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EFFEKTRAPPORTEN 2015
Plan Internationals arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter 
och att de ska bli verklighet i vardagen men också respekteras i katastrof-
situationer. Effektrapporten är en del av Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråds (FRIIs) kvalitetskod och berättar om vårt arbete under året, hur vi 
organiserar oss och våra verksamhetsområden.
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Det här vill Plan International uppnå
Plan Internationals vision är en värld där alla barn kan förverkliga sin fulla 
potential i samhällen som respekterar deras rättigheter.

Allt vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonven-
tionen. FN:s barnkonvention har undertecknats av alla länder utom USA. Den är 
utgångspunkten för Plan Internationals globala strategi, One Plan, One Goal.Vi 
har ett tydligt mål: att nå så många barn som möjligt med program som leder till 
långsiktigt hållbara förbättringar.

Sedan FN:s millenniemål antogs år 2000 har många framsteg gjorts. Barnadöd-
ligheten har gått ner, fler barn än någonsin tidigare går i skolan och tillgången 
till rent vatten har ökat [1]. Men fortfarande får miljontals barn inte ens sina mest 
grundläggande rättigheter uppfyllda. När millenniemålen nu ersatts av de nya 
hållbarhetsmålen (SDGs) fortsätter Plan International att på samma sätt arbeta 
på alla nivåer för barnens bästa.
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Flickor
Flickor är oftast mest utsatta och missgynnade, inte minst när det gäller rätten 
till sexuell och reproduktiv hälsa. Komplikationer i samband med graviditet och 
förlossning är bland de vanligaste dödsorsakerna för flickor mellan 10 och 19 år 
[2]. Trots lagstiftning och internationella kam  panjer är såväl barnäktenskap och 
könsstympning fortfarande vanligt förekommande i många länder. Att satsa på 
flickor har visat sig vara ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. Sedan 2012 driv-
er International därför den globala kampanjen ”Because I am a Girl” för flickors 
rätt till bland annat utbildning. Vi arbetar konkret för flickors rättigheter i programlän-
derna med stöd av globalt påverkansarbete, informationsspridning och insamlingar.

Från barnens perspektiv
Plan International Sverige driver också påverkansarbete i vårt land. Ett exempel 
är Barnrättsmanifestet med 15 konkreta förslag på hur de svenska bistånds-
satsningarna kan göra ännu större nytta för pojkar och flickor runt om i världen. 
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Plan International har åtta fokusområden för våra  
programinsatser. Det här vill vi uppnå inom varje område:

• Barns tidiga utveckling och hälsa: Alla barn ska få en bra 
start i livet. Inget barn ska behöva dö av sjukdomar som kan 
botas eller förebyggas. Viktiga delmål för att uppnå detta är: 

1. Ökad tillgång till hälso- och sjukvård för barn och mödrar.
2. Minskad smittspridning av sjukdomar genom ökade 
satsningar på information och vaccinationer.
3. Att barn får den näring de behöver för att växa och  
utvecklas.
4. Ökad kunskap hos föräldrar och vårdnadshavare om hur 
de själva, på bästa sätt, kan främja barns hälsa och  
utveckling. 

Plan Internationals åtta fokusområden

“Plan International arbetar inte bara för 
barn, utan även med dem.”

Bland annat vill vi att alla Sveriges insatser ska vara i linje med FN:s kon-
vention om barnets rättigheter och att barnen själva ska ges möjlighet att 
delta i och påverka de insatser som rör dem.

Vi är övertygade om att barnens perspektiv är viktigt. Mer än hälften av be-
folkningarna i många av de länder Sverige bedriver bistånd i är faktiskt barn. 
Plan International arbetar inte bara för barn, utan även med dem. Barn har 
rätt att delta på ett sätt som gör att de kan påverka sina egna liv. När vi inled-
er ett samarbete i ett nytt område är utgångspunkten alltid vad både barn och 
vuxna vill förbättra, alla projekt sker på initiativ av de som bor i området.
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• Barns deltagande: Alla barn ska ha självförtroende, kunskap 
och verktyg för att kunna påverka i frågor som rör dem. 
Beslutsfattare ska möjliggöra och uppmuntra barns inflytande 
i beslutsprocesser på olika nivåer i samhället.  
Viktiga delmål på vägen är: 

1. Att politiska beslutsprocesser är transparenta och öppna 
för barn och ungas inflytande.
2. Att unga får stöd att utöva sina medborgerliga rättigheter.
3. Att unga får tillgång till plattformar där de gemensamt med 
andra unga kan utöva inflytande och kräva sina rättigheter.

• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter: Att barn 
och unga ska ha goda förutsättningar för en god sexuell och 
reproduktiv hälsa. Det ska inkludera rätten att bestämma om, 
när och med vem man vill ha sex och/eller skaffa barn samt 
tillgång till sexualundervisning, preventivmedel och ungdoms-
mottagningar. Viktiga delmål på vägen är: 

• Vatten, sanitet och hygien: Alla barn ska ha tillgång till 
rent vatten och goda sanitära förhållanden, även under 
katastrofer. Viktiga delmål på vägen är: 

1. Lika tillgång till vatten och sanitet (det kräver särskil-
da satsningar på de mest fattiga områdena och de mest 
avlägsna byarna)
2. Att barn, familjer och samhällen själva har kunskap och 
metoder för att säkra både kvalitet och tillgång till vatten 
och sanitet.
3. Att regeringar och berörda beslutsfattare lever upp till 
sina löften och gör vatten och sanitet till en prioriterad frå-
ga, också i sina budgetar.
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• Barns trygghet och skydd: Alla barn ska skyddas mot alla 
former av våld och övergrepp. Viktiga delmål på vägen är: 

1. Att lokalsamhällen har kunskap, resurser och metoder för 
att effektivt förebygga, skydda och agera mot våld mot barn.
2. Att föräldrar och vårdnadshavare är aktiva i att skapa 
trygga miljöer för barn och inte själva utsätter barn för någon 
typ av våld.
3. Att barn känner till sina rättigheter och hur de kan använ-
da sig av de skyddssystem som finns i deras lokalsamhällen.
4. Att regeringar tar sitt ansvar för att skydda barn mot våld 
och övergrepp genom lagstiftning, effektiva samhällstjänster 
och tillräckligt med resurser på området.

• Utbildning: Alla barn ska slutföra grundskole - och gymna-
sieutbildning av god kvalitet, utan diskriminering och i en 
trygg och stödjande miljö. Viktiga delmål på vägen är: 

1. Lika tillgång till utbildning för alla barn. Här behövs sär-
skilda insatser för flickor, funktionshindrade och andra mar-
ginaliserade grupper som har extra svårt att få tillgång till 
utbildning.
2. Att den utbildning som erbjuds håller god kvalitét, både 
vad gäller utbildningsmaterial, metoder och skolmiljö.

1. Att barn och unga har självförtroendet och kunskapen att 
fatta informerade beslut om sin egen kropp, inklusive rätten 
att säga nej.
2. Att sociala, kulturella och religiösa normer och tabun inte 
sätter hinder i vägen för uppfyllandet av ungas sexuella och 
reproduktiva hälsa och rättigheter.
3. Att lagstiftning, riktlinjer och andra vägledande ramverk 
främjar ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter 
samt motverkar könsrelaterat våld.
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• Katastrofarbete: Barn ska kunna växa upp i samhällen som är 
trygga och motståndskraftiga mot katastrofer och konflikter och 
där barns rättigheter respekteras. Viktiga delmål på vägen är: 

1. Att Plan snabbt och effektivt agerar för att tillgodose barns 
behov av skydd vid katastrofer och konflikter.
2. Att säkra att barn kan fortsätta sin skolgång trots att en 
katastrof eller kris har skett.
3. Att det barncentrerade katastrofarbetet är utformat för att 
stärka barns motståndskraft mot katastrofer och kriser.
4. Att barn och ungdomar ska kunna delta aktivt i beslut och pro-
cesser som påverkar dem i samband med katastrofer och kriser.
5. Att alla insatser bidrar till att inte förvärra en pågående 
konfliktsituation. och övergrepp genom lagstiftning, effektiva 
samhällstjänster och tillräckligt med resurser på området.

• Ekonomisk säkerhet: Alla barn och unga ska få 
förutsättningar som gör att de som vuxna kan försörja sig 
själva, ta hand om sina familjer och bli aktiva samhällsmed-
borgare. Viktiga delmål på vägen är: 

1. Att lagar och förordningar ger förutsättningar för ungas 
sysselsättning och att det finns arbetsrättslig lagstiftning som 
skyddar unga mot farligt arbete, övergrepp och att utnyttjas i 
samband med arbete.
2. Att hushåll ges möjligheter att generera intäkter och bibe-
hålla ett sparande.
3. Att unga får marknadsanpassad information, utbildning 
och träning som ger dem rätt förberedelser för att kunna 
försörja sig själva.

