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I den här rapporten kan du läsa om de resultat som Plan International 
Sverige har uppnått under 2016. Här vill vi visa vilka konkreta förändringar 
vi har åstadkommit för och med barn. 

Effektrapporten är en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråds 
(FRIIs) kvalitetskod för organisationer med 90-konto. 
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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 Barnkonvention som också är utgångspunkten för 
Plan Internationals globala strategi. Vårt mål är tydligt: Att så många barn som 
möjligt får leva fullgoda liv.

På senare år har många framsteg gjorts men trots det får miljontals barn fort-
farande inte sina mest grundläggande rättigheter och behov uppfyllda. I 
september 2015 när världens ledare beslutade om nya globala mål som ska 
uppnås till år 2030 (Sustainable Development Goals, SDG:s) fick barn och flickor 
en framträdande roll. Plan International arbetar med de flesta av de 17 globala 
målen. God hälsa, kvalitativ utbildning, ökad jämställdhet, minskad ojämlikhet och 
frihet från våld är några av de mål som står högt på vår agenda. Under hela 
processen med att utveckla målen drev vi frågor som rör flickors speciella 

behov och utsatthet och i de nya globala målen finns specifika delmål för att 
utrota barnäktenskap och könsstympning.

I november 2016 antogs Plan Internationals framtida globala strategi: 100 Million 
Reasons - Plan International’s Global Strategy 2017-2022. Den ska lägga 
grunden för vårt arbete från och med juli 2017 och ringar in vår framtida roll som 
en av världens ledande barnrättsorganisationer. Plan Internationals strategi 
relaterar tydligt till de nya globala målen för att uppnå en rättvis och hållbar värld 
där barns rättigheter prioriteras. Plan International kommer även att ha ett 
tydligare fokus på flickor för att därmed uppnå jämställdhet.    

Flickor
Att satsa på flickor har visat sig vara ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom. 
Sedan 2012 driver Plan International därför den globala rörelsen ”Because I am 
a Girl” för att stärka flickors rättigheter med specifikt fokus på rätten till utbildning. 
Flickor är ofta de mest utsatta och missgynnade, inte minst när det gäller rätten 
till sexuell och reproduktiv hälsa. 
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“Barn har rätt att delta på ett sätt som gör 
att de kan påverka sina egna liv”

Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är bland de 
vanligaste dödsorsakerna för flickor mellan 10 och 19 år. Trots lagstiftning 
och internationella kampanjer är såväl barnäktenskap som könsstympning 
fortfarande vanligt förekommande i många länder.   

Från barnens perspektiv
Plan International Sverige bedriver också påverkansarbete i Sverige. 
Syftet är att säkra att Sverige lever upp till sina internationella åtaganden, 
att Sveriges utvecklingssamarbete och det humanitära biståndet har ett 
tydligt barnrättsperspektiv. Bland annat vill vi att alla Sveriges insatser ska 
vara i linje med FN:s Barnkonvention och att barnen själva ska ges 
möjlighet att delta i och påverka de insatser som rör dem.

Vi har tagit fram ett Barnrättsmanifest med 15 konkreta förslag på hur de 
svenska biståndssatsningarna kan göra ännu större nytta för flickor och 
pojkar runt om i världen. När svenska regeringen nyligen presenterade ett 
nytt policyramverk för utvecklingssamarbetet och de humanitära insatserna, 
fanns tydliga skrivningar kring ett starkare fokus på barns rättigheter. 
Dessutom vill regeringen inom ramen för sin feministiska utrikespolitik 
lägga ytterligare vikt vid flickors särskilda behov och utsatthet. Detta är 
frågor som Plan International Sverige drivit eftersom vi ser att Sverige kan 
göra stor skillnad – inte bara genom att avsätta pengar inom biståndet, utan 
också genom att stå upp för dessa frågor inom institutioner som FN och 
EU.

I många av de länder där Sverige bedriver bistånd är mer än hälften av 
befolkningen barn. Vi är övertygade om att barnens perspektiv är viktiga. 
Barn har rätt att delta på ett sätt som gör att de kan påverka sina egna liv. 
När vi inleder samarbete i ett område är vår utgångspunkt alltid vad både 
barn och vuxna vill förbättra och alla projekt sker på initiativ av de som bor i 
området.

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 på vägen 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 ut-
vecklas.
4. Ökad kunskap hos föräldrar och vårdnadshavare om hur 
de själva, på bästa sätt, kan främja barns hälsa och utveck-
ling. 

• Vatten, sanitet och hygien: Alla barn ska ha tillgång till rent 
vatten och goda sanitära förhållanden, även under katastro-
fer. Viktiga delmål på vägen är: 
 
1. Lika tillgång till vatten och sanitet – det kräver särskilda 
satsningar på de mest fattiga områdena och de mest avlägs-
na byarna. 
2. Att barn, familjer och samhällen själva har kunskap och 
får metoder för att säkra både kvalitet på och tillgång till vat-
ten och sanitet. 
3. Att regeringar och berörda beslutsfattare lever upp till 
sina löften och gör vatten och sanitet till en prioriterad fråga, 
också i sina budgetar.

Plan Internationals åtta fokusområden
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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 själva inte 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  
gymnasieutbildning av god kvalitet, utan diskriminering, i en 
trygg och stödjande miljö. Viktiga delmål på vägen är:  
 
1. Lika tillgång till utbildning för alla barn. Här behövs särskil-
da insatser för flickor, funktionshindrade och andra margin-
aliserade grupper som har extra svårt att få tillgång till utbild-
ning. 
2. Att den utbildning som erbjuds håller god kvalitet, både vad 
gäller utbildningsmaterial, metoder och skolmiljö. 
3. Förbättrad styrning av skolor, inklusive ökat elevinflytande. 
4. Förbättrade lagar och regler inom utbildningsområdet. 

• Katastrofarbete: Alla barn ska kunna växa upp i samhällen 
som är trygga och motståndskraftiga mot katastrofer och 
konflikter, där barns rättigheter respekteras. Viktiga delmål på 
vägen är: 
 
1. Att Plan International 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 
  

• 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: Alla 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: 
 
1. Att barn och unga har självförtroende och kunskap 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. 

• Barns trygghet och skydd: Alla barn ska skyddas mot alla 
former av våld och övergrepp. Viktiga delmål på vägen är:
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1  http://www.un.org/millenniumgoals/reports.shtml
2  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs364/en/ 

Så här är vi organiserade
Plan International arbetar i 71 länder och är en av världens största barn-
rättsorganisationer. Plan International Sverige är en självständig del av 
organisationen och vi klassificeras som ett så kallat insamlingsland.

Plan International
Plan International är en federation som i dag har verksamhet i 71 länder över 
hela världen. I 52 av dessa länder, så kallade programländer, driver vi program 
för barns rättigheter. De så kallade insamlingsländerna där Sverige ingår, bidrar 
till Plan-federationen på flera olika sätt. Vi bistår med finansiering, stöd till pro-
gramverksamheten, informationskampanjer och politiskt påverkansarbete. Se 
mer under rubriken Kapacitet och kunnande. 

 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  
 processer som påverkar dem i samband med katastrofer och  
 kriser. 
 5. Att alla insatser bidrar till att inte förvärra en pågående   
 konfliktsituation. 

• Ekonomisk säkerhet: Alla barn och unga ska ha 
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 och utbild-
ning som ger dem rätt förberedelser för att kunna försörja sig 
själva. 
 
