiv. Folk är på rätt väg. nu vet vi att ingen kan sitta i 

evighet på tronen längre. Om ett år planerar jag att gifta mig med min fästman, som 
är iväg och jobbar på starbucks i saudi arabien. själv vill jag fortsätta min kamp för 
flickor i egypten. Helst skulle jag vilja få en ledande roll i något politiskt parti, bli en 
ledare. sen är nästa steg att bli den första kvinnliga presidenten i egypten. 

text: sOFia KleMMingnOrDensKiölD FOtO: DaviD isaKssOn

2012
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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 inflytande 
och ansvar, och att givarländerna ska samordna sig bättre med varandra. plan har 
medverkat i det globala civilsamhällets arbete för att formulera egna principer för 
biståndseffektivitet i enlighet med parisdeklarationen.

För att mäta effektiviteten i plans programarbete värderas ”i vilken grad plans 
program bidrar till att stärka barns (rättighetsinnehavares) och statliga institutio
ners, vårdnadshavares m.fl. (skyldighetsinnehavares) kapacitet att skapa långsiktigt 
hållbara miljöer där barns rättigheter respekteras, skyddas och uppnås.”

effektiviteten mäts på olika sätt, bland annat bedöms hur plans arbete bidrar till 
att förverkliga Barnkonventionen, men även hur plan arbetar för uppfyllandet av 
Millenniemålen eller landets egna handlingsplaner för att minska fattigdomen.

plans mål är att bidra till en värld där alla barns rättigheter respekteras. Yttersta 
ansvaret för förverkligandet av Barnkonventionen vilar hos de stater som under
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tecknat konventionen. vi är många aktörer, förutom beslutsfattare, som arbetar för 
att nå målet, till exempel andra organisationer, näringsliv och Fn. eftersom det är 
svårt att mäta i vilken utsträckning just plan bidrar till de förbättringar som sker, har 
plan utarbetat en modell som beskriver plans olika grader av inflytande över resul
taten av vårt arbete.

Kontrollsfären: plan bedriver program på lokal nivå vars resultat plan till fullo 
ansvarar 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 föra dialog med beslutsfattare arbetar plan ofta till
sammans med andra aktörer. till exempel kan plan samarbeta med skolmyndigheter 
för att ta fram en arbetsplan som ökar barns skydd mot våld i skolan. Förbättringen 
beror då inte endast på plans insats eftersom flera aktörer bidrar 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 plans intresse och är plans ansvar att säkerställa att allt plan gör bidrar till 
uppfyllandet av ett barnvänligt samhälle.

plan sveriges ÅrsBOK 2011 |  25

INFLYTANDESFÄREN

INTRESSESFÄREN

KONTROLLSFÄREN



26  |  plan sveriges ÅrsBOK 2012

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, 
dokumentation, analys av externa och interna faktorer samt information om upp
följning 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 & 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. pwC granskar års
redovisning, finansiell redovisning och förvaltningen av orga nisationen. Därutöver 
granskar sida regelbundet plan sveriges interna kontroll och styrning. inom inter
nationella plan finns en internrevisionsfunktion som besöker samtliga landkontor 
minst en gång per varje treårsperiod, och som bland annat granskar den finansiella 
redovisningen 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 att högst 
25 procent av de insamlade medlen får användas till insamling och administration. 
För plan sverige var den siffran 14,5 procent under verksamhetsåret.
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förvaltnIngSberättelSe 
Plan international sverige insamlingsstiftelses styrelse avger härmed redovisning 
för verksamheten under året 2011-07-01 till 2012-06-30. 

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

Plans vision: en värld där alla barn kan förverkliga sina möjligheter och leva i sam-
hällen som respekterar människors värdighet och rättigheter. 

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	vidare-	 
  utveckla 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. 

Programverksamhet som finansieras av svenska faddrar,  
allmänhet och företag 
största delen av de insamlade medlen kom under året fortsatt från individuella gi-
vare via Plans traditionella barnfadderskap samt temafadderskapen Flickafadder, 
skolfadder, katastroffadder och Minoritetsfadder.
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Drygt 15 200 svenska barnfaddrar bidrog under verksamhetsåret månatligen till 
Plans verksamhet i latinamerika och omkring 14 200 faddrar till Plans arbete i 
asien. nära 11 600 faddrar bidrog till arbetet i södra och östra afrika och 12 400 
till verksamheten i västafrika. Därutöver bidrog Plan sveriges nästan 8 000 tema-
faddrar till utvecklingsprojekt inom särskilda teman i en del av dessa regioner.

Totalt bidrog faddrarna med drygt 146 miljoner kronor under året, att jämföra 
med 156 miljoner under föregående år. resultatet för insamling av enstaka gåvor 
uppgick till cirka 5 miljoner kronor (2,8), varav drygt två miljoner var en enskild do-
nation från en privatperson.

Donationerna från företagen uppgick till närmare 2,5 miljoner kronor (3). Plan 
fortsätter att arbeta med 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.