3. Förbättrad styrning av skolor, inklusive ökat elevinflytande.
4. Förbättrade lagar och regler inom utbildningsområdet 
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1  http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml
2  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/ 

• Dessa punkter är Plan Internationals globala mål och verk-
samhetsområden. Sedan behöver de anpassas till varje 
lands aktuella behov och utmaningar. Varje land tar därför 
fram en egen femårsstrategi som utgår från en analys av den 
lokala situationen när det gäller barns rättigheter. Strategier-
na är sedan grunden för Plan Internationals insatser. 



PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2015 | 11   

Så här är vi organiserade
Plan International finns över hela jorden och är en av världens största 
barnrättsorganisationer. Plan International Sverige är en självständig del av 
organisationen. Vi är ett så kallat insamlingsland.

Plan International
Plan International är en federation med verksamhet i idag 72 länder över hela 
världen. I 51 av dessa länder – våra så kallade programländer – driver vi program 
för barns rättigheter. De så kallade insamlingsländerna, varav Sverige är ett, 
bidrar till huvudorganisationen på flera olika sätt. Vi bistår med finansiering, stöd 
till programverksamheten, informationskampanjer och politiskt påverkansarbete.
Se mer under rubriken Kapacitet och kunnande. 

Plan International har sitt huvudkontor i i Storbritannien. Man har också represen-
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Plan International har sitt huvudkontor i Storbritannien. Man har också represen-
tationskontor till FN i Genève och New York, till EU i Bryssel och till Afrikanska 
Unionen i Addis Abeba. Syftet med vår närvaro i dessa fora är att vi bland annat 
ska kunna följa och påverka diskussioner och beslut om barns rättigheter.

Här arbetar Plan International

Insamlingsländer. Programländer som får bidrag från faddrar.

Programländer som får bidrag från faddrar 
och institutionella givare (exempelvis Sida, 
EU, Radiohjälpen, H&M Foundation) och 
företag.

Insamlingsland och programland med 
bidrag från faddrar, institutionella givare 
och företag.
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Programländer
I programländerna är organisationen förankrad på lokal nivå. Det innebär att vi på 
Plan International arbetar nära vår målgrupp för att skapa positiva och långsiktiga 
förändringar i människors vardag. Våra program utgår alltid från de lokala behov, 
den verklighet och de problem som människorna möter där de bor. Programmen 
sker på initiativ av lokalbefolkningen och vi ser till så att barn och unga involveras 
i arbetet. Detta arbetssätt gör att de lokala organisationerna blir mycket viktiga 
samarbetspartners för oss. I avsnittet “Så arbetar Plan International” finns en 
närmare beskrivning av hur vi samverkar med andra aktörer, exempelvis myn-
digheter och näringsliv.

Plan International Sverige
Plan International Sverige bidrar till det globala arbetet med finansiering och stöd 
till programverksamheten i Latinamerika, Asien och Afrika. Det handlar dels om 
planering, uppföljning, utvärdering och vidareutveckling av de olika programmen 
men även om konkret insamling och resor för våra faddrar.

I Sverige genomför vi också informations -och insamlingskampanjer kring barns 
rättigheter. Vi bedriver även påverkansarbete i Sverige och runt om i världen gen-
temot politiker och andra beslutsfattare med fokus på barns situation i samhället. 
Det är även viktigt för oss att säkra att Sveriges utrikespolitiska strategier och 
policyer har ett starkt fokus på barnrättsfrågor.
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Så arbetar vi för att uppnå våra mål
Plan International arbetar utifrån en vision om en värld där alla barn kan 
förverkliga sin fulla potential i samhällen som respekterar deras rättigheter. 
Vi försöker bidra till att skapa samhällen där barnens rättigheter respekteras. 

Vårt arbete utgår från FN:s Barnkonvention och syftar till att barnens rättigheter i 
enlighet med konventionen också blir verklighet i vardagen.

För att förverkliga vår vision arbetar vi på Plan International långsiktigt och på 
alla nivåer i samhället med att stärka barns rättigheter. Utgångspunkten för vårt 
arbete är den lokala kontexten och barnens egen verklighet. Vi finns på plats 
och arbetar direkt med barn och även de personer som har inflytande över barn-
ens liv, exempelvis föräldrar och lärare. Vi sätter barnen i fokus, särskilt de mest 
utsatta, och arbetar tillsammans med dem och samhällena de bor i. På så sätt 
försöker vi ge människor kraft att agera för att förbättra sina liv. 

Förbud mot 
diskriminering 
(Art 2)

Rätten till liv 
och utveckling 
(Art 6) 

Rätten till att få 
komma till tals 
(Art 12)

Barnets bästa i 
främsta rummet 
(Art 3)
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Om katastrofer och internationellt  
lobbyarbete
Plan International är på plats före, under och efter en katastrof. Det är extra viktigt i vårt 
arbete med att stärka barns situation i världen. Katastrofer och konflikter riskerar näm-
ligen att kränka barn och ungdomars rättigheter och kraftigt begränsa deras framtid-
sutsikter. Vi arbetar därför förebyggande för att minska riskerna för barn i katastrofer 
och konflikter. När en katastrof väl inträffar svarar vi upp mot de behov som då uppstår. 
Vi arbetar även med att främja återhämtning och långsiktig utveckling efteråt.

Samtidigt som vi arbetar tillsammans med lokala myndigheter bedriver Plan 
International påverkansarbete gentemot beslutsfattare. Vi vill få dem att inse att 
staten måste ta sitt ansvar för att barns situation blir bättre, särskilt vid katastrofer 
och konflikter. Vi lobbar för bättre lagar och för att tillräckligt med pengar ska gå 
till barns rättigheter. Vi sätter också press på regeringar att leva upp till Barnkon-
ventionen. Detta arbete sker på både lokal, nationell och internationell nivå, ofta 
i nätverk eller koalitioner för barns rättigheter. På så vis får vi en starkare röst 
gentemot beslutsfattare. Genom vår förankring på gräsrotsnivå medför vi viktig 
kunskap om barns vardag till diskussionerna med nationella och internationella 
politiker och beslutsfattare.

Att förändra attityder
Hur sker förändring i ett samhälle? Ofta är det diskriminerande normer och at-
tityder som hindrar att barn får sina rättigheter uppfyllda. För att ändra på detta 
måste vi arbeta med att förändra själva strukturerna i samhället, normerna och 
attityderna. Det kan exempelvis handla om att flickor inte får samma möjligheter 
till utbildning eftersom de måste ta ett så stort ansvar i hemmet. Ett annat exem-
pel är de tabun som omger ungas sexualitet vilket ofta leder till bristande kunskap 
om hur kroppen fungerar, hur man skyddar sig mot sjukdomar och med oönskade 
graviditeter som följd. Vi upplyser om att man har rätt att själv bestämma när, om 
och med vem man vill ha sex.

“Plan International är på plats före,  
under och efter en katastrof.”
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Ökad kunskap är en viktig faktor. Men att förändra attityder och normer ligger 
ofta djupare än så. Det handlar om själva kulturen i ett samhälle. Att arbeta med 
sådan grundläggande förändring kan vara svårt och ta tid. Det krävs lokal förank-
ring. Därför är förtroendet hos lokalbefolkningen avgörande för oss på Plan Inter-
national. Vi arbetar med att involvera lokala nyckelpersoner, så som traditionella 
eller religiösa ledare, i förändringsarbetet.

Lokala samarbeten
Ingen organisation kan skapa förändring på egen hand. Vi samarbetar med de 
aktörer som är relevanta i respektive samhälle, beroende på kontext och tema.

Vi arbetar med lokala organisationer och myndigheter inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, utbildningsväsendet och rättsväsendet. Ibland handlar det om 
att utbilda dessa aktörer i vilka skyldigheter de har gentemot barn och hur de ska 
bemöta barn i sin verksamhet samt att utveckla deras kompetens för att göra det-
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ta. I andra fall handlar det om att hitta samarbetsvägar med lokala organisationer 
som verkligen når ut till lokalbefolkningen på sätt som kompletterar vår verksam-
het. Vi behöver även finnas på plats i vissa geografiska områden för att stärka 
barnens rättigheter.

Även näringslivet är en viktig samarbetspartner, exempelvis i arbetet med att 
förbereda unga inför yrkeslivet och därmed ge dem tillgång till sysselsättning och 
ekonomisk trygghet.

