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      Tema: 
Flickors rätt till utbildning

Ordföranden och 
generalsekreteraren  
har ordet
I likhet med förra året fokuserar denna årsbok på flickors rättigheter. Helt enkelt 
för att vi under året fortsatt att arbeta för att öka engagemanget för flickors rättig-
heter genom vår globala kampanj ”Because i am a girl”. Detta engagemang behövs 
om vi ska nå förändring.  

66 miljoner flickor i världen som borde sitta i skolbänken gör inte det. i stället 
har de tvingats gifta sig, blivit gravida medan de själva är barn och är hemma och 
utför hushållssysslor. Även om framsteg har gjorts när det gäller att få fler flickor att 
börja i skolan är det alltför många flickor som slutar skolan när de når puberteten. 
Det här är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri 
med resurser. 

ett av de mest effektiva sätten att utrota fattigdomen på är att satsa på flickors 
utbildning. en utbildad flicka är mindre benägen att giftas bort och hon föder färre 
och friskare barn. Dessutom ökar en utbildad flicka sina framtida inkomster och åter-
investerar det hon tjänar i sin familj. 

plans mål är att alla flickor ska gå minst nio år i skola. Forskning visar att om 
flickor får utbildning gynnas hela samhället, alltså även pojkar. i arbetet med att 
stärka flickor involverar vi alltid pojkar och män. vi måste engagera hela samhället 
– barn, föräldrar, lärare, religiösa och politiska ledare – för att skapa en långsiktig 
förändring. 

Bara två dagar före den första internationella flickdagen den 11 oktober 2012 
sköts den pakistanska skolflickan Malala Yousafzai av talibaner när hon var på väg till 
skolan. attacken fick stor uppmärksamhet internationellt och under året har det bil-
dats en global rörelse för flickors rätt till utbildning, där plan har spelat en nyckelroll. 

Malala har bidragit till att frågan om flickors utbildning äntligen uppmärksam-
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mas på den högsta globala agendan. Hon har riktat strålkastarna mot de svårigheter 
många flickor ställs inför när det gäller skolgång och hon är en inspirationskälla för 
de ungdomar som plan stödjer världen över. 

Men lika viktigt som det är att trygga alla barns rätt till utbildning är det att skapa 
förutsättningar för världens ungdomar att försörja sig. Den möjligheten börjar med 
utbildning – men det räcker inte. Fem miljoner nya arbeten i månaden kommer att 
behövas inom en inte alltför avlägsen framtid för att det ska gå.  

För att världens ungdomar ska få en chans till arbete krävs att vi alla som kan 
medverka till detta är kreativa och hittar gemensamma lösningar för att skapa nya 
arbetstillfällen. Det kräver också att vi börjar samarbeta i nya konstellationer där 
organisationer som plan kan samverka än bättre med näringsliv och myndigheter.  

Under året som kommer är vår avsikt att finna former för att utveckla detta sam-
arbete och lära av varandra så att vi tillsammans kan arbeta för att inte bara trygga 
alla barns rätt till utbildning utan också rätt till att försörja sig och sina framtida 
familjer.  
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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 sina möjligheter och leva i samhällen 
som respekterar människors värdighet och rättigheter. plans arbete utgår från Fn:s 
konvention om barnets rättigheter som nästan alla världens länder har skrivit under 
och ratificerat. Ändå fortsätter övergreppen. Därför kan arbetet för barns rättig heter 
inte avstanna. 

plan arbetar långsiktigt och på alla nivåer i samhället för att stärka barns rättig-
heter. en grundprincip för all verksamhet är deltagande och plan arbetar därför 
tillsammans med barn och ungdomar. genom att öka sin kunskap och förmåga att 
organisera sig kan unga också bli bättre på att kräva sina rättigheter. plans arbets-
metod, som kallas Child Centered Community Development, innebär att barnen står 
i fokus och har möjlighet 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, utvär-
dering och vidareutveckling av programverksamhet i programländerna. i sverige 
 genomför vi kampanjer och försöker också påverka politiker och andra besluts-
fattare runt om i världen för att stärka barns rättigheter. 

Barn på en förskola i ifikara, tanzania. 
Förskoleundervisning är en viktig 
start i arbetet för att uppfylla barns 
rätt till utbildning.
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Plans värld
Så här fördelas pengarna som Plan Sverige 
samlat in under året 

*läs mer i förvaltningsberättelsen.

insamlingsländer

programländer dit bidrag från privata 
givare och företag i sverige går

länder som bedriver både  
insamlings- och programverksamhet

programländer som dessutom får 
bidrag från sida eller eU

länder som bedriver både insamlings- och 
programverksamhet och som får bidrag 
från privata givare samt från sida eller eU.

Härifrån kommer pengarna*
Plan Sveriges stöd till programländerna finansieras 
till stor del med bidrag från faddrar runt om i landet. 
Det är fadderbidragen som gör att vi kan fortsätta med 
våra insatser för barns rättigheter. som fadder har man 
kontakt med ett barn och barnets familj, men pengarna 
går inte direkt till enskilda barn utan till plans verksam-
het för alla i lokalsamhället. Många väljer också att vara 
temafaddrar genom att stödja något av våra tematiska 
utvecklingsprojekt. en stor del av plans verksamhet 
finansieras också med institutionellt stöd från sida och 
eU och med bidrag från privata företag.

Privata givare 52 %

Svenska myndigheter 
och EU 40 %

Företag 8 % 
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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 43 procent. Det senaste 
året uppgick de totala intäkterna till drygt 300 
miljoner kronor.

2013
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Plan Sverige under året som gått
Plan Sverige samlade under verksamhetsåret in cirka 302 miljoner kronor varav 
60 procent kom från svenska privatpersoner och företag. De 61 000 barn- och 
tema faddrarnas regelbundna bidrag uppgick till 146 miljoner kronor. Huvuddelen av 
 övriga intäkter bestod av bidrag från sida och eU, samt medel från postkodlotteriet 
och radiohjälpen. 

Fadderbidrag, enskilda gåvor och bidrag från företag finansierar program i 
latinamerika, asien och afrika. Dessa program fokuserar på: 
•	 Barns	rätt	till	hälsa,	sjukvård	och	rehabilitering	
•	 Barns	rätt	till	sexuell	och	reproduktiv	hälsa	samt	arbetet	med	att	förebygga	
 och minska konsekvenserna av hiv/aids
•	 Barns	rätt	till	en	rimlig	levnadsstandard	
•	 Barns	rätt	till	skydd	mot	alla	former	av	våld,	övergrepp	och	exploatering		
•	 Barns	rätt	till	deltagande	och	inflytande
•	 Barns	rätt	till	skydd	i	katastrof-	och	konfliktsituationer
•	 Barns	rätt	till	utbildning	
•	 Barns	rätt	till	vatten	och	god	hygien

Plan Sverige fick 118 miljoner kronor från Sida som bland annat användes för 
stöd till civilsamhället, katastrofinsatser, samarbete med näringslivet för att öka 
ungdomars sysselsättning och för att stärka det regionala afrikanska systemet för 
barns rättigheter. 

Den årliga utdelningen från Postkodlotteriet har gått till projekt som fokuserar 
på	barns	rätt	till	utbildning	och	sexuell	och	reproduktiv	hälsa.	

i slutet av verksamhetsåret godkändes plan sverige ansökan om partnerskaps-
avtal med eU:s program eCHO (european Community Humanitarian Office). Det 
innebär att plan sverige kan söka medel för humanitära såväl som för katastrof-
förebyggande insatser.

plan sverige har fördubblat nyrekryteringen av faddrar och kraftigt minskat 
 andelen faddrar som valde att avsluta sitt fadderskap, jämfört med föregående år.
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Ett Plan – ett mål 
Sedan FN:s millenniemål slogs fast år 2000 har många framsteg gjorts. situationen 
för barn i utsatthet har förbättrats på många områden. Men miljontals barn har fort-
farande inte fått sina mest grundläggande rättigheter uppfyllda, vilket krävs för att 
en varaktig förändring ska kunna åstadkommas. vi på plan arbetar på alla nivåer för 
att Fn:s millenniemål ska förverkligas.

plan vill samtidigt bli starkare, tydligare och arbeta tillsammans som en enad glo-
bal barnrättsorganisation, där alla planländer arbetar mot ett gemensamt mål och 
talar med samma röst.

plans globala strategi fram till och med 2015 har ett tydligt mål: att nå så många 
barn	som	möjligt,	särskilt	dem	som	tillhör	exkluderade	eller	marginaliserade	grup-
per, med utvecklingsprogram som ger långsiktigt hållbara förbättringar. när Fn:s 
millenniemål halvtidsreviderades 2010 såg man att det fortfarande finns grupper i 
samhället som missgynnas. Dit hör världens flickor. Om inte insatser riktas särskilt 
mot dem som missgynnas kommer inte millenniemålen att kunna uppnås. 

2013

i ifikara, tanzania, riskerar barn att 
överges under dagen när deras föräldrar 
måste arbeta. De här förskolebarnen har 
en trygg miljö där de kan utvecklas 
tillsammans med barn i samma ålder.
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Flickors rätt  
till utbildning
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. grundskoleutbildning för alla barn 
är dessutom millenniemål nummer två. Utvecklingen på området går åt rätt håll. allt fler 
barn blir inskrivna i grundskolan och allt fler av dem är flickor. Dessutom går fler barn i 
dag vidare till högstadiet än någonsin förr.

Men trots att allt fler flickor börjar grundskolan går färre flickor än pojkar vidare 
till högstadiet och gymnasiet, och det gäller framför allt afrika söder om sahara och 
vissa delar av asien. 

ekonomiska förhållanden i kombination med traditionella könsnormer diskrimi-
nerar flickor och gör det svårare för dem att få en utbildning. Fattiga familjer har inte 
alltid råd att skicka flera barn till skolan och då prioriteras ofta pojkarnas utbildning 
framför flickornas. Hushållssysslor som att passa småsyskon, städa, laga mat och 
hämta vatten utförs främst av flickor och går många gånger inte att kombinera med 
skolan. 