Fadderbidrag, enskilda gåvor och bidrag från företag kanaliseras till Plans program 
genom internationella Plan som bedriver verksamhet i regionerna latin amerika, 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	god	utbildning	
•		Barns	rätt	till	rent	och	säkert	vatten	och	hygieniska	sanitära	anläggningar	

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 och med katastrofstöd till akutinsat-
ser 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	ca	74,5	miljoner	kro-
nor (34,4). Medlen från sida har bidragit till Plans verksamhet inom områden som 
skydd av barn från våld och övergrepp, rätt till meningsfullt deltagande, riskredu-
cering, samt till det civila samhällets biståndseffektivitet i totalt tio programländer.1 
Utöver	det	ramavtal	som	Plan	Sverige	tecknat	med	Sida	för	2011–2013,	godkände	

1. kambodja, kina, Pakistan, Timor leste, rwanda, Zambia, Malawi, egypten, guatemala och Colombia, samt ett regionalt program i asien och ett  
  Pan-afrikanskt program.
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sida även Plan sveriges ansökan för att stärka barns rätt till utbildning och hälsa 
under den särskilda barnrättssatsningen lanserad av regeringen 2011 för att stärka 
uppfyllandet av Milleniemålen. Det nya avtalet med sida omfattar bidrag om totalt 
109	117	000	kronor	för	2011–2013	och	syftar	till	att	stärka	barns	rätt	till	utbild-
ning	samt	ungdomars	sexuella	och	reproduktiva	 rättigheter.	 Insatser	kommer	att	
implementeras i flertalet av Plan sveriges tidigare samarbetsländer samt i 10 nya 
programländer.2 Det utökade ramavtalet med sida innebär, för Plan sverige, en för-
dubbling	av	den	Sidafinansierade	verksamheten,	en	breddning	av	tematisk	 inrikt-
ning, nya samarbetsländer, partners och projekt. Med detta står Plan sverige och 
Plan	internationellt	inför	en	spännande	tillväxtfas.	

Sida/HUM	 bidrog	 med	 närmare	 30	 miljoner	 kronor	 till	 humanitära	 insatser	 i	
Pakistan, liberia, niger, burkina Faso, kenya, etiopien, el salvador och Colombia.

Under	året	beviljades	ett	EU-bidrag	på	1	682	243	Euro	för	projektet	‘Building	
democracy in Central america’, ett treårigt projekt som startade i januari 2012. Det 
involverar	stöd	till	flera	olika	partners	i	Nicaragua,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras	
och Plans regionala kontor som verkar för att se till att ansvariga myndigheter och 
beslutsfattande organ på lokal, nationell och regional nivå skyddar, respekterar och 
efterlever barns rättigheter. sida bidrar också med 3 256 000 kronor för egeninsat-
sen	till	EU-bidrag	för	detta	projekt.

Under	året	har	Plan	Sverige	fortsatt	genomförandet	av	projekt	i	Ghana,	Nicara-
gua	och	Pakistan	med	medel	från	EU-kommissionen.	Projektet	i	Nicaragua	som	stött	
lokala barnrättsorganisationer att genom påverkansarbete möjliggöra för ökade in-
vesteringar i barn och unga inom hälsa och utbildning avslutades i december 2011 
med goda resultat.

Programverksamhet med finansiering från Postkodlotteriet, 
Radiohjälpen samt Operation Dagsverke
Den årliga utdelningen från Postkodlotteriet gav Plan sverige 14 miljoner kronor 
som	bidrog	till	genomförandet	av	sex	projekt	i	olika	delar	av	världen,	bland	annat	
kring katastrofriskförebyggande arbete som innebär ökad säkerhet för barn som 
bor i katastrofdrabbade el salvador, insatser där unga får kunskap om och stöd 
kring	ungas	sexuella	och	reproduktiva	hälsa	i	Kambodja	samt	stärkande	av	möjlighe-
ter till ungas deltagande i den pågående politiska utvecklingen i egypten.

Under	 året	 fick	 Plan	 även	 ca	 4,8	 miljoner	 kronor	 från	 Radiohjälpen	 för	 fem	
projekt, bland dem katastrofarbete i niger, stöd till offer för människohandel och 
förbättrat skydd av barn som kan utsättas för detta i kambodja, samt födelsere-
gistrering	av	barn	och	identitetsregistering	av	vuxna	från	exkluderade	och	utsatta	
grupper i Colombia för att möjliggöra deras åtnjutande av sina rättigheter.
2. Thailand,	Bangladesh,	Indonesien,	Etiopien,	Uganda,	Benin,	Togo,	Nicaragua,	Bolivia	och	El	Salvador.
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i årets resultaträkning redovisas även den andra inbetalningen (av tre) på 1,2 mil-
joner kronor av de medel som samlades in i Plan sveriges samarbete med operation 
Dagsverke 2010. De insamlade medlen går till ett projekt i sydsudan som bidrar till 
att öka antalet flickor som går i skolan.

Kampanjer 
Under	 året	 har	 ett	 antal	 kampanjer	 genomförts,	 främst	 i	 #Adam	 Live	 i	 TV3,	 jul-
kampanjen	2011	och	 jubileumskampanjen	15/75.	Utöver	detta	har	 ett	 flertal	 in-
samlingar till katastrofer pågått under året. Plan sverige arbetar vidare med att 
utveckla	både	befintligt	insamlingsarbete	och	nya	insamlingsmetoder,	målet	är	att	
ytterligare stärka Plans varumärke i syfte att på sikt öka andelen insamlade medel 
från den privata sektorn. i samband med att Plan sverige blev godkända för de nya 
skattereglerna för gåvor som infördes i januari 2012, genomförde Plan sverige en 
kampanj	för	att	informera	faddrarna	om	detta.	Kampanjen	fick	ett	bra	gensvar	och	
20 procent av faddrarna höjde sitt bidrag, vilket på årsbasis motsvarar ungefär 10 
miljoner i ökade intäkter per år.