Ett exempel på vårt globala arbete
Under året inleddes ett intressant projekt i Thailand och Kambodja som syftar till 
att förbättra situationen för de barn som tvingas arbeta i fiskeindustrin. Målgrup-
pen är framförallt kambodjanska migranter och deras barn som arbetar med fiske 
i Thailand. Men projektet är större än så. Arbetet sker i samarbete med företag 
och intresseföreningar från thailändska fiskeribranschen och även med detal-
jhandelskedjan Kesko i Finland. Att involvera aktörer från hela leverantörskedjan 
skapar hållbara resultat eftersom möjligheter till genomslagskraft blir så mycket 
större. Här är Plan Internationals geografiska utbredning och närvaro på lokal, 
nationell och global nivå en stor styrka.
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Kapacitet och kunnande
För att kunna stärka barns rättigheter i världen behöver vi värna om våra 
ovärderliga medarbetare. Deras insats är avgörande. Därför är det viktigt att 
de mår bra och kan växa inom organisationen.

Interna resurser
Plan International Sverige består av cirka 80 medarbetare. Det motsvarade under 
verksamhetsåret 2015* i snitt 63 heltidstjänster (63), varav 61 (62) i Plan Interna-
tional Sveriges insamlingsstiftelse och 2 (1,5) i Plan Produktion och Försäljning AB.

*Plan International Sverige har brutet räkenskapsår. Denna effektrapport gäller 
därför för perioden 1 juli 2014 - 30 juni 2015.
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En organisation, många expertiser
På Plan International Sverige månar vi om hög kompetensnivå och att ständigt 
utvecklas både som organisation och som individer. Våra medarbetare har hög 
utbildnings-och erfarenhetsnivå inom sina respektive områden.

De som arbetar med programverksamheten har stort erfarenhet av biståndsarbete i 
fält, såväl långsiktigt utvecklingsarbete som arbete i katastrofer och barns  
rättigheter. De som arbetar med uppföljning och utvärdering är sakkunniga inom 
processer och metoder för det. De är även väl insatta i givarnas prioriteringar och 
krav. Vår insamlings- och kommunikationsavdelning har medarbetare med bakgrund 
inom marknad, kommunikation och kundservice. I samtliga funktioner strävar vi 
efter att hitta, utveckla och behålla rätt kompetens för varje uppdrag.

Kompetensutveckling och arbetsmiljö
Kompetensutveckling sker löpande för personalen på både individ- och grup-
pnivå. Plan International Sveriges medarbetare är aktiva i det internationella sa-
marbetet. Vi deltar i workshops och arbetsgrupper för att stärka Plan International 
som en global organisation.

Chefer och medarbetare har under året utbildats och tränats i Plan International 
Sveriges stödsystem. Vi har gjort en investering i dessa system för att bli mer 
effektiva, både på global och på nationell nivå.

Vad gäller arbetsmiljön läggs stor kraft på systematiskt arbetsmiljöarbete i samar-
bete med skyddsombud och fackliga företrädare. Hälsa och välmående priorit-
eras. Vi har låga sjuktal, uppmuntrar friskvård och vi erbjuder företagshälsovård. 
Genom bland annat hälsoundersökningar och medarbetarenkäter följer vi upp 
klimatet inom organisationen. Förbättringsarbetet är viktigt för oss eftersom vår 
ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare. Därför är vi måna om att skapa 

“Vi har låga sjuktal, uppmuntrar  friskvård 
och vi erbjuder företagshälsovård.”



20 | PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2015 

flexibilitet och att möjliggöra för våra medarbetare att få ihop livspusslet, särskilt 
eftersom vi har många småbarnsföräldrar som arbetar hos oss.

Jämställdhet och mångfald
Vi har en jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan. Vi gör insatser för ökad jäm-
ställdhet men det finns utmaningar eftersom vi verkar i en starkt kvinnodominerad 
bransch. Vi arbetar aktivt för ökad mångfald. Det finns dock mer att göra och vår 
ambition är att komma ännu längre.

Finansiella resurser
Var kommer pengarna från? Under de senaste fem åren har Plan International 
Sveriges totala intäkter ökat med 78 procent. De uppgick under året till närmare 
429 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 38 procent från föregående år. 
Av dessa stod de dryga 79 000 barn- och temafaddrarnas regelbundna bidrag för 
närmare 166 miljoner kronor, vilket motsvarar 39 procent av de totala verksam-
hetsintäkterna. De offentliga bidragen, där majoriteten kommer från Sida och EU, 
har sedan 2011 ökat med 154 miljoner kronor till 212 miljoner kronor. Nu utgör 
dessa bidrag 50 procent av de totala verksamhetsintäkterna (att jämföra med 24 
procent 2011). Övriga insamlade medel bestod av bidrag från Radiohjälpen, Post-
kodlotteriet, H&M Conscious Foundation och gåvor från allmänhet och företag.

Plan International Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till de inter-
nationella programmen via Plan Internationals huvudkontor i Storbritannien. Den 
totala summan överförda medel uppgick under året till 314 miljoner kronor och 
det totala internationella programstödet till Plan International uppgick till 337 mil-
joner kronor. De nationella ändamålskostnaderna (kostnader som kan hänföras 
till organisationens uppdrag) uppgår till 21 miljoner kronor och är oförändrade mot 
föregående år.

Under året har Plan International Sverige rekryterat närmare 20 000 nya faddrar. 
Under året har fortsatta investeringar genomförts inom insamling varför de totala 
insamlingskostnaderna ökade under året till 52 miljoner kronor. Kostnaderna för 
administration, ca 17 miljoner kronor, är oförändrade jämfört med föregående år.
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Totalt sett minskade dock årets insamlings- och administrationskostnader i i rela-
tion till totala intäkter i jämförelse med föregående år. Denna andel uppgick under 
året till 15,9 procent. Enligt Svensk Insamlingskontroll får maximalt 25 procent av 
intäkterna användas till insamling och administration.

Frivilliga
Under året har runt 200 volontärer och översättare arbetat ideellt för Plan Interna-
tional Sverige. De har översatt och granskat brev mellan faddrar och fadderbarn, 
registrerat nya faddrar och fadderbarn, kontrollerat de årliga utskicken till fad-
drarna och korrekturläst rapporter och andra utskick. Vi har även fått hjälp med 
avancerade översättningar, t ex i samband med ansökningar och återrapporting-
ar till institutionella givare. Alla dessa insatser från engagerade privatpersoner 
innebär en viktig resurs för vår organisation.

Utöver frivilla insatser från volontärer och översättare har Plan International 
Sverige under året dessutom tagit emot och fått hjälp av ett femtontal praktikan-
ter, praoelever och personer som har gjort arbetsträning på kontoret. Vi har även 
möjliggjort för högskolestudenter att inom ramen för sina studier arbeta med 
problembeskrivningar relaterat organisationens verksamhet. Studenternas anal-
yser och rekommendationer kommer oss sedan till del. På ett globalt plan hjälper 
tusentals volontärer till i Plan Internationals verksamhet.

Plan International Sveriges Ungdomsråd
Plans Ungdomsråd (PUR) bestod under året av 19 ungdomar mellan 13 och 
18 år. PUR fungerar både som råd- och inspirationsgivare till Plan International 
Sverige och för att ge ett barn- och ungdomsperspektiv på vårt arbete. PUR ingår 
i internationella samarbeten med ungdomsråd i andra Plan-länder och deltar även 
i arrangemang utanför Plan International Sveriges verksamhet. I PUR:s vision 
ingår att öka ungas inflytande i beslutsfattande organ på nationell och global nivå. 
De bidrar med kunskap som representanter i Plan Internationals Global Youth 
Advisory Panel och har två observatörer i Plan International Sveriges styrelse.
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Externa resurser

Partnerskap och nätverk för barns rättigheter
Plan International arbetar alltid tillsammans med relevanta, lokala samarbetspart-
ner beroende på kontext och tema. Under verksamhetsåret arbetade organi-
sationen med totalt nästan 40 000 sådana externa samarbetspartner. Dessa 
kan exempelvis vara lokala organisationer och myndigheter inom hälso- och 
sjukvårdssektorn, utbildningsväsendet, rättsväsendet med mera.

Ibland handlar arbetet om att bygga kapacitet och förståelse hos dessa samar-
betspartner om vilka skyldigheter de har gentemot barn och hur de ska bemöta 
barn i sin verksamhet. I andra fall kan det handla om att arbeta med lokala organ-
isationer som har en särskild expertis eller närvaro i ett särskilt geografiskt om-
råde och därför kompletterar Plan International. Att verka för ett starkt civilt sam-
hälle som kan lyfta barns röster och kräva deras rättigheter är centralt för våra 
möjligheter att förverkliga vår vision.

Ibland är även näringslivet en viktig samarbetspartner. Till exempel när vi arbetar 
för att unga ska få rätt förberedelse inför yrkeslivet, tillgång till sysselsättning och 
ekonomisk trygghet.