Diskriminering av flickor och kvinnor är en av grundorsakerna till fattigdom i världen. 
Utbildning, däremot, är ett viktigt steg för att bryta fattigdomen. Och om flickors 
rättig heter stärks, gynnas hela samhället. en ökning med endast en procent av antalet 
flickor	som	avslutar	högstadiet	ökar	ett	lands	BNP	med	0,3	procent.	Varje	extra	ut-
bildningsår för mödrar, minskar barnadödligheten hos deras barn med 5–10 procent.  

plan har identifierat tre grundläggande hinder för främst flickor att fullfölja sin skolgång: 
•	 Barnäktenskap
•	 Könsbaserat	våld	i	och	omkring	skolan
•	 Bristande	kunskap	om	sexuell	och	reproduktiv	hälsa

Barnäktenskap är mycket vanligt i många delar av världen; en tredjedel av alla flickor 
i utvecklingsländer gifter sig innan de har fyllt 18 år. i vissa länder, främst i asien och 
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FAKTA OM FLICKOR OCH UTBILDNING:
•	65	miljoner	flickor	runt	om	i	världen	går	inte	i	skolan.	
•	I	de	fattigaste	länderna	avslutar	knappt	50	procent	av	alla	flickor	sin	grundskole-
 utbildning. 
•	Flickor	som	ingår	barnäktenskap	tvingas	ofta	sluta	skolan	och	riskerar	att	förbli	
 fattiga. 
•	Utbildning	leder	till	senare	och	färre	barnafödslar.	
•	Utbildning	leder	till	lägre	nivåer	av	hiv/aids.	
•	Kvalitén	i	utbildningen	i	utvecklingsländer	är	ofta	undermålig	och	diskriminerande	 
 attityder och normer mot flickor påverkar skolgången. 

systrarna emely och 
adriana bor i slummen i 
guayaquil i ecuador. 
emely gillar naturkun-
skap och hon vill gärna 
fortsätta att studera efter 
grundskolan. »när jag 
blir stor skulle jag vilja bli 
danslärare. eller arbeta 
på en bank.«
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afrika söder om sahara, är upp emot 75 procent av alla flickor gifta före 18 års ålder.
Barnäktenskap påverkar inte bara individen utan inverkar också på familjen och 

hela samhället. Flickor som ingår barnäktenskap tvingas ofta sluta skolan och riske-
rar att förbli fattiga. att flickor är outbildade, oförberedda på sin roll som föräldrar 
och inte har möjlighet att bidra till samhället får konsekvenser på alla samhällsnivåer.

Könsbaserat våld i skolan. Det	kan	handla	om	sexuellt,	fysiskt	och	psykiskt	våld	
som barn utsatts för när de är i eller på väg till skolan. Både pojkar och flickor utsatts 
för våld, men det tar sig olika uttryck och speglar samhällets könsnormer. Flickor 
tenderar	att	utsättas	för	sexuellt	våld	i	form	av	sexuellt	utnyttjande	och	trakasserier	 
eller våldtäkt i högre grad medan pojkar är mer utsatta för fysiskt våld. plan upp-
skattar att cirka 246 miljoner pojkar och flickor faller offer för könsbaserat våld i 
skolan varje år.  

Det finns flera miljöer i och nära skolan som utgör riskzoner för våld. Ofta saknas 
till	exempel	separata	toaletter	för	flickor	och	pojkar.	Risk	för	överfall	och	sexuella	
övergrepp i eller på väg till skolan bidrar till att föräldrar avstår från att skicka sina 
döttrar till skolan, för att skydda dem eller försvara flickornas heder.

Sexuell och reproduktiv hälsa (ASRHR). För flickor är puberteten en viktig tid 
som avgör hur deras framtid kommer att se ut. Men många ungdomar i utvecklings-
länder	har	bristande	kunskaper	om	sexualitet	och	reproduktion,	och	vet	inte	hur	de	
ska skydda sig mot graviditet eller könssjukdomar. Ofta står traditionella eller reli-
giösa	normer	i	vägen	för	en	saklig	information.	Utan	kunskaper	om	sex	och	samlev-
nad blir många tonårsflickor oönskat gravida och måste hoppa av skolan i förtid samt 
riskerar att få ett svårt liv som alltför unga, kanske ensamstående föräldrar. Flickor 
hoppar av skolan i tonåren i mycket högre utsträckning än pojkar. 

Plans arbete för flickors rättigheter
Hindren	för	flickors	utbildning	är	många	och	komplexa.	Därför	är	det	vikigt	att	an-
gripa dem från flera olika håll och att samarbete med flera olika målgrupper.

plan arbetar tillsammans med familjer, skolpersonal och lokala beslutsfattare för att 
förstå och påverka de värderingar som leder till diskriminering av flickor. vi arbetar 
också för att öka flickors kunskaper om sina rättigheter och hur de kan utkrävas.

Minst lika viktigt som att involvera flickor är det att tillsammans med pojkar och 
män ifrågasätta könsstereotyper och andra orsaker till diskriminering. pojkar och 
män spelar en avgörande roll för att nå en jämställd värld och precis som flickor gyn-
nas de när traditionella könsstrukturer bryts.

plan bedriver samtidigt ett påverkansarbete mot stater och internationella institu-
tioner,	till	exempel	för	att	få	ett	förbud	mot	skadliga	sedvänjor	i	nationell	lagstiftning.
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BECAUSE I AM A GIRL
 Förändra världen. Utbilda varje flicka!
 
Med start 2012 och fyra år framöver driver plan en global kampanj för flickors rätt till utbild-
ning genom lobbying, opinion och informationsspridning samt insamling och projekt i våra 
programländer. Kampanjen heter Because i am a girl.

plan har varit drivande i kampen för att skapa en internationell flickdag och på så sätt 
tydligare sätta flickors rättigheter på dagordningen. Dagen firades för första gången den 11 
oktober 2012. i sverige färgades globen i stockholm rosa och plans logotyp projicerades på 
arenan under fyra dagar. plan anordnade dessutom ett årligt event på Fotografiska museet i 
stockholm för att engagera inflytelserika kvinnor i arbetet för flickors rättigheter.

För att sprida engagemang och kunskap samt få fler faddrar till plans flickprojekt har plan 
inlett samarbeten med flera viktiga partners. Under kampanjens fyra år är plan officiell för-
månstagare för löpartävlingen tjejmilen. Och i mars sändes tv-galan “en kväll för världens 
döttrar” i samarbete med tv3.

För att visa världens ledare att det finns ett stöd för frågan arbetar plan för att samla in 
bilder på fyra miljoner handuppräckningar världen över. Dessa kommer att lämnas över till 
Fn med krav på att flickors utbildning ska prioriteras i utvecklingsarbetet. Under kampanjens  
första år har en och en halv miljon handuppräckningar samlats in globalt och i sverige har 
100 000 personer förevigats med handen uppräckt.

Under kampanjens första år har tusentals svenskar dessutom engagerat sig genom att bli 
faddrar eller stödja flickors rättigheter genom att skänka ett engångsbelopp.

För att öka kunskapen om flickors situation publicerar plan årligen rapporten ”the state 
of the World’s girls”.

plan sveriges ÅrsBOK 2013 |  13
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Ett av de mest effektiva sätten att utrota fattig-
dom är att satsa på flickors utbildning. Så här 
kan en flickas liv förändras om hon får möjlighet 
att gå i skolan.

illUstratiOn: sara-Mara/söDerBerg agentUr

Stannar hemma
66 miljoner flickor i världen går 
inte i skolan. i de flesta fattiga 
länder går färre än 50 procent av 
flickor färdigt grundskolan.

Börjar skolan
skillnaden mellan hur många 
flickor och pojkar som börja i 
första klass minskar i världen, 
även om det i genomsnitt fort-
farande är något färre flickor.
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Bortgift vid 15 år
varje år tvingas 10 miljoner flickor att gifta 
sig. i utvecklingsländer gifter sig i snitt en 
tredjedel av flickorna innan de fyller 18 år. 

Mamma vid 16 år
Upp till 50 procent av 
flickor i utvecklings-
länder föder sitt första 
barn innan de har fyllt 
18 år. att föda barn 
innan kroppen är fär-
digutvecklad innebär 
risker och den van-
ligaste dödsorsaken 
bland unga kvinnor i 
utvecklingsländer är 
graviditeter. 

Fortsatt fattigdom
Som	i	en	ond	cirkel	växer	
fattiga barn upp och blir 
fattiga föräldrar som över-
för fattigdomen till nästa 
generation.  

Fortsätter till gymnasiet
Ett	extra	års	skolgång	ökar	en	kvinnas	
livsinkomst med mellan 15 och 25 procent. 
när fler kvinnor utbildas snabbas dessutom 
landets	ekonomiska	tillväxt	på.

Får ett jobb
när kvinnor jobbar 
får deras familjer 
det bättre ställt. 
Flickor och kvinnor 
spenderar 90 pro-
cent av sin inkomst 
på sina familjer.

Gifter sig när hon är redo
Om unga kvinnor gifter sig när de själva 
är redo leder det till mindre familjer, 
långsammare	befolkningstillväxt,	ökad	
produktivitet och stigande inkomster.

Bättre liv för kommande generationer
Varje	extra	år	som	en	kvinna	går	i	skolan	
minskar dödligheten hos hennes barn med 
5–10 procent. sannolikheten att barn till out-
bildade mödrar går i skolan är bara hälften så 
stor som för dem vars mödrar själva har gått i 
grundskolan.
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Traditionella ledare  
förbjuder barnäktenskap 
i Malawi 
Myness blev bortgift som 13-åring och togs ur skolan. Hon 
lovades en bättre tillvaro men livet som ung hustru blev svårt. 
Med stöd från Plans barnskyddskommitté kunde hon lämna sin 
man och fortsätta sin skolgång. 

I norra Malawi har det länge varit tradition att gifta bort unga flickor till äldre män som 
betalar en stor hemgift. Förr sågs flickor därför till och med som en ekonomisk resurs.

För att bybor i området själva ska kunna ta sig an barnskydds- och barnrätts-
frågor,	som	till	exempel	barnäktenskap	och	barn	som	hoppar	av	skolan	i	förtid,	har	
Plan	stöttat	bildandet	av	lokala	barnskyddskommittéer.	Kommittéerna	arbetar	med	
förebyggande insatser, påverkansarbete och rehabilitering.

I	 Karonga-distriktet,	 där	 Myness	 bor,	 har	 barnskyddskommittéer	 tillsammans	
med traditionella byledare tagit fram lokala stadgar som ska skydda barnen mot 
övergrepp och skadliga sedvänjor. De som inte följer stadgarna får höga böter. 

