
rapport

flickafadder

2017

Vi kämpar för en rättvis värld som stärker
barns rättigheter och flickors lika villkor.

Här är några 
exempel på 
vad vi uppnått 
under 2017:

885 barn i Etiopien har återupptagit 
utbildningen efter att tidigare ha 
slutat skolan och mer än 549 barn 
har räddats från barnarbete.

140 ungdomar i Egypten har fått 
utbildning om jämställdhet, 
deltagande och att skydda sig från 
sexuellt överförbara sjukdomar. De 
sprider sedan kunskapen vidare i
sina nätverk. De har även lärt sig 
om sina rättigheter.

73 unga kvinnor har fått stöd efter 
sexuella övergrepp i Guatemala. 

474 kvinnor och 420 barn har 
besökt våra åtta mobila kliniker i 
Egypten. Här fick de information om 
hur riskfyllt kvinnlig könsstympning 
och barnäktenskap är. 

378 föräldrar eller andra 
vårdnadshavare till flickor som blivit 
sexuellt utnyttjade i Guatemala deltog 
i kurser för att bemöta ungdomarna 
på ett bra sätt.

147 498 ungdomar har deltagit i 
diskussioner om sexuell hälsa och 
rättigheter som ungdomsledare hållit 
i Benin.

det hade 

inte varit
möjligt
utan dig!
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obs! Glöm inte att registrera dig på Min sida, i framtiden kommer den 
här rapporten skickas ut digitalt. Läs mer på plansverige.org
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Plan International is engaging in humanitarian emergencies all over the world. The work 
takes place in many different contexts, different sectors, before, during and after crisis 
and with both man-made and natural disasters. One thing in common is nevertheless 
that children and their rights are of focus for Plan International´s interventions and 
that the work has a "full spectrum" approach, meaning that the interventions are 
relevant, sustainable, conflict-sensitive, and tackle root causes regardless of context 
and circumstances in both humanitarian and development settings. 
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Tack för 
ditt bidrag!

F lickors rättigheter och jämställdhet 
är nyckeln till all utveckling. Många 
flickor tvingas sluta skolan på 

grund av diskriminering, barnäktenskap 
och tidiga graviditeter. Alla flickor ska 
få möjlighet att själva välja sina liv. Det 
är mot den bakgrunden vi tar beslut om 
vilka projekt och program som ska ingå i 

Flickafadderskapet. Därför har vi valt att 
fokusera på att minska barnäktenskap, 
könsstympning och tonårsgraviditeter. 

Under året som gått har både flickor 
och pojkar fått möjlighet att lära sig 
mer om flickors rättigheter, jämställdhet 
och sexuell hälsa. Många hundra har 

räddats från barnäktenskap i Etiopien 
och i Egypten kämpar flickor som 
nioåriga Amel mot könsstympning. 
Henne möter du senare i den här 
rapporten.

Ungdomsledare 
mot tidiga 
graviditeter benin

Lomi står upp för
flickor Etiopien

Som Flickafadder är du en del av Plan 
International globalt. Under 2017 har vi 
alla tillsammans sett till så att: 
2 762 211 flickor fått bättre tillgång 
till utbildning
588 106 flickor förbättrat sin sexuella 
och reproduktiva hälsa
305 585 flickor deltagit aktivt i 
samhället och i lokalt beslutsfattande.

Inget av detta hade varit möjligt 
utan stöd från dig och andra givare.

Du bidrar till vårt arbete för att 
skydda barn från skadliga 
sedvänjor och genusrelaterat våld 
i Etiopien. Vi vill att fler barn och 
unga ska känna till sina rättigheter 
därför håller vi utbildningar om 
könsstympning och sexuellt våld. 
Samtidigt arbetar vi för en 
attitydförändring hos föräldrar, 
skolpersonal, beslutsfattare och 
i hela samhället. De får kunskap 
om konsekvenserna av kvinnlig 
könsstympning, barnäktenskap och 
andra övergrepp. Under projektets 
gång har vi sett skillnader i hur 
människor ser på sedvänjorna. Vi 
ser också en minskning av antalet 
barn som slutar skolan och av 
antalet barnarbetare.

I projektet arbetar vi för att stärka 
unga kvinnors ekonomiska situation. 
Flickor som har bättre ekonomi och 
kan styra över den själva har större 

möjlighet att stå upp mot skadliga 
sedvänjor. Lomi är ett exempel på 
det. Hon fick inte gå klart skolan 
och gifte sig som 14-åring. 

Nu är hon 25 år och har två 
egna barn, men Lomi har haft 
det knapert. Hon har till och med 
övervägt att adoptera bort sina 
barn. Då kom hon i kontakt med 
Plan Internationals projekt och gick 
en kurs där hon lärde sig mer om 
barns hälsa och hur föräldrar kan 
bygga motståndskraft inför svårare 
tider. 
     – Jag har fått stöd för att kunna 
fortsätta min utbildning och jag 
har satt ett ambitiöst mål, jag vill 
bli lärare och ett gott exempel. Jag 
hoppas kunna ta debatten mot 
barnäktenskap och andra skadliga 
traditioner som skadar flickor, säger 
Lomi. 

I Benin är sexuella och reproduktiva 
rättigheter ingen självklarhet. Många får 
barn medan de är tonåringar och HIV 
och andra sexuellt överförbara sjukdomar 
är ett stort problem bland unga. I det 
projekt som du som Flickafadder stödjer 
arbetar vi framförallt för att minska antalet 
tonårsgraviditeter. Den som blir mamma 
tidigt löper större risk för skador och 
tvingas ofta sluta skolan. Det innebär 
också mindre möjligheter att ge de egna 
barnen utbildning, ett problem som 
påverkar hela landets utveckling. 

