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ärlden idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med när Plan 
International Sverige startade för nästan tjugo år sedan. 
Den IT-teknik i form av Internet och mobiler som vi idag tar 
för självklar hade då precis börjat. För 20 år sedan hade 

världens länder också en bra bit kvar till att anta de så kallade 
Milleniemålen.

Mycket har blivit bättre i världen under de här åren. Den värsta 
fattigdomen har halverats och flera av Millenniemålen har uppnåtts, 
antalet barn som går i skolan har kraftigt ökat, fler barn över lever de 
första åren och många fler flickor går i skolan idag jämfört med 
för tjugo år sedan.

Det här är värt att tänka på när vi idag ser ut över en värld där 
många miljoner befinner sig på flykt och där vedervärdiga 
övergrepp, inte minst mot barn, dagligen når oss i media.

När vi startade i Sverige låg fokus för vårt arbete i byar och 
små samhällen på landsbygden. Sedan dess har över hälften av 
världens befolkning flyttat in i städerna och vi har i ökad grad 
börjat arbeta i urbana miljöer, en utveckling som kommer att 
fortsätta i framtiden.

En gång i tiden delade vi upp världen i rika och fattiga länder. 
Idag finns fickor av rikedom och fattigdom överallt. I många av de 
länder där Plan International arbetar går utvecklingen snabbt och 
allt fler får det bättre. Samtidigt ser vi hur andra länder halkar efter.

Det faktum att allt fler små barn överlever de första åren och 
börjar skolan gör också att vi i högre grad kan fokusera våra 
resurser på äldre barn, på ungdomar upp till arton. Här handlar 
det inte minst om vad vi kan göra för att ungdomar får arbete 
efter att de lämnat skolan. Här har Plan International Sverige 
varit med om att starta flera pilotprojekt, bland annat i samarbete 
med Plan International i Uganda.

Men även om världen blivit bättre så har flickor fortfarande 
mycket sämre möjligheter än pojkar. Child Mothers, där vi 
uppmärksammat unga mödrar, har väckt uppmärksamhet över 
hela världen och det är också något vi kommer att fortsätta 

prioritera. Därför lägger vi ett starkt fokus på det som brukar 
kallas ungas sexuella- och reproduktiva rättigheter, sam tidigt 
som vi fortsätter vårt framgångsrika påverkansarbete.

Men även om vi tänker långsiktigt så får vi inte glömma den 
akuta situation som många barn idag befinner sig i. För tjugo år 
sedan arbetade Plan International knappast alls med flyktingfrå-
gor: idag har vi ett omfattande arbete till stöd för de många 
miljoner barn som befinner sig på flykt, något som det här 
numret av Barnens Framtid också handlar om. Tyvärr ser det ut 
som att behovet av akut hjälp till världens flyktingar inte kommer 
att minska. 

Varför skriver jag då om allt detta? Jo, därför att dessa 
förändringar ligger till grund för den nya strategi som Plan 
International arbetat fram för vårt globala arbete under de 
kommande åren. Med den som grund kommer vi att kunna möta 
många av de utmaningar vi står inför – och göra ett ännu bättre 
arbete för att stärka barns och ungas rättigheter.

För mig som hade uppgiften att starta upp Plan International i 
Sverige känns det nu som ett utmärkt tillfälle att lämna över 
ledarskapet och få tacka alla faddrar, bidragsgivare, volontärer 
och medarbetare! Det har varit fantastiska år och jag är överty-
gad om att Plan International kommer att spela en stor roll i 

arbetet för barns rättigheter också 
de kommande tjugo åren!

ANNA HAR ORDET

V
tack för fantastiska år!
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Anna Hägg-Sjöquist 
Avgående generalsekreterare 
Plan International Sverige

Den första december tillträder Mariann 
Eriksson som ny generalsekreterare för Plan 
International Sverige.

Hon har en lång bakgrund inom både 
närings livet och den ideella sektorn och är en 
erfaren och uppskattad ledare, senast som 
marknadschef på WWF Sverige.

– Det känns oerhört spännande att få 

arbeta med själva grunden i hållbarhetsarbetet 
– att skapa en bättre värld för barn och 
ungdomar. Här spelar Plan International 
Sverige en nyckelroll och för att vi ska kunna 
bidra ännu mer kommer vi att stärka organisa-
tionen, öka påverkansarbetet och se till att 
ännu fler viktiga insatser kan finansieras, säger 
Mariann Eriksson.

mariann eriksson ny generalsekreterare
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Plan International är en internatio-
nell barnrättsorganisation som 
arbetar för och tillsammans med 
barn. För Plan International är barn 
i världen en kraft som kan påverka 
sin egen utveckling. 

Plan International: 
•  stödjer utvecklingsarbete på   
 gräsrotsnivå tillsammans med   
 barnen och utifrån deras rättigheter  
 och behov 
•  hävdar barns rättigheter 
•  ökar förståelsen mellan olika   
 kulturer och människor 
•  arbetar utifrån FN:s barn  konvention

Plan Internationals arbete finansieras 
främst genom fadderskap. Som 
fadder stödjer du utvecklingen i 
barnets närmiljö. Dina pengar går 
alltså inte till något enskilt barn utan 
bidrar till att många får det bättre. 
Plan International är en religiöst och 
politiskt obunden organisation som 
ingår i ett internatio nellt nätverk av 69 
länder. Det gör Plan International till en 
av världens största bistånds orga nisa-
tioner som arbetar med barn. 
Vår verksamhet utvecklas ständigt. 
Aktuell information får du på vår 
hemsida:  
www.plansverige.org

Telefon: 08-58 77 55 00  
Telefontid mån–tors:  
09.00–12.00, 13.00–20.00 
fre: 09.00–12.00, 13.00–16.00  
Fax: 08-58 77 55 10
Fadderbidrag: 
Pg: 90 07 01-4, Bg: 900-7014
Övriga bidrag: 
Pg: 90 07 31-1, Bg: 900-7311     
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HÄNT SEN SIST

Artisten Alice Svensson släpper låten Woman till förmån 
för barnrättsorganisationen Plan International. Alice 
Svensson är tidigare deltagare i Idol och har ett tydligt 
engagemang för flickors rättigheter.

Woman är inspirerad av hennes egna upplevelser som 
ung kvinna, och alla intäkter går till Plan Internationals arbete.

– Jag tycker att Plan International alltid gjort ett bra jobb 
som matchar mina värderingar. Jag gillar arbetet med projekt 
för samhällets helhet och inte bara för individer. Jag brinner 
för flickors rättigheter i alla delar och situationer i världen, sä-
ger Alice Svensson. 

Låten Woman skrevs efter en resa till Vietnam för 
programmet Spårlöst Special där hon besökte Plan 
Internationals arbete.

Mary Taedzerwa från 
Zimbabwe vann utmärkelse 
på MTV music awards
Mary Taedzerwa, aktiv som en av Plan Internationals ambas-
sadörer mot barnäktenskap, och själv tidigare gift som barn, 
tilldelades den prestigefyllda – och första – utmärkelsen 
Africa Reimagined för påverkansarbete vid den årliga MTV 
Music Awards, som hölls i Sydafrika den 22 oktober 2016.

Africa Reimagined är en ny utmärkelse som nyligen införts 
på MTV Africa Music Awards för att hylla framstående unga 
människor som driver positiv förändring i sina samhällen.