–	Barnskyddskommittéerna	åkte	runt	 i	byarna	 för	att	utbilda	om	barns	rättig-
heter och sammankallade de traditionella ledarna. jag insåg då att färre än tio flickor 
i vår by hade fått utbildning. så vi beslöt oss för att samarbeta, berättar Mackson 
Mwakaboko, traditionell ledare i Karonga-distriktet.

en av stadgarna slår fast att om någon i samhället tvingar en flicka eller pojke att gifta 
sig innan de gått klart skolan ska de bötfällas. Mackson Mwakaboko ser att stadgarna 
hjälper barnen att få sin skolgång, eftersom många är rädda för de höga böterna.

sedan hon började skolan har Myness bott med sin mormor eftersom hennes 
föräldrar hade svårt att försörja henne och hennes syskon. Men även när hon bodde 
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hos mormodern hände det att hon inte hade råd att betala skolavgifterna. när Myness 
var 13 år föreslog en kompis att hon skulle gifta sig, för det hade kompisen själv gjort.

– livet var verkligen svårt hemma. vi hade inte ens råd med tvål. Min kompis 
sa att det skulle bli bättre om jag gifte mig så att min man kunde ta hand om mig, 
säger Myness.

Hon	kände	motstånd	mot	idén,	men	en	man	i	byn	tjatade	om	att	hon	skulle	gifta	
sig med honom. Han lovade att ta hand om henne, så efter skolårets slut gick hon 
med på det. Men det blev inte som hon hade hoppats och som mannen lovat.

– Min man var alkoholist och höll inte sina löften. Han sa att han redan hade betalat 
min hemgift och att det var de pengarna han annars skulle ha använt för min försörjning.

när Myness betyg kom lite senare var de lysande. Hennes lärare berättade de 
goda nyheterna för hennes mormor.

– jag grät när jag fick höra om min dotterdotters skolresultat men jag visste inte 
vad	jag	kunde	göra.	Läraren	rådde	mig	att	söka	hjälp	hos	barnskyddskommittén	för	
att få hem Myness, berättar hennes mormor.

Barnskyddskommittén	 sökte	 upp	 Myness	 som	 inte	 visste	 att	 hennes	 skolprov	
gått så bra.

– De berättade att jag hade blivit utvald att få gå i en av de bästa skolorna i 
distrik tet. när de lovade att bidra till min skolavgift bestämde jag mig för att rymma 
från min man, säger Myness.

– nyligen pratade ett par av mina skolkamrater om att gifta sig, men jag avrådde 
dem. jag berättade vad som hänt mig, och då avbröt de sina giftermålsplaner och 
beslöt att fortsätta med sin utbildning. jag är så glad att jag kunde återvända till 
skolan. en dag vill jag bli revisor. 

Myness gifte sig när hon 
bara var 13 år gammal 
med förhopp ning om att 
slippa undan fattigdomen. 
Men med stöd från en 
barnskyddskommitté	
kunde hon lämna sin man.
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      Tema: 
Flickors rätt till utbildning

Sexuellt våld och  
trakasserier hindrar 
flickor att gå i skolan
Marcela är ovanlig. Hon bor i förorten La Libertad där många 
tonårsflickor är rädda för att gå till skolan och därför ofta 
avbryter sina studier. Men Marcela gick klart skolan och 
kämpar nu som 18-åring för flickors rätt att studera.

La Libertad är ett av san salvadors fattigaste och mest våldsamma områden. Här 
är	det	svårt	för	flickor	att	gå	klart	skolan.	De	trakasseras	rutinmässigt	sexuellt	och	
pressas	ofta	in	i	sexuella	relationer.	Många	misshandlas	eller	blir	gravida	och	tvingas	
sluta skolan. 

Marcela var tolv år när hon för första gången fick kontakt med plan och såg att 
det går att förändra saker. plan hade engagerat hennes bostadsområde i ett projekt 
för att stoppa våld i och omkring skolan och som medlem i en ungdomsgrupp fick 
Marcela möjlighet att lära sig om sina rättigheter och de lagar som skyddar både 
barn	och	vuxna.

–	Jag	lärde	mig	till	exempel	att	misshandel	i	hemmet	är	olagligt	och	det	var	en	
aha-upplevelse för mig. Min styvpappa hade alltid misshandlat min mamma och som 
barn tror man att det är normalt. Men då började jag bearbeta mamma för att få 
henne att lämna honom och för ett par år sen flyttade han ifrån oss.

engagemanget i ungdomsgruppen fick Marcela att bestämma sig för att kräva sina 
rättigheter. i dag studerar hon ekonomi på det statliga universitetet i san salvador 
och kämpar för alla flickors rätt till högre utbildning.

– Hade jag inte blivit medveten om mina rättigheter skulle mitt öde blivit som 
många andras. plans projekt om våld i och omkring skolor har gjort skillnad, men 
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det är fortfarande många flickor i området som utsätts för våld i skolan och hoppar 
av, säger Marcela.

Könsbaserat våld i och omkring skolor är ett av de största hindren för flickor att 
fullfölja sin skolgång. våld och trakasserier kommer inte bara från manliga elever. 
Sexuellt	våld	 från	manliga	 lärare	och	annan	skolpersonal	är	vanligt	 i	många	delar	
av	världen.	Det	kan	handla	om	verbala	trakasserier,	sexuella	tjänster	i	utbyte	mot	
bättre betyg eller rena våldtäkter. 

Flickor som går klart skolan har högre inkomst, går igenom färre oönskade gravi-
diteter och gifter sig senare än dem som inte får utbildning. De har också större chans 
att bryta destruktiva mönster i sina familjer och i sina samhällen. Därför är det viktigt 
att göra skolan till en trygg plats för flickor så att deras möjligheter att studera ökar. 

För att skapa trygga skolmiljöer behövs lagstiftning som förbjuder våld i skolan, 
något som fortfarande saknas i flera länder. regeringar måste ta ett samlat ansvar, 
se till att lagar finns men också efterlevs, och utveckla antivåldsplaner för att före-
bygga och hantera våld tillsammans med myndigheter, skolor och lokalsamhällen. 

Män och pojkar behöver också vara med i arbetet. Unga aktivister som Marcela 
spelar här en viktig roll liksom kunniga och ansvarstagande lärare och skolledare.  

Marcela vill fortsätta att arbeta för att stärka flickors och kvinnors rättigheter 
i el salvador. nu är hon ambassadör för plans Because i am a girl-kampanj och på 
den första internationella flickdagen förra året blev hon inbjuden att tala inför Fn:s 
kvinnokommission. 

– Mitt mål är att driva fram en förändring i mitt land så att män och kvinnor har 
samma rättigheter. Och att ungdomar, speciellt flickor, respekteras och får vara med 
och påverka samhället på riktigt. 

Marcela från el salvador har engagerat sig för flickors rätt till högre utbildning.
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      Tema: 
Flickors rätt till utbildning

Tidig graviditet  
ett hinder för skolgång 
Rusha bor i Bangladesh. Hon var bara knappt 14 år när hennes 
familj ville att hon skulle gifta sig med pojken hon var tillsammans 
med. Men det skulle ha betytt att hon måste lämna skolan – och 
det ville hon inte. 

I Bangladesh är det mycket vanligt att tonårsflickor gifter sig och får barn – två 
tredjedelar av kvinnorna i landet gifte sig före sin 18-årsdag, en del redan när de var 
11–14 år. Bangladesh har också bland de högsta fertilitetstalen bland ungdomar i 
världen. en fjärdedel av alla kvinnor föder sitt första barn innan de har fyllt 18 år och 
många flickor slutar också skolan när de får barn. 

Samtidigt	är	kunskapen	om	sexualitet	och	reproduktiv	hälsa	mycket	låg	i	landet,	
och	tillgången	till	mottagningar	för	sexualrådgivning	för	tonåringar	närmast	obe-
fintlig. Bangladesh är ett land där många bär på djupt rotade normer och värdering-
ar	kring	äktenskap	och	sexualitet.	Ändå	har	en	stor	ökning	av	utomäktenskapligt	sex	
bland	unga	kunnat	märkas	på	senare	år.	Många	har	oskyddat	sex	så	de	oönskade	
graviditeterna har också blivit fler. 

abort är inte tillåtet, med det finns kryphål i lagstiftningen som gör det möjligt att 
utföra	en	abort	fram	till	tolfte	graviditetsveckan.	Men	eftersom	kunskapen	om	sexuella	
frågor generellt är dålig, och tillgång till abortservice låg och dessutom kostar pengar, 
är säker abort i praktiken inte tillgänglig för de flesta tonårsflickor i Bangladesh. 

plan driver ett projekt tillsammans med den lokala partnern south asia partner-
ship	för	att	stärka	tonåringars	sexuella	och	reproduktiva	hälsa.	Projektet	riktar	sig	
till killar och tjejer i tonåren på landsbygden i Bangladesh. 

över 1 000 ungdomsgrupper har bildats genom projektet och i dessa har om-
kring 25 000 ungdomar engagerat sig. i kill- och tjejgrupper får ungdomar möjlig-
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het	att	diskutera	saker	som	berör	dem;	skolan,	föräldrar,	relationer,	sexualitet,	re-
produktion och i grupperna jobbar man också med att stärka ungas självkänsla och 
makt	att	kunna	göra	egna	val	kring	sin	sexualitet.

tonåringarna får också lära sig mer om sina rättigheter och olika möjligheter att 
kunna påverka sitt eget liv. 

rusha blev rekryterad till en grupp som riktade sig till 10–14-åringar. Där utbil-
dades hon till ungdomsledare, och fick gå en tredagarskurs i ledarskap. Utbildningen 
gav	henne	ett	lysande	tillfälle	att	lära	sig	om	allt	från	näringslära	till	sexuella	och	re-
produktiva rättigheter för tonåringar och de negativa konsekvenserna av barnäk-
tenskap.

Det ändrade hennes liv, tycker hon själv.
– jag var på väg åt fel håll eftersom jag inte visste så mycket, men kunskapen jag 

fick genom projektet gav mig självförtroende. jag kunde nu säga ifrån och lyckades 
stoppa mitt för tidiga äktenskap med stöd av dem som arbetar i projektet. 

Hon vill nu fullfölja sina studier och gifta sig senare, när hon blivit självständig. 
Hennes dröm är att få ett jobb i statlig tjänst när hon har studerat klart. 