 
Dessa punkter är Plan Internationals globala mål och verk-
samhetsområden. De behöver sedan 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. Strategi-
erna utgör sedan grunden för Plan Internationals insatser. 
November 2016 antog Planfederationen en ny global strategi 
där fokusområdena har reviderats.
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Plan International har huvudkontor i Storbritannien. Vi har också lobbykontor till 
FN i Genève och New York, till EU i Bryssel och till Afrikanska Unionen i Addis 
Abeba. Syftet med vår närvaro är bland annat att följa och påverka diskussioner 
och beslut om barns rättigheter.

Plan International Sveriges värld

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 långsikti-
ga förändringar i barns och deras familjers vardag. Våra program utgår alltid från 
lokala behov, den verklighet och de problem som människorna möter där de bor. 
Programmen sker på initiativ av lokalbefolkningen och vi ser till att barn och unga 
involveras i arbetet. Detta arbetssätt gör att de lokala organisationerna är mycket 
viktiga samarbetspartners för oss. I avsnittet Så arbetar vi för att uppnå våra 
mål finns en närmare beskrivning av hur vi samverkar med andra aktörer, 
exempelvis myndigheter 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 informations- och insamlingskampanjer kring barns 
rättigheter. Vi bedriver även påverkansarbete, både nationellt och internationellt, 
gentemot politiker och andra beslutsfattare med fokus på barns situation. En 
annan viktig del av vårt arbete är att säkra att Sveriges utrikespolitiska strategier 
och policydokument har ett starkt fokus på barnrättsfrågor.

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

Insamlingsland och programland med 
bidrag från svenska faddrar, institutionella 
givare och företag.

Programländer som får bidrag från 
svenska faddrar.
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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 
bidrar till att skapa samhällen där barns rättigheter respekteras. Vårt arbete 
utgår från FN:s Barnkonvention och syftar till att barns rättigheter, i enlighet 
med konventionen, efterlevs i vardagen.

För att förverkliga vår vision arbetar vi med att långsiktigt, och på alla nivåer i 
samhället, öka medvetenheten och respekten för barns rättigheter. Vi finns på 
plats lokalt och arbetar direkt med barn och de personer som har inflytande över 
deras liv, exempelvis vårdnadshavare och lärare. Vi sätter barnen och deras 
åsikter i fokus. På så sätt försöker vi stärka deras förmåga att själva 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 rum  
(Art 3)

Om katastrofer och internationellt  
lobbyarbete
Plan International finns på plats före, under och efter en katastrof. Det är extra viktigt i vårt 
arbete med att förbättra barns situation i världen. Katastrofer och konflikter riskerar nämli-
gen att kränka barn och ungdomars rättigheter och kraftigt begränsa deras 
framtidsutsikter. Vi arbetar därför förebyggande för att minska riskerna för barn i katastro-
fer och konflikter. När en katastrof väl inträffar svarar vi upp mot de behov som uppstår. Vi 
arbetar även med att främja återhämtning och långsiktig utveckling efter en katastrof.

Tillsammans med lokalbefolkningen bedriver Plan International påverkansarbete 
gentemot beslutsfattare på nationell nivå. Vi vill få dem att inse att staten måste ta 
ansvar för att barns situation ska bli bättre, särskilt vid katastrofer och konflikter. 
Vi lobbar för bättre lagar och för att tillräckligt med resurser ska gå till barns 
rättigheter. Vi sätter press på regeringar att leva upp till Barnkonventionen. För 
att få en starkare röst gentemot beslutsfattare sker arbetet ofta i nätverk eller 
koalitioner tillsammans med andra organisationer. Genom vår förankring på 
gräsrotsnivå förmedlar vi viktig kunskap om barns vardag till diskussionerna med 
nationella och internationella politiker och beslutsfattare.

Att förändra attityder
Ofta är det diskriminerande normer och attityder som hindrar att barn får sina 
rättigheter uppfyllda. För att ändra på det måste vi stödja arbetet med att förändra 
strukturerna, normerna och attityderna i samhället. Det kan exempelvis handla 
om att flickor inte får samma möjligheter till utbildning som pojkar eftersom de 
måste ta ett stort ansvar i hemmet. Ett annat exempel är de tabun som omger 
ungas sexualitet, vilket ofta leder till bristande kunskap om hur man skyddar sig 
mot sjukdomar och om hur kroppen fungerar – med oönskade graviditeter som 
följd. Vi upplyser då om att man själv har rätt att bestämma om, när 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 för att bidra till ett samhälles utveckling. Men att 
förändra attityder och normer är både svårt, tidskrävande och ställer krav på lokal 
förankring och kännedom. Därför är förtroendet hos lokalbefolkningen avgörande 
för oss på Plan International. Vi arbetar för att bygga långsiktiga och konstruktiva 
relationer och arbetar nära lokala nyckelpersoner, såsom traditionella eller 
religiösa ledare, i förändringsarbetet.

Lokala samarbeten
För att bidra till förändring samarbetar vi med lokala aktörer och civilsamhälles-
organisationer inom olika områden och sektorer. Det handlar bland annat om att 
utbilda dessa aktörer i Barnkonventionen och hur de praktiskt ska bemöta barn 
i sin verksamhet. Även näringslivet är en betydelsefull samarbetspartner, bland 
annat i arbetet med att förbereda unga inför yrkeslivet och skapa tillgång till 
sysselsättning.

Ett exempel på vårt globala arbete med näringslivet
År 2015 inleddes ett projekt i Thailand och Kambodja som syftar till att 
förbättra situationen för kambodjanska barn och deras familjer som är verk-
samma inom fiskeindustrin i Thailand. Arbetet sker i samarbete med företag och 
intresseföreningar från thailändska fiskeribranschen och med den finska 
detaljhandelskedjan Kesko. Syftet med att involvera aktörer från hela 
leverantörskedjan är att skapa förutsättningar för hållbara resultat.
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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 hade under verksamhetsåret 2016 91 medarbetare, 
varav 87 i Plan International Sveriges insamlingsstiftelse och fyra i Plan Produk-
tion och Försäljning AB.

En organisation, många expertiser
På Plan International Sverige månar vi om hög kompetensnivå och möjligheten 
att ständigt utvecklas både som organisation och som individer. Våra medar-
betare är erfarna och kompetenta inom sina respektive områden. 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 gruppnivå. 
Vi deltar i olika fora för att stärka och utveckla Plan International som global 
organisation. Chefer och medarbetare har under året utbildats i de olika stödsys-
tem som Plan International Sverige har för att höja effektiviteten på både global 
och nationell nivå.

Hälsa och välmående prioriteras och resurser läggs på systematiskt arbetsmil-
jöarbete i samarbete med skyddsombud och fackliga företrädare. Vi har låga 
sjuktal, uppmuntrar friskvård och erbjuder företagshälsovård. Genom hälso-
undersökningar och medarbetarenkäter arbetar vi kontinuerligt för vara en at-
traktiv arbetsgivare. Därför är vi måna om att skapa flexibilitet och att möjliggöra 
för våra medarbetare att få ihop livspusslet, särskilt då vi har många småbarns-
föräldrar som arbetar hos oss.

Jämställdhet
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. 