– Den här utmärkelsen är en bekräftelse på att vi hjälper till 
att ändra flickornas uppfattning om äktenskapet. Jag är motive-
rad att fortsätta att berätta min historia om den smärta jag 
uthärdade i mitt eget äktenskap när jag var tonåring, säger hon. 

Alice Svensson släpper låt 
för flickors rättigheter

FO
TO

: P
R

ES
SB

IL
D

Jorden runt med 
Plan International 
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Nyheter om barns rättigheter 
och utveckling.

Tusentals barn i stort behov 
av stöd efter orkanen Matthew
Tusentals barn och deras familjer är i stort behov av stöd 
efter orkanen Matthew i Haiti. Exakt i vilken omfattning landet 
drabbats är ännu okänt eftersom många av de värst drabba-
de delarna isolerats på grund av den dåliga framkomligheten, 
men skadorna förväntas vara mycket stora. Översvämningar, 
jordskred och raserade vägar gör det svårt att nå fram.

– Barn och deras familjer har förlorat allt. Deras hem, 
deras ägodelar och även deras försörjningsmöjligheter har 
blivit helt omintetgjorda vilket kommer påverka dem lång tid 
framöver, berättar Marie Therese Frederique Jean Pierre, 
chef på Plan International i Haiti.

Plan International varnar även för att risken för våld och 
sexuella övergrepp mot barn nu ökar i spåren av orkanen 
Matthew.

– Efter jordbävningen i Haiti 2010 vet vi att det var många 
barn som blev utnyttjade sexuellt. Det kunde exempelvis 
handla om utbyte av sexuella tjänster mot mat eller vatten, 
vilket tyvärr är en vanlig form av sexuellt utnyttjande av barn i 
kriser och konflikter, säger Agnes Björn, humanitär chef på 
Plan International Sverige.
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Nytt kontor i Jordanien med 
fokus på flyktingkrisen

Muna Abbas är programchef på Plan International 
Jordanien, det nyöppnade kontoret i Mellanöstern. 
Hon berättar om utmaningarna och möjligheterna 
Plan International möter på plats i Jordanien. 

– Vi kommer att arbeta i tätt samarbete med flyktingar som 
bosatt sig här och med värdsamhällena. Arbetet med flykting-
arna kommer just nu till största del att ta plats i Azraq-lägret. Vi 
kommer framför allt att fokusera på barnskyddsfrågor som till 
exempel att förhindra barnäktenskap och barnarbete. Vi kommer 
även att fokusera på att möjliggöra yrkesutbildningar och 
tillgången till barnsäkra platser. 

Jordanien är ett av de länder som tar emot flest flyktingar 
från Syrien. Något som sätter särskild stor press på aktörerna 
på plats. Muna Abbas efterlyser samarbeten och internationellt 
stöd. 

– Krisen går in i sitt sjätte år och fastän det är flera organi-
sationer som jobbar på marken finns det fortfarande stora 
behov som måste mötas. Mycket kan ännu göras för att främja 
barns, och särskilt flickors, rättigheter. Det betyder att ekono-
miska och mänskliga resurser måste mobiliseras för att förbätt-
ra situationen för barnen, och det internationella samfundet 
måste jobba tillsammans för att stödja de syriska flyktingarna, 
värd samhällena och de angränsande länderna som bär den 
tyngsta bördan i arbetet.

Hur ser möjligheten ut att fortsätta gå i skolan om man är 
flykting i Jordanien? 
– Vi på Plan International arbetar för att alla barn kan fortsätta 
gå i skolan trots krisen. Vi jobbar bland annat med UNICEF 
när det kommer till frågan om utbildning för dem som har 
missat flera skolår på grund av krisen, eller för dem som inte 
haft möjlighet att ta sig till skolan på grund av dålig infrastruk-
tur, för att nämna några exempel. 

 1 av 4
barn under 18 år lever 
i krisdrabbade länder

 
mindre än 2%
av biståndet går till utbildning

75 milj
barn och ungdomar i 
krisdrabbade länder är i 
behov av utbildningsstöd

Utbildning i kris 
och konflikter

År 2015…
…investerade Plan International
 99 miljoner euro 
i samtliga utbildningsprogram inom organisationen, 
världen över 

…utbildade Plan International
 112 489 personer 
till tillfälliga skolor och barnsäkra platser

…byggde eller renoverade Plan International

 2 390 skolor 

Kriser, konflikter och katastrofer gör att 
barn världen över måste sluta skolan. 
Plan Internationals mål är att alla barn 
ska ha rätt till utbildning. Läs reportagen 
på följande uppslag.

Plan International ska nu lyfta barnrättsfrågor i Jordanien, landet som tar 
emot flest syriska flyktingar.
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Hälften av alla som befinner sig i flyktingläger är barn. Kriser, konflikter och katastrofer gör att 
barn världen över måste sluta skolan, något Plan International arbetar för att motverka. 

barn på flykt utan skola 
– en förlorad generation
TEXT: LIZA YOUHANAN  ILLUSTRATION: MATILDA RUTA

– Den största fördomen jag möter är att utbildning inte är ett 
humanitärt behov för barn på flykt eller barn som drabbats av 
kriser och katastrofer. Men frågar man vilken familj som helst 
som befinner sig i kris säger de, ”vi vill att våra barn ska gå i 
skolan”, och barnen säger samma sak. 

Det berättar Agnes Björn, chef för Plan International Sveriges 
humanitära insatser. I fjol genomförde Plan International 53 
humanitära insatser i kriser, konflikter eller katastrofer, där 45 av 
dem var relaterade till utbildning. 

– När man befinner sig i de värsta månaderna av en krisin-
sats brukar insatserna prioritera vatten och mat. Att överleva, 
men inte att leva. Men att hålla sin kropp vid liv år efter år utan 
framtidshopp, det räcker inte, det är därför utbildning är så viktigt 
för alla de barn som drabbas, säger Agnes Björn. 

Skolan viktig i kris
Idag pågår de flesta kriser i världen under flera år. Och man kan 
bo i flyktingläger i upp till 17 år. 

– Hur kan man då säga till ett barn att vi inte kan prioritera 
skolan?, undrar Agnes Björn. 

Plan International jobbar därför aktivt för att upprätthålla alla 
barns skolgång, i synnerhet de som befinner sig i kris och 
katastrofområden. Ett exempel är Haiti där orkanen Matthew 
förstörde över 300 skolor under september och oktober, 2016. 
Där arbetar Plan International för att upprätta tillfälliga klassrum 
dit de drabbade kan söka sig. 

– Ett tillfälligt klassrum är kanske 25 kvadrat, med presen-
ningar och stora pålar. Har vi tillräckligt med resurser kan vi 
uppgradera med  plåttak och skolbänkar. 

I anslutning till klassrummen finns nästan alltid barnsäkra 
platser, det vill säga en trygg plats för barn att komma till för att 
leka, lära sig och få stöd. På plats finns även socialarbetare som 
bland annat ger samtalsstöd till de barn som vill och behöver. 

Allas ansvar att värna barns rättigheter 
Barnkonventionen är den mest accepterade konventionen i hela 
världen, där Somalia är det senaste landet att skriva under. 
Hälften av de som drabbas av kriser och konflikter är barn och 
konventionen finns till för att skydda alla barn oavsett i vilket 
land de befinner sig. Barn på flykt ska ha lika mycket rätt till 
utbildning och trygghet som ett barn som bor i sitt ursprungs-
land. 