Vi deltar också i nätverk och koalitioner tillsammans med andra organisationer för 
att kunna komplettera varandra och bli starkare tillsammans. Vi har även samar-
beten med universitet och forskningsinstitut kring forskning om barns rättigheter.
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Uppföljning, utvärdering och lärande
Det är viktigt att visa på vilket sätt vårt arbete faktiskt gör skillnad. Det är 
avgörande för såväl givarna som barnen. Därför följer vi upp och rapporterar 
löpande kring hur det går.

Inom Plan International arbetar vi kontinuerligt med förbättringsarbete. Vi är näm-
ligen skyldiga att visa både de vi arbetar för – barn och unga – och våra givare att 
vårt arbete gör skillnad. Vårt förbättringsarbete handlar om att mäta vilka fram-
steg vi gör och utvärdera hur vi kan bli mer effektiva. Vi arbetar kontinuerligt med 
lärande som ligger till grund för framtida insatser.

Plan International program följs upp löpande men vi genomför större utvärdering-
ar vid slutet av varje lands femåriga strategiperiod. Respektive landkontor skickar 
årligen resultatredovisningar till vårt internationella huvudkontor, som sedan sam-
manfattar dessa och ger en överblick över vilka framsteg som gjorts globalt.
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Att lära för att förbättra
Den systematiska uppföljningen och utvärdering av vår verksamhet skapar 
förutsättningar för ett kontinuerligt lärande. Det bidrar till ökad respekt 
för barns rättigheter. Redan i planeringsstadiet av ett program skapas en 
strategi för hur man ska följa upp och mäta vilka framsteg som görs. Den-
na information använder vi till att kommunicera med faddrar, givare och 
beslutsfattare.

Plan Internationals arbete med uppföljning och utvärdering utgår från eta-
blerade standarder på området i form av den definition som beslutats av 
OECD/DAC.* Enligt denna definition är uppföljning och utvärdering två 
kompletterande processer. Uppföljning är insamling av data som används 
för att styra pågående projekt. Utvärdering är däremot en bedömning av 
pågående eller avslutade projekt, policy och strategier. Plans Internationals 
arbete med uppföljning och utvärdering bidrar till ett tillförlitligt informa-
tionsunderlag för framtida beslut.

* OECD/DAC (2010), Evaluating Development Co-operation: Summary of 
key norms and standards, June 2010

“Plan Internationals arbete med  
uppföljning och utvärdering bidrar till 
ett tillförlitligt informationsunderlag 

för framtida beslut.”
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Att förstå Plan Internationals påverkan
I arbetet med uppföljning och utvärdering fastställer vi resultat av de projekt 
vi stödjer. Resultat uppstår utifrån olika tidsperspektiv såsom resultat på 
kort sikt (output), medellång sikt (outcome) och lång sikt (impact). För att 
korrekt beskriva vårt bidrag till de resultat som uppstår, brukar vi tala om tre 
sfärer som utgår från vår grad av påverkan: kontrollsfären, inflytandesfären 
och intressesfären. Sambandet mellan resultat på kort, medellång och lång 
sikt samt Plan Internationals olika grader av påverkan kan illustreras med 
följande figur: 

kontrollsfären: inflytandesfären: interessesfären:

kontrollsfären: inflytandesfären: interessesfären:

Plan bedriver program 
på lokal nivå vars resultat 
vi till fullo ansvarar för 
och har kontroll över, till 
exempel inrättandet av 
ungdomsklubbar på en 
skola.

Plan har inte full kontroll, 
men inflytande över 
förändringar i attityd och 
beteende. För att åstad-
komma dessa förändring-
ar behöver Plan arbeta 
med andra aktörer, till ex-
empel myndigheter eller 
andra organisationer. 
Flera aktörer bidrar alltså 
till resultat på denna nivå.

Dessa förändringar är  
resultatet av ofta kom-
plexa och mångåriga 
sociala förändring-
sprocesser. På denna 
resultatnivå brukar Plans 
målformuleringar befinna 
sig. Vår verksamhet ska 
bidra till dessa förän-
dringsprocesser, men det 
är svårt att bevisa eller 
mäta till vilken grad så är 
fallet.

Output:

Resultat på 
aktivitetsnivå 

outcome:

Förändrade
attityder och
förändrat 
beteende

impact:

Förverkligande 
av barns 
rättigheter

kontrollsfären: inflytandesfären: interessesfären:



26 | PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2015 

Hur mäter vi resultat?
För att kunna mäta resultat i form av hur enskildas rättigheter uppfylls 
krävs att man identifierar och samlar in information som kan visa på sociala 
förändringsprocesser. Vi är därför noggranna med vilken information som 
väljs ut i varje program som analysdata. Vi måste förstå både det lokala 
sammanhanget och de bakomliggande orsakerna till varför barns rät-
tigheter inte är uppfyllda. Både kvantitativ och kvalitativ information behövs 
då. Vi behöver även få information från flera olika källor – som barn och 
unga, lokalbefolkning och samarbetspartner. Den kvantitativa informationen 
visar på siffror och den kvalitativa informationen går mer på djupet och 
försöker svara på hur och varför situationer uppstår.

Plan International använder olika källor för att kunna ge en helhetsbild av 
resultat och förändringar. Så långt det går används redan existerande in-
formation. Det kan handla om statistik från myndigheter och FN eller pro-
jektdokumentation. Detta kompletteras med ny information där vi prioriterar 
barns deltagande och deras synpunkter.
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Det här har vi åstadkommit
Plan International finns över hela världen. Förra året arbetade vi i 71 länder, 
på samtliga jordens kontinenter. Vårt arbete berörde fler än 200 miljoner män-
niskor, varav hälften barn.

Under 2015 bedrev Plan International verksamhet i 52 programländer och 21 insam-
lingsländer (i Colombia och Indien hade vi både insamling och program). Vi arbetade 
tillsammans med över 85 000 lokalsamhällen där det sammanlagt bor fler än 200 
miljoner människor. Hälften av dessa är barn.

Under året genomförde Plan International totalt 216 program och 4 153 projekt inom 
våra åtta verksamhetsområden:

• Barns utveckling och hälsa
• Vatten, Sanitet och hygieN
• Barns deltagande
• Sexuell och reproduktiv hälsa

• Barns trygghet och skydd
• Utbildning
• Katastrofarbete
• Ekonomisk säkerhet
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I programmen har vi bland annat utbildat över 
700 000 människor

personer inom hälso och 
sjukvårdssektorn till nytta för 
22 518 lokal samhällen.

personer inom jordbrukssektorn 
till nytta för 4 026 lokalsamhällen.

personer om barns rätt till skydd 
mot alla typer av väld.

personer inom utbildingssektorn 
till nytta för 14 125 lokalsamhäl-
len.

personer inom yrkesutbildingar 
son exempelvis företagende och 
serviceyrken till nytta för 5 367 
lokalsamhällen.

225 774 

81 043

219 919

112 489

76 352
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Programmen har genomförts tillsammans med  
39 748 samarbetspartner:

Plan har också bidragit till uppbyggnad och renovering av 2 390 skolor 
samt 10 760 hälsocenter och center för barns tidiga utvleckling 
och lärande

3 188 regeringar och 
kommunalförvaltingar

33 884 organisationer och grupper 
från det lokala civilsamhället

2676 ideella organisationer i 
Plans programländer, både in-
ternationella, nationella och på 
lokal nivå i de samhällen där Plan 
jobbar
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Barns tidiga utveckling och hälsa
Varje dag dör över 16 000 barn under fem år. Plan International arbetar för 
att förebygga och förhindra att detta sker. Vidare har vi som målsättning att 
alla barn ska få en bra start i livet. Vi har särskilda program som fokuserar på 
barn upp till åtta år, redan från tiden i mammans mage.

Varför är den första tiden så viktig?
Barn har rätt till en bra start i livet. Tidiga investeringar i barn bidrar också till att 
ge barn bra förutsättningar för framtiden. Forskning har visat att de 1 000 dagar-
na mellan graviditetens början och barnets andra födelsedag är den mest kritiska 
perioden för ett barns fysiska och kognitiva utveckling. Insatser under denna pe-
riod är därför extra viktiga. Att fokusera på barnets hälsa, utveckling och trygghet 
och mammans hälsa och välmående ger stor effekt.
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Vad som är ännu mer tragiskt är att nästan 2,8 miljoner barn dör varje år inom 28 
dagar efter födseln. Oftast är det helt i onödan. Med rätt insatser, enkla sådana, 
hade den stora majoriteten överlevt. Men om barnet är fött på landsbygden eller 
bor i ett fattigt hushåll där mamman inte har någon utbildning ökar risken drama-
tiskt för förtida död.