Även rushias mamma ändrade inställning. 
– jag var inte medveten om de negativa konsekvenserna av ett så tidigt äktenskap. 

nu vet jag bättre och kommer att se till att hon fortsätter gå i skolan. jag ska inte ar-
rangera	något	äktenskap	åt	henne	förrän	hon	är	vuxen,	säger	Rushias	mamma.	

För	att	undvika	tidiga	graviditeter	är	det	viktigt	att	tala	öppet	om	sex.	De	här	ungdomarna	deltar	i	en	
grupp	som	diskuterar	sexuell	hälsa.
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      Tema: 
Flickors rätt till utbildning

REPORTAGE 

Kunskap ger makt  
till Egyptens tjejer
Utbildning är nyckeln till en bättre framtid – för barn, för vuxna 
och för hela samhällen. I Egypten kämpar både flickor och 
vuxna kvinnor för att få den skolgång de har rätt till. Vi har 
träffat några av dem som med hjälp av sina nyvunna kunskaper 
drömmer om ett bättre liv.

Vi befinner oss i Tamouh, en lantlig förstad till Kairo. enkla och omålade trevå-
ningshus av soltorkat tegel kantar de dammiga gatorna. några kvarter bort börjar 
fälten	där	det	växer	kål,	morötter,	tomater	och	blomkål	och	där	många	av	invånarna	
jobbar.

tamouh är ett samhälle med konservativa värderingar. Här ligger ett institut som 
utbildar religiösa ledare och de motsätter sig ofta att man ruckar på de skadliga 
sedvänjor	som	förs	vidare	från	generation	till	generation,	som	till	exempel	barnäk-
tenskap.

Men de konservativa värderingarna märks inte när man lyssnar till det 20-tal 
kvinnor som har samlats i byns samlingslokal. De deltar i en studiecirkel för kvinnor 
som aldrig har gått i skolan eller som hoppade av i unga år. Även om flera av dem 
täcker hela ansiktet förutom ögonen, diskuterar de öppet och utan att tveka frågor 
om jämlikhet och kvinnors rättigheter.

Dagens lektion handlar om skolan. Kvinnorna ger förslag på föremål som finns i 
skolan – Bok! penna! elever! lärare! – och nadia antecknar på tavlan, samtidigt som 
hon bokstaverar orden. sen får kvinnorna skriva ner orden i sina skrivböcker.

en av de främsta orsakerna till fattigdom i egypten är bristande jämställdhet som 
gör att miljontals flickor inte har möjlighet att slutföra sin utbildning eller delta i 
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arab el Madabegh är ett av alla de 
samhällen i egypten där plan driver 
studiecirklar för kvinnor som aldrig 
gått i skolan. samtidigt som kvinnorna 
får mer kunskap och makt över sina liv 
kan de ge sina barn en bättre framtid.
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      Tema: 
Flickors rätt till utbildning

REPORTAGE
beslut som påverkar deras liv. i plans studiecirkel får kvinnorna möjlighet att ta igen 
en del av den utbildning de har förlorat. De lär sig att läsa och skriva och diskuterar 
samtidigt flickors och kvinnors rättigheter med utgångspunkt i vardagliga problem: 
allt från barnuppfostran och matlagning till familjevåld och kvinnlig könsstympning.

en kvinna kommer fram, angelägen om att berätta sin historia. 26-åriga Haga 
abdou har aldrig gått i skolan eftersom hennes familj inte ansåg att det var nöd-
vändigt för en flicka. när hon fick höra talas om plans studiecirkel tvekade hon inte 
utan anmälde sig direkt. att inte kunna läsa och skriva har varit ett stort problem i 
Hagas liv.

– jag har alltid varit rädd för att gå ut själv, förut kunde jag inte läsa gatuskyltar 
eller numren på bussarna och gick vilse.

inte förrän vid 16 års ålder lämnade Haga hemmet själv för första gången. Hennes 
mor hade dött och det fanns ingen annan som kunde gå till marknaden och handla.

– Men jag var rädd, jag kände att jag inte var redo. jag sa till mig själv att jag var 
tvungen att lära mig läsa. Utbildning gör människor starkare och får dem att förstå 
världen. 

genom studiecirkeln får Haga inte bara lära sig att läsa utan får också kunskap 
om kvinnors rättigheter. Haga har bland annat påverkat sin syster att inte låta köns-
stympa sin dotter och övertalat sin far att inte gifta bort den 14-åriga systern utan i 
stället låta henne fortsätta att studera.

– Mina grannar är förvånade över att jag har så mycket information och de säger 
att jag måste berätta allt för dem. Den här kunskapen ska inte stanna hos mig.

Samtidigt som Plan arbetar för att utbilda de unga kvinnor som inte fått möjlighet 
att gå i skolan, arbetar man också för att redan i tidig ålder ge barn och ungdomar 
de livskunskaper de behöver.

Fyrtio mil söder om Kairo ligger byn Dekran, på gränsen mellan den grönskande 
nildalen och öknen. i byns samlingslokal har ett 30-tal barn och ungdomar samlats 
för att berätta för besökarna från plans huvudkontor om vad de har lärt sig i de ung-
domsklubbar som plan stödjer.

12-åriga selwan ställer sig upp och begär ordet.
– jag har lärt mig att pojkar och flickor är jämlika och att det är fel att diskrimi-

nera mellan dem, säger hon.
i Dekran är barnäktenskap mycket vanligt – trots att det är olagligt gifter sig 

många flickor så tidigt som vid 12 eller 14 års ålder och tvingas sluta skolan i förtid. 
selwan har tur som har föräldrar som tycker att utbildning är viktigt. Hon och hen-
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nes fem systrar går alla i skolan och de äldsta har gått vidare till gymnasiet. De flesta 
kvinnor i Dekran jobbar inte men selwan vill bli lärare när hon blir äldre, hon säger 
att hon är bra på förklara så att andra förstår.

– jag är jätteduktig i skolan. Utbildning är viktigt för mig eftersom jag kanske 
kommer att lära andra barn när jag blir äldre.

selwan påpekar att det är viktigt att utbilda både pojkar och flickor och att alla 
har rätt att välja vad de vill jobba med.

– Om en tjej vill bli skådespelerska har hon rätt att bli det. Men då har hon också 
en skyldighet att plugga hårt för att kunna bli skådespelerska.

ingen av selwans systrar har gift sig än, även om de två äldsta är förlovade. 23 år 
tycker selwan själv är en lagom giftasålder.

– på samma sätt som en tjej väntar på sin framtida man för att han ska förbereda 
sig och spara pengar till en lägenhet, måste han vänta på henne tills hon har avslutat 
sin utbildning. Om någon friar till mig kommer jag att säga nej. Om killen verkligen 
tycker om mig väntar han tills jag har gått klart skolan.

text: anette eManUelssOn FOtO: lisa janssOn

12-åriga selwan (stående) tänker avsluta sin utbildning innan hon gifter sig. 
”Om någon friar till mig kommer jag att säga nej.”
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Utvärdering, uppföljning 
och kontroll
 

Plan kontrollerar kontinuerligt att alla medel används effektivt 
och att programmen bidrar till att skapa hållbara förbättringar 
för barn.

plans mål är bidra till en värld där alla barns rättigheter respekteras. Yttersta ansva-
ret för förverkligandet av Barnkonventionen vilar hos de stater som undertecknat 
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 resultaten 
av vårt arbete.

Kontrollsfären
plan bedriver program på lokal nivå vars resultat vi till fullo ansvarar för och har kon-
troll	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 tillsammans med  
andra	aktörer.	Till	exempel	kan	Plan	stödja	kommunen	i	arbetet	med	att	ta	fram	en	
plan som ökar barns skydd mot våld i skolan eller bidrar till ungas inflytande i kom-
munalpolitiken. genom insatsen nås de barn som omfattas av den nya planen, men 
förbättringen beror inte bara på vår insats eftersom flera aktörer bidrar till resultatet. 
Därmed delar även plan ansvaret för insatsen med andra aktörer.
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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 vårt ansvar att säkerställa att allt vi gör bidrar till uppfyllandet 
av ett barnvänligt samhälle.

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 310000 ”risk 
management – principles and guidelines” som bland annat omfattar riskanalyser, 
dokumentation,	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 blowing-policy, anti-fraud & anti-corruption policy samt 
tydliga rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras och rapporteras.

INFLYTANDESFÄREN

INTRESSESFÄREN

KONTROLLSFÄREN
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Extern och intern granskning
plan sverige och internationella plan granskas årligen av pwC. pwC granskar års-
redovisning, finansiell redovisning och förvaltningen av organisationen. Därutöver 
granskar sida regelbundet plan sveriges interna kontroll och styrning. inom inter-
nationella plan finns en internrevisionsfunktion som besöker samtliga landkontor 
minst en gång varje treårsperiod, och som bland annat granskar den finansiella 
redo visningen och effektiviteten i verksamheten. 

Intern styrning och kontroll
plan sverige är medlem i Frii, Frivillorganisationernas insamlingsråd. Därmed rap-
porterar plan sveriges styrelse årligen hur organisationen tillämpar Frii:s kvalitets-
kod, som gäller för samtliga Friii: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 90-konton granskas organisationen dessutom av 
svensk insamlingskontroll. För alla organisationer med 90-konton gäller att högst 
25 procent av de insamlade medlen får användas till insamling och administration. 
För plan sverige var den siffran 15,2 procent under verksamhetsåret. 
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förvaltnIngSberättelSe 
Plan international sverige insamlingsstiftelses styrelse avger härmed redovisning 
för verksamheten under året 2012-07-01 till 2013-06-30. 

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 genom internationella Plan bidra till hållbara förändringar 
för barn i utsatthet runt om i världen så att deras rättigheter blir kända och respek-
teras, skyddas och uppnås. Plan sverige bidrar till att barnkonventionen förverkligas.  

Plan Sveriges roll: 
•	 Bedriva	insamling	i	Sverige	och	öka	engagemanget	för	alla	barns	rättigheter.	
•	 Bidra	med	finansiellt	stöd	och	aktivt	delta	i	utvecklingen	av	internationella	Plans		
 långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofarbete.
•	 Medverka	i	svenskt	och	internationellt	påverkansarbete	för	barns	rättigheter.
•	 Öka	kännedomen	om	Plan	Sverige	och	internationella	Plan.