Plan International arbetar därför aktivt för att involvera barn 
och tillhandahålla stöd till de mest drabbade. 

 – Man kan säga att de finns två typer av barn i kris, de som 
aktivt söker stöd och de som inte gör det. Och det är sista 
gruppen framför allt som vi måste nå. De barnen brukar vara i 
extra stort behov av stöd och en trygg plats och kanske inte får 
något stöd av en vuxen, berättar Agnes som har mångårig 
erfarenhet av arbete i fält. 

Med en inplastad pamflett sprider fältarbetare information om 
de tillfälliga skolorna. Förhoppningen är att den också når föräldrar 
och andra drabbade av kris eller katastrof. Risken att inte utbilda 
barn och unga som befinner sig i flyktingläger på grund av kris, 
katastrof och konflikt är att hela generationer går miste om sin 
utbildning. Att nå ut till både pojkar och flickor är högt prioriterat 
och deras behov och möjligheter ser ofta mycket olika ut. Därför 
är Plan Internationals respons alltid genusmedveten.

– Om hälften av alla i flyktingläger är barn och de inte får 
utbildning riskerar man att få en så kallad ’förlorad generation’. 
Skolan är en kraft som kan förändra ett samhälle och därmed ett 
lands framtid.

RÄTT TILL UTBILDNING
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Rejoice är 14 år och kommer från 
byn Attangara i Nigeria. När 
rebeller attackerade hennes by 
tvingades Rejoice fly med sin 
familj. I dag bor hon i Minawao, 
ett flyktingläger i norra Kamerun.  

Skolan 
ger glädje 
i Minawao 

TEXT OCH FOTO: LAWRENCE NEBA 
ÖVERSÄTTNING: LIZA YOUHANAN

RÄTT TILL UTBILDNING

Rejoice (i blå klänning) med sin familj i 
flyktinglägret Minawao i Kamerun.
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Första gången familjen flydde från de 
islamitiska rebellerna var i februari 2015. 
Då bosatte de sig i Mozogo, ett samhälle i 
norra Kamerun. Men rebellerna kom dit 
och familjen tvingades fly på nytt. Rejoice 
är äldsta syskon i en skara av sex. Förutom 
föräldrarna lyckades även hennes moster 
och mormor ta sig till Minawao.

Rejoice berättar att hon helst av allt vill 
gå i skolan och ha ett normalt liv. Genom 
ett Sida-finansierat projekt har man 
lyckats bygga en skola i samhället där 
Rejoice bor. Plan international har också 
stöttat projektet, bland annat genom att 
bygga två klassrum. Så idag kan Rejoice 
gå i skolan igen. 

– Jag tycker om skolan av flera 
anledningar, mest för att den får mig att 
glömma bort att det är krig i mitt land. Och 
jag lär mig nya saker, jag får nya kompisar 
och mina lärare ger oss många bra råd, 
säger Rejoice med ett leende. 

Hur känns det att gå i skolan i ett 
flyktingläger som Minawao? 

– Jag är väldigt glad över att få gå till 
skolan, men ibland är det jobbigt att 
hämta vatten som jag behöver göra innan 
jag går till skolan. Ofta behöver jag köa i 
flera timmar för vattnet och då kommer jag 
sent till skolan. Ett annat problem är att vi 
är för många elever i varje klass och att 
det finns för få skolbänkar. Ibland är vi åtta 
personer som delar samma bänk och då 
är det svårt att koncentrera sig. 

Många utmaningar 
Rejoice berättar också att hon som är 
äldst bland barnen ibland måste stanna 
hemma från skolan för att ta hand om sina 
yngre syskon. 

– Mina föräldrar behöver hjälp med 
barnen så att de kan få mat till familjen. 
När jag måste stanna hemma missar jag 
lektioner och ibland är det svårt att ta igen 
efteråt, berättar Rejoice.  

Mary Daniel, som är mamma till Rejoice, 
berättar: 

– Livet i lägret är inte lätt. Min man och 
jag måste ibland gå hemifrån för att 
försöka få pengar på något sätt och då 
tvingas Rejoice stanna hemma. Eller så 
måste hon följa med oss och jobba för att 

se till att få mer pengar. Annars klarar vi 
oss inte, konstaterar Mary Daniel. 

Till de sysslor Rejoice har hör också att 
samla ved, hämta vatten, tvätta kläder och 
laga mat. 

– Jag säljer också bananer och kokos-
nötter med min mormor. Och ibland hinner 
jag leka med mina kompisar, säger Rejoice. 

Förutom utmaningarna hemma kan 
infrastrukturen göra åtkomsten till skolan 
svår för många barn i flyktinglägret. När 
regnet vräker ner blir vägarna leriga och 
många barn kan inte ta sig till skolan.

Hopp om framtiden 
Men trots de många utmaningarna tycker 
Rejoice att skolgången ger henne glädje i 
en annars turbulent vardag.

– När vi kom till lägret märkte jag att 
Rejoice var på dåligt humör och nedstämd, 
men sedan hon började skolan har hon 
blivit gladare och mer öppen. Det gjorde 
oss jätteglada och därför stödjer vi hennes 
och de andra barnens utbildning så 
mycket vi bara kan, säger Mary Daniel. 

Rejoice berättar att hon helst av allt vill 
bli soldat när hon blir äldre, så att hon kan 
’försvara sitt hemland’. Och om hon inte 
blir soldat vill hon jobba på bank. 

– Jag älskar min utbildning! Jag blir 
glad när jag träffar mina lärare och får lära 
mig nya saker. Och jag har roligt med 
mina kompisar i skolan, vi sjunger och 
dansar tillsammans och får böcker och 
material av lärarna. 

– Sen hoppas jag att det blir fred i 
Nigeria så att vi kan åka hem igen och 
leva ett normalt liv. 

”Jag tycker om 
skolan av flera an-
ledningar, mest för 
att den får mig att 
glömma bort att det 
är krig i mitt land. 
Och jag lär mig nya 
saker.”



10  |  BARNENS FRAMTID 4:2016

RÄTT TILL UTBILDNING

När Fibi var 15 år anlände hon till Minawao med sin familj. 
Familjen tvingades att fly när Fibis hemstad Kunde i Nigeria 
attackerades av beväpnade rebeller. Livet i lägret har inte varit 
lätt sedan dess. 

– Alla invånare i vår by flydde för sina liv. Min familj förlorade 
många saker under resan. Det var svårt för oss. Vi lämnade allt vi 
ägde, mina kläder, mina leksaker.  

Familjen anlände till Minawao under regnperioden. 
– Vi var bland de första invånarna i lägret. Det var kraftiga 

regn och starka vindar som förstörde flera tält. Jag förlorade 
många vänner under resan. Ibland känner jag mig väldigt ledsen 
och ensam i lägret. På natten, är jag ofta rädd. Jag är rädd att kriget 
kommer att nå oss här. Vi ber varje dag för fred, säger Fibi tyst.

Fibi fortsätter: 
– När jag var i Kunde gick jag i 
skolan och efter lektionerna 
sålde jag godis eller grödor som 
skördats från vår gård för att 
tjäna lite pengar och köpa 
skolmaterial. Här i lägret är det 
mycket svårt för min familj. Min 
pappa har kunnat få ett jobb 
som lärare i skolan i lägret,  
vilket ger oss en chans att 
överleva, men det är ändå 
mycket svårt. 