Informationsaktiviteter om barns rättigheter
Plan sverige har fokuserat på att öka kunskapen om främst flickors rättigheter bland 
annat genom att medverka vid seminarier, events och i media. Plan sverige och 
medarbetare från Plan egypten hade en framträdande roll vid ett stort arrangemang 
den 8:e mars där vi berättade om situationen i landet efter den så kallade arabiska 
våren.	Genom	projektet	För	och	med	barn	–	ett	gemensamt	initiativ	av	flera	barn-
rättsorganisationer i sverige med uppgift att öka kunskapen om barnkonventionen 
i	Sverige	–	medverkade	bland	annat	Plans	Ungdomsråd	vid	de	Inspirationsdagar	om	
barns rättigheter som arrangerades i flera olika svenska städer.

Opinionsbildning
Under	året	var	huvudtemat	 för	opinionsbildning	barns	 rättigheter	kopplat	 till	kli-
matförändring och katastrofer och drevs under kampanjen klimatsmarta barn. 
kampanjen riktade sig mot ungdomar och allmänhet och innehöll olika aktivite-
ter under läsåret, bland annat på facebook, en bloggkampanj och närvaro under 
smaka på stockholm- och Peace & lovefestivalerna. information har också spridits 
under året genom föreläsningar på fadderträffar, blogg, hemsida och Plans tidning 
barnens Framtid. 

Plan Sveriges faddrar 
Fadderavdelningen för en löpande dialog med Plan sveriges faddrar om frågor som 
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rör Plan, fadderskapet, hur bidragen används och om resultatet av Plans arbete. 
kommunikationen sker via vår egen tidning barnens framtid, via telefon, nyhets-
mejl och brev. Dessutom har fadderträffar genomförts i linköping, stockholm och 
borlänge. årets gruppresor för faddrar gick till Filippinerna, etiopien, sri lanka och 
Dominikanska republiken. en gruppträff för alla tidigare resenärer hölls också i 
stockholm under året.

Kansli och medarbetare
i linje med den omorganisation som genomfördes tidigare verksamhetsår, skedde 
under hösten 2012 en förändring av Plan sveriges Programavdelning. Program-
verksamheten	och	antalet	anställda	har	växt	och	är	nu	fördelade	i	tre	enheter	med	
chefer som rapporterar till Programchefen.

antalet anställda i koncernen var under verksamhetsåret i snitt 60 heltidstjänster 
(51) varav 56 (48) i Plan sveriges insamlingsstiftelse.

Under	året	genomfördes	utbildning	för	all	personal	och	styrelse	i	Child	Centered	
Community Development som en pilot för den internationella Plan CCCD academy 
–	 ett	 internationellt	 utbildningsprogram	 för	 Plans	 grundläggande	 rättighetsbase-
rade strategi. 

Plan	Sveriges	ungdomsråd	(PUR)	bestod	under	året	av	tolv	ungdomar	mellan	13	
och	18	år.	PUR	arbetar	bland	annat	med	att	utbilda	andra	ungdomsgrupper	i	Barn-
konventionen.

Som	en	del	av	ett	treårigt	projekt	finansierat	av	Sida	har	Plan	Sverige	en	ny	form	
av ungdomsengagemang. inom ramen för projektet har Plan under året utbildat in-
struktörer som arbetar med att engagera andra unga i olika städer i sverige utifrån 
ett	givet	tema.	Under	verksamhetsåret	var	detta	tema	Barns	rättigheter	och	klimat.

Volontärer och praktikplatser
Under	året	har	cirka	200	volontärer	och	översättare	(240)	arbetat	ideellt	på	Plan	
Sverige.	Vi	 tar	 även	emot	ungefär	 sex	praktikanter	 varje	 termin	 från	grund-	och	
gymnasieskolor och från universitet och högskolor.

Förvaltning, styrning och ledning 
Plan sveriges styrelse bestod under året av: 
Ordförande Jan Cedergren (ambassadör vid Miljödepartementet) 
Vice ordförande Lars Benon (skolutvecklingskonsult, f.d. rektor globala gymnasiet)
Camilla Boström Wikner (global kommunikationschef, Permobil group) 
Johanna Brismar-Skoog (minister vid sveriges ständiga representation vid 
Europeiska	Unionen)	
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Marika Fahlén (f.d. diplomat med mångårig Fn-erfarenhet) 
Tova Andersson	(observatör	från	Plan	Sveriges	Ungdomsråd)	
Sven Hessle (professor i internationellt socialt arbete) 
Filippa Annersten	(ledamot	nominerad	av	Plan	Sveriges	Ungdomsråd)	
Magnus Zaar (egen företagare, Zaar Communication) avgick i maj 2012
Catharina Limmerfelt (affärsutvecklare abb)
Björn Mothander	(advokat	1993–2009)
Marianne Barner (senior advisor sustainability, ikea group) valdes in under året

Under	året	har	styrelsen	haft	fem	protokollförda	sammanträden.		