Vad gör Plan International?
Plan Internationals har särskilda program som fokuserar på alla barn upp till åtta 
år, redan från tiden i mammans mage. Det görs framförallt genom att förbättra 
tillgången till sjukvård för barn och mödrar. Vi arbetar för att stärka befintliga na-
tionella hälsosystem, inklusive sjukförsäkringssystem.

Plan International arbetar också med att stödja och utbilda föräldrar hur de på 
bästa sätt kan främja sina barns hälsa och utveckling. I Zimbabwe har vi man 
etablerat över 2 000 föräldragrupper på bynivå där föräldrar och frivilliga hälso- 
och sjukvårdsarbetare träffas regelbundet för att diskutera olika teman. Det han-
dlar om hur man skyddar sig och sina barn mot hiv/aids, malaria, tuberkulos och 
vikten av vaccinering och god sanitet. Genom dessa grupper har vi kunnat nå ut 
till nästan 23 000 föräldrar och 100 000 hushåll, även i avlägsna områden som 
annars är svåra att nå.

“Jag har fött totalt 8 barn. 5 av dem dog på grund av min okunskap. Tack vare 
Plans föräldragrupper har mina tre senaste barn överlevt. Kunskapen dessa 
grupper har gett mig ger mig självförtroende och styrka som förälder.” - Elizabeth 
Mapondera, projektdeltagare

Undernäring
Undernäring är dödsorsaken till hälften av de barn som dör innan 5 års ålder. 
Plan International arbetar därför nära lokalsamhällen i våra programländer för att 
se till att barn får i sig den näring de behöver. Vi ger även råd och stöd till familjer 
om näringsrik kost för barn.
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I Sri Lanka når Plan International ut till 721 byar. Som resultat av vårt arbete har 
andelen underviktiga barn i projektområdena där minskat från 45 procent till 25 
procent. Vidare har de föräldrar som varit del av projektet tidigare år fått möjlighet 
att vara med och påverka framtagandet av en nationell handlingsplan om nutrition.

Pappor
Att involvera män och pappor är viktigt för att nå resultat kring barns välmående. 
Männen har stort inflytande över kvinnornas liv och även de beslut som rör exem-
pelvis mödrahälsovård. I Bolivia har vi arbetat i 26 kommuner och med över 160 
barnavårdscentraler för att säkerställa att båda föräldrar engagerar sig i barnets 
utveckling. Det bidrar till bättre förutsättningar för jämställdhet mellan föräldrarna 
och för att flickor och pojkar ska växa upp med samma förutsättningar i livet.

Förskolor
En annan prioritet inom detta verksamhetsområde är ökad tillgång till för-
skoleverksamhet. Forskning visar att förskoleverksamhet främjar barns utveckling 
och framtida resultat i skolan. Därmed förbättras också deras framtidsutsikter. 
Vi arbetar med regeringar och lokalsamhällen för att bättra på policyer och öka 
investeringar för att erbjuda barn möjlighet att gå i förskolan. 
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Vatten, sanitet och hygien
Rent vatten är en mänsklig rättighet som 663 miljoner människor inte besitter 
idag. Varje dag dör 800 barn under fem år på grund av smutsigt vatten, brist 
på toaletter och dålig kunskap om hygien. Plan International arbetar aktivt 
med vattenfrågan på många nivåer.

Hygien som grund för god hälsa
Tillgång till vatten och toaletter är en förutsättning för god hygien. Men ungefär en 
miljard människor saknar helt tillgång till en toalett och tvingas uträtta sina behov 
utomhus. Det medför förorenat dricksvatten och är förknippat stora hälsorisker. 
Att tvätta händerna med tvål och vatten minskar risken för många, annars vanligt 
förekommande, sjukdomar som hud  och ögoninfektioner, kolera, dysenteri, lung-
inflammation och diarré.
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Vad gör Plan International?
Vi har som målsättning att barn och unga ska få sin rätt till hälsa och välmående 
tillgodosedd genom tillgång till goda sanitära förhållanden och till rent vatten. Det 
här är ett viktigt verksamhetsområde i de flesta av våra programländer.

Globalt har Plan International under verksamhetsåret bidragit till uppbyggnad och 
renovering av 2 600 vattenstationer och säkerställt att över 750 000 hushåll har 
förbättrad sanitet. I förlängningen bidrar detta arbete till minskad barnadödlighet 
och bättre hälsa för både barn och vuxna.

En viktig del i arbetet är att säkerställa tillgång till toaletter/latriner i hushåll, skolor 
och samhällen. Genom ett Pan-afrikanskt program har vi framgångsrikt arbetat 
med en metod som bygger på att mobilisera lokalsamhällen att själva leda detta 
arbete. Programmet sträcker sig över Sierra Leone, Etiopien, Uganda, Kenya, 
Zambia, Malawi, Ghana och Niger och har bidragit till att nästan 1 200 samhällen 
och 600 skolor fått tillgång till förbättrad sanitet. Det innebär i sin tur att 2,2 miljon-
er människor inte längre behöver uträtta sina behov utomhus.

Plan International arbetar också för att främja bättre hygien genom att motivera 
och utbilda människor som sedan i sin tur kan föra informationen vidare. I Indo-
nesien har detta arbete nått ut till över 600 000 människor i 350 byar. Människor 
i dessa byar har avsevärt förbättrat sina rutiner kring hygien, sophantering och 
sanitet. I de elva distrikt där vi arbetar i Indonesien har förekomsten av diarré nu 
minskat med 35 procent. Här har barn varit aktiva i förändringsarbetet genom att 
vara med och identifiera vilka byggnader och hushåll som inte lever upp till en 
godtagbar standard.

“I de elva distrikt där vi arbetar i 
Indonesien har förekomsten av diarré nu 

minskat med 35 procent.”
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Vattenbrist som kvinnofråga
Brist på vatten och toaletter påverkar kvinnor och flickor särskilt negativt. I sam-
hällen där det inte finns tillgång till toaletter måste kvinnor och flickor uträtta sina 
behov där de inte syns eller vänta tills det är mörkt ute. För flickor som tvingas gå 
själva utomhus innebär detta både en hälso- och säkerhetsrisk. Flickor är även 
särskilt utsatta när skolor saknar separata toaletter för flickor och pojkar, eftersom 
risken för övergrepp ökar. Många flickor hoppar därför av skolan när de börjar få 
sin menstruation.

Vi tar alltid hänsyn till flickors särskilt utsatta situation och utformar projekt för att 
minska risker för flickor och utjämna ojämlikheter mellan flickor och pojkar.

Plan International ligger också på regeringar i många länder att ta större ansvar 
för att leva upp till sina åtaganden. Vi kräver att de satsar mer pengar på att för-
bättra tillgången till vatten och sanitet.
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Barns deltagande
Barnkonventionen ger barn rätt till meningsfullt deltagande. Men i många 
delar av världen har barn och unga ytterst lite inflytande över beslut som 
påverkar deras liv. Plan International är övertygade om att barn och unga 
genom att vara med i beslutsprocessen kan bidra till lösningar på samhällets 
problem och utmaningar.

Plan International arbetar med miljontals barn världen över för att de ska känna 
till sina rättigheter samt vad deras föräldrar och regeringar måste göra för att re-
spektera dem. Förutom att öka kunskapen arbetar vi för att barn och unga ska få 
självförtroendet och verktygen att själva kunna utkräva sina rättigheter. Vi arbetar 
även för att barn- och ungdomsorganisationer ska ha tillträde till forum där de kan 
göra sina röster hörda för beslutsfattare. På så sätt kan de bidra med sina unika 
erfarenheter och kunskaper för att skapa positiva förändringar i sina egna liv och i 
samhället i stort.
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Plan Internationals metod: att involvera 
barnen
Barns deltagande är inte bara en rättighet och ett mål i sig utan även en metod 
för att skapa projekt som håller god kvalitet och fokuserar på rätt saker.

Projekt för att stärka barn  och ungdomsgrupper och organisationer genomförs 
i nästan alla Plan Internationals programländer. I projekten ges barn och unga 
utrymme att träffas och diskutera frågor och problem som rör dem. De får sedan 
möjlighet att framföra sina synpunkter till beslutsfattare. Vi arbetar också för att 
öka kunskapen om barns rättigheter bland beslutsfattare och andra vuxna. Vårt 
budskap är de måste se det som en självklarhet att respektera och lyssna på 
barn.

Tre exempel på involvering
Vi förespråkar barns deltagande i alltifrån internationella toppmöten till evene-
mang i lokala samhällen. Plan International Sverige har stöttat sju tonårstjejer 
från länder runt om i Latinamerika att vara med på en regional konferens i Gua-
temala om situationen för ursprungskvinnor. Dessa flickor möter ofta två typer 
av diskriminering, både för att de är just flickor och även för att de kommer från 
en minoritet. Vid toppmötet fick de dela sina erfarenheter och perspektiv med 
regeringsföreträdare, representanter från FN, det civila samhället och regionala 
ledare.