Plan International arbetar för 
att se till att barns rättigheter respekteras även i kris, konflikt och 
katastrofdrabbade områden. Detta gör man bland annat genom 
att bygga barnvänliga platser och tillfälliga skolor. Ambitionen är 
att varje barn i lägret ska erbjudas utbildning. Varje elev ska 
också få ett skolpaket med material och lärarna erbjudas 
undervisningsmaterial. 

För de yngre barnen finns även barnomsorg och utvecklings-
centrum.

Sedan 2011 har cirka 50 000 nigerianer flytt till följd av 
konflikten i de nordöstra delarna av Nigeria. Majoriteten har 
migrerat till Minawao i norra Kamerun.

En hel del har gjorts i Minawao. Det finns tillgång till mat och 
vatten, skolor och hälsovård. Men det är fortfarande otillräckligt. 

– I skolan är vi ofta mer än 230 elever i ett klassrum och vissa 
lärare är inte utbildade.

Trots svårigheterna drömmer Fibi om att bli läkare. Hennes 
mål är att klara skolan och senare börja på gymnasiet.

– Jag ser hur många människor, särskilt barn lider här. Därför 
drömmer jag om bli en läkare som kan hjälpa andra. Tills dess ber 
jag till Gud varje dag att förbättra vår situation i lägret, säger Fibi.

Fibi om livet som 
flykting i Kamerun 

lake tchad-krisen
I länderna Niger, Nigeria, Tchad och Kamerun pågår 
just nu en omfattande kris orsakad av terroristgruppen 
Boko Haram. Miljontals människor har tvingats fly sina 
hem i länderna som tillsammans benämns Lake 
Tchad-regionen.  

En av tre personer i regionen är flykting. De har 
förlorat sina hem och försörjningsmöjligheter och 
barnen står utanför utbildningssystemet. Nästan 
varannan person i regionen, uppskattningsvis 9,2 
miljoner människor, är i behov av akut hjälp. 

Boko Haram, som översatt från Hausa betyder 
”västerländsk utbildning är förbjudet”, har bland annat 
riktat våld mot lärare, annan skolpersonal och studenter. 
Mellan 2009 och 2015 förstördes fler än 910 skolor i 
nordöstra Nigeria och 1500 skolor tvingades stänga. 
Mer än 20 miljoner människor drabbas av Boko Harams 
våld i Lake Tchad-området.

Plan International är på plats i flyktingläger i Kamerun, 
Niger och Tchad för att tillhandahålla utbildning och 
barnsäkra platser för barn som drabbats av krisen.

Flyktinglägret Minawao, i norra regionen av Kamerun, 
är hem för flyktingar som flytt från Boko Haram. När 
lägret inrättades var det tänkt att husera upp till 20 000 
invånare, i dag lever över 58 000 flyktingar här och 61 
procent av dem är barn.

2,7 miljoner människor har tvingats fly sina hem i 
Nigeria och söker skydd i grannländer. 

4,6 miljoner människor är allvarligt undernärda i Lake 
Tchad området. 

480 000 barn är i akut behov av mat. 

3miljarder
människor drabbades av katastrofer runt om i 
världen mellan åren 2000–2012

2miljoner
människor förlorade sina liv
hälften av dessa var barn

Plan International jobbar för att utbildning ska få samma status 
som andra humanitära insatser i krisdrabbade områden.10  |  BARNENS FRAMTID 4:2016
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För ungefär ett år sedan flydde Kwada Ishaya undan rebell-
attacker i staden Koghum i Nigeria. Sedan dess har han bott i 
Minawao. Som utbildad förskolelärare arbetar 35-åriga Kwada i 
flyktinglägrets tillfälliga skolor. 

Vi träffar Kwada i ett av de klassrum som Plan International 
varit med och byggt. Kwada tror att barn lär sig bäst med glädje. 
Därför är sång och dans vanliga inslag i hans klassrum. 

– Vi kan sjunga alfabetet eller gånger-tabellen. Barnen tycker 
att det är roligt och då lär de sig mer, berättar Kwada. 

I flyktinglägret arbetar lärare och socialarbetare också nära 
barnens föräldrar. Plan Internationals avdelning för utbildning i 
kris organiserar regelbundna möten där elevernas föräldrar får 
information om vad barnen lär sig i skolan – och varför det är 
viktigt att gå i skolan trots att livet i övrigt är så svårt.

– Vi berättar för föräldrarna hur viktigt det är att de uppmunt-
rar barnens utbildning. Vi ger också information om hur de bäst 
tar hand om barnens hygien och kost, säger Kwada.

Utmaningarna många 
Lärarna och socialarbetarna står inför många utmaningar när de 
ska få undervisningen att fungera i flyktinglägret. Och ett av de 
största problem är förstås barnens situation i hemmet. 

– Vi har problem med att de äldre eleverna tar med sina 
yngre syskon till klassrummet. Det beror ofta på att föräldrarna 
säger att de måste ta med dem. Men då blir vi alldeles för 
många i klassrummet och barnen blir distraherade.

Men samtidigt gäller det att inte reagera fel. För när skolans 
personal pratat med barnens föräldrar har resultatet istället blivit 
att de äldre barnen slutat komma till skolan, och istället stannat 
hemma med småsyskonen. 

Trots utmaningarna ser Kwada ändå hoppfullt på framtiden.
– Fler barn kommer till skolan, fler föräldrar uppmuntrar sina 

barn och lärarna jobbar hårdare för att sporra barnen – då går 
det verkligen framåt!

Nu kommer barnen 
till skolan

BARNENS FRAMTID 4:2016 | 11
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Tolvåriga Rabiatou går i en tillfällig skola i flyktinglägret Ngam, 
Kamerun. När hon blir stor vill hon inspirera andra människor 
som har det svårt. Hon är elev på en av Plan Internationals 
tillfälliga skolor.

– Mitt favoritämne är franska, säger Rabiatou. 
Tillsammans med sin familj flydde hon från våldshärjade 

Berberati i Centralafrikanska Republiken till flyktinglägret i 
Kamerun. När Plan International satte upp tillfälliga skolor och 
barnsäkra platser i Ngam, Adamawa-regionen i Kamerun, kunde 
Rabiatou tillsammans med andra barn i området, äntligen få gå i 
skolan.

– Jag har aldrig gått i skolan förut, det här är första gången. 
Jag vill lära mig läsa och skriva så att jag kan jobba som lärare 
när jag blir stor, säger Rabiatou. 

När Rabiatou skrevs in i den tillfälliga skolan fick hon ett 
skolpaket med böcker, block och pennor. Paketet ges ut till alla 
barn och ska underlätta skolgången.

Rabiatou vill vara en inspiration för andra flickor när hon blir 

äldre. Hon säger att fler kvinnor borde jobba som lärare så att 
flickor ser att de också kan gå klart skolan, få ett jobb och bli 
självständiga.  

– Vi skulle få bättre självförtroende, förklarar hon. 

Plan International är en av de ledande humanitära organisa-
tionerna på plats i Centralafrikanska republikens flyktingkris i 
Kamerun. Sedan maj 2014 har Plan International gett stöd till 
över 11 000 flyktingbarn och deras familjer. Tillsammans med 
andra organisationer har man byggt 112 tillfälliga skolor och sju 
barnsäkra platser, för att främja utbildning och trygga platser för 
alla barn.