Finansiella resurser
Under de senaste fem åren har Plan International Sveriges totala intäkter ökat 
med över 75 procent. Den stora intäktsökningen kvarstår genom att intäkterna 
ligger på samma nivå, med en mindre nedgång på en procent för 2015/16. 
Intäkterna uppgick under året till närmare 425 miljoner kronor. Av dessa stod de 
dryga 82 000 barn- och temafaddrarnas regelbundna bidrag för närmare 180 mil-

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



PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2016 | 21   20 | PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2016

joner kronor, vilket motsvarar 42 procent av de totala verksamhetsintäkterna. De 
institutionella bidragen, där majoriteten kommer från Sida och EU, har de senaste 
åren ökat för att 2015/16 minska något till 216 miljoner kronor. Nu utgör dessa 
bidrag 49 procent av de totala verksamhetsintäkterna. Övriga insamlade medel 
på 37 miljoner kronor bestod av bidrag från Radiohjälpen, Svenska 
PostkodFöreningen, H&M Foundation och gåvor från allmänhet och företag.

Plan International Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till program-
länderna via Plan Internationals huvudkontor i Storbritannien. Den totala summan 
överförda medel uppgick under året till 305 miljoner kronor och det totala inter-
nationella programstödet till Plan International uppgick till 335 miljoner kronor. De 
nationella ändamålskostnaderna (kostnader som kan hänföras till organisationens 
uppdrag som utförts inom Sverige) uppgick till 22 miljoner kronor.

Under året har Plan International Sverige rekryterat över 12 000 nya faddrar, 
varav majoriteten värvats via så kallad Face-to-Face-rekrytering. Samtidigt blir 
digitala kanaler allt viktigare i insamlingsarbetet. De totala insamlingskostnaderna 
uppgick under året till 49 miljoner kronor. Kostnaderna för administration uppgick 
till 18 miljoner kronor.

Totalt sett är insamlings- och administrationskostnaderna oförändrade sedan 
föregående år och uppgick till 15,9 procent. Enligt Svensk Insamlingskontroll får 
maximalt 25 procent av intäkterna användas till insamling och administration.

Frivilliga
Under året har över 100 volontärer och 100 översättare arbetat ideellt för Plan 
International Sverige. De har översatt och granskat brev mellan faddrar och 
fadderbarn, registrerat nya faddrar och fadderbarn, kontrollerat de årliga utskick-
en till faddrarna och korrekturläst rapporter och andra utskick. Vi har även fått 
hjälp med avancerade översättningar, till exempel i samband med ansökningar 
och återrapporteringar till institutionella givare. Alla dessa insatser från 
engagerade privatpersoner är en viktig resurs för vår organisation.

Utöver frivilliga insatser från volontärer och översättare har Plan International 

Sverige under året dessutom tagit emot ett antal praktikanter och personer som 
arbetstränat. Under året har tio introduktionsmöten genomförts för nya volontärer, 
samt ett höstmöte för befintliga volontärer där de fått information om pågående 
projekt. På ett globalt plan hjälper tusentals volontärer till i Plan Internationals 
verksamhet.

Plan International Sveriges Ungdomsråd
Plan international Sveriges Ungdomsråd (PUR) bestod under året av 19 ung-
domar mellan 13 och 18 år, sedan fyra nya medlemmar rekryterats. Ungdoms-
rådet fungerar som råd- och inspirationsgivare till Plan International Sverige och 
bidrar med ett barn- och ungdomsperspektiv. Ungdomsrådet samarbetar med 
andra ungdomsråd inom Planfederationen och deltar då även i arrangemang 
utanför den svenska verksamheten. 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 även två 
observatörer i Plan International Sveriges styrelse. 

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 organisa-
tionen med totalt 20 000 externa samarbetspartner. Dessa kan exempelvis vara 
lokala organisationer och myndigheter inom hälso- och sjukvårdssektorn, utbild-
ningsväsendet, 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 
organisationer som har en särskild expertis eller närvaro i ett specifikt geografiskt 
område och därför kompletterar Plan Internationals verksamhet. Att verka för ett 
starkt civilt samhälle som kan lyfta barns röster och kräva deras rättigheter är 
centralt för våra möjligheter att förverkliga vår vision.
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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 sam-
arbeten med universitet och forskningsinstitut kring forskning om barns 
rättigheter.

Uppföljning, utvärdering och lärande
Det är viktigt att visa på vilket sätt vårt arbete faktiskt gör skillnad. Det är 
avgörande för såväl de barn vi arbetar tillsammans med, som för givarna. 
Därför följer vi löpande upp verksamheten och rapporterar hur det går.

Plan International strävar kontinuerligt efter att utveckla och förbättra verksam-
heten. Vi är skyldiga att visa både de vi arbetar för och med, barn och unga, och 
våra givare att vårt arbete gör skillnad. Därför arbetar vi kontinuerligt med lärande 
som ligger till grund för beslut om pågående och framtida insatser.

Förutom kontinuerlig uppföljning genomför vi också mer omfattande utvärderingar 
i slutet av varje programlands femåriga strategiperiod. Alla kontor i program-
länderna gör resultatredovisningar som sedan sammanfattas centralt och 
presenteras i en rapport. 
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Att lära för att förbättra
Den systematiska uppföljningen och utvärderingen av verksamheten 
skapar förutsättningar för ett kontinuerligt lärande. Det bidrar till en 
bättre kvalitet i projekten och till ökad respekt för barns rättigheter. Redan i 
planeringsstadiet av ett projekt skapas en strategi för hur man ska följa upp 
och lära från såväl motgångar och utmaningar som framsteg. Slutsatserna 
använder vi för att förbättra vår verksamhet.

Plan Internationals arbete med uppföljning och utvärdering utgår från de 
etablerade standarder som finns och som definierar uppföljning och ut-
värdering som 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, policys och strategier. 
Plan Internationals arbete med uppföljning och utvärdering bidrar till ett 
tillförlitligt informationsunderlag för framtida beslut.

Att förstå Plan Internationals påverkan
I arbetet med uppföljning och utvärdering fastställer och förklarar vi resul-
taten av de projekt vi stödjer. Resultat uppstår utifrån olika tidsperspektiv 
såsom resultat på kort, medellång och lång sikt. Långsiktiga resultat är ofta 
mer omfattande och där bidrar Plan International Sverige som en av flera 
aktörer. För att korrekt beskriva vårt bidrag till uppnådda resultat, 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 och Plan Internationals olika grader av påverkan 
kan illustreras med följande figur:

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

för framtida beslut.”

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 International har 
inte full kontroll, men in-
flytande över förändring-
ar i attityd och beteende. 
För att åstadkomma des-
sa förändringar behöver 
vi arbeta med andra 
aktörer, till exempel 
myndigheter eller andra 
organisationer.

Dessa förändringar är re-
sultatet av ofta komplexa 
och mångåriga sociala 
förändringsprocesser. På 
denna resultatnivå brukar 
Plan Internationals mål-
formuleringar befinna sig. 
Vår verksamhet ska bidra 
till dessa förändringspro-
cesser, 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: intressesfären:
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Hur mäter vi resultat?
För att kunna mäta hur barns rättigheter tillgodoses krävs att vi identifierar 
och samlar in information om attityd- och beteendeförändringar i ett sam-
hälle. Vi är därför noggranna med vilken information som samlas in i varje 
projekt, eftersom det utgör grunden för vår analys. Det är viktigt att förstå 
både det lokala sammanhanget och de bakomliggande orsakerna till varför 
barns rättigheter inte är uppfyllda. Därför arbetar Plan International Sverige 
med att samla in och analysera både kvantitativ och kvalitativ information. 
För att få information samtalar vi med barn och unga, deras familjer, myn-
digheter och samarbetspartner. Den kvantitativa informationen visar 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 publicerad in-
formation. Det kan handla om statistik från myndigheter i ett land, FN eller 
projektdokumentation. Detta kompletteras med ny information där vi priorit-
erar barns deltagande för att uppmärksamma deras synpunkter.