Plan Sveriges kansli	 leds	 av	 generalsekreteraren	 Anna	 Hägg-Sjöquist	 i	 samråd	
med den strategiska ledningsgruppen som utöver generalsekreteraren under året 
bestått	av	Hans	Ridemark,	biträdande	generalsekreterare	och	programchef,	Cajsa	
Wiking,	 insamlingschef	 samt	 Ulrika	 Borefelt,	 chef	 för	 ekonomi	 och	 administra-
tion.	Under	året	har	också	Åsa	Åberg,	utvecklings-	och	planeringschef	och	Elsa	Falk,	
verk samhetsansvarig på Plan Produktion deltagit som adjungerade.  revisor i Plan 
sverige och Plan Produktion är PwC med Jonas grahn som påskrivande revisor.

Plans ungdomsråd PUR konsulteras av kansliet för att säkerställa att barn-och 
ungdomsperspektivet	beaktas	i	verksamheten.	Dessutom	nominerar	PUR	en	leda-
mot och en observatör till styrelsen. 

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 
vid internationella Plans medlemsförsamlingsmöte i oslo i juni 2012 beslutade 
man att göra en global översyn av hela Plans verksamhetsmodell. arbetet med 
denna översyn har påbörjats i samarbete med management consultingföretaget 
boston Consulting och i samråd med företrädare för olika Planländer. Parallellt med 
detta arbete har den internationella styrelsen också beslutat om en översyn av det 
internationella huvudkontoret i Woking, london och dess funktioner. en särskild 
arbetsgrupp har också fått internationella styrelsens uppdrag att se över Plans styr-
modell. i denna arbetsgrupp ingår bland andra Plan sveriges styrelseordförande. 
Det är ännu för tidigt att sia om vilka konsekvenser resultatet av detta arbete kom-
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mer att få för enskilda nationella organisationer som Plan sverige. redan nu vet vi 
dock att ambitionen är att arbeta för en mer enad global organisation vars framtida 
policy och strategier i större utsträckning än nu kommer att omfatta alla delar av or-
ganisationen. vidare pågår ett internt arbete med att verka för en ökad harmonise-
ring i kraven från olika givare. Plan sverige har därför under året följt denna utveck-
ling och aktivt bidragit till det pågående globala arbetet i syfte att också planera för 
de eventuella förändringar som Plan sverige kan förväntas behöva genomföra med 
början under 2014. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
insamlingen av pengar till krisen i sahelområdet söder om sahara har sedan räken-
skapsårets slut fortsatt. i sahel råder akut matbrist på grund av dåliga skördar och 
höga matpriser till följd av omfattande torka. efter den långa tiden av torka inföll 
regnperioden med kraftiga skyfall och översvämningar som följd. Översvämningarna 
medför att spridningen av kolera och andra vattenburna sjukdomar drastiskt ökar. 
skyfallen förstör också en del av årets skörd i vissa områden. Det råder en förhöjd 
risk för invasion av gräshoppor som hotar årets skörd. På grund av de politiska oro-
ligheterna i Mali har det uppstått stora flyktingströmmar in till niger och burkina 
Faso. För att motverka denna flerfaldiga katastrof har Plans insatser i regionen inrik-
tats på hälsa för barn under 5 år, barns skydd, utbildning och hygien. Plan har bland 
annat upprättat provisoriska skolor i flyktinglägren, distribuerat vattenreningsta-
bletter,	mediciner,	tält,	filtar,	myggnät	och	andra	basförnödenheter.	Plan	har	också	
genomfört matdistribution i områden där matbristen varit som mest akut.

när denna förvaltningsberättelse skrevs hade Plan sverige fått 1 480 000 kro-
nor i katastrofmedel från radiohjälpen riktade till arbetet i sahel.

Den tredje augusti 2012 lanserade Plan sverige den globala kampanjen ”because 
i am a girl” i samband med stockholm Music & arts Festival på skeppsholmen i 
Stockholm.	Under	tre	dagar	informerades	om	flickors	rättigheter	och	festivalbesökare	
uppmanades att delta i kampanjen genom att räcka upp en hand för flickors rättigheter.

Den första september medverkade Plan sverige för första gången vid Tjejmilen. 
Tjejmilen är sveriges största idrottsevenemang för kvinnor och Plan sverige är från och 
med	2012	officiell	förmånstagare	för	Tjejmilen.	Detta	ger	Plan	Sverige	stora	möjligheter	
att informera och skapa engagemang för Plans kampanj för flickors rättigheter.

Koncernen 
i koncernen ingår Plan sverige Produktion & Försäljning ab som är Plan sveriges 
helägda	produktionsbolag	avseende	TV-och	filmproduktion,	publikationer	och	grupp-
resor.
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Resultat och ställning
Under	de	senaste	5	åren	har	Plan	Sveriges	totala	intäkter	ökat	med	45	procent.	Plan	
sveriges totala intäkter under året uppgick till drygt 300 miljoner kronor, jämfört 
med ca 241 miljoner under föregående år, en ökning med 25 procent. av dessa 
stod faddrarnas regelbundna bidrag för ca 146 miljoner (156). Majoriteten av övriga 
verksamhetsintäkter	består	av	bidrag	från	Sida	och	EU	samt	insamlade	medel	från	
Postkodlotteriet, radiohjälpen, allmänhet och företag.

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 227,6 miljoner kronor (181,3). Plan sverige har 
jämfört med föregående räkenskapsår minskat insamlings- och administrationskost-
naderna med 3,2 procentenheter till 14,5 procent av de totala intäkterna (17,7). 
Enligt	Svensk	Insamlingskontroll	får	max	25	procent	av	insamlade	medel	användas	
till insamling och administration.