Plan International strävar efter att ge flyktingbarn en röst. 
Särskilt de vars liv har förstörts till följd av kriser, konflikter och 
katastrofer. En av de stora utmaningarna Plan International står 
inför i Adamawa är att se till att barn, föräldrar, religiösa och 
traditionella ledare förstår fördelarna med utbildning för alla barn. 

”jag vill inspirera andra tjejer” 
ÖVERSÄTTNING: LIZA YOUHANAN  ILLUSTRATION: RAUL LEON ALVAREZ

RÄTT TILL UTBILDNING
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 – Jag stod i köket och hjälpte min mamma förbereda kvällsmat 
när hon plötsligt började gråta. Jag gick fram till henne och 
frågade var som var fel. Hon kramade mig och sa, ’din pappa har 
ordnat så att du ska gifta dig. Du kommer att lämna oss snart’.  

Tillsammans med sina föräldrar och fyra syskon flydde Aisha, 
som är 15 år, konflikten i Nigeria. Nu bor hon i flyktinglägret 
Minawao i Kamerun. På grund av familjens svåra ekonomisk 
situation bestämde sig Aishas pappa för att det bästa vore att 
gifta bort henne. I närheten av lägret bor hans väns son, och 
Aishas pappa tyckte att han skulle bli en lämplig make. 

– Min man tog emot betalningen för en brud och sen skakade 
de två männen hand, det är tillräckligt för att bestämma att de ska 
gifta sig. Hur kan man vara så hjärtlös?, undrar Aishas mamma. 

Aisha är ett av många barn i flyktinglägret som riskerade att bli 
bortgift. Men volontärer från Plan International lyckades komma i 
kontakt med Aisha och hennes mamma och berättade om 
riskerna med barnäktenskap, och om vikten av utbildning. 

– Jag gifte mig när jag var 12 år gammal. Jag var själv ett barn 
när jag födde mitt första barn. Jag gick igenom allvarliga smärtor 
och psykologiska trauman, och till sist förlorade jag mitt barn. Jag 
vill inte att min dotter ska gå igenom samma sak. Jag vill att hon 
ska utbilda sig, säger Aishas mamma. 

Aisha och hennes mamma rapporterade händelsen till 
fältarbetare i lägret. Efter flera samtal med Aishas pappa gick han 
till slut med på att låta Aisha gå i en praktisk yrkesskola, istället 
för att bli bortgift. 

– Nu lär jag mig att sy blusar, kjolar och snygga klänningar 
och jag är jätteglad att jag är här! Jag tänker välja vem jag gifter 
mig med och när, säger hon. 

Plan International har under 2016 identifierat nio fall av barn-
äktenskap i Minawao. Sju stoppades. Alltfler familjer flyr till Kamerun 
på grund av oroligheter i angränsande länder. Plan International vill 
därför se till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. Det 
inkluderar rätten att gå i skolan och rätten att inte bli bortgift. 

”Jag väljer när 
jag gifter mig” 

Solen skiner bortom dimman. Viljan att lyckas är vad 
som inspirerar oss, det som får oss att fortsätta – varje 
dag. Våra drömmar och våra mål är det som ger oss 
styrka att övervinna livets motgångar. 

Och motgångarna har många ansikten – ekonomiska, 
sociala och kulturella. Mitt El Salvador är drabbat av en 
våldsvåg orsakad av teorristgrupper. Och det har blivit det 
svåraste och största hindret för studenter att avsluta sin 
utbildning. Att vara ung här är nästan i sig ett brott. Det 
finns flera terroristgrupper som dominerar i El Salvador. 
Det gör att det blir svårt att resa från en plats till en annan 
om du kommer från ett område där ett visst gäng dominerar 
– oavsett om du är med i dessa grupper eller inte. Bara 
det faktum att du kommer från en viss plats kan kosta dig 
livet. 

Gängen brukar bland annat söka sig till skolor där de 
försöker rekrytera unga tjejer och killar. Av 100 flickor som 
påbörjar en utbildning är det bara 70 som tar examen och 
många tvingas avbryta sin utbildning av rädsla för gängen. 
En del familjer väljer att lämna landet av rädsla för våld 
och det lämnar många flickor utan utbildning. 

Skolorna är inte trygga och familjer, studenter och lärare 
lever i en atmosfär av rädsla och oro. Det är något som 
påverkar elevernas utveckling och lärande.  

De elever som fortsätter att gå i skolan trots rädsla och 
hot om våld, tar potentiellt livsavgörande beslut. Men de 
väljer att kämpa för sina drömmar och arbeta för en 
förändring. 

Jag studerar socialt arbete och varje dag känns som en 
kamp för att komma framåt och uppfylla min dröm som är 
att stödja familjer i mitt land. Det enda sättet för mig att 
göra det är genom utbildning. Något som driver mig och 
som får mig att fortsätta kämpa är Malala Yousafzis 
uppmuntrande ord: ”En penna och ett anteckningsblock är 
starkare än våldet – terrorister är rädda för utbildade 
invånare”. 

Jag vet att det som vi unga 
utsätts för är tungt. Jag vet att 
situationen vi står inför inte är lätt. 
Men jag vet också att bortom 
dimman skiner solen. 

Jacinto Hernández
Plan International
El Salvador

Gängen kan 
inte stoppa 
våra drömmar 

KRÖNIKA
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JULKLAPPSTIPS

– Vi tycker att det är jättespännande och superbra att musikhjäl-
pen valde det här temat i år. Det är en bortglömd rättighet i 
konflikter och en del av barnkonventionen som många stater 
glömmer att upprätthålla, säger Agnes Björn.

Vad berättar ni om? 
– Vi vill främst lyfta flickors rättigheter i krig, som till exempel 
flickors rätt att gå i skolan i konfliktdrabbade områden. 

Ett exempel är arbetet runt Nigeria, ett områden som är 
påverkat av terrorgruppen Boko Haram, där vi har stora insatser 
och program för just tjejer. 

Varför har ni särskilt fokus på flickor?
– När länder drabbas av krig och barn tvingas att fly sina städer 
och byar så påverkas flickor och pojkar olika. Flickor löper större 
risk att bli bortgifta, att utsättas för sexuella övergrepp, eller att 
sättas i arbete i hemmet, för att nämna några exempel. När 

flickorna når mellan- och högstadiet får de sämre chans att 
fortsätta gå i skolan och därför är det en viktig grupp att lyfta, 
vars rättigheter måste uppfyllas.

Hur motverkar man den utvecklingen? 
Vi på Plan International jobbar på flera olika sätt, och skolan är 
en jätteviktig och stor del av det arbetet. Ju längre barnen kan 
gå i skolan, desto bättre. Förutom utbildningen så är de också 
skyddade och trygga i skolan, från till exempel övergrepp. 

Hjälper insamlingar som till exempel Musikhjälpen? 
Ja självklart. Vi som organisation får mer resurser och kan till 
exempel bygga fler skolor i Kamerun dit många flyr, eller i norra 
Nigeria. Mycket av detta är en resursfråga, vi vet exakt vad vi 
behöver göra men kan bara genomföra insatser i liten skala. Får 
vi mer resurser kan vi göra förändring på stor skala. 

Plan International och Musikhjälpen 
tillsammans för barns rätt till skola  
”Barn i krig har rätt att gå i skolan” – det är temat för årets Musikhjälpen. En rättighet som Plan 
International aktivt jobbar för att uppfylla och upprätthålla. Agnes Björn är chef för Plan International 
Sveriges humanitära insatser. 