Det här har vi åstadkommit
Plan International finns över hela världen. Under 2016 bedrevs verksamhet i 52 
programländer och 22 insamlingsländer, i Brasilien, Colombia och Indien hade vi 
både insamling och program. Vi arbetade tillsammans med över 50 000 lokalsam-
hällen där det sammanlagt bor fler än 70 miljoner människor. Hälften av dessa är 
barn.

Under året genomförde Plan International över 2 600 projekt inom våra åtta verksam-
hetsområden:

• Barns tidiga utveckling och hälsa
• Vatten, sanitet och hygien
• Barns deltagande
• Sexuell och reproduktiv hälsa   

och rättigheter

• Barns trygghet och skydd
• Utbildning
• Katastrofarbete
• Ekonomisk säkerhet
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I programmen har vi bland annat utbildat:

personer inom hälso- och 
sjukvårdssektorn.

personer inom yrkesutbildningar 
som exempelvis företagande, 
serviceyrken och jordbruk.

personer inom utbildingssektorn.

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

65 511 

256 146

44 911

249 175 

Programmen har genomförts tillsammans med 19 618 
samarbetspartner:

1 825 regeringar och kommun-
förvaltningar.

1 567 Ideella organisationer i Plan 
Internationals programländer, 
både internationella, nationella 
och på lokal nivå i de samhällen 
där vi arbetar. 

15 949 organisationer och grupper 
från det lokala civilsamhället.

Plan International har också bidragit till uppbyggnad och renoveringar av 
2 485 skolor samt 3 454 hälsocenter och center för bans tidiga utveckling 
och lärande. 

277 företag och institutioner inom 
den privata sektorn.

Som en del i att stärka processen, kvaliteten och innehållet av Plan 
Internationals globala rapportering har en ny metod används för att samla 
in data från programländerna under 2016. Skillnaderna i insamlingsmetod 
gör att en jämförelse mellan data från år 2015 och 2016 inte blir korrekt.
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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. Vårt mål är att alla barn ska få en bra 
start i livet och vi har därför särskilda program som fokuserar på barn upp till 
åtta års ålder.

De första åtta åren är den viktigaste fasen i en människas liv. Under den perioden 
utvecklas de fysiska, kognitiva, sociala och emotionella förmågor som lägger 
grunden för välbefinnande senare i livet.  

År 2015 dog nästan sex miljoner barn innan de fyllt fem år, nära hälften under sin 
första levnadsmånad. De allra flesta av dessa dödsfall hade kunnat förebyggas 
med enkla, välkända och billiga metoder. Av de cirka 2,7 miljoner barn som dör 
inom sin första levnadsmånad är de vanligaste orsakerna komplikationer vid för-
lossning, lunginflammation, diarré eller malaria. 

Vad gör Plan International?
Plan International arbetar aktivt med barns tidiga utveckling genom särskilda pro-
jekt som fokuserar på barn upp till åtta års ålder. Vi arbetar för att stärka befint-
liga nationella hälsosystem, och för att påverka beslutsfattare så att barns tidiga 
utveckling prioriteras.
 
Vi arbetar ofta med integrerade lösningar då många utmaningar kräver ett hel-
hetsperspektiv. Därför kombinerar vi aktiviteter som barn- och mödrahälsovård, 
tillgång till näringsriktig mat, samt har förebyggande aktiviteter med sexualunder-
visning och information om preventivmedel.

Som en del av vårt arbete har mer än 225 000 hälsoarbetare och volontärer utbil-
dats i barns hälsa och utveckling, och under 2016 byggdes eller förstärktes mer 
än 10 000 center för barns hälsa och utveckling.

Barn- och mödrahälsovård
Ett barns överlevnad och hälsa är nära sammankopplat med mammans hälsa. Plan 
International arbetar för ökad tillgång till mödrahälsovård som exempelvis erbjuder 
kontroller under graviditeten, säkra förlossningar samt eftervård för såväl mamma 
som barn.

Stöd till föräldrar och vårdnadshavare
Föräldrar och andra vårdnadshavare har en avgörande roll för barns utveckling 
under de första levnadsåren. I Uganda, till exempel, arbetar Plan International 
bland annat med att utbilda föräldrar om vikten av en näringsrik kost men även 
om mödrars hälsa och välbefinnande, samt vikten av kärlek och respekt i famil-
jen. Mammor som pappor och andra vårdnadshavare uppmanas att delta tillsam-
mans med sina barn. Utvärderingar visar på tydliga förbättringar i föräldraskapet 
och för mödrars hälsa. Hittills har programmet nått barn och föräldrar i mer än 
170 områden och uppskattningsvis 22 000 barn i åldern 0-6 år.
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Förskolor
Forskning visar att förskoleverksamhet främjar barns utveckling och framtida 
resultat i skolan. Därmed förbättras också barnens framtidsutsikter. Plan Inter-
national arbetar bland annat med regeringar och lokalsamhällen för att utbilda 
lärare, stödja lek- och föräldragrupper, öka barns inlärningsmöjligheter och deras 
möjlighet att gå i förskolan.

I Kina, till exempel, har det som del av det kinesiska systemet för barns skydd 
mot våld, etablerats lokala center dit barn kan komma. Dessa har dock fungerat 
bristfälligt och Plan International har därför utvecklat en modell kallad “Child Com-
munity Development Networks”. Dessa nätverk erbjuder en rad olika aktiviteter 
som information till föräldrar och vårdnadshavare om hälsa, utbildning, 
näringslära och föräldraskap, men även aktiviteter för barn för att stimulera 
lärande och umgänge med andra barn. Nätverken ger även möjlighet att identifi-
era barn som riskerar eller redan utsätts för våld och hänvisa dem vidare för stöd. 
Plan International arbetar tillsammans med samarbetspartner för att påverka 
regeringen att etablera fler nätverk och för att verksamheten ska upprätthålla god 
kvalitet.

Vatten, sanitet och hygien
Varje dag dör 1 400 barn på grund av smutsigt vatten och dålig hygien. Plan 
International arbetar för att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet. 

Ungefär en miljard människor saknar helt tillgång till toalett och tvingas uträtta sina 
behov utomhus. Likaså saknar närmare 50 procent av alla skolor i låg-
inkomstländer tillgång till vatten och toaletter. Bristen på toaletter kan medföra 
förorenat dricksvatten och är förknippat med stora hälsorisker. Likaså kan bristen 
på vatten och möjligheten att tvätta händerna, öka risken för många vanligt före-
kommande sjukdomar som hud- och ögoninfektioner, kolera, dysenteri, lungin-
flammation och diarré. Bristande tillgång på vatten och sanitet tillhör de mest akuta 
behoven i samband med konflikter och kriser och har stora effekter på både hälsa 
och skydd av flickor och kvinnor. 



PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2016 | 35   34 | PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2016

Flickor och kvinnor drabbas särskilt hårt
För att kunna sköta sin hygien speciellt vid mens krävs tillgång till såväl toaletter 
som vatten och hygienartiklar. Bristen på detta gör att många flickor hoppar av 
skolan när de får sin menstruation eller undviker att komma de dagar då de har 
mens. Flickor halkar därför ofta efter i skolgången, vilket ökar risken för att de 
avslutar sina studier tidigare och har svårare att hitta jobb och därmed svårare att 
ta sig ur fattigdom. 