 

Nyckeltal, Plan Sverige 2012 2011 2010 2009 2008

Totala intäkter Tsek 300 839 240 830 225 833 211 684 206 732

Insamlade	medel/totala	intäkter	 58%	 75%	 81%	 85%	 90%

Bidrag	Sida	&	EU/totala	intäkter	 41%	 24%	 16%	 15%	 10%

Insamlingskostnader/totala	intäkter	 8,2%	 11,1%	 7,5%	 10,6%	 8,6%	

Administrationskostnader/totala	intäkter		 6,3%	 6,6%	 7,6%	 8,4%	 9,1%

summa insamlings- och administrations-
kostnader/totala	intäkter	 14,5%	 17,7%	 15,2%	 19,0%	 17,8%

Medelantalet anställda 56 48 45 46 39

Plan sverige placerar aldrig insamlade medel i aktier eller värdepapper utan endast 
på räntebärande bankkonton.

resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår 
i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 



36  |  Plan sveriges årsbok 2012

ModerStIftelSe reSultaträknIng 
2011.07.01–2012.06.30

 Not 2012 2011

  SEK SEK
VERKSAMHETSINTÄKTER   

Fadderbidrag 1 146 312 206 156 332 789

Övriga insamlade medel 2 28 739 368 25 279 818

bidrag sida  116 829 148 55 233 804

bidrag allmänna arvsfonden  1 441 767 0

Bidrag	EU	 	 6	941	768	 3	096	378

Övriga intäkter 3 575 053 887 087

Summa verksamhetsintäkter  300 839 310 240 829 876

   

VERKSAMHETSKOSTNADER 5  

Ändamålskostnader: 

   internationella program  -241 626 204 -192 536 954

   nationella program  -16 965 866 -15 274 776

insamlingskostnader  -24 715 523 -26 670 124

administrationskostnader  -18 810 641 -15 900 968

Summa verksamhetskostnader  -302 118 234 -250 382 822

   

Verksamhetsresultat  -1 278 924 -9 552 946

   

Resultat från finansiella investeringar   

ränteintäkter och valutakursvinster  947 342 814 447

räntekostnader och valutakursförluster  -23 676 -5 001

Summa resultat från finansiella investeringar  923 666 809 446 

  

Årets resultat  6 -355 258 -8 743 500

   

Fördelning av årets resultat      

årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  -355 258 -8 743 500

Förändring av reserverade medel avseende ändamålet  355 258 8 743 500

	Kvarstående	belopp	för	året/förändring	balanserat	kapital	 0	 0
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ModerStIftelSe 
balanSräknIng 2012.06.30 

  

 Not 2012 2011

  SEK SEK
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Imateriella anläggningstillgångar 7

Dataprogram  1 319 868 2 332 934

Materiella anläggningstillgångar 8  

ombyggnation av förhyrda lokaler   1 954 191 0

inventarier  941 883 754 976

Finansiella anläggningstillgångar 9  

aktier svenskt dotterbolag  1 000 000 1 000 000

Summa anläggningstillgångar  5 215 942 4 087 910

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

kundfordringar  25 200 102 363

Övriga fordringar  353 760 151 316

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 17 136 044 10 626 845

summa kortfristiga fordringar  17 515 004 10 880 524

kassa & bank  17 194 808 16 726 028

Summa omsättningstillgångar  34 709 812 27 606 552

SUMMA TILLGÅNGAR  39 925 754 31 694 462



38  |  Plan sveriges årsbok 2012

ModerStIftelSe 
balanSräknIng 2012.06.30   

   

 Not 2012 2011

  SEK SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 6  

Ändamålsbestämda medel  8 650 647 9 005 905

reserverat kapital  5 000 000 5 000 000

Summa eget kapital  13 650 647 14 005 905

   

Kortfristiga skulder   

leverantörsskulder  3 813 223 1 552 822

skuld hos dotterbolag, netto  361 170 555 121

Skuld	till	EU,	Sida	och	Allmänna	Arvsfonden	 11	 16	856	659	 7	586	894

skatteskulder  314 631 282 282

Övriga skulder  1 267 012 910 138

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 12	 3	662	412	 6	801	300

Summa kortfristiga skulder  26 275 107 17 688 557  

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  39 925 754 31 694 462

   

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

ställda säkerheter  inga inga

ansvarsförbindelser  inga inga
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KONCERN   
reSultaträknIng 2011.07.01–2012.06.30 

 Not 2012 2011

  SEK SEK
VERKSAMHETSINTÄKTER   

Fadderbidrag 1 146 312 206 156 332 789

Övriga insamlade medel 2 28 739 368 25 279 818

bidrag sida  116 829 148 55 233 804

bidrag allmänna arvsfonden och socialdepartementet  1 441 767 0

Bidrag	EU	 	 6	941	768	 3	096	378

Övriga intäkter 3 595 603 977 308

Försäljning varor & tjänster 4 597 683 5 158 171

Summa verksamhetsintäkter  301 457 543 246 078 268

   

VERKSAMHETSKOSTNADER 5  

Ändamålskostnader:  

   internationella program  -241 626 204 -192 536 954

   nationella program  -16 965 866 -18 158 170

insamlingskostnader  -24 715 523 -26 670 124

administrationskostnader  -18 810 641 -18 000 265

inköp varor & tjänster  -565 063 -229 806 

Summa verksamhetskostnader  -302 683 297 -255 595 319 

   