I Rwanda jobbar vi med barn i skolåldern för att de själva ska få utvärdera hur 
staten garanterar rätten till utbildning. Först ger vi eleverna kunskap om sina rät-
tigheter. Sedan får de komma med förslag på hur undervisningen kan förbättras 
och hur tillgången till utbildning kan förbättras. Tillgången kan handla om barn 
med funktionsnedsättning eller barn vars föräldrar inte har råd att betala skolav-
giften. Vi ger därefter barnen stöd att följa upp att förändringar verkligen sker och 
tar vidare elevernas förslag för påverkansarbete på lokal och nationell nivå.

I Indien och Uganda driver Plan International ett program där målet är att bygga 
säkra och inkluderande städer för flickor mellan 13-18 år. Fokus ligger på de mest 
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utsatta flickorna. Efter att de själva fått analysera och bedöma samhällsservice så som 
gatubelysning, lokaltrafik och säkerhet på allmänna platser, organiserar vi möten mel-
lan flickorna och ansvariga tjänstemän. Mötena, som leddes av flickorna själva, syftade 
till att förbättra säkerheten i städerna och resulterade bland annat i att trasiga gatlyk-
tor lagades, parker städades upp och underhåll av offentliga toaletter förbättrades.

Vikten av födelsebevis
En förutsättning för att kunna bli en aktiv samhällsmedborgare och få tillgång till 
sina rättigheter är att man är födelseregistrerad. Ett födelsebevis är mer än bara 
ett papper. Det innebär även rätten till en egen identitet och är nyckeln till en lång 
rad rättigheter som att få gå i skolan, få vård eller skydd. Vårt arbete för ökad 
födelseregistrering fokuserar bland annat på att stötta myndigheter att övergå 
till digital registrering. Vi genomför även kampanjer för att motivera föräldrar och 
vårdnadshavare att födelseregistrera barn och unga. Sedan 2005 har Plan Inter-
national hjälpt till att registrera över 40 miljoner barn runt om i världen.

Internationellt påverkansarbete
Plan International arbetar även på FN-nivå för att stärka efterlevnaden av barn-
konventionen. FN:s kommitté för barnets rättigheter är en internationell kommitté 
som har till uppgift att övervaka att barnkonventionen verkligen respekteras i de 
länder som har ratificerat den. Under året har vi rapporterat till denna kommitté 
samt andra liknande mellanstatliga och internationella institutioner med mandat att 
övervaka länders internationella åtaganden. Dessa rapporter är ett komplement 
till ländernas egna rapporter om hur situationen för barn ser ut i landet. För att få 
in barns röster i rapporteringen arbetar vi aktivt för att barn och unga själva ska få 
formulera vilka brister de upplever i sin vardag. Kommittén diskuterar sedan med 
representanter från statens regering och ger rekommendationer om saker som bör 
förbättras. Vi använder i slutändan denna typ av rekommendationer, som stater får 
från internationella kommittéer för mänskliga rättigheter, för att följa upp och påmin-
na staterna om vad som behöver göras för att barns rättigheter ska förverkligas.
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Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter
Över hela världen växer barn och ungdomar upp utan information eller un-
dervisning kring sex och utan tillgång till preventivmedel. Plan International 
stödjer idag ett stort antal program för att stärka ungas sexuella och repro-
duktiva hälsa och rättigheter. Det är ett programområde som hela tiden växer. 
Flickor har i många länder begränsad makt över sin egen kropp och riskerar 
att utsättas för könsstympning, sexuellt våld och oskyddat eller oönskat sex.

Tidiga graviditeter och barnäktenskap
Att som flicka utsättas för oönskat sex leder till en ökad risk för tidig graviditet. 
Det kan betyda att man behöver genomgå osäkra aborter och smittas av hiv och 
andra sexuellt överförbara sjukdomar. Faktum är att en av tio flickor under 20 år 
(120 miljoner flickor runt om i världen) har utsatts för sexuellt våld. Vidare up-
pskattas det att 16 miljoner flickor i åldern 15-19 år föder barn varje år. Men även 
ännu yngre flickor föder barn. Varje år blir cirka två miljoner flickor under 15 år 
mammor. De löper stor risk att dö i samband med graviditet och förlossning efter-
som deras kroppar inte är redo att föda barn. I vissa länder är skadliga sedvänjor 
som barnäktenskap och könsstympning vanliga. Här är några fakta:

• 200 miljoner flickor och kvinnor i världen har utsatts för könsstympning.
• Mer än 30 procent av flickorna i låginkomstländer blir bortgifta innan de fyllt 18 år.
• Hela 90 procent av graviditeter bland flickor i åldern 15-19 år sker inom ett 

äktenskap.

Många gånger är tidig graviditet inte ett medvetet val hos flickor och unga kvinnor. 
Det är snarare ett resultat av maktlöshet, fattigdom och påverkan från omgivnin-
gen. Sociala och kulturella normer bidrar till att tabubelägga dessa frågor vilket 
förhindrar en öppen dialog kring konsekvenserna av barnäktenskap. Ojämlikhet 
mellan könen är ytterligare en utmaning som försvårar situationen för flickor.
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Vad gör Plan International?
Våra program för att stärka ungas sexuella och reproduktiva hälsa växer kon-
stant. Under 2015 hade 82 procent av våra landkontor program inom sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. 80 procent gav stöd till sexualundervisning. 66 
procent av landkontoren hade specifika hiv- och aidsprogram.

I dessa program arbetar vi för att ge barn och ungdomar tillgång till åldersanpas-
sad information om dessa frågor, både i och utanför skolmiljön. Det leder till att 
de unga får ökad kunskap och färdigheter att göra frivilliga och informerade val. 
Enligt våra utvärderingar upplever de unga som deltagit i Plan Internationals pro-
gram att de har fått ökat självförtroende att säga nej till en tidig sexdebut. Dessu-
tom menar de sig kunna ha en mer öppen dialog om dessa frågor och att de nu 
kan sprida den kunskap de fått vidare till andra unga.

Plan International arbetar också för att förändra sociala, kulturella och religiösa 
normer och tabun kring ungas sexualitet. Det bidrar till större öppenheten i famil-
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jer, skolor och i samhällen. I detta arbete informeras föräldrar och andra vuxna 
om barn och ungas rättigheter vad gäller att slippa könsbaserat våld. Man talar 
om skadliga sedvänjor och om vikten av att kunna få bestämma när, om och med 
vem man vill ha sex eller skaffa barn.

Champions of Change
Plan International har utvecklat en programmodell, Champions of Change, som 
syftar till att främja jämställdhet. Det handlar om att förändra sociala normer och 
traditionella könsroller. Vi engagerar och mobiliserar ungdomar, framförallt po-
jkar, för att diskutera deras egen och samhällets syn på manlighet. Champions of 
Change har introducerats i ett antal länder, främst i Latinamerika, och har bland 
annat lett till att pojkar fått en mer positiv inställning till användandet av preventiv-
medel. Projektet innebär också ett kontinuerligt ifrågasättande av könsnormer och 
stereotyper som kan vara skadliga för såväl flickor som pojkar.

Påverkansarbete
Plan International samarbetar även med lokala organisationer, inklusive ungdom-
sorganisationer, för att bedriva påverkansarbete kring frågor om ungas sexuella 
och reproduktiva rättigheter. I Latinamerika är tonårsgraviditeter ett stort problem 
och många av programmen är därför inriktade på att minska dessa.

Plan International bedriver också påverkansarbete för lagstiftning, policys och 
andra ramverk som främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
skyddar mot könsrelaterat våld och barnäktenskap. Mellan år 2009 och 2013 gifte 
sig mer än 80 000 flickor i Guatemala, de flesta med män som var tre gånger så 
gamla. Det behövs lagstiftning som höjer minimiåldern för äktenskap. Vi leder 
det arbetet med hjälp av några andra organisationer. Under 2015 såg vi resultat 
när lagen förändrades från 14 år för flickor och 16 år för pojkar till 18 år för både 
flickor och pojkar.
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Barns trygghet och skydd
Plan International har som målsättning att alla barn och unga ska skyddas 
mot alla former av våld i alla miljöer och att alla stater ska ta sitt ansvar för att 
skapa barntrygga samhällen.

Vad hände 2015?
• En miljard barn runt om i världen utsattes för våld, övergrepp och andra all-

varliga kränkningar och otrygghet.
• Tre av fyra barn mellan 2 och 14 år genomgick uppfostran som inkluderade våld.
• 150 miljoner flickor och 73 miljoner pojkar drabbades av sexuella övergrepp. 

Tre miljoner flickor riskerade att utsättas för könsstympning.
• Nära hälften av alla offer för människohandel var barn.
• Över 100 miljoner barn tvingades arbeta i de värsta formerna av barnarbete. 