Där det inte finns tillgång till toaletter tvingas flickor och kvinnor uträtta sina behov 
på undanskymda platser och ofta vänta tills det är mörkt ute. Det kan innebära 
både en hälso- och säkerhetsrisk. Brist på separata toaletter för flickor och pojkar 
i skolor ökar risken för övergrepp. Flickor och kvinnor bär dessutom ofta det störs-
ta ansvaret för att hämta vatten till hushållet och löper ökad risk för övergrepp och 
trakasserier när de tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten.

Vad gör Plan International?
Vårt mål är att barn och unga ska få sin rätt till hälsa och välmående tillgodosedd 
genom tillgång till goda sanitära förhållanden och till rent vatten. En viktig del i ar-
betet är att säkerställa tillgång till toaletter och latriner. Plan International arbetar 
också för att främja bättre hygien genom att motivera och utbilda människor som 
sedan i sin tur kan föra informationen vidare. 

Plan International arbetar även med att informera om menstruation och att öka 
tillgången till bindor och andra hygienartiklar. Vi ökar tillgången till separata 
toaletter i skolor så att flickor kan fortsätta gå i skolan och röra sig i samhället 
även när de har mens, utan att oroa sig för läckage. I några av Plan Internation-
als programländer har flickor och kvinnor utbildats i att tillverka bindor för eget 

“många flickor hoppar av skolan när de 
får sin menstruation eller undviker att 

komma de dagar då de har mens. ”

bruk, men även till försäljning för att öka sin inkomst. Plan International arbetar för 
att bryta tabun kring mens genom att involvera pojkar, män och hela samhällen i 
diskussioner för ökad kunskap kring hur flickor och kvinnors kroppar fungerar.



PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2016 | 37   36 | PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2016

Barns deltagande
Barn och unga har ofta lite inflytande över de beslut som påverkar deras liv. 
Utöver att det är en rätt att få delta i beslut som påverkar dem vet Plan Inter-
national av erfarenhet att barn och unga har mycket att bidra med för att hitta 
bra lösningar på samhällsproblem. 

Vi arbetar för att barn över hela världen ska känna till sina rättigheter. Förutom 
att öka kunskapen arbetar vi också med att barn och unga ska få självförtroendet 
och verktygen att kräva sina rättigheter i enlighet med Barnkonventionen. På så 
sätt bidrar de till att skapa positiva förändringar i sina egna liv och i samhället i 
stort.

Barns deltagande är inte bara en rättighet, det är också en metod för att skapa 
och genomföra projekt som håller god kvalitet och fokuserar på rätt saker. Projekt 
för att stärka barn- och ungdomsgrupper och organisationer genomförs i nästan 
alla våra programländer. Barn och unga ges utrymme att träffas och diskutera 

frågor och problem som rör dem. De får sedan hjälp och möjlighet att föra fram 
synpunkter och idéer till beslutsfattare. Vi arbetar också för att öka kunskapen om 
barns rättigheter bland beslutsfattare och andra vuxna. Vårt budskap är att det är 
en skyldighet och en självklarhet att respektera och lyssna på barn.

Barn som en del av lösningen
Vi förespråkar att barns röster blir hörda i allt från internationella toppmöten till 
evenemang i lokala samhällen. Ett exempel är fredsprocessen i Colombia. Som 
offer för konflikten och som en viktig aktör i byggandet av ett nytt samhälle är 
barn och ungdomar en central grupp. Därför har Plan International gett stöd till 
barn- och ungdomsgruppers organisering kring fredsprocessen och möjliggjort att 
de fått sina röster hörda gentemot makthavare. Vi har länge arbetat med freds-
byggande för och med barn i Colombia, men arbetet har intensifierats i och med 
fredsavtalet. Framöver kommer vi att arbeta med återintegrering av barn som 
varit en del av väpnade grupper och motverka att barn rekryteras till andra väpna-
de grupper eller kriminella gäng.
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Vi hjälper barn att organisera sig så att de själva kan påverka samhället de lever 
i, har kunskap om hur de kan skydda sig från fara och vet hur samhällets system 
för skydd av barn fungerar. En metod för barn att identifiera problem i sina lokal-
samhällen och påverka beslutsfattare att åtgärda dessa är “Young Citizens Score 
Cards”. Barnen identifierar själva problemen, diskuterar lösningar, föreslår dem 
för beslutsfattare och följer sedan upp att problemen åtgärdats. 

I distriktet Gatsibo i Rwanda var barnarbete i en tegelstensfabrik ett av problemen 
som barn och unga identifierade. Efter att ha uppmärksammat myndigheterna 
stoppades barnarbetet. Ett annat problem som lyftes var barn som hoppade av 
skolan och bristen på skolmat. Lokala myndigheter organiserade möten med 
rektorer och föräldrar där man kom med olika lösningar, bland annat tillgång till 
skollunch. Detta resulterade i att över 400 barn återintegrerades i skolan. 
Övningen ledde dessutom till att fler barn fick hjälp av kamrater att registrera sig 
för sjukvårdsförsäkring och att tio gatubarn integrerades i familjer.

Plan International arbetar även med barns deltagande när det gäller hur man ut-
formar stöd vid katastrofer och kriser. I samband med jordbävningen i Nepal 2015 
gjordes en studie om hur man involverar och pratar med barn som drabbats av 
katastrofer. Studien identifierar de mest effektiva, innovativa och säkraste sätten 
att engagera barn och ungdomar före, under och efter en katastrof. Det innebär 
att man säkerställer att barns kunskap och åsikter återspeglas i hur insatserna 
utformas och genomförs.

Vikten av födelsebevis
Ett födelsebevis är mer än bara ett papper. Det är rätten till en egen identitet och 
nyckeln till en lång rad rättigheter som att få gå i skolan, få vård eller skydd. I 
vårt arbete för ökad födelseregistrering fokuserar vi bland annat på att ge stöd till 
myndigheter så de kan övergå till digital registrering. Vi genomför även kampanjer 
för att motivera föräldrar och vårdnadshavare att födelseregistrera barn och unga. 
Sedan 2005 har Plan International hjälpt till att registrera över 40 miljoner barn 
runt om i världen.

Internationellt påverkansarbete
FN:s kommitté för barnets rättigheter är den internationella kommittén som har till 
uppgift att övervaka att Barnkonventionen respekteras i de länder som har ratifi-
cerat den. Under året har Plan International och samarbetspartner rapporterat till 
kommittén och till andra liknande institutioner med mandat att övervaka länders 
internationella åtaganden. Rapporterna är ett komplement till ländernas egna rap-
porteringar om hur situationen för barn ser ut i landet. För att få in barns perspek-
tiv och åsikter, arbetar vi aktivt för att barn och unga själva ska få formulera vilka 
brister de upplever i sin vardag. FN:s kommitté för barnets rättigheter diskuterar 
sedan med representanter från statens regering och ger rekommendationer om 
saker som bör förbättras. Plan International använder rapporterna för att följa 
upp, påverka och påminna staterna om vad som behöver göras för att barns rät-
tigheter ska förverkligas.
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Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter
Över hela världen växer många barn och unga upp utan information eller 
utbildning kring sex och samlevnad och utan tillgång till preventivmedel eller 
ungdomsmottagningar. Det gör det svårt att fatta informerade beslut om, när 
och med vem man vill ha sex, gifta sig eller skaffa barn. Att stärka ungas sex-
uella och reproduktiva hälsa och rättigheter är ett programområde som växer 
och som får stort utrymme inom ramen för Plan Internationals nya globala 
strategi. 