Verksamhetsresultat  -1 225 754 -9 517 051 

   

Resultat från finansiella investeringar   

ränteintäkter och valutakursvinster  961 733 846 562 

räntekostnader och valutakursförluster  -23 806 -5 002 

Summa resultat från finansiella investeringar  937 927 841 560 

Resultat efter finansiella investeringar  -287 827 -8 675 491 

skatt  -17 755 -17 605 

Årets resultat 6 -305 582 -8 693 096 
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koncern   
balanSräknIng 2012.06.30   

 Not 2012 2011

  SEK SEK
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Imateriella anläggningstillgångar 7  

Dataprogram  1 319 868 2 332 934 

Materiella anläggningstillgångar 8

ombyggnation av förhyrda lokaler  1 954 191 0

inventarier  957 043 785 939 

Summa anläggningstillgångar  4 231 102 3 118 873 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

kundfordringar  25 200 107 210 

Övriga fordringar  354 045 151 316 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 17 142 734 10 653 935 

summa kortfristiga fordringar  17 521 979 10 912 461 

kassa & bank  18 233 356 18 014 827 

Summa omsättningstillgångar  35 755 335 28 927 288 

   

SUMMA TILLGÅNGAR  39 986 437 32 046 161 
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koncern   
balanSräknIng 2012.06.30 
     

 Not 2012 2011

  SEK SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 6  

Ändamålsbestämda medel, inkl årets resultat  8 650 647 9 005 905 

balanserat kapital  112 739 63 063 

reserverat kapital  5 000 000 5 000 000 

Summa eget kapital  13 763 386 14 068 968 

Kortfristiga skulder   

leverantörsskulder  3 823 141 2 135 366 

Skuld	till	EU,	Sida	och	Allmänna	arvsfonden	 11	 16	856	659	 7	586	894

skatteskulder  289 516 280 287

Övriga skulder  1 371 633 963 550 

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 12	 3	882	102	 7	011	096	

Summa kortfristiga skulder  26 223 051 17 977 193 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   39 986 437 32 046 161 

   

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

ställda säkerheter  inga inga

ansvarsförbindelser  inga inga
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KONCERN   
kaSSaflödeSanalyS 

  2012 2011

  SEK SEK
Löpande verksamheten   

verksamhetsresultat  -1 225 754 -9 517 051

avskrivningar  2 431 416 1 618 761

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet  0 -4

erhållen ränta  961 733 846 562 

betald inkomstskatt  -17 755 -17 605 

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter  -23 806 -5 002 

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  2 125 834 -7 074 339 

    

Ökning	(-)/Minskning	(+)	av	fordringar	 	 -6	609	518	 -9	185	857	

Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	skulder	 	 8	245	858	 -14	064	721	

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 762 174 -30 324 917 

   

Investeringsverksamheten  

Förvärv	av	immateriella/materiella	anläggningstillgångar	 -3	543	645	 -1	196	296	
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -3 543 645 -1 196 296 

Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	likvida	medel  218 529 -31 521 213 
likvida medel vid årets början  18 014 827 49 536 040 

Likvida medel vid årets slut  18 233 356 18 014 827 
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redovISnIngS- och värderIngSPrIncIPer
koncern- och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovis nings-
lagen, bokföringsnämndens allmänna råd och Friis styrande riktlinjer för årsredo-
visning. i årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av svensk 
insamlingskontroll. redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med före gående år.

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

koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dot-
terbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. i koncernens egna kapital 
ingår härigenom endast den del av 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,	 Forum	 Syd,	
allmänna arvsfonden samt stat och kommun.

Övriga intäkter
Med övriga intäkter avses hyresintäkter, arbetsgivarstöd från arbetsförmedlingen 
samt annonsintäkter mm.   

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 Tv-produktioner, fadderresor samt trycksaker.              

VERKSAMHETSKOSTNADER
kostnaderna för en organisations verksamhetsdelar utgörs av kostnader för ända-
målet respektive kostnader för insamling och administration.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens upp-
drag	enligt	dess	stadgar.	Hit	räknas	även	de	till	ändamålskostnaderna	fördelade	ge-
mensamma kostnaderna (samkostnaderna). kostnader för administration som upp-
står	som	en	direkt	följd	av	en	aktivitet/projekt,	som	uppföljning	och	rapportering,	
inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.   

Internationella ändamålskostnader
internationella ändamålskostnader består av medel överförda till Plan international 
inc samt kostnader för det stöd Plan sverige ger till de internationella programmen.

Nationella ändamålskostnader 
Nationella	ändamålskostnader	är	Plan	Sveriges	kostnader	för	policy/metodutveck-
ling, påverkansarbete på svenska biståndsaktörer och personalkostnader för 
detta faller därmed under denna rubricering. Även kostnader för opinionsbild-
ning	och	upplysande	verksamhet	 i	 linje	med	Plans	målsättning	 räknas	hit,	 ex-
empelvis	kostnader	relaterade	till	Globala	Gymnasiet,	Ungdomsrådet,	”Barnens	
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framtid”,	 seminarier	 och	 övriga	 opinionsbildande	 aktiviteter.	 Hit	 räknas	 även	 alla	
kostnader för kommunikation som syftar till att skapa möten och ökad global för-
ståelse.  