Plans arbetssätt: Plans arbete utgår från Fn:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) och Plans rättighetsbaserade strategi Child Centered Com mu-
nity Development. Detta innebär att Plan i alla sina program arbetar tillsammans 
med barn och ungdomar för att de skall ha kunskap om sina rättigheter, kunna ställa 
krav på att deras rättigheter respekteras och stärka dem i deras arbete med att på-
verka vuxna som fattar beslut som berör barn.

Bidrag till Plans program från faddrar, andra privata givare och företag 
Fadderbidrag,	enskilda	gåvor	och	bidrag	från	företag	är	bidrag	som	finansierar	in-
ternationella Plans program i latinamerika, asien, västafrika och södra- och östra 
afrika. Dessa program fokuserar på; 
•	 Barns	rätt	till	hälsa,	sjukvård	och	rehabilitering.	
•	 Barns	 rätt	 till	 sexuell	 och	 reproduktiv	 hälsa	 samt	 arbetet	 med	 att	 förebygga	 
 och minska konsekvenserna av hiv/aids.
•	 Barns	rätt	till	en	rimlig	levnadsstandard.	
•	 Barns	rätt	till	skydd	mot	alla	former	av	våld,	övergrepp	och	exploatering.		
•	 Barns	rätt	till	deltagande	och	inflytande.
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•	 Barns	rätt	till	skydd	i	katastrof-	och	konfliktsituationer.
•	 Barns	rätt	till	utbildning.	
•	 Barns	rätt	till	vatten	och	god	hygien.

största delen av de insamlade medlen under året är bidrag från individuella givare 
som	är	barnfaddrar	eller	temafaddrar	(flickfadder,	skolfadder,	katastroffadder	och	
minoritetsfadder). 

Totalt bidrog faddrarna med närmare 146 miljoner kronor (146) under året och 
insamlingen av enstaka gåvor uppgick till cirka 1,4 miljoner kronor (5). Företags-
donationerna uppgick till närmare 2,3 miljoner kronor (2,5). Plan sverige fortsätter 
att	arbeta	för	att	öka	kännedomen	om	Plan	inom	näringslivet,	söka	finansiering	men	
också	utveckla	partnerskap	med	näringslivet	för	att	finna	modeller	för	samverkan	i	
hållbar utveckling.

Program som finansieras av institutionella medel
Med	finansiering	från	biståndsbudgeten,	till	exempel	från	Sida	och	EU,	bidrar	Plan	
Sverige	även	med	finansiering,	kapacitetsbyggande	och	kompetensutveckling	av	in-
ternationella Plans andra program och projekt i Plans programländer än de som 
finansieras	med	stöd	från	privata	givare.

Under	året	fick	Plan	Sverige	stöd	från	Sida	på	totalt	117,9	miljoner	kronor.	Dessa	
medel	användes	för	stöd	till	civilsamhället,	katastrofinsatser,	samarbete	med	närings-
livet för att öka ungdomars sysselsättning och för att stärka det regionala afrikanska 
systemet	för	barns	rättigheter.	Den	största	delen,	86,9	miljoner	kronor,	utbetalades	
inom	 ramen	 för	 Plan	 Sveriges	 ramavtal	 med	 Sida/CIVSAM	 för	 2011–2013,	 samt	
genom ett avtal för den särskilda barn- och ungdomssatsningen för samma period. 
ramavtalet har bidragit till att utveckla internationella Plans program i tio program-
länder och två regionala program (i asien och i afrika) inom områden som barns 
skydd mot våld och övergrepp, rätten till meningsfullt deltagande i beslutsprocesser, 
riskreducering vid katastrofer, samt till det civila samhällets utvecklingseffektivitet. 

Den särskilda barn- och ungdomssatsningen lanserades 2011 av dåvarande bi-
ståndsminister gunilla Carlsson för att bidra till att millenniemålen uppnås. Plans 
verksamhet har genom detta bidrag stärkt barns rätt till utbildning och ungdomars 
sexuella och reproduktiva rättigheter i femton länder, samt i två regionala projekt i 
latinamerika och asien. Dessutom har medel från sida fungerat som egeninsats till 
de	EU-medel	som	beskrivs	nedan.	

en del av intäkterna från sida, 3,5 miljoner kronor, är ett kompletterande bidrag 
till en egeninsats på 50 procent för det 10-åriga programmet ”a working future” 
som	Plan	driver	tillsammans	med	Accenture	i	Uganda.	Programmets	mål	är	att	mins-
ka ungdomsarbetslösheten, bland annat genom samarbete med näringslivet. efter 
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tre	och	ett	halvt	år	är	det	tänkt	att	projektet	skall	utökas	till	fler	länder	i	regionen.	
genom sida har sveriges ambassad i addis abeba bidragit med 2,5 miljoner kronor 
till ett projekt för att stärka det regionala afrikanska systemet för barns rättigheter. 
Plan arbetar bland annat för att stärka den kommitté som har i uppgift att övervaka 
den afrikanska stadgan för barns rättigheter och att stärka lokala organisationer för 
att de ska använda sig av det regionala systemet. Detta arbete bedrivs i samarbete 
med andra organisationer såsom rädda barnen.

sidas bidrag till informationsverksamhet i sverige om 1 miljon kronor har an-
vänts	till	kampanjen	”Barns	röster	och	rättigheter	–	Med	fokus	på	flickors	situation	
samt klimat och katastrof”.

Sida/HUM	bidrog	med	24	miljoner	kronor	till	humanitära	(katastrof)	insatser	i	
Pakistan,	Niger,	Mali	och	Filippinerna.	I	slutet	av	verksamhetsåret	godkändes	även	
ett	nytt	omfattande	ramavtal	med	Sida/HUM.	Ramavtalet	löper	på	24	månader	och	
har en budget på 66 miljoner kronor. avtalet innehåller ett mer omfattande stöd till 
landprogram i sudan, Pakistan och Filippinerna. De tre programmen fokuserar på 
att stärka barns rättigheter före, under och efter en katastrof, till exempel genom 
att	skapa	säkra	skolor	och	uppfylla	barns	rätt	till	skydd	och	rent	vatten.	Utöver	dessa	
program	är	närmare	hälften	av	budgeten	reserverad	 för	snabba	katastrofinsatser	
under	Sida/HUM:s	så	kallade	Rapid	Response	Mechanism	(RRM).

I	slutet	av	verksamhetsåret	fick	Plan	Sverige	det	glädjande	beskedet	från	EU:s	pro-
gram	ECHO	(European	Community	Humanitarian	Office)	att	ansökan	om	partnerskaps-
avtal godkänts. Det innebär att Plan sverige nu är partner till eCHo och kan söka medel 
för humanitära såväl som för katastrofförebyggande insatser.

Under	året	har	Plan	Sveriges	sammantagna	intäkter	från	EU	uppgått	till	1	miljon	
kronor. Pengarna har bland annat använts till att slutföra ett projekt i Pakistan där 
polisen har utbildats i barns rättigheter och genderfrågor, samt ett projekt i ghana 
som fokuserat på barns situation inom rättsväsendet kopplat till ungdomsbrottslig-
het.	Dessutom	genomför	Plan	ett	projekt	i	Centralamerika,	med	stöd	av	EU-medel,	
där myndigheter och beslutsfattande organ granskas, för att belysa hur stor del av 
de respektive ländernas budgetar som går till verksamhet som rör barn. 

Program med finansiering från Postkodlotteriet, Radiohjälpen samt 
Operation Dagsverke
Den årliga utdelningen från Postkodlotteriet gav Plan sverige 22 miljoner kronor, 
vilket	har	delfinansierat	den	Sida-stödda	barn-	och	ungdomssatsning	som	beskrivs	
ovan. Dessa projekt fokuserar på barns rätt till utbildning och sexuell och repro-
duktiv	hälsa.	Exempelvis	har	projekt	i	Uganda,	Egypten	och	Thailand	bidragit	till	att	
förebygga barnäktenskap och oönskade graviditeter, vilka båda utgör stora hinder 
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för	flickors	 rätt	 till	utbildning.	Stödet	har	också	 förstärkt	det	 förebyggande	kata-
strofarbetet	i	länder	som	El	Salvador,	Filippinerna	och	Mocambique.	Dessutom	har	
stöd gått till ett projekt i egypten där Plan arbetat med media som redskap för att 
stärka	barns	inflytande	och	deltagande	i	samhället.

Under	verksamhetsåret	erhöll	Plan	Sverige	även	cirka	8,6	miljoner	kronor	från	
Radiohjälpen.	Pengarna	har	finansierat	humanitärt	stöd	och	riskreducerande	arbe-
te i katastrofbenägna länder som niger och nicaragua. i kambodja och egypten 
har stödet gått till att öka skyddet för barn som utsätts för våld och övergrepp. i 
Colombia och Thailand har internationella Plan jobbat för att barn från exkluderade 
grupper ska registreras omedelbart efter födseln.

Plan Sveriges medverkan i den globala kampanjen ”Because I am a Girl” 
Under	 året	 har	 ett	 antal	 aktiviteter	 genomförts	 för	 att	 rekrytera	 faddrar,	 främst	
inom ramen för den globala kampanjen because i am a girl (biaag) som lanserades 
sensommaren 2011. Plan sverige har bland annat haft aktiviteter under hela året. 
Plan sverige samarbetade till exempel med Tjejmilen och genomförde en julkampanj 
som	fokuserade	på	flickors	rättigheter.	Den	Internationella	Flickdagen	den	11	oktober	
uppmärksammades runt om i landet och i samarbete med Tv3 sändes en Tv-gala, 
“en kväll för världens döttrar”, på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Plan	Sverige	arbetar	vidare	med	att	utveckla	både	det	befintliga	insamlingsarbe-
tet	och	nya	insamlingsmetoder.	Målet	är	att	ytterligare	stärka	Plans	varumärke	för	
att	på	så	sätt	öka	insamlade	medel.	Under	året	har	Plan	Sverige	även	arbetat	med	
att öka intäkterna från privata givare genom den nya lagen om skattereduktion 
för gåvor. På det hela taget var räkenskapsåret 2013 ett framgångsrikt år där Plan 
sverige lyckades fördubbla nyrekryteringen av faddrar och kraftigt minska andelen 
faddrar som valde att avsluta sitt fadderskap, jämfört med föregående år. 