Tidiga graviditeter
Varje år föder uppskattningsvis två miljoner flickor barn innan de har fyllt 15 år. 
Det innebär att närmare 5 500 flickor varje dag går direkt från barndom till föräl-
draskap. Räknar man alla flickor, upp till 18 år, som föder barn är antalet ännu 
högre. Många blir gravida mot sin vilja, som ett resultat av att unga inte har till-
gång till information om hur de skyddar sig mot oönskade graviditeter och saknar 
tillgång till preventivmedel. En av tio flickor under 20 år har utsatts för sexuellt 
våld. Flickor under 15 år löper störst risk att skadas eller dö i samband med gra-
viditet eller förlossning. Uppskattningsvis 70 000 flickor i åldern 10-19 år dör varje 
år av komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Tidiga graviditeter 
är ofta kopplat till barnäktenskap.

Skadliga sedvänjor
I vissa länder är skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning van-
liga. Varje år gifter sig 15 miljoner flickor under 18 år, det motsvarar över 40 000 
flickor varje dag. Barnäktenskap är vanligare i låg- och medelinkomstländer och 
tenderar att öka i samband med humanitära katastrofer.
Könsstympning är vanligast i västra, östra och nordöstra Afrika, men förekommer 

även i en del länder i Asien och i Mellanöstern. Det uppskattas att mer än 200 
miljoner flickor och kvinnor i världen lever med de fysiska och psykiska problem 
som uppstår till följd av könsstympning. Sociala och kulturella normer och tradi-
tioner bidrar till att tabubelägga, vilket förhindrar dialog kring sedvänjor och dess 
konsekvenser. Ojämlikhet mellan könen är ytterligare en utmaning som försvårar 
situationen för flickor.

Vad gör Plan International?
Våra projekt som främjar ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter 
växer och fokuserar främst på att barn och unga ska ha tillgång till sexualunder-
visning, preventivmedel och ungdomsmottagningar. Vi arbetar för att ge barn och 
ungdomar tillgång till åldersanpassad information både i och utanför skolmiljön. 
Det leder till att de får ökad kunskap och färdigheter att fatta frivilliga och välin-
formerade beslut. Våra utvärderingar visar att unga som deltagit i Plan Interna-
tionals projekt har fått ökat självförtroende att säga nej till en tidig sexdebut, att de 
känner sig bekväma med att diskutera känsliga frågor och att sprida kunskapen 
vidare till andra.

Plan International arbetar för att förändra skadliga sociala, kulturella och religiösa 
normer och tabun kring ungas sexualitet. Det bidrar till större öppenhet i familjer, 
skolor och i samhällen. I detta arbete informeras föräldrar och andra vuxna om 
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barn och ungas rättigheter, samt om vikten av tillgång till sexualundervisning och 
preventivmedel. Dessutom informeras vuxna om vikten av att motverka köns-
baserat våld och skadliga sedvänjor. 
Plan International bedriver också påverkansarbete i samarbete med andra organ-
isationer för att lagstiftning, policys och andra ramverk ska främja barn och ungas 
sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter samt skydda mot könsrelaterat 
våld, barnäktenskap och könsstympning.

Förändrade normer och könsroller
Plan International har utvecklat en modell, Champions of Change, som syftar 
till att främja jämställdhet genom att förändra sociala normer. Vi engagerar och 
mobiliserar ungdomar, framförallt pojkar, för att diskutera deras egen och samhäl-
lets syn på manlighet. Modellen har främst introducerats i Latinamerika och har 
bland annat bidragit till att pojkar fått en mer positiv inställning till användandet av 
preventivmedel. Projektet innebär också ett kontinuerligt ifrågasättande av kön-
snormer och stereotyper som kan vara skadliga för såväl flickor som pojkar.

#childmothers
Under 2016 lanserade Plan International Sverige tillsammans med FN:s befolk-
ningsfond, UNFPA,” #childmothers” som är ett initiativ för att uppmärksamma 
de miljontals flickor runt om i världen som får barn innan de fyllt 15 år. Initia-
tivet “#childmothers” bygger på intervjuer med unga mammor från fyra kontinen-
ter. Deras fängslande berättelser presenteras på webbplatsen www.childmothers.
org och i en turnerande fotoutställning med syfte att skapa diskussion och lyfta 
frågan om väldigt unga mammors situation på den politiska agendan. Målet är 
att förebygga tidiga graviditeter och ge stöd till unga flickor som redan är gravida 
eller mammor, så att de får tillgång till hälso- och sjukvård samt har möjlighet att 
slutföra sin utbildning. Barn som får barn är ofta osynliga i nationell och global 
statistisk eftersom den reproduktiva åldern för flickor och kvinnor brukar räknas 
mellan 15 och 49 år. Kunskapen om deras behov och hur vi kan förbättra deras 
situation är därför begränsad. Initiativet har fått stor uppmärksamhet bland såväl 
beslutsfattare som media och allmänheten och vi ser hur det tidigare väldigt tabu-
lagda ämnet börjar diskuteras såväl nationellt som globalt.

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 samhällen där de kan känna sig trygga.

Det är svårt att uppskatta hur många barn som drabbas av våld globalt. En stor del 
av våldet är osynligt och varken rapporteras eller dokumenteras. Uppskattnings-
vis är 500 miljoner barn drabbade av våld och var femte minut dör ett barn till följd 
av våld. Det uppskattas att nästan en miljard barn regelbundet utsättas för fysisk 
bestraffning. Det får ofta allvarliga konsekvenser för barnets fysiska och psykiska 
hälsa under resten av livet. På dagordningen för Agenda 2030 markeras tydligt att 
barn är viktiga förändringsagenter som har potential att skapa en bättre och mer 
inkluderande värld, under förutsättning att de växer upp utan fruktan och utan att 
utsättas för våld. För att barn ska kunna växa upp i trygga samhällen behövs offent-
liga institutioner som har kapacitet och resurser att tillvarata deras intressen.
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Vad gör Plan International?
Under året har Plan International genomfört insatser i programländerna med syfte 
att motverka våld mot barn. Barnen och deras lokalsamhällen uppmuntras att 
själva vara delaktiga i utformandet av skyddssystem. En annan viktig strategi är 
att samarbeta med regeringar, offentliga institutioner och myndigheter för att stär-
ka dem i deras arbete med våld mot barn. Vi arbetar också för att bidra till ökad 
samordning mellan myndigheter och samhällsfunktioner som polis, socialtjänst, 
lärare och rättsväsende och för att säkerställa att de kan möta barn på deras 
egna villkor. Plan International arbetar också med barn som är särskilt utsatta, 
exempelvis barn i minoritetsgrupper, barn med funktionshinder och flickor. Vi är 
särskilt aktiva i kampen mot trafficking, barnarbete, sexuellt våld och skadliga 
sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning.