Insamlingskostnader
Detta	är	den	kostnad	som	varit	nödvändig	 för	att	generera	externa	 intäkter,	det	
vill	säga	direkta	kostnader	för	insamlingsarbetet.	Här	ingår	kampanjer,	reklam,	an-
nonser, lönekostnader i relation till insamling, utskick och liknande aktiviteter. Till 
insamlingskostnader	hör	även	kostnader	för	varumärkesbyggande,	profilering	och	
positionering.  

Administrationskostnader
administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen 
och utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Plan sverige har valt att 
redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare och stab, iT-avdelningen 
och	ekonomiavdelningen	som	administrationskostnad.	Andra	kostnader	som	klassifi-
ceras	som	administration	är	revision	(exklusive	revision	av	projektmedel),	försäkring-
ar, kontorskostnader, material och porto. alla iT-system (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 tjänster relaterade till Tv-produk-
tio ner 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
ombyggnation av förhyrda lokaler 5 år
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Har	en	materiell	anläggningstillgång	på	balansdagen	ett	lägre	värde	än	det	bokförda	
värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdened-
gången 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. 

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. 
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noter koncernen
Not 1 – Fadderbidrag 

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2012 2012 2011 2011

Traditionellt fadderskap 134 241 311 134 241 311 146 377 787 146 377 787 

Temafadderskap 12 070 895 12 070 895 9 955 002 9 955 002 

summa 146 312 206 146 312 206 156 332 789 156 332 789 

Not 2 – Övriga insamlade medel 
   

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2012 2012 2011 2011

radiohjälpen 4 772 945 4 772 945 1 590 086 1 590 086 

operation dagsverke 1 200 000 1 200 000 1 273 410 1 273 410 

allmänheten & mindre företagsbidrag 5 064 506 5 064 506 2 817 726 2 817 726 

Plan international 1 165 456 1 165 456 0 0

Postkodlotteriet 14 000 000 14 000 000 16 624 539 16 624 539 

Företag 2 536 461 2 536 461 2 974 057 2 974 057 

summa 28 739 368 28 739 368 25 279 818 25 279 818 

    

Not 3 – Övriga intäkter    

Övriga intäkter består framför allt av hyresintäkter, arbetsgivarstöd från arbetsförmedlingen 
samt annonsintäkter.

  

Not 4 – Försäljning varor och tjänster
     
 Försäljningen utgörs i huvudsak av Tv-produktioner, fadderresor samt trycksaker.   
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Not 5 – Verksamhetskostnader    

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

Personal, löner & sociala kostnader 2012 2012 2011 2011

Medelantalet anställda

antal anställda 56 60 48 51

varav män 15 16 13 14

Andel	män	 26%	 26%	 27%	 27%

Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på  
1	950	timmar/år.	 	 	 	

    

Styrelseledamöter och ledningsgrupp    

antal styrelseledamöter på balansdagen 11 14 11 15

varav män 5 6 6 7

generalsekreterare och ledningsgrupp 6 6 5 5

varav adjungerade 2 2 0 0

varav män 1 1 1 1

Löner och andra ersättningar    

generalsekreterare 777 722 877 462 762 931 858 331

Programchef  640 895 640 895 631 028 631 028

ekonomichef (10 mån**)  576 446 576 446 496 270 496 270

insamlingschef (8 mån**) 573 977 573 977 370 373 370 373

kommunikationschef (8 mån**)    0    0               435 815  435 815

Övriga anställda 18 659 297 20 006 592 16 017 611 17 032 797

Totala löner och ersättningar 21 228 337 22 675 372 18 714 028 19 824 614

** anger förhållanden för 2011 

sociala kostnader 8 605 230 9 172 815 7 481 409 7 913 724

(varav pensionskostnader) 1 582 710 1 670 806 1 396 843 1 471 342

summan för pensionskostnader inkluderar lagstadgad iTP-plan. Pensionspremier för samtliga 
anställda följer iTP-planen.
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 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2012 2012 2011 2011

Fördelning av pensionskostnader     

generalsekreterare 140 504 145 729 139 019 144 077

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

Volontärer
Under	året	har	ca	200	volontärer	och	översättare	arbetat	ideellt	på	Plan	Sverige.		

Not 6 – Eget kapital    

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

ingående balans 9 005 905 5 000 000   14 005 905 

årets resultat    -355 258 -355 258

Disposition av årets resultat -355 258   355 258 0

Utgående	balans 8 650 647 5 000 000 0 0 13 650 647 

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

ingående balans 9 005 905 5 000 000 63 063  14 068 968

årets resultat    -355 258 -355 258

Disposition av årets resultat -355 258  49 676 355 258 49 676

Utgående	balans 8 650 647 5 000 000 112 739 0 13 763 386 

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.
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Not 7 – Immateriella anläggningstillgångar   

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2012 2012 2011 2011

Immateriella Anläggningstillgångar    

ib anskaffningsvärde 5 549 494 5 549 494 5 125 232 5 125 232

årets anskaffningsvärde 230 102 230 102 424 262 424 262

UB	anskaffningsvärde 5 779 596 5 779 596 5 549 494 5 549 494

ib avskrivningar -3 216 560 -3 216 560 -2 050 092 -2 050 092

årets avskrivningar -1 243 168 -1 243 168 -1 166 468 -1 166 468 

UB	Avskrivningar	 -4	459	728	 -4	459	728	 -3	216	560	 -3	216	560

UB	Bokfört	värde	
immateriella anläggningstillgångar 1 319 868 1 319 868 2 332 934 2 332 934