Bidra till en bättre värld för barn och ge dem en framtid. Alla 
barn har rätt till utbildning, ändå utesluts många, på grund 
av fattigdom, kön, funktionshinder, språk eller kultur. Flickor 
är särskilt utsatta och löper risken att giftas bort i tidig ålder, 
bli gravida, utsättas för våld eller tvingas ta hand om hus-
hållet. Hela 62 miljoner flickor går inte i skolan. Vårt mål är 
att alla barn ska ha möjlighet att gå i skolan.

Du får ett fint gåvobevis att ge bort. Beställ din gåva via www.plansverige.org/shop.  
Betala med kort och skriv ut ditt gåvobevis direkt. Om du föredrar inbetalningskort – 
missa inte bilagan som följer med denna tidning.

Ge längre. Ge framtid. 
Utbildning betyder framtid. 
Ge en julklapp som räcker längre. 
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Trygg skola i krig
280 kr
Just nu är mer än 75 miljoner barn utan en trygg 
skola. Trots att det är deras rättighet. Och trots att 
just en skola kan ge dem trygghet, stöd och rutiner 
som behövs för att kunna hantera sin vardag. Det 
minskar även risken för till exempel trafficking, 
barnarbete och barnäktenskap. Ge ett barn tillgång 
till en trygg skola.

Skolmaterial i ett år   
220 kr
Många fattiga familjer har inte råd att 
skicka sina barn till skolan. 220 kronor 
räcker för att ge en elev allt nödvändigt 
skolmaterial i ett år – skolväska, skriv-
böcker, pennor, suddgummi, linjal med 
mera. Med din hjälp får fler barn chansen 
till utbildning.

Skolstipendium 
825 kr  
Att satsa på flickors utbild-
ning är ett av de mest 
effektiva sätten att bekämpa 
fattigdom. För varje extra år 
en flicka stannar i skolan 
ökar hennes framtida inkomst 
med runt 20 procent. Sam-
tidigt är det mer sannolikt att 
hennes egna barn får gå i 
skolan. Plan Internationals  
skolstipendium räcker till att 
betala skolmaterial, trans-
port, skolmat, skoluniform 
och skolavgift.

Lär en flicka läsa 
250 kr
Alltför många flickor kan inte läsa. Det vill vi 
ändra på! Arbetet med att sprida läskunnig-
het är inte bara ett effektivt sätt att bekämpa 
fattigdom, det ger också människor makten 
att ta kontroll över sina egna liv. 
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Få andra ledare inom det svenska biståndet har varit med så 
länge som Anna Hägg-Sjöquist. När hon nu slutar efter nästan 
två decennier är Plan International Sverige en av Sveriges 
största insamlingsorganisationer och en viktig aktör inom det 
svenska biståndet.

– Ja, när jag tänker tillbaka på det hela så är det naturligtvis 
så att jag ägnat en mycket stor del av mitt professionella liv åt 
Plan, konstaterar Anna Hägg-Sjöquist.

Det var Björn Svedberg, då nestor i det svenska näringslivet 
och Plans första ordförande som frågade om Anna ville anta 
utmaningen att bli Plan Sveriges första generalsekreterare. Vid 
den tiden var det få som hört talas om organisationen.

– Det uppdrag jag fick av Björn Svedberg var att bygga en 
stark och stabil organisation som kunde bidra till att stärka barns 
rättigheter i världen. Detta har också varit mitt fokus under alla 
år, konstaterar Anna Hägg-Sjöquist.

Något som lockade Anna var möjligheten att bygga upp en ny 
och modern organisation i Sverige. Många, inte minst barnfamiljer, 
ville gärna bidra, men hade inte intresse eller möjlighet att gå på 
möten i ”vanliga” medlemsorganisationer. För dem blev fadder-
skapet ett sätt att ”flytta hem” engagemanget till det egna 
köksbordet.

Idag används fadderbegreppet av många olika organisatio-
ner, men när Plan startade var det många som rynkade på 
näsan åt det där med ”fadder”. Nej, en riktig organisation skulle 
ha medlemmar! Idag är fadderbegreppet etablerat på ett 
självklart sätt.

Plan International var också banbrytande med att göra 
insamlingsgalor på tv. Den första faddergalan genomfördes 
1997 i samarbete med TV4 och sedan dess har totalt 14 
faddergalor gjorts. Många av de artister som uppträtt har sedan 
dess också blivit genuint engagerade och är fortsatt faddrar i 
Plan International. En av dem är Timbuktu (Jason Diakité) som 
byggt upp en musikstudio i Senegals huvudstad Dakar tillsam-
mans med Plan International. 

– Samarbetet med TV4 var verkligen viktigt för oss eftersom 
det hjälpte Plan att nå ut till en helt ny målgrupp. Mest stolt är 
jag över den faddergala som 2005 direktsändes från Ghana, i 
Afrika. Många var skeptiska till om det skulle lyckas att sända 

live men allt gick bra. Nu, drygt tio år senare är detta fortfarande 
den största livesändningen som någonsin gjorts i svensk TV från 
Afrika, fortsätter Anna Hägg-Sjöquist.

Under de år som gått sedan starten har Plan International 
Sveriges faddrar tillsammans bidragit med närmare två miljarder 
kronor för att förbättra barns liv och stärka deras rättigheter. Och 
faddrarna förblir viktiga bidragsgivare till Plan International 
Sveriges verksamhet. Plan International Sverige omsätter idag 
drygt en halv miljard kronor och har cirka 85 anställda på 
kontoret i Stockholm.

– Vår fadderbas är unik bland svenska organisationer. Tack 
vare faddrarna är vi självständiga och kan arbete i de länder och 
med den verksamhet som vi bedömer bäst utan att bli beroende 
av politiken. 

De senaste åren har Plan International också byggt upp en 
omfattande programverksamhet med stöd från såväl Sida som 
från EU. Plan International Sverige jobbar aktivt för att också stödja 
barn på flykt och barn som drabbats av naturkatastrofer som nu 
senast då orkanen Matthew orsakade stor förödelse igen på Haiti.

Som organisation har Plan International förändrats genom 
åren – från att i första hand arbetat med lokala projekt som 
”hjälpt barnen och deras familjer” till att idag sätta barns rättighe-
ter i centrum. Eller som Anna uttrycker saken: ”Det handlar inte 
om att Plan International ska arbeta för barn utan tillsammans 
med barn för att därigenom skapa förändring”.

INTERVJU

Efter nästan 20 år som generalsekreterare slutar Anna Hägg-Sjöquist till årsskiftet. Under Annas 
ledarskap har Plan International utvecklats till en av Sveriges viktigaste biståndsorganisationer.

20 år för barns rättigheter
TEXT: DAVID ISAKSSON  FOTO: PLAN INTERNATIONAL 

”Tack vare alla engagerade 
faddrar, volontärer, partners 
och professionella medarbe-
tare är jag övertygad om att 
Plan International Sverige 
har de bästa förutsättningar 
att fortsätta utvecklas.”
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Att på några rader summera intryck från mer än tjugo år av 
möten med barn och vuxna i många länder går förstås inte, men 
när jag frågar Anna om några möten som varit särskilt starka så 
är det ändå ett par händelser hon särskilt lyfter fram:

– Jag minns bland annat ett möte med en kvinna på 
Filippinerna som var Plan-volontär. Hon arbetade långt borta 
från sin egen familj, som hon bara kunde besöka var tredje 
vecka, just därför att hon tyckte det var så viktigt att hjälpa 
andra. Ett annat möte var med Aisha som jag lärde känna i 
Uganda och som var lämnad ensam med sin lillebror sedan 
hennes föräldrar dött i aids. Vi håller fortfarande kontakten och 
därför vet jag att det gått bra för Aisha och hennes bror, trots allt 
den rädsla hon känt över det ansvar hon tidigt fick ta.