Förändring inifrån
I Etiopien, till exempel, har Plan International under året arbetat för att förbättra 
livsvillkoren för flickor genom att stärka deras rättigheter och motverka att de 
utsätts för skadliga sedvänjor som kvinnlig könsstympning, barnäktenskap och 
sexuellt våld. Projektet har nått ut till omkring 30 000 flickor och pojkar i Etiopien 
med utbildningar och kampanjer. Resultatet blev att barnens medvetenhet om 
frågorna har ökat. Förhoppningsvis kan de därmed undvika att själva drabbas av 
eller bidra till detta. För att ge stöd till barnen utbildades även 13 000 föräldrar 
och vårdnadshavare, religiösa ledare, volontärer och representanter från hem och 
skola och från lokala civilsamhällesorganisationer. Dessa grupper har under året 
påbörjat ett arbete för att få regeringen att skapa nya lagar på lokal nivå som ska 
stoppa skadliga sedvänjor och arbeta för att dessa lagar ska få erkännande från 
regeringen på distriktsnivå. Arbetet har lett till att distriktsdomstolar har etablerat 
ett system för att hantera kvinnor och barns fall separat med separata domare, 
åklagare och polismän som är specialutbildade vad gäller barnrättsperspektivet i 
juridiska processer, med särskilt fokus på våld mot barn.

I Zambia undersöktes olika barnavårdsinstanser på lokal nivå för att bedöma hur väl 
dessa kunde ta emot och agera på våld mot barn. Det visade sig finnas stora bris-
ter vilket resulterade i att nya juridiska institutioner skapades på lokal nivå. Det för att 
möjliggöra för barn och vuxna att rapportera och snabbt få stöd när ett barn utsätts för 
våld. Dessutom växte kunskapen om de befintliga hjälplinjerna och antalet rapport-
erade fall om våld ökade. Det ledde i sin tur till att fler rekryterades till hjälplinjerna och 
att fler utbildades för att ta fallen vidare till myndigheterna.
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Utbildning
Utbildning är en mänsklig rättighet för alla barn. Det är också ett av de mest 
effektiva verktygen för att flickor och pojkar själva ska få möjlighet att ta 
kontroll över frågor som rör deras liv. Men många barn hindras från skolgång 
bland annat på grund av fattigdom, kön, funktionshinder, språk eller kultur. 
Plan International arbetar för att alla barn ska ha möjlighet att slutföra 
grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet, i en trygg och stödjande 
miljö, utan att diskrimineras. 

Plan International arbetar på alla nivåer i ett samhälle för att barns rätt till utbild-
ning ska bli verklighet. Genom att arbeta med ett lands regering påverkar vi lagar 
och policys som rör utbildning och skolmiljö. Vi engagerar oss också för att följa 
upp att regeringen ser till att lagar på utbildningsområdet följs och håller besluts-
fattare ansvariga när så inte sker.

Vad gör Plan International? 
För att flickor och pojkar ska få en bra skolmiljö räcker det inte att bara arbeta 
med och påverka regeringar. På lokal nivå samarbetar vi därför med skolledning, 
lärare och föräldrar. Det kan handla om att utveckla utbildningsmaterial och un-
dervisningsmetoder, och om att stärka elevråd för ökat elevinflytande. 

På global nivå bidrog Plan International under 2016 till att utbilda närmare 45 000 
lärare och volontärer inom skolsystemet. Vi medverkade också till att 2 500 skolor 
byggdes eller renoverades i de länder där vi är verksamma. Genom dessa insats-
er har Plan International bidragit till att flickor och pojkar fått bättre förutsättningar 
till en utbildning av god kvalitet i en säkrare skolmiljö. 

Stärkt medvetenhet och nya färdigheter
Att utveckla lärarnas pedagogiska färdigheter har visat sig vara ett effektivt sätt 
att skapa en bättre skolmiljö. Ett exempel är Togo där Plan International stödjer 
kompetensutvecklande aktiviteter där lärare får utbildning i att integrera jäm-
ställdhet i sina undervisningsmetoder. Lärarna har också fått nya redskap för att 
undervisa utan våld eller annan fysisk bestraffning. De nya metoderna bidrar till 
att förbättra undervisningens kvalitet och har gjort skolan till en mer attraktiv och 
säker plats för barn. 

Ett effektivt utbildningssystem behöver ha kapacitet att hantera katastrofer som 
kan påverka barns säkerhet i skolorna. I Asien stödjer Plan International ett 
regionalt projekt som syftar till att skapa en tryggare skolmiljö genom att bygga 
kapacitet hos lärare, elever och lokala kommittéer med uppgift att förebygga och 
hantera till exempel kraftiga skyfall. På Östtimor till exempel, har initiativet har 
bidragit till att barn har fått en säkrare och tryggare skolmiljö. Barnen vet hur de 
kan förebygga kriser, men också vad de ska göra om det uppstår kraftiga regn 
eller andra miljörelaterade händelser. 
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Utbildning och jämställdhet 
När Plan International genomför program inom utbildning tar vi alltid hänsyn till 
flickors särskilda situation. Målet är att ge flickor och pojkar samma möjlighet att 
påbörja och slutföra grundskole- och gymnasieutbildning, men ofta finns både 
ekonomiska och kulturella förklaringar till varför färre flickor än pojkar slutför sin 
skolutbildning. Många flickor tvingas hoppa av utbildningen på grund av gravid-
itet, barnäktenskap eller för att hjälpa till i hemmet. 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 flickors utbildning. En viktig del i detta arbete är att engagera pojkar 
och män för att uppnå en förändrad attityd i samhället. I Rwanda bidrar Plan 
International till ökat engagemang för dessa frågor genom skolföreningar för 
pojkar, så kallade “Boys 4 Change Clubs”. Liknande aktiviteter bidrar till en dialog 
om de normer som finns i samhället. Tillsammans med jämställdhetsanpassade 
undervisningsmetoder leder detta till bättre lärandemiljö för både flickor och pojkar.

Katastrofarbete
Katastrofer drabbar barn hårdast. De har mindre motståndskraft mot sjuk-
domar och undernäring och riskerar att förlora sina anhöriga, sina hem och 
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.

Under 2016 bistod Plan International med nödhjälp i 67 humanitära katastrofer. Vi 
arbetar i många utdragna katastrofer runt om i världen. Ofta leder dessa katastro-
fer till ett stort antal flyktingar som är i behov av stöd under lång tid. Under året 
arbetade Plan International bland annat med barn på flykt i Jordanien, Sydsudan, 
Etiopien, Uganda, Kamerun och Tanzania.

Vi upprättar barnsäkra platser, temporära skolor och tillhandahåller psykologiskt 
stöd. Under 2016 resulterade vårt arbete bland annat i att fler barn fick tillgång 
till rent dricksvatten, sjukvård, skydd från våld och att fler fick möjlighet att gå i 
skolan.
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Burundikrisen – den glömda katastrofen
Över en miljon människor är i behov av hjälp och över 300 000 burundier, mesta-
dels barn och kvinnor, har tvingats fly sedan våren 2015 då konflikten i Burundi 
blossade upp igen. 200 000 av dem som flytt bor nu i överfulla flyktingläger i 
Tanzania.  De behöver skydd, mat, rent vatten, sanitet och skolor för barnen. De 
humanitära behoven är enorma och Plan International Sverige har bidragit med 
både finansiellt och personellt stöd i form av expertis som varit på plats. Plan 
International Sveriges humanitära chef var med och satte upp arbetet i de två 
flyktinglägren Nduta och Ntendeli för att skydda barn från våld. Vi har etablerat 
barnsäkra platser där barn får möjlighet till utbildning, lek och psykosocialt stöd. 
Plan International ansvarar också för ensamkommande flyktingbarn i lägren och 
utbildar fosterfamiljer som kan ta emot barn direkt när de kommer. 