Program arbete i Sverige ”Barns röster och rättigheter”
Plan sverige har under året arbetat för att öka kunskapen hos framförallt ungdo-
mar	i	Sverige	om	alla	flickors	rättigheter	och	flickors	situation	runt	om	i	världen.	En	
mängd informationsaktiviteter har genomförts under året. Plan sverige fanns bland 
annat	med	på	 festivalen	Ung	08	och	hållbarhetsturnén	”We	Change”	som	nådde	
5 000 gymnasieelever och 200 lärare. Programmet har genomfört över 50 work-
shops	om	flickors	 rättigheter	där	 totalt	1	300	gymnasieelever	deltog.	 Inom	pro-
grammet har även sex lokala ungdomsgrupper bildats som genomfört utåtriktade 
aktiviteter	på	temat	flickors	rättigheter.	

informationsprogrammet hade även kvinnor som målgrupp och genom samar-
bete med idrottsevenemanget Tjejmilen nåddes över 30 000 kvinnor.
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Internationella	kvinnodagen	den	8	mars	firades	bland	annat	tillsammans	med	UN	
Women	och	flera	andra	organisationer	på	Fryshuset	i	Stockholm	under	en	dag	om	
våld mot kvinnor. 

Övriga informationsaktiviteter under verksamhetsåret
Hösten	2012	medverkade	Plan	Sverige	på	Bokmässan	i	Göteborg.	Temat	var	flickors	
situation i indien med fokus på våld och barnäktenskap. inbjuden talare var författa-
ren sarita skagnes, som skrivit en bok om sin barndom på den indiska landsbygden 
där hon var fruktansvärt utsatt och diskriminerad av sin familj. På seminariet deltog 
även Plan asiens expert på genderfrågor, Tanushree soni, som också kommer från 
Indien.	Hon	berättade	om	flickors	 situation	och	vad	Plan	gör	 för	 att	 stärka	flick-
ors rättigheter. Helgens två seminarier samlade en publik på totalt 200 personer. 
Plan sverige hade även en monter på mässan där det informerades om kampanjen 
because i am a girl (biaag) och anordnades handuppräckning inom ramen för kam-
panjen	”Raise	your	hand”	för	flickors	rätt	till	utbildning.

Den	11	oktober	2012	firades	den	internationella	Flickdagen	för	första	gången.	
Plan sverige genomförde en rad informationsaktiviteter i samband med dagen. 
Bland	annat	arrangerades	en	kvinnolunch	för	att	lyfta	frågan	om	flickors	rättigheter.	
Utvalda	politiker	uppvaktades	med	rapporten	”Because	I	am	a	Girl”,	The	State	of	the	
world’s girls 2012 , learning for life”. Även i sociala medier uppmärksammade Plan 
Sverige	Flickdagen	och	flickors	rättigheter	med	gott	resultat.

Plan Sveriges faddrar 
Plan sverige för en löpande dialog med Plan sveriges 61 000 faddrar om frågor 
som rör Plan, fadderskapet, hur bidragen används och om resultatet av Plans ar-
bete. kommunikationen sker via Plan sveriges tidning barnens framtid, telefon, 
nyhetsmejl	och	brev.	Under	året	har	 fadderträffar	genomförts	 i	Visby,	Göteborg,	
Helsingborg,	Kristianstad,	Malmö	och	Skövde.	Årets	gruppresor	för	faddrar	gick	till	
ghana, indien, kambodja, Paraguay och Zambia. 
 
Kansli och medarbetare
antalet anställda i koncernen var under verksamhetsåret i snitt 61 heltidstjäns-
ter	(60)	varav	59	(56)	i	Plan	Sveriges	insamlingsstiftelse	och	2	(4)	i	Plan	Sverige	
Produktion och Försäljnings ab.

Under	året	genomfördes	utbildning	inom	olika	områden	för	större	grupper	av	persona-
len,	bland	annat	en	säkerhetsutbildning	för	resande	personal	(genomförd	av	Myndigheten	
för samhällsskydd och beredskap), en första hjälpen-utbildning och projektledarutbild-
ning.	Utöver	detta	har	kompetensutvecklingen	för	individer	och	mindre	grupper	fortsatt.	
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Plan	Sveriges	Ungdomsråd	(PUR)	bestod	under	året	av	7–12	ungdomar	mellan	
13–18	år.	PUR	fungerar	som	ett	inspirationsgivande	råd	till	Plan	Sverige,	som	kun-
skapskälla	och	för	att	bidra	med	ett	barnperspektiv.	PUR	ingår	i	internationella	sam-
arbeten med ungdomsråd i andra Plan-länder och evenemang även utanför Plan 
Sveriges	verksamhet.	PUR	arbetar	även	med	att	utbilda	vuxna	och	andra	barn	om	
barnkonventionen.

I	PUR:s	vision	som	arbetades	fram	under	året	 ingår	att	öka	ungas	 inflytande	 i	
beslutsfattande organ på nationell och global nivå genom att bland annat ha två 
representanter i Plan sveriges styrelse, en observatör och en fullvärdig medlem. 

Under	verksamhetsåret	genomfördes	en	omfattande	rekrytering	till	Ungdoms-
rådet som gjorde att antalet medlemmar ökade från sju till tolv medlemmar.

Volontärer och praktikplatser
Under	året	har	cirka	100	volontärer	och	100	översättare	arbetat	 ideellt	 för	Plan	
sverige. Plan sverige har tagit emot två praktikanter från universitetsutbildningar 
per	termin	och	tre	praktikanter	från	grund-	och	gymnasieskolor.	Utöver	detta	har	
tre personer gjort arbetspraktik. Totalt har dessa volontärer och praktikanter bidra-
git med 10 845 frivillig timmar till Plan sverige.

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 (global kommunikationschef, Permobil group) avgick i maj.
Johanna Brismar-Skoog (minister vid sveriges ständiga representation vid 
Europeiska	Unionen).	
Marika Fahlén (f.d. diplomat med mångårig Fn-erfarenhet). 
Tova Andersson	(Studerande,	observatör	från	Plan	Sveriges	Ungdomsråd).	
Sven Hessle (professor i internationellt socialt arbete) avgick i december.
Filippa Annersten	(Studerande,	nominerad	av	Plan	Sveriges	Ungdomsråd).	
Catharina Limmerfelt (affärsutvecklare abb).
Björn Mothander	(advokat	1993–2009).
Marianne Barner (senior advisor sustainability, ikea group).
Pär Lager	(VD	för	Anthon	B	Nilsen	Utbildning	AB)	invald	i	maj.

PUR	nominerar	en	ledamot	och	en	observatör	till	styrelsen.	
Under	året	har	styrelsen	haft	fem	protokollförda	sammanträden.
Plan	Sveriges	kansli	leds	av	generalsekreteraren	Anna	Hägg-Sjöquist	i	samråd	med	
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den strategiska ledningsgruppen som utöver generalsekreteraren under året be-
stått	 av	 Mia	 Haglund	 Heelas,	 t	 f	 programchef,	 Ulrika	 Borefelt,	 chef	 för	 ekonomi	
och administration, richard andersson, chef för Fadderenheten, elsa Falk, t f chef 
Marknadsenheten	 och	 verksamhetsansvarig	 på	 Plan	 Produktion.	 Under	 året	 har	
också åsa åberg, utvecklings- och planeringschef, deltagit som adjungerad. revisor 
i Plan sverige och Plan Produktion är PwC med Jonas grahn som påskrivande 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 
Med	målsättningen	att	bli	en	än	mer	effektiv	organisation	och	därmed	också	skapa	
ökade resurser för Plans utvecklings- och rättighetsarbete har Plan internationellt 
påbörjat ett omfattande förändringsarbete för att effektivisera och förbättra Plans 
verksamhetsmodell. Detta förändringsarbete sker genom internationella arbets-
grupper på global nivå som rapporterar till Plans internationella ledningsgrupp, 
där Plan sveriges generalsekreterare representerar de nordiska Plan-länderna. 
Översynen	omfattar	även	Plans	ledning	och	styrning.	Plan	Sverige	har	under	verk-
samhetsåret deltagit aktivt i förändringsarbetet, dels i olika arbetsgrupper, dels på 
ledningsnivå.	Under	2014	förväntas	detta	arbete	leda	till	förslag	om	en	ny	varumär-
kesplattform, förbättrad global målstyrning och harmoniserad resultatrapportering 
som också kommer att påverka Plan sverige under nästa verksamhetsår.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
rekryteringen av nya faddrar via ”Face 2 Face” har under sommaren prövats med 
mycket gott resultat. Därför har insamlingsstrategin för det nu inledda räkenskaps-
året ändrats och Plan sverige kommer att fortsätta med ”Face 2 Face” under hela 
räkenskapsåret, istället för att endast använda denna kanal under kampanjperioder.

Under	hela	sommaren	2013	har	Plan	Sverige	fortsatt	arbetat	aktivt	med	Plans	
globala kampanj ”because i am a girl” i informations- och fadderrekryterande syfte. 
Plan	Sverige	har	funnits	med	på	festivaler	och	event	som	t	ex	Tjejmilen.	Under	hös-
ten testade Plan sverige ett nytt Tv-format i syfte att undersöka förutsättningarna 
för att använda och utveckla detta format till att öka kännedomen om Plan och 
rekrytera nya givare.
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Koncernen
i koncernen ingår Plan sverige Produktion & Försäljning ab som är Plan sveriges 
helägda	produktionsbolag	för	TV-	och	filmproduktion,	publikationer	och	gruppresor.

Resultat och ställning
Under	de	senaste	fem	åren	har	Plan	Sveriges	totala	intäkter	ökat	med	43	procent.	Plan	
sverige samlade under året in cirka 302 miljoner kronor, vilket är en marginell ökning 
från föregående år (301). av dessa stod de cirka 61 000 barn- och temafaddrarnas re-
gelbundna bidrag för cirka 146 miljoner kronor (146), vilket motsvarar 48 procent av 
de	totala	intäkterna.	Huvuddelen	av	övriga	intäkter	bestod	av	bidrag	från	Sida	och	EU,	
samt medel från Postkodlotteriet, radiohjälpen, allmänhet och företag. De institutionella 
bidragen	från	Sida	och	EU	har	sedan	2009	ökat	med	86	miljoner	kronor	till	119	miljoner	
kronor,	och	utgör	nu	39	procent	av	de	totala	intäkterna,	att	jämföra	med	15	procent	2009.	