Kreativ, emellanåt otålig och med en mängd idéer, ungefär sån 
är Anna Hägg-Sjöquist som generalsekreterare. Som ledare 
kastar hon upp ett antal bollar i luften som medarbetarna 
springer runt och försöker fånga, bara för att upptäcka att hon 
redan hunnit slänga upp nya bollar och satt igång nya projekt.

Känner du igen dig i den bilden?
– Ja, lite. Många tycker nog att jag varit en krävande chef. 

Fast med åren har jag nog blivit bättre på att inte starta så 
många nya projekt samtidigt. Det viktiga har varit, och är 
fortfarande, att ha en tydlig strategi på både kort och långsiktig 
sikt. 

Samtidigt har Anna Hägg-Sjöquist aldrig varit en person som 
ställt sig själv i centrum, det har alltid varit Plan International som 
hon lyft fram.

– Det finns ledare som är mer intresserade av att synas 
själva än att synliggöra den egna organisationen. Men jag vill 
inte att Plan ska förknippas med ett ansikte, en person. Därför 
har jag hellre lyft fram våra medarbetare som i många fall är 
mera kunniga än jag själv på olika frågor.

I december 2016 slutar Anna formellt. Därefter ska hon ta lite 
tid på sig att fundera på vad hon vill göra här näst. Men att gå in 
i en liknande roll i en annan organisation är inte aktuellt. 

– Det känns bra att lämna nu när Plan är en stabil organisa-
tion med duktiga medarbetare och en stark ekonomi. Och tack 
vare alla engagerade faddrar, volontärer, partners och professio-
nella medarbetare är jag övertygad om att Plan Sverige har de 
bästa förutsättningar att fortsätta utvecklas. Och själv kommer 
jag förstås fortsätta att bidra – som en av alla faddrar!

Anna Hägg-Sjöquist tillsammans med Carolina Klüft och Bengt Magnusson på plats i Ghana inför Plan International Sveriges faddergala i TV4 år 2005.
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FADDER

Minimum 20 deltagare krävs för att en resa ska bli av. 
Mer information på: www.plansverige.org/res-med-plan 
Nyfiken? Besök blogg.plansverige.org

För frågor och anmälan kontakta Åsa Malmqvist via e-post: 
asa.malmqvist@plansverige.org eller telefon 08-58 77 55 00.

Filippinerna 
Temaresa
17–29 mars 2017

Dominikanska 
Republiken på 
sportlovet
februari/mars 
2018

Fadderresor 2017
Följ med på en oförglömlig resa

Givarservice
Vår Givarservice kan svara på frågor om ditt fadderskap.
Telefon: 08-58 77 55 00, E-post: fadder@plansverige.org
Öppettider: Mån–tor kl 9–20, fredag kl 9–16. Lunchstängt kl 12–13.

I november reste en grupp faddrar tillsammans 
med Plan Internationals reseledare Stephanie 
och Emma till Kenya! Här kan du läsa delar av 
deras blogg och hela bloggen finns på: 
blogg.plansverige.org

dagbok från 
kenya 

TEXT OCH FOTO: FADDRAR OCH RESELEDARE

Peru i påsk
1–17 april 
2017

Vattenprojekt i Machakos 
Efter en god natts sömn är det dags för fadderresans första 
fältdag med Plan! Plans fältkontor i Machakos ligger precis 
bredvid vårt lilla hotell i provinsen Matuu och dagens börjar med 
en briefing från Plans personal om områdets verksamhetsfokus. 
Efter mötet delas faddrarna in i tre grupper och min grupp ska 
besöka ett av Plans vattenprojekt. 

På väg till projektet blir den pågående torkan väldigt påtaglig 
och vi förstår snabbt vikten av att regnsäsongen ska komma. Vi 
får träffa den kommitté av lokala volontärer som är ansvariga för 
att vattenprojektet ska drivas. Projektet startades för tre år 
sedan då Plan, i samarbete med regeringen, installerade två 
vattentankar som drivs av solpaneler eftersom tillgången till rent 
vatten var nästintill obefintlig i denna by. Idag är det över 1000 
personer som drar nytta av detta och kommittén förklarar att det 
har förbättrat familjernas livskvalité mycket. Framförallt har de 
nu tillgång till rent vatten. De behöver inte gå lika långt för att 
hämta vatten så föräldrarna får mer tid för sina egna sysslor och 
barnen får tid till att göra sina läxor.

östtimor 
plus bali på 
höstlovet
Oktober/ 
november 
2017

Från 23 dec 2016 t.o.m. 13 jan 2017 har vi 
telefontider månd–fred kl 9–16, dag innan 
helgdag kl 9–12. Stängt julens röda dagar. 
Ordinarie telefontider gäller från 16 jan 2017.
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Min sida 
Här kan du skicka en hälsning med bilder till ditt fadderbarn,  
se betalningar, adressändra och ställa frågor till Givarservice.  
www.plansverige.org/minsida    

Läs fler spännande reseberättelser från Tanzania, Nicaragua och 
andra länder på blogg.plansverige.org

Fadderbarnsbesök – Ett minne för livet
Vi har väldigt trevligt under mangoträdet. Flickorna dras till 
Tove och vill ta på henne och sitta i henne knä. Alla verkar 
ha klätt upp sig inför kompisens fadderbesök. Vi plockar 
fram lite saker vi har med oss, ett par fotbollar, en uppblås-
bar jordglob där vi tittar på Sverige och Kenya. En bok: "Do 
you know Pippi Longstocking" som jag och några killar i 
tonåren kan läsa för de mindre barnen. Mamman kommer 
också med två fina korgar hon gjort till oss. 

safari
Vi vaknar upp tidigt för att ge oss ut på vår morgonsafari innan 
frukost. Solen har precis gått upp och det är lite kyligt, men vackert. 
Från våra safaribilar ser vi både elefanter, lejon, zebror, giraffer, 
antiloper, vårtsvin, bufflar, schakaler, noshörningar och andra djur. 
Vi besöker ett rhino sanctuary och får se en svart noshörning på 
nära håll. Senare får vi se lejon. När vår vistelse på Ol Pajeta lider 
mot sitt slut har vi sett fyra av de fem djur som utgör the Big Five. 

kvinnor mot våld
Vi träffade en grupp kvinnor som är aktiva i ett projekt vars 
syfte är att förhindra våld och sexuella övergrepp mot barn, 
att skapa rättvisa när våld mot barn skett och att stötta barn 
som utsatts för våld. Gruppen består totalt av cirka 100 
kvinnor vilka alla arbetar som volontärer. De träffas varje 
vecka och rapporterar om incidenter som skett. Kvinnorna 
driver också en lån- och spargrupp som ger dem möjlighet 
att ekonomiskt hantera ärenden som rör våld mot barn, att 
betala ett läkarbesök, bussbiljett till domstol med mera.