Det pris barnen betalar i psykiskt och fysiskt lidande är mycket högt – livslånga 
handikapp, ohälsa och svårigheter att tillgodogöra sig utbildning är några exem-
pel på vilka konsekvenser våld mot barn kan få. Utöver det individuella lidandet 
har våld mot barn också förödande samhällsekonomiska konsekvenser.

Vad gör Plan International?
Plan International arbetar för att skapa barntrygga samhällen. I sådana sam-
hällen samverkar statliga institutioner som skola, socialtjänst, hälsovård och 
rättsväsende med den privata sektorn och civilsamhället för att skydda barn 
från våld och övergrepp. Under året har Plan International genomfört insatser i 
nästan alla programländer med syfte att motverka våld mot barn. Vi arbetar då 
tillsammans med lokalsamhällen, familjer och vårdnadshavare. Totalt har vi under 
året nått över 200 000 personer med kunskapshöjande insatser om barns rätt till 
skydd mot våld och hur man skapar barntrygga samhällen.

Plan International arbetar med att stärka lokala och befintliga strukturer i att ta 
emot och rapportera fall av våld och kränkningar till lokala myndigheter. I vårt 
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arbete får barnen själva vara delaktiga i utformandet av skyddssystemen. En 
annan viktig strategi är att samarbeta med regeringar, offentliga institutioner och 
myndigheter för att stärka dem i arbetet mot våld mot barn. Vi arbetar också för 
att öka samordning mellan myndigheter och samhällsstrukturer, som polis, social-
tjänst, lärare, rättsväsende samt säkerställa att de kan möta barn på barns villkor.

Plan International arbetar också med särskilt utsatta grupper av barn, så som 
föräldralösa barn och barn med funktionshinder. Vi är aktiva i kampen mot särskil-
da former av våld som trafficking, barnarbete, sexuellt våld och skadliga sedvän-
jor som barnäktenskap och könsstympning.

Två exempel på förändring inifrån
När man vill förändra skadliga sedvänjor som är djupt rotade i normer och traditioner 
är det viktigt att involvera rätt personer. Plan International är aktiva i Malawi. Där spelar 
traditionella ledare en viktig roll på lokal nivå. Därför är de nyckelpersoner i de projekt vi 
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genomför för att förändra skadliga sedvänjor. En av dessa traditionella ledare, Theresa 
John Ndovie, annullerade under 2015 330 barnäktenskap. Samtliga dessa barn har 
nu fått stöd för att återuppta sin utbildning. I Malawi lever nu över en halv miljon barn i 
tryggare samhällen som ett resultat av våra och våra samarbetspartner insatser.

I Egypten har Plan International under året arbetat för att förbättra livsvillkoren för flickor 
genom att stärka deras rättigheter och motverka att de utsätts för skadliga sedvän-
jor som kvinnlig könsstympning eller barnäktenskap. Arbetet har särskilt fokuserat 
på att minska det sociala tryck som gör att flickor könsstympas eller gifts bort genom att 
använda information och opinionsbildning. Det har varit viktigt att även involvera pojkar 
och män. Projektet har varit framgångsrikt och nått ut till över 17 000 flickor och nästan 
10 000 pojkar, 400 lärare och socialarbetare, 200 läkare och 70 religiösa ledare.
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Utbildning
Alla barn har rätt till utbildning. Utbildning är också ett av de mest effektiva 
verktygen för att ta sig ur fattigdom. Men många barn utesluts från skolgång 
på grund av fattigdom, kön, funktionshinder, språk eller kultur. Plan Inter-
national har som målsättning att alla barn ska ha möjlighet att slutföra gr-
undskole-  och gymnasieutbildning av god kvalitet, utan diskriminering och i 
en trygg och stödjande miljö..

Plan International arbetar med regeringar i olika länder för att förbättra lagar och 
policyer som rör utbildning och skolmiljö. Vi samarbetar även med lärare för att 
förbättra utbildningsmaterial och metoder, med skolledningar för förbättrad styrn-
ing av skolor och med att stärka elevråd för ökat elevinflytande.
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Två exempel på utbildningsprogram
I Kambodja arbetar vi tillsammans med utbildningsministeriet för att skapa barn-
vänliga miljöer i 48 skolor. Enligt vår metod får eleverna själva identifiera vad 
som behöver förbättras i deras skolmiljö, inklusive utbildningens innehåll, tillgång 
till stipendier och sanitära förhållanden. Som resultat av förbättringsarbetet ökar 
andelen elever som slutför sin utbildning.

I Togo har man under året arbetat med grupper där barn med funktionshinder och 
deras föräldrar möts. Programmet uppmuntrar barn att vara delaktiga i beslut som 
påverkar deras liv och har nått ut till över 3 500 funktionshindrade barn i 32 sam-
hällen.

Flickornas situation
När vi genomför program inom utbildning tar vi alltid hänsyn till flickors särskil-
da situation. Målet är att ge dem samma möjligheter som pojkarna att gå färdigt 
skolan. Men ofta finns både ekonomiska och kulturella förklaringar till varför färre 
flickor än pojkar avslutar sin skolutbildning. Många flickor tvingas hoppa av utbild-
ningen på grund av graviditet eller giftermål, för att hjälpa till i hemmet eller för att 
föräldrar oroas för flickans säkerhet och rykte. Ibland har fattiga familjer inte råd 
att skicka flera barn till skolan och då prioriteras ofta pojkarnas utbildning framför 
flickornas.

Plan International arbetar för att förändra värderingar och attityder kring hur man 
värdesätter utbildning av flickor. I många länder har man sett effekter av detta 
arbete i form av att flickor har tagit större plats i klassrummet och presterat bättre. 
Vi har även arbetat för att minska våld, inklusive sexuellt våld i skolor.

“Många flickor tvingas hoppa av  
utbildningen på grund av graviditet eller 

giftermål.”



PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2015 | 47   

Att arbeta för jämställdhet och god 
läromiljö i skolor
Under året startade vi ett nytt utbildningsprojekt med fokus på jämställdhet i 
Rwanda. Projektet går ut på att minska skillnaderna gällande tillgång på utbild-
ning mellan flickor och pojkar. Det ger även stöd åt både flickor och pojkar i de fall 
där normer eller seder står i vägen för deras utveckling. Projektet är i uppstartsfas 
och kommer att genomföras i fem skolor i Bugesera-distriktet i östra Rwanda och 
planeras nå ut till 3 000 flickor och pojkar. Över 100 lärare, föräldrar och myn-
dighetspersoner kommer att delta i projektet.

Ett projekt i Colombia som avslutades under 2015 har lett till förbättrad lärande 
miljö i nio skolor. En viktig del av projektet var att uppmärksamma barn, lärare 
och föräldrar på att våld mot barn är förbjudet i lag och att det finns andra sätt att 
lösa konflikter. Det yttersta syftet var att skapa en bättre lärandemiljö. Efter pro-
jektet kunde man se att förekomsten av våld minskade i skolorna. En annan viktig 
del av projektet var att inrätta skolkommittéer i samtliga skolor. Det har gett elev-
erna större inflytande och möjlighet att påverka och förbättra sin skolmiljö.
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Katastrofarbete
Katastrofer drabbar barn hårdast. De har mindre motståndskraft mot sjuk-
domar och undernäring samt svårare att hantera och bearbeta traumatiska 
upplevelser. Vid katastrofer riskerar barn att förlora sina anhöriga, sina hem 
och därmed få hela sin trygghet raserad. Dessutom ökar risken att utsättas 
för olika former av övergrepp och exploatering. Runt om i världen finns Plan 
International på plats före, under och efter en katastrof.

100 miljoner barn drabbas av katastrofer och konflikter varje år. Klimatförändring-
arna bidrar inte bara till en ökning av antalet naturkatastrofer utan även att de 
ökar i styrka och omfattning.
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Vad gjorde Plan International 2015?
Under förra verksamhetsåret bistod Plan International med nödhjälp i 51 hu-
manitära katastrofsituationer. Vi fanns på plats vid jordbävningen i Nepal och 
i Västafrika under ebolautbrottet. Vidare arbetade vi med barn på flykt i olika 
delar av världen – bland annat i Egypten, Sydsudan, Sudan, Colombia, Etiopien, 
Kamerun, Rwanda, Tanzania och Uganda. För att tillgodose barns rätt till skydd 
och stöd i katastrofer upprättade vi barnsäkra platser, temporära skolor och till-
handahöll psykologiskt stöd.

Plan Internationals arbete under katastrofer resulterade bland annat i att barn fick 
möjlighet att fortsätta gå i skolan, att de skyddades från våld och övergrepp samt 
att de fick tillgång till rent dricksvatten, sjukvård och mat.