Plan sveriges insamlade medel förs regelbundet över till Plans internationella 
utvecklingsprogram via Plans huvudkontor i storbritannien. Den totala summan över-
förda medel uppgick under året till 218,5 miljoner kronor (227,6) och det totala pro-
gramstödet till Plan international uppgick till 234 miljoner kronor (242). De nationella 
programmen inom ändamålet ökade med cirka 5 miljoner kronor, detta främst tack 
vare ökat stöd från allmänna arvsfonden, samt produktion av tv-dokumentärer med 
opinionsbildande syfte. Den 8 mars 2013 visades galan ”en kväll för världens dött-
rar” i Tv3, vilken genererade cirka 2 000 nya faddrar. satsningen på tv-kampanjen är 
den främsta orsaken till att insamlingskostnaderna under innevarande år ökade med 
cirka	4	miljoner	kronor	till	totalt	29	miljoner	kronor	(25).	Administrationskostnaderna	
minskade med 2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Detta till följd av att Plan 
sverige under förgående år (FY2012) hade högre investeringskostnader inom iT till 
följd av decentralisering av den globala iT-infrastrukturen.

årets insamlings- och administrationskostnader i relation till totala intäkter upp-
gick till 15,2 procent (14,5). enligt svensk insamlingskontroll får max 25 procent av 
insamlade medel användas till insamling och administration.
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Nyckeltal, Plan Sverige FY2013 FY2012 FY2011 FY2010 FY2009

Totala	intäkter	TSek	 301	997	 300	839	 240	830	 225	833	 211	684

insamlade medel/totala intäkter 60% 58% 75% 81% 85%

Bidrag	Sida	&	EU	 39%	 41%	 24%	 16%	 15%

Insamlingskostnader/totala	intäkter	 9,6%	 8,2%	 11,1%	 7,5%	 10,6%	

administrationskostnader/totala intäkter  5,6% 6,3% 6,6% 7,6% 8,4%

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

Medelantalet	anställda	 59	 56	 48	 45	 46	

Plan sverige placerar aldrig insamlade medel i aktier eller värdepapper, utan endast 
på räntebärande bankkonton. aktier eller andelar som erhålls genom testamente 
eller gåva säljs omgående.

resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång framgår 
i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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ModerStIftelSe reSultaträknIng 
2012.07.01–2013.06.30

 Not 2013 2012

  SEK SEK
VERKSAMHETSINTÄKTER   

Fadderbidrag 1 145 855 342 146 312 206

Övriga	insamlade	medel	 2	 33	623	630	 28	739	368

Bidrag	Sida	 	 117	928	679	 116	829	148

bidrag allmänna arvsfonden  3 151 707 1 441 767

Bidrag	EU	 	 987	613	 6	941	768

Övriga	intäkter	 3	 450	415	 575	053

Summa verksamhetsintäkter  301 997 386 300 839 310

   

VERKSAMHETSKOSTNADER 5  

Ändamålskostnader: 

			Internationella	program	 	 -233	915	339	 -241	626	204

			Nationella	program	 	 -21	998	291	 -16	965	866

Insamlingskostnader	 	 -28	936	987	 -24	715	523

Administrationskostnader	 	 -16	789	996	 -18	810	641

Summa verksamhetskostnader  -301 640 614 -302 118 234

   

Verksamhetsresultat  356 773 -1 278 924

   

Resultat från finansiella investeringar   

Ränteintäkter	och	valutakursvinster	 	 450	339	 947	342

Räntekostnader	och	valutakursförluster	 	 -5	494	 -23	676

Summa resultat från finansiella investeringar  444 845 923 666  

 

Årets resultat  6 801 618 -355 258

   

Fördelning av årets resultat      

årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  801 618 -355 258

Förändring av reserverade medel avseende ändamålet  -801 618 355 258

 kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 0 0
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ModerStIftelSe 
balanSräknIng 2013.06.30 

  

 Not 2013 2012

  SEK SEK
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Imateriella anläggningstillgångar 7

Dataprogram	 	 76	701	 1	319	868

Materiella anläggningstillgångar 8  

Ombyggnation	av	förhyrda	lokaler		 	 1	465	643	 1	954	191

Inventarier	 	 390	170	 941	883

Finansiella anläggningstillgångar 9  

aktier svenskt dotterbolag  1 000 000 1 000 000

Summa anläggningstillgångar  2 932 514 5 215 942

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

kundfordringar  8 000 25 200

Fordran hos dotterbolag, netto  4 508 403 0

Övriga	fordringar	 	 201	384	 353	760

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 3 037 306 17 136 044

summa kortfristiga fordringar	 	 7	755	093	 17	515	004

Kassa	&	bank	 	 41	844	883	 17	194	808

Summa omsättningstillgångar  49 599 976 34 709 812

SUMMA TILLGÅNGAR  52 532 490 39 925 754
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ModerStIftelSe 
balanSräknIng 2013.06.30   

   

 Not 2013 2012

  SEK SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 6  

Ändamålsbestämda medel  4 452 264 8 650 647

reserverat kapital  10 000 000 5 000 000

Summa eget kapital  14 452 264 13 650 647

   

Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder	 	 2	597	726	 3	813	223

skuld hos dotterbolag, netto  0 361 170

Skuld	till	EU,	Sida	och	Allmänna	Arvsfonden	 11	 29	375	223	 16	856	659

skatteskulder  351 535 314 631

Övriga	skulder	 	 2	170	966	 1	267	012

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 12	 3	584	775	 3	662	412

Summa kortfristiga skulder  38 080 226 26 275 107  

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  52 532 490 39 925 754

   

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

ställda säkerheter  inga inga

ansvarsförbindelser  inga inga
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ModerStIftelSe  
kaSSaflödeSanalyS  

  2013 2012

  SEK SEK

Löpande verksamheten   

Verksamhetsresultat	 	 356	773	 -1	278	924

avskrivningar  2 283 428 2 415 613

Justeringar	för	övriga	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 0	 0

Erhållen	ränta	 	 450	339	 947	342

Övriga	räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 -5	494	 -23	676

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före    

förändringar av rörelsekapital  3 085 046 2 060 354

   

Ökning	(-)/Minskning	(+)	av	kortfristiga	fordringar	 	 9	759	911	 -6	634	480

Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	kortfristiga	skulder	 	 11	805	117	 8	586	550

Kassaflöde från den löpande verksamheten  24 650 074 4 012 424

   

investeringsverksamheten   

Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar 0 -3 543 645

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -3 543 645

   

Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	likvida	medel	 	 24	650	074	 468	780

Likvida	medel	vid	årets	början	 	 17	194	808	 16	726	028

Likvida medel vid årets slut  41 844 882 17 194 808
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KONCERN   
reSultaträknIng 2012.07.01–2013.06.30 

 Not 2013 2012

  SEK SEK
VERKSAMHETSINTÄKTER   

Fadderbidrag 1 145 855 342 146 312 206

Övriga	insamlade	medel	 2	 33	623	630	 28	739	368

Bidrag	Sida	 	 117	928	679	 116	829	148

bidrag allmänna arvsfonden  3 151 707 1 441 767

Bidrag	EU	 	 987	613	 6	941	768

Övriga	intäkter	 3	 463	912	 595	603

Försäljning	varor	&	tjänster	 4	 395	035	 597	683

Summa verksamhetsintäkter  302 405 918 301 457 543

   

VERKSAMHETSKOSTNADER 5  

Ändamålskostnader:  

			Internationella	program	 	 -233	915	339	 -241	626	204

			Nationella	program	 	 -21	998	291	 -16	965	866

Insamlingskostnader	 	 -28	936	987	 -24	715	523

Administrationskostnader	 	 -17	189	531	 -18	810	641

inköp varor & tjänster  0 -565 063 

Summa verksamhetskostnader  -302 040 148 -302 683 297 

   

Verksamhetsresultat  365 770 -1 225 754 

   

Resultat från finansiella investeringar   

Ränteintäkter	och	valutakursvinster	 	 463	969	 961	733	

Räntekostnader	och	valutakursförluster	 	 -5	494	 -23	806	

Summa resultat från finansiella investeringar  458 475 937 927 

Resultat efter finansiella investeringar  824 245 -287 827 

Skatt	 	 -5	933	 -17	755	

Årets resultat 6 818 312 -305 582 
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koncern   
balanSräknIng 2013.06.30   

 Not 2013 2012

  SEK SEK
TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Imateriella anläggningstillgångar 7  

Dataprogram	 	 76	701	 1	319	868	

Materiella anläggningstillgångar 8

Ombyggnation	av	förhyrda	lokaler	 	 1	465	643	 1	954	191

Inventarier	 	 390	170	 957	043	

Summa anläggningstillgångar  1 932 514 4 231 102 

   

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

kundfordringar  33 616 25 200 

Övriga	fordringar	 	 201	384	 354	045	

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 7 544 118 17 142 734 

summa kortfristiga fordringar  7	779	118 17	521	979	

kassa & bank  43 237 356 18 233 356 

Summa omsättningstillgångar  51 016 474 35 755 335 

   

SUMMA TILLGÅNGAR  52 948 988 39 986 437 
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koncern   
balanSräknIng 2013.06.30 
     

 Not 2013 2012

  SEK SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital 7  

Ändamålsbestämda medel, inkl årets resultat  4 452 264 8 650 647 

Balanserat	kapital	 	 129	434	 112	739	

reserverat kapital  10 000 000 5 000 000 

Summa eget kapital  14 581 698 13 763 386 

Kortfristiga skulder   

leverantörsskulder  2 665 806 3 823 141 

Skuld	till	EU,	Sida	och	Allmänna	arvsfonden	 11	 29	375	223	 16	856	659

Skatteskulder	 	 321	662	 289	516

Övriga	skulder	 	 2	260	806	 1	371	633	

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 12	 3	743	793	 3	882	102	

Summa kortfristiga skulder  38 367 290 26 223 051 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   52 948 988 39 986 437 

   

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  

ställda säkerheter  inga inga

ansvarsförbindelser  inga inga
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KONCERN   
kaSSaflödeSanalyS 

  2013 2012

  SEK SEK
Löpande verksamheten   

verksamhetsresultat  365 770 -1 225 754

Avskrivningar	 	 2	298	588	 2	431	416

Justeringar	för	övriga	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet		 0	 0

Erhållen	ränta	 	 463	969	 961	733	

Betald	inkomstskatt	 	 -5	933	 -17	755	

Övriga	räntekostnader	och	liknande	resultatposter	 	 -5	494	 -23	806	

 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  3 116 900 2 125 834 

    

Ökning	(-)/Minskning	(+)	av	kortfristiga	fordringar	 	 9	742	861	 -6	609	518	

Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	kortfristiga	skulder	 	 12	144	239	 8	245	858	

Kassaflöde från den löpande verksamheten  25 004 000 3 762 174 

   

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar 0 -3 543 645 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  0 -3 543 645 

Ökning	(+)/Minskning	(-)	av	likvida	medel	 	 25	004	000	 218	529	
likvida medel vid årets början  18 233 356 18 014 827 

Likvida medel vid årets slut  43 237 356 18 233 356 



Plan sveriges årsbok 2013| 47

redovISnIngS- och värderIngSPrIncIPer
koncern- och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredo vis 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 föregående 
år.