Boda Boda Riders kämpar för barns rättigheter
Kisumu är Kenyas tredje största stad och i stadens slumområden 
är våld mot barn ett omfattande problem. På grund av den 
bristande infrastrukturen använder lokalbefolkningen sig av 
motorcyklar som transportmedel, en taxiverksamhet som kallas 
Boda Boda Riders.

Plan startade ett projekt för tre år sen med en grupp frivilliga 
motorcyklister och utbildade dem inom barnskydd och barns 
rättigheter. Gruppens uppdrag är att kämpa mot att barn utsätts 
för våld. De har även tränats i att identifiera, ingripa och rapporte-
ra in fall av våld och övergrepp mot barn i området. Under sina 
körningar informerar de föräldrar om konsekvenser av våld, om 
positiva disciplineringsmetoder och barns rättigheter. De når även 
ut till barn när dessa körs till och från skolan. Denna grupp har i 
sin tur rekryterat fler motorcyklister och driver idag fyra olika 
grupper med ett hundratal chaufförer som alla kämpar för barns 
rättigheter i sin dagliga verksamhet. 
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Sofie kommer från en by i norra Mali. När rebeller tog över byn var hon tvungen att fly tillsammans med sin familj. Hon trivs i sitt nya hem, fastän hon ibland saknar sina kompisar. Som tur är kan hon gå i en av Plan Internationals skolor, något som Sofie säger är roligt för att man får ”träffa andra elever och få böcker och block”. 
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AKTUELLT I SVERIGE

Kan en lott öka 
respekten för 
barns rättigheter? 
Vår övertygelse är att världen blir bättre med starka 
ideella organisationer. Det är därför vi driver ett lotteri. 
Och det är därför vi fördelar överskottet mellan 56 ideella 
organisationer som arbetar för att förbättra villkoren 
för människor, djur och natur. Bland dem � nns Plan 
International Sverige. 

Sedan PostkodLotteriet startade 2005 har organisationerna 
fått dela på drygt sju miljarder kronor. 172 miljoner har gått 
till Plan Sverige. 

Hur är det då, kan en lott öka respekten
för barns rättigheter? Nej tyvärr. Det
vore väldigt förenklat att se det på det
sättet. Men den som köper en lott i
PostkodLotteriet bidrar till att viktiga
organisationer kan verka för bra saker,
som till exempel att barns rättigheter
respekteras. 

Stort tack Plan för allt ni gör, och stort
tack alla lottköpare som möjliggör så
mycket!

#postkodeff ekten

Putte Nelsson 
är vinstutdelare 

i PostkodLotteriet.

Åldersgräns 18 år.
Gå in på stodlinjen.se
om du eller en anhörig
spelar för mycket. Mer
information på
postkodlotteriet.se

plan_december_stående.indd   1 2016-10-19   09:01

Rapporten heter ”Working with children in disaster areas” och 
är en insats för att lyfta barns rättigheter i kris- och katastrof-
områden. Jordbävningen i Nepal år 2015 var den största i 
nutid, där barn var de som drabbades hårdast. Det blev 
startskottet för rapporten som ska fungera som riktlinjer för 
Plan International – men även andra aktörer.

– Rapporten är ett resultat av vår samlade erfarenhet, 
misstag vi gjort och framgångar vi haft från alla våra humani-
tära insatser, berättar Agnes Björn, humanitär chef på Plan 
International Sverige. 

Utöver psykosocialt stöd till barn i kris- och katastrofområ-
den fokuserar rapporten på barns skolgång. 

– Det innebär att det finns ett krav på oss vuxna gentemot 
barnen i drabbade områden. De har rätt att få information om 
vad som händer i kriser och konflikter.

Plan international i TV 
Vi vill tacka alla som tittade på Spårlöst Special och alla 
som valde att bli faddrar i samband med programmet. 
Programmet väckte stort engagemang och det var många 
som tittade vilket vi naturligtvis tycker är jätteroligt! Stort 
tack också till Din Sko, BearingPoint och Postkodlotteriet 
som presenterade samtliga program.

Spårlöst Special sändes i Sjuan under november månad.

Ny rapport lyfter barns rätt 
till psykosocialt stöd i kriser, 
konflikter och katastrofer

De senaste åren har vi i januari månad skickat ut kontrollupp-
gifter på våra faddrars givande på grund av den tidigare avdrags-
rätten för gåvor. Som vi har informerat om tidigare i år så har 
avdragsrätten för gåvor tagits bort för 2016 och framåt efter 
beslut av riksdagen. Så i januari 2017 skickar vi inte ut några 
kontrolluppgifter. För mer information gå in på skatteverket.se

Avdragsrätten borttagen

BARNENS FRAMTID 4:2016 | 23



22  |  BARNENS FRAMTID 4:2016 BARNENS FRAMTID 4:2016 | 23

För omkring ett år sedan blev Europa drabbat av historiens 
största flyktingkriser, vilket resulterade i att miljoner människor 
vandrade ut från sina hem i Syrien i hopp om en bättre framtid. 
Resan till Europa var inte lätt då Medelhavets kraftfulla vindar 
ledde till många människors bortgång. Även i Afrika pågick 
flyktingkriser när bland annat Tanzania fick ta emot miljontals 
flyktingar i ett av världens största flyktingläger. 

Idag har krisens stora våg passerat och strömmen har 
dämpat sig, men det fortsätter att komma människor som är på 
flykt och behöver hjälp. Flyktingsituationen är långt ifrån över.

Flyktingkrisens klimax som uppstod förra året blev en väckar-
klocka för hela världen. Det måste ske en förändring, och den 
förändringen måste ske snabbt! Siffrorna och statistiken över 
drunkningar och döda i krig, som visas är massiva och fasans-
fulla, men nu är det inte tid för oss att bli skrämda av siffror. Det 
är nu som vi måste agera och lösa de interna konflikterna som 
pågår. 

I Sverige och i flyktinglägret i Tanzania har många flyktingar 
som kommit fått tillräckligt med hjälp för att överleva. Men det är 
bara en liten del som har den turen att få hjälp och känna trygghet 
i sitt nya land. Många länder fryser ut dem som flyr och vill inte 
ta emot någon. Många länder vill inte heller samarbeta eller 
medverka till att stoppa krisen. 

Ekvationen går inte ihop, eftersom det är år 2016, och 
samhället idag är förändrat. Integrationen har satt sina spår och 
vi har expanderat vår multikulturella gemenskap idag mer än 
någonsin. Mänsklig värme är vad som behövs och vi måste 
tillsammans, kollektivt, arbeta för att sätta stopp för flyktingkrisen. 

Det räcker inte med att dämpa problemet, det är som att 
sänka volymen på en låt som spelas för att du inte tycker om 
den. Även om inte ljudet är lika starkt, så spelas den fortfarande. 

AV SANJIDUL HUDA, 18

”Mänsklig värme är vad som behövs”

UNGDOMSRÅDET

Runt om i världen pågår det ständigt interna konflikter inom nationer. Flera av dessa konflikter har 
resulterat i att befolkningen blivit tvungen att fly. Man har tvingats att bli en flykting. 

Sanjidul Huda är 18 år gammal och 
studerar sista året på naturveten-
skapsprogrammet på Östrabo 
Gymnasiet. Sedan 2013 har Sanjidul 
varit aktiv medlem i ungdomsrådet. 

– Jag brinner för barns rättigheter och 
att träffa nya människor. Jag får också 

träffa människor som har samma intressen som jag, det 
är några av anledningarna till varför jag gick med i Plan 
International Sverige. 
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