Kris i spåren av Boko Haram
Konflikten kring Tchadsjön har resulterat i en av Afrikas värsta kriser med allvarliga 
och omfattande humanitära behov. Våldsamma attacker från Boko Haram, tillsam-
mans med motangrepp från militären har intensifierat konflikten. Över 17 miljoner 
människor är drabbade. Attackerna har koncentrerats till nordöstra Nigeria men har 
spridit sig till grannländerna Kamerun, Tchad och Niger.

Under 2016 såg vi en kraftig ökning av de humanitära behoven och alarmerande 
nivåer av undernäring och svält där över en halv miljon barn beräknas vara akut 
undernärda. Boko Haram har bränt ner skolor och hälsokliniker och många barn har 
inte kunnat gå i skolan på flera år. Barnen är hårt drabbade och möjligheten att gå i 
skolan är små. Även många lärare har blivit attackerade.

Barn har också drabbats av brutalt våld i olika former. Flickor har kidnappats av Boko 
Haram för tvångsäktenskap och sexuellt slaveri och både pojkar och flickor har blivit 
tvångsrekryterade till väpnade grupper. Barn som lyckats fly från terrorn behöver stort 
stöd för att återintegreras i samhället.

Plan International Sverige har under 2016 intensifierat ansträngningarna för att ge 
stöd och katastrofhjälp till barn och deras familjer. Vi har till exempel bidragit med 
kontanthjälp till mat och upprättat barnsäkra platser.

Väderfenomen med svåra följder
Väderfenomenet El Niño uppstår vanligtvis vartannat till vart sjunde år och leder 
till att vissa områden drabbas av stora översvämningar på grund av kraftig neder-
börd, samtidigt som andra länder får så lite regn att det leder till svår torka. Miljon-
er barn och familjer drabbas av svält och fattigdom när torkan slår ut skördarna. 
Dessutom kan El Niño leda till en ökning av malaria, denguefeber, diarré och 
kolera. 

Situationen under 2016 var den värsta på 30 år. Plan International Sverige ge-
nomförde katastrofinsatser i de värst drabbade länderna och fokuserade på att 
säkerställa tillgång till mat och vatten samt förbättra sanitet och hälsa. I Zimba-
bwe valde Plan International att i samband med matdistribution också bistå med 
kontantbaserat stöd till de som drabbats.
 
Även platser som inte tidigare påverkats i hög grad, exempelvis i Sydamerika, 
har fått stora problem. Det har därför varit viktigt för Plan International Sverige 
att fortsätta ge katastrofstöd till drabbade länder för att rädda liv och säkerställa 
barns rätt till utbildning och skydd.  

“Plan International Sverige genomförde 
katastrofinsatser i de värst drabbade län-
derna och fokuserade på att säkerställa 

tillgång till mat och vatten samt förbättra 
sanitet och hälsa. ”
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Skolprogram för säkrare skolor 
Plan International har under 2016 fortsatt att arbeta för barns rättighet till en 
trygg skolgång genom att stärka deras motståndskraft mot kriser och katastrofer. 
Program för säkrare skolor pågår för närvarande i 33 länder och når nästan 1,5 
miljoner barn.

I dessa projekt jobbar Plan International för att öka kunskaper hos lärare och 
elever om olika risker som påverkar barnen i en naturkatastrof. Vi arbetar till-
sammans med eleverna och drar nytta av deras egen kapacitet för att identifiera 
risker och bygga upp en säkrare och tryggare skolmiljö. Alla aktiviteter har ett 
barnrättsperspektiv och träning varvas med lek och spel. Initiativen baseras på de 
deltagande barnens egen kartläggning av riskerna som de möter i sin vardag. Vi 
arbetar också med att säkra byggnader, till exempel genom att bygga en högre 
ingång till skolan i översvämningsområden.

Allt vårt arbete med skolor, barn och ungdomar är sammankopplat med vårt 
arbete att bygga ut riskreduceringssystem inom hela skolsystemet i de länder där 
vi arbetar. Under 2016 har vi gjort framsteg med nationella system exempelvis på 
Filippinerna, i Indonesien och i Thailand, där vårt program för säkrare skolor har 
tagits upp på nationell nivå. Vidare har vi ökat ungdomar och barns deltagande 
och inflytande på nationella och regionala möten och i beslutsprocesser.
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Ekonomisk säkerhet
En viktig del av en ung persons liv är att förbereda sig för yrkeslivet, att 
försörja sig, ta hand om en familj och vara en aktiv samhällsmedborgare. 
Men många unga i låginkomstländer får inte den utbildning och erfarenhet de 
behöver för att säkra sin framtid. Sannolikheten att de fortsätter ett liv i fattig-
dom är därför stor.

Plan International har som målsättning att alla barn och unga ska få bra förbere-
delser inför arbetslivet. Vi arbetar för att ge barn och unga relevant information 
och utbildning. Det handlar om att erbjuda yrkesutbildning som är anpassad till 
efterfrågan på arbetsmarknaden, att skapa kontakter med arbetsgivare och att 
stötta ungas företagande. Under året deltog över 256 000 personer i utbildningar 
om nya försörjningsmöjligheter och tekniker, bland annat inom jordbruk, entre-
prenörskap och yrkesutbildningar.   

Sparande för ett stabilt liv
En annan viktig del i arbetet med ekonomisk säkerhet är att ge hushåll möjlighet 
att spara för att minska sin sårbarhet. Under året gav Plan International globalt 
stöd till över 43 000 mikrofinansorganisationer och lokala spargrupper. Genom att 
delta i spargrupper kan unga få tillgång till kapital för att starta en verksamhet. De 
får också utbildning och mentorskap i företagande.

Samtidigt arbetar vi för att skapa bättre förutsättningar för social och ekonomisk 
utveckling. Vi bedriver påverkansarbete för att få regeringar att prioritera dessa 
frågor och införa policys som stöttar till exempel ungas inträde på arbetsmark-
naden.

Företagssamarbeten för nya möjligheter
Under 2016 avslutade Plan International projektet “A Working Future”. Projektet var 
ett samarbete mellan det globala företaget Accenture, lokala ugandiska företag, 
Sida och Plan International för att skapa jobb för 12 000 ungdomar på landsbygden 
i östra Uganda. Målet var att ge ungdomarna bättre ekonomiska förutsättningar och 
relevanta yrkeskunskaper som svarar mot de lokala företagens efterfrågan, så att 
de antingen kunde anställas eller starta egna företag. Med finansiellt och tekniskt 
stöd från Sida och i samarbete med lokala företag har vi genom en den här model-
len bidragit till att förändra livet för unga människor på landsbygden. Detta framför 
allt genom att säkra tillgång till finansiering genom att organisera spargrupper och 
skapa tillgång till krediter, ge yrkesrelevant utbildning och länka ungdomarna till 
arbetsmöjligheter.

“A Working Future” har sedan 2012 bland annat bidragit till att 99 procent av de 
deltagande ungdomarna har fått ett arbete och att deras sparande har ökat med 
633 procent. Förutom att ungdomarnas ekonomiska säkerhet har förbättrats säger 
även 95 procent att de känner sig nöjdare och har fått bättre självförtroende. Ambi-
tionen är att under 2017 sprida arbetet i och utanför Uganda så att fler unga kan få 
en tryggare framtid. 