Not 8 – Materiella anläggningstillgångar    

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2012 2012 2011 2011

Ombyggnation av förhyrda lokaler 

ib anskaffningsvärde 0 0 0 0

årets anskaffningsvärde 2 442 739 2 442 739 0 0

UB	anskaffningsvärde	 2	442	739	 2	442	739	 0	 0

ib avskrivningar 0 0 0 0

årets avskrivningar -488 548 -488 548 0 0

UB	avskrivningar	 -488 548 -488 548 0 0

UB	bokfört värde  
ombyggnation av förhyrda lokaler 1 954 191 1 954 191 0 0

Inventarier

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

årets anskaffningsvärde 870 804 870 804 726 551 772 034

värdet på utrangerade inventarier -2 072 475 -2 072 475 0 0

UB	anskaffningsvärde	 3	062	167	 3	212	521	 4	263	838	 4	414	192
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 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2012 2012 2011 2011

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

årets avskrivningar -683 897 -699 700 -425 847 -452 293

återförda avskrivningar  
för utrangerade inventarier 2 072 475 2 072 475 0 0

UB	avskrivningar	 -2 120 284 -2 255 478 -3 508 862 -3 628 253

UB	bokfört värde inventarier 941 883 957 043 754 976 785 939

UB	Bokfört	värde	
Materiella anläggningstillgångar 2 896 074 2 911 234 754 976 785 939

Not 9 – Finansiella anläggningstillgångar

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2012 2012 2011 2011

Finansiella Anläggningstillgångar    

ib anskaffningsvärde 1 000 000 0 100 000 0

årets anskaffningsvärde 0 0 900 000 0

UB	anskaffningsvärde 1 000 000 0 1 000 000 0

UB	bokfört värde 
Finansiella anläggningstillgångar 1 000 000 0 1 000 000 0

Plan	Sverige	Produktion	&	Försäljning	AB,	Org.nr;	556584-5798,	säte:	Stockholm.	Kapitalandel	100%.
 

Not 10 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   

 Moderstiftelse koncern Moderstiftelse koncern

 2012 2012 2011 2011

Förutbetalda hyror 489 046 489 046 477 787 477 787

Upplupna	inkomsträntor	 332	255	 338	942	 215	982	 234	084

beviljade medel sida,  
ännu ej erhållna 11 350 000 11 350 000 0 0

beviljade medel radiohjälpen,  
ännu ej erhållna 3 119 777 3 119 777 0 0 

beviljade medel operation  
Dagsverke, ännu ej erhållna 1 200 000 1 200 000 0 0

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

Övrigt 644 969 644 969 633 076 642 064

summa 17 136 044 17 142 734 10 626 845 10 653 935
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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

 2012 2012 2011 2011

Upplupna	semesterlöner	 1	394	075	 1	530	705	 1	355	620	 1	479	829

Upplupna	sociala	avgifter	 1	104	496	 1	166	629	 945	769	 1	013	815

Upplupen	särskild	löneskatt	 383	965	 404	892	 338	874	 356	415

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

Övriga upplupna kostnader 779 876 779 876 416 343 416 343

summa 3 662 412 3 882 102 6 801 300 7 011 096
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Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 
ingen får diskrimineras.*

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i 
denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, 
hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, 
handikapp, börd eller ställning i övrigt.

*

ingen bestående lösning på de stora 
förändringarna i vår tid – från 
 klimat förändringar, politisk och 
ekonomisk instabilitet till fattigdom 
 – kan lösas utan fullt deltagande av 
världens kvinnor och flickor. Därför är 
det viktigt att uppmärksamma situationen 
för världens flickor. Genom att ge 
konkreta bevis och uppmana till 
handling, kan Plans rapporter och den 
globala kampanjen ”Because i am a Girl” 
hjälpa oss alla att arbeta vidare med 
jämställdhet på det individuella och 
kollektiva planet.

Michelle Bachelet, verkställande direktör på UN Women,  
i förordet till 2012 års ”Because I am a Girl”-rapport.

”

”



Årsbok
      Tema: 
     Flickors rättigheter

DeT här är Plan
Plan är en av världens största internationella barnrättsorganisationer som arbetar för 
och tillsammans med utsatta barn världen över. Plan grundades 1937 och Plan sverige 
startade verksamheten 1997.

Plans vision är en värld där alla barn kan förverkliga sina möjligheter och leva i sam
hällen som respekterar människors värdighet och rättigheter.

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 
barnets egna möjligheter att påverka sin framtid, främst genom att stärka dem i att 
ställa krav på sina beslutsfattare att bättre respektera barns rättigheter.

barn är aktörer som har potential att förändra sina samhällen om de ges möjlighet.
 
korT om Plan:
•     Plans arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter
•     Plan är religiöst och politiskt oberoende
•     Plans arbete möjliggör att 56 miljoner barn och deras familjer  
 själva kan påverka och förbättra sin livssituation
•     Plan Sverige är en självständig del av den internationella organisationen Plan
•     Plan Sveriges totala intäkter för 2011/2012 uppgick till drygt 300 miljoner kronor
 

Plan – för barns rättigheter

www.plansverige.org

2012