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

koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 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, organisatio-
ner, 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 el-
ler återanskaffningsvärde. erhållna gåvor redovisas netto, det vill säga efter avdrag 
för försäljnings- och hanteringskostnader (exempelvis eventuell gåvoskatt).
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Bidrag
som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgi-
vare som är ett offentligrättsligt organ. ett villkorat bidrag är ett bidrag som för-
enats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. 
Offentligrättsliga	 organ	 inkluderar	 bidragsgivare	 såsom	 EU,	 Sida	 samt	 Allmänna	
arvsfonden. bidragen intäktsredovisas när det med hög sannolikhet kan bedömas 
att bidraget inte kommer att återkrävas. andra bidrag än sådana som är till för att 
täcka ett ändamål, t ex administrationsbidrag kvittas inte mot administrationskost-
nader utan intäktsförs som bidrag.  

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 opinionsbildning och 
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upplysande verksamhet i linje med Plans målsättning räknas hit, exempelvis kost-
nader	 relaterade	 till	 Ungdomsrådet,	 programaktiviteter	 finansierade	 med	 Sidas	
informationsram, delar av produktionen av tidskriften ”barnens framtid”, seminarier 
och övriga opinionsbildande aktiviteter. Hit räknas även kostnader för genomför-
ande av de projekt som allmänna arvsfonden stödjer, ”barnkonventionen av, för och 
med barn”, ”barns röster från a till Fn” samt övrig kommunikation som syftar till att 
skapa möten och ökad global förståelse. 

Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter, det vill 
säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer, tv-produktioner, 
reklam, annonser, lönekostnader i relation till insamling, utskick och liknande akti-
viteter. Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, pro-
filering	och	positionering	samt	de	till	insamlingskostnader	fördelade	gemensamma	
kostnaderna.  

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.  

Inköp varor och tjänster
inköp av varor och tjänster utgörs i huvudsak av tjänster relaterade till Tv-produ k-
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
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inventarier 5 och 10 år
ombyggnation av förhyrda lokaler 5 år

Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre marknadsvärde än 
det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att 
värdenedgången 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.

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

 2013 2013 2012 2012

Traditionellt fadderskap	 131	054	719	 131	054	719	 134	241	311	 134	241	311	

Temafadderskap	 14	800	624	 14	800	624	 12	070	895	 12	070	895	

summa 145 855 342 145 855 342 146 312 206 146 312 206 

Not 2 – Övriga insamlade medel 
   

	 Moderstiftelse	 Koncern	 Moderstiftelse	 Koncern

 2013 2013 2012 2012

Radiohjälpen	 8	647	660	 8	647	660	 4	772	945	 4	772	945	

operation dagsverke 0 0 1 200 000 1 200 000 

Allmänheten	&	mindre	företagsbidrag	 1	449	298	 1	449	298	 5	064	506	 5	064	506	

Plan international 0 0 1 165 456 1 165 456

Postkodlotteriet 21 200 000 21 200 000 14 000 000 14 000 000 

Företag 2 326 672 2 326 672 2 536 461 2 536 461 

Summa	 33	623	630	 33	623	630	 28	739	368	 28	739	368	

    

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 2013 2013 2012 2012

Medelantalet anställda

Antal	anställda	 59	 61	 56	 60

varav män 16 17 15 16

andel män 27% 28% 26% 26%

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

    

Styrelseledamöter och ledningsgrupp    

antal styrelseledamöter på balansdagen 8 11 11 14

varav män 3 4 5 6

generalsekreterare och ledningsgrupp 5 5 6 6

varav adjungerade 1 1 2 2

varav män 1 1 1 1

Löner och andra ersättningar    

styrelse 0 0 0 0

Generalsekreterare	 806	416	 903	496	 777	722	 877	462

Övriga	anställda		 23	260	723	23	954	136	 20	450	615	 21	797	910

Totala löner och ersättningar	 24	067	139	 24	857	632	 21	228	337	 22	675	372

Det	finns	inga	avtal	om	avgångsvederlag	till	någon	anställd	eller	styrelsemedlem.
Under	året	har	konsulter	tillfälligt	kontrakterats	för	specifika	projekt.	Årets	lönerevision	
uppgick till 2,6%. Detta har medfört att den genomsnittliga lön- och ersättningsnivån i relation 
till medelantalet anställda är högre än föregående år.

Sociala	kostnader	 9	835	217	 10	155	257	 8	605	230	 9	172	815

(varav	pensionskostnader)	 1	736	258	 1	786	968	 1	582	710	 1	670	806

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

Fördelning av pensionskostnader:

Generalsekreterare	 140	777	 146	002	 140	504	 145	729

Volontärer

Under	året	har	ca	200	volontärer	och	översättare	arbetat	ideellt	på	Plan	Sverige.
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Not 6 – Eget kapital    

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

ingående balans 8 650 647 5 000 000   13 650 647 

årets resultat    801 618 801 618

Disposition	av	årets	resultat	 -4	198	382	 5 000 000  -801 618 0

Utgående	balans 4 452 264 10 000 000 0 0 14 452 264 

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

ingående balans	 8	650	647	 5	000	000	 112	739	 	 13	763	386

årets resultat    801 618 801 618

Disposition	av	årets	resultat	 4	198	382		 5 000 000	 16	695	 -801	618	 16	695

Utgående	balans 4 452 264 10 000 000	 129	434	 0	 14	581	698	

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.

Det reserverade kapitalet har ökat med 5 miljoner kronor enligt beslut av styrelsen. Denna 
likviditetsreserv uppgår till totalt 10 miljoner kronor.

Not 7 – Immateriella anläggningstillgångar   

	 Moderstiftelse	 Koncern	 Moderstiftelse	 Koncern

 2013 2013 2012 2012

Immateriella anläggningstillgångar    

IB	Anskaffningsvärde	 5	779	596	 5	779	596	 5	549	494	 5	549	494

årets anskaffningsvärde 0 0 230 102 230 102

UB	Anskaffningsvärde 5	779	596 5	779	596	 5	779	596	 5	779	596

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

årets avskrivningar -1 243 168 -1 243 168 -1 243 168 -1 243 168 

UB	Avskrivningar	 -5	702	895	 -5	702	895	 -4	459	728	 -4	459	728

UB	Bokfört	värde	
immateriella anläggningstillgångar 76 701 76 701 1 319 868 1 319 868



54  |  Plan sveriges årsbok 2013

Not 8 – Materiella anläggningstillgångar    

 Moderstiftelse	 Koncern	 Moderstiftelse	 Koncern

 2013 2013 2012 2012

Ombyggnation av förhyrda lokaler 

IB	Anskaffningsvärde	 2	442	739	 2	442	739	 0	 0

Årets	Anskaffningsvärde	 0	 0	 2	442	739	 2	442	739

UB	Anskaffningsvärde	 2	442	739	 2	442	739	 2	442	739	 2	442	739

ib avskrivningar -488 548 -488 548 0 0

årets avskrivningar -488 548 -488 548 -488 548 -488 548

UB	Avskrivningar	 -977	096 -977	096 -488 548 -488 548

UB	bokfört värde  
ombyggnation	av	förhyrda	lokaler	 1	465	643	 1	465	643	 1	954	191	 1	954	191 

Inventarier

IB	Anskaffningsvärde	 3	062	167	 3	212	521	 4	263	838	 4	414	192

årets anskaffningsvärde 0 0 870 804 870 804

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

UB	Anskaffningsvärde	 3	062	167	 3	212	521	 3	062	167	 3	212	521

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

Årets	Avskrivningar	 -551	713	 -566	873	 -683	897	 -699	700

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

UB	Avskrivningar	 -2	671	997 -2 822 351 -2 120 284 -2 255 478

UB	bokfört värde	inventarier	 390	170	 390	170	 941	883	 957	043

UB	Bokfört	värde	
Materiella	Anläggningstillgångar	 1 855 813 1 855 813 2 896 074 2 911 234
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Not 9 – Finansiella anläggningstillgångar

 Moderstiftelse	 Koncern	 Moderstiftelse	 Koncern

 2013 2013 2012 2012

Finansiella Anläggningstillgångar    

ib anskaffningsvärde 1 000 000 0 1 000 000 0

årets anskaffningsvärde 0 0 0 0

UB	Anskaffningsvärde 1 000 000 0 1 000 000 0

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

Summa anläggningstillgångar 2 932 514 1 932 514 5 215 942 4 231 102 

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

Not 10 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   

 Moderstiftelse	 Koncern	 Moderstiftelse	 Koncern

 2013 2013 2012 2012

Förutbetalda	hyror	 489	046	 489	046	 489	046	 489	046

Upplupna	inkomsträntor	 203	970	 210	779	 332	255	 338	942

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

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

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

Övrigt	 2	344	290	 6	844	293	 644	966	 644	969

summa 3 037 306 7 544 118 17 136 044 17 142 734

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.



56  |  Plan sveriges årsbok 2013

Not 12 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
    

	 Moderstiftelse	 Koncern	 Moderstiftelse	 Koncern

 2013 2013 2012 2012

Upplupna	semesterlöner	 1	693	357	 1	796	152	 1	394	075	 1	530	705

Upplupna	sociala	avgifter	 1	130	569	 1	175	176	 1	104	496	 1	166	629

Upplupen	särskild	löneskatt	 421	216	 432	832	 383	965	 404	892

Övriga	upplupna	kostnader	 339	633	 339	633	 779	876	 779	876

Summa	 3	584	775	 3	743	793	 3	662	412	 3	882	102
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