Jordbävningen i Nepal
I april 2015 drabbades Nepal av en kraftig jordbävning som följdes av många starka 
efterskalv. Nära 9 000 människor dog, omkring 20 000 skadades och 3,9 miljoner barn 
var i akut behov av humanitär hjälp. Människohandel, barnarbete, barnäktenskap och 
sexuellt våld förekom i Nepal innan jordbävningen och ökade i omfattning efteråt.

I arbetet efter jordbävningen stöttade vi barn och deras familjer i Nepal genom 
att tillhandahålla skydd, mat, vatten och utbildning med särskilt fokus på barn, 
flickor och kvinnor från marginaliserade grupper. Vi arbetade ofta i avlägsna och 
svåråtkomliga bergsområden. Som en del i jordbävningsresponsen etablerade vi 
barnsäkra platser. Det handlar om säkra områden där barn får tillgång till psykolo-
giskt stöd för att bearbeta sina trauman och det det finns plats för lekar, fritidsakti-
viteter och utbildning.

“Människohandel, barnarbete, barn- 
äktenskap och sexuellt våld förekom i Nepal innan 

jordbävningen och ökade i omfattning efteråt.”
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Efter jordbävningen i Nepal upprättade Plan International även tillfälliga skolbygg-
nader där fler än 18 000 barn har fått möjlighet att fortsätta sin skolgång. Utbild-
ning är en grundläggande rättighet. Men när konflikter och katastrofer inträffar 
riskerar utbildningsväsendet att falla samman. Skolor är inte bara viktigt för att 
fortsätta barnens utbildning. De är också ett effektivt sätt att bryta negativa mön-
ster av diskriminering och kulturella normer. Utbildning bidrar även till att skydda 
barnen från att utsättas för människohandel, barnäktenskap och barnarbete. 
Därför var vårt fokus på utbildning viktigt. Vi bidrog även med material för tillfälliga 
bostäder, rent vatten och sjukvård.

Ebola-epidemin
I december 2013 avled en 2-årig pojke i vad som skulle visa sig vara början av ett 
allvarligt utbrott av sjukdomen Ebola. Utbrottet utvecklades till en regional epi-
demi koncentrerad till framförallt Guinea, Liberia och Sierra Leone. I kriser som 
denna är barn en de mest utsatta grupperna. De som blev smittade blev utsat-
ta för det stigma som förknippas med sjukdomen. Det innebar bland annat att 
föräldrar inte uppsökte sjukvård utan istället vårdade sina barn i hemmet.

Det finns vare sig ett vaccin eller botemedel mot ebola. Plan International fokus-
erade därför på informationsspridning om hur sjukdomen smittar och hur man 
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skyddar sig. Informationskampanjerna genomfördes med hjälp av radio, flygblad 
och affischer men även genom att volontärer gick från dörr till dörr och in-
formerade om hur man kan undvika att smittan.

Vi arbetade även med att identifiera barn som blivit föräldralösa eller separerade 
från sina familjer i samband med ebola-utbrottet för att, om möjligt, återförena 
barnen med sina föräldrar eller andra familjemedlemmar. Plan International ar-
bete i Västafrika resulterade i en ökad medvetenhet om sjukdomen, vilket bidrog 
till att minska antalet ebola-fall.

Flyktingar i världen
En av 122 personer i världen är antingen en flykting, internflykting eller asyl-
sökande. Om detta vore befolkningen i ett land, skulle det vara ett av världens 
24:e största länder. I Plan International program för flyktingar har barn på flykt fått 
utbildning, skydd och psykologiskt stöd. Vi har även arbetat med insatser för för-
bättrad hälsa, tillgång till rent vatten och sanitet i flyktingläger i flera delar av världen.

På grund av konflikten i Syrien är över 12 miljoner människor i behov av akut 
nödhjälp. Över 4 miljoner människor har flytt från Syrien och ännu fler är på flykt 
inom landets gränser. Hälften av dessa flyktingar är barn. Vi är på plats i Egypten 
för att stötta syriska flyktingar där och bidrar bland annat till att flyktingbarnen får 
en fortsatt trygg skolgång.

Skolprogram för ökad motståndskraft 
mot katastrofer
Barn spenderar 50 procent av sin vakna tid i skolan och Plan International har 
därför, under 2015, fortsatt att investera i att stärka barns rättighet till en trygg 
skolgång genom att stärka deras motståndskraft mot kriser och katastrofer. Pro-
gram för säkrare skolor pågår för närvarande i 33 länder, och når nästan 1,3 
miljoner barn.
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I Pakistan har över 41 000 barn i 400 skolor fått en ökad kunskap om olika typer 
av risker vid katastrofer och kriser. Det handlar om att förstå vad man är sårbar 
gentemot och varför man är det. Utifrån denna kunskap kan man vidta åtgärder 
för att minska sin sårbarhet och istället bygga upp en kapacitet. Skolorna har 
exempelvis etablerat katastrofkommittéer som lär ut första hjälpen. De har även 
genomfört evakueringsövningar för både översvämningar och jordbävningar. 
Barnen får då lära sig vad de ska göra för att minska risken för att deras skola 
ska drabbas av en katastrof. Det handlar bland annat om att gräva diken för att 
leda om vatten vid en översvämning. Denna kunskap räddar liv och resurser.

Plan International har även arbetat med katastrofriskreducering i El Salvador. Där 
har man etablerat så kallade tidiga varningssystem för att kunna evakuera i tid 
och därmed undvika att samhället drabbas av en katastrof. Systemen testades 
i samband med de kraftiga regn som drabbade El Salvador under 2015. Både 
vuxna och barn var förberedda på vad som skulle ske, vad de skulle göra och alla 
kunde därmed evakueras i tid.
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Ekonomisk säkerhet
En viktig del av en ung persons liv är att förbereda sig för yrkeslivet. Nästa 
steg i livet innebär för de flesta att försörja sig själv, ta hand om sina familjer 
och vara en aktiv samhällsmedborgare. Men många unga i låginkomstländer 
får inte de förberedelser, i form av utbildning och erfarenhet, som de behöver 
för framtiden. Sannolikheten att de fortsätter ett liv i fattigdom är därför stor.

Om vi inte gör något för att öka dessa ungas möjligheter till försörjning kommer 
alltför många av dem att fortsätta att leva i fattigdom. Plan International har som 
målsättning att alla barn och unga ska få bra förberedelser inför arbetslivet.

Vi arbetar för att ge barn och unga relevant information, utbildning och träning. 
Det handlar om att erbjuda yrkesutbildning som är anpassad efter efterfrågan på 
arbetsmarknaden, att skapa kontakter med arbetsgivare och att stötta ungas före-
tagande. Under året deltog över 76 000 unga i denna typ av utbildning, världen 
över.
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Luceli från El Salvador, berättar hur han med hjälp av Plan Internationals program 
fick möjlighet att ta kontroll över sitt eget liv;

“Jag var fadderbarn hos Plan tills jag fyllde 18. Genom ett stipendium från Plan 
fick jag möjligheten att avsluta gymnasiet. En dag fick jag reda på att de också 
ordnade yrkesförberedande kurser… jag registrerade mig på en matlagningskurs. 
Tack vare den har jag nu startat min egen bageriverksamhet och med de intäkter 
jag får kommer jag kunna fortsätta att studera… Jag kan också hjälpa min familj 
med löpande utgifter, särskilt kostnader för mina yngre bröders studier.”

Sparande för ett stabilt liv
En annan viktig del i arbetet med ekonomisk säkerhet är att ge hushåll mö-
jligheter att generera mer inkomster. Då kan de upprätthålla ett sparande och 
minska sin sårbarhet. Under året gav Plan International globalt stöd till över 1 000 
mikrofinansorganisationer och 60 000 spargrupper vilket kom närmare 14 000 
lokalsamhällen och 1,3 miljoner människor till del. Genom att delta i spargrupper 
kan unga få tillgång till kapital för att starta en verksamhet. De får också träning 
och mentorskap i företagande.

Samtidigt arbetar vi för att skapa bättre förhållanden för social och ekonomisk ut-
veckling. Vi bedriver påverkansarbete för att få regeringar att prioritera dessa frågor 
och införa policyer som stöttar till exempel ungas inträde på arbetsmarknaden.

Solutions for Youth Employment
Plan International är med och leder några kraftfulla allianser som driva utvecklingen 
framåt globalt. Tillsammans med Världsbanken och Accenture har vi under 2015 
startat initiativet Solutions for Youth Employment. Det är ett unikt och brett part-
nerskap mellan regeringar, privat sektor och civilsamhälle som syftar till att främja 
utveckling och innovation. Målet är att hitta lösningar som kan få fler unga i arbete.

Läs mer om initiativet på www.s4ye.org