Under året har ungdomsledare fått 
utbildning för att sedan hålla diskussioner 
om sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter för andra unga. 147 498 
flickor och pojkar mellan 10 och 19 år har 
deltagit i samtalen.

*I enlighet med vår policy för barns säkerhet har namn och ort bytts ut. Det är för att skydda de barn och ungdomar som vi arbetar med.



Amel bor på landsbygden utanför 
Kairo. Hon är nio år och full av 
energi, hon pratar snabbt och 
säkert om hur könsstympning ska 
försvinna i Egypten.
     
     – Jag vill vara en del av att stoppa 
könsstympning och jag vill få med 
mig alla mina vänner. Det måste 
försvinna från hela världen, säger 
Amel.

Syftet med det projekt som du bidrar 
till i Egypten är att sänka antalet 
barnäktenskap och motverka skadliga 
sedvänjor som könsstympning. Efter 
Guinea och Somalia har Egypten 
högst andel könsstympade kvinnor och 
flickor i världen. Amel bestämde sig 
för att gå en utbildning hos en av Plan 
Internationals samarbetsorganisationer 
som finns där hon bor. Här får barn 
och vuxna lära sig mer om vilka följder 
könsstympning kan få och Amel fick 
med sin mamma på tåget. 

     Amel berättar vad hon lärt sig för 
sina vänner och om en kompis ska 
bli omskuren försöker de tillsammans 
råda henne att inte göra det. De 
berättar om riskerna och försöker 
övertyga vännen att föra det vidare till 
sina föräldrar. 
     – Sen bjuder vi in hela familjen till 
informationsträff, säger Amel. 

Amels mamma Salwa bestämde 
sig för att inte låta någon av sina tre 
döttrar omskäras. Att könsstympning 
är så vanligt i Egypten tror Salwa 
beror på traditioner, ignorans och 
brist på information. Man ser det som 
ett sätt att säkerställa att flickor inte 
har kärleksaffärer och förlorar sin 
värdighet.
     – Jag omskars när jag var nio 
år och det var en fruktansvärd 
upplevelse. Jag blödde och det gjorde 
väldigt ont, säger Salwa.
     Hon har precis som Amel deltagit 
i utbildningen, men när döttrarna 

skulle omskäras ville hennes man 
ändå träffa en doktor för konsultation 
först. Det slutgiltiga beslutet låg 
hos Salwa, precis som det ofta gör 
i Egypten och hon var säker. Nu 
sprider hon ordet.  
     – Jag lyckades övertyga min 
syster, mina släktingar och min 
granne. Jag kan inte nå ut till hela 
befolkningen, men att sprida det 
vidare från mun till mun är det allra 
bästa kommunikationsmedlet, säger 
hon.

Vad har du för råd till mammor 
som inte har bestämt sig för om de 
ska omskära sina döttrar?

     – Jag vill berätta för dem att kvinnlig 
omskärelse inte bara skadar den 
fysiska hälsan, det skadar även den 
psykiska och är ett hemskt trauma. Det 
finns inga fördelar, säger Salwa. 

“Jag vill utrota könsstympning i min by”
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Plan International is engaging in humanitarian emergencies all over the world. The work 
takes place in many different contexts, different sectors, before, during and after crisis 
and with both man-made and natural disasters. One thing in common is nevertheless 
that children and their rights are of focus for Plan International´s interventions and 
that the work has a "full spectrum" approach, meaning that the interventions are 
relevant, sustainable, conflict-sensitive, and tackle root causes regardless of context 
and circumstances in both humanitarian and development settings. 
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I Egypten leder traditioner och fattigdom till 
att många flickor gifter sig unga och får barn 
tidigt. Många tvingas sluta skolan. Flickor och 
kvinnor diskrimineras och som outbildade har 
de mindre möjlighet att välja hur de vill leva 
sina liv. 

Könsstympning är vanligt bland flickor och 
över 90 procent av kvinnorna beräknas ha 
utsatts för ingreppet. Det ses som ett sätt att öka 
möjligheterna till äktenskap för döttrarna.
     Ditt bidrag går till vårt arbete för att flickor 
och pojkar ska ha samma tillgång till information 
och kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. 
Information och vård ska vara riktad och 
anpassad till ungdomar. Vi arbetar också för 
att minska antalet könsstympningar och andra 
skadliga sedvänjor som främst drabbar flickor.

egypten

*I enlighet med vår policy för barns säkerhet har namn och ort bytts ut. Det är för att skydda de barn och ungdomar som vi arbetar med.
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Plan International is engaging in humanitarian emergencies all over the world. The work 
takes place in many different contexts, different sectors, before, during and after crisis 
and with both man-made and natural disasters. One thing in common is nevertheless 
that children and their rights are of focus for Plan International´s interventions and 
that the work has a "full spectrum" approach, meaning that the interventions are 
relevant, sustainable, conflict-sensitive, and tackle root causes regardless of context 
and circumstances in both humanitarian and development settings. 
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I Guatemala finns ett stort behov 
av att skydda barn och ungdomar 
som har utsatts för sexuellt våld, 

det bidrar du som Flickafadder till. 
Plan International stödjer en lokal 
organisation där flickor får mat, 
kläder, vård och utbildning.  

Flickorna får verktyg som är tänkta 
att skapa förutsättningar för att de 
ska kunna möta framtida situationer 
och svårigheter. De uppmuntras 
att själva fundera över hur de vill 
att framtiden ska se ut och får 
hjälp med att jobba mot en större 
självständighet. En psykolog och en 

socialarbetare hjälper flickorna att 
identifiera sina intressen och mål. 

Aracely har fått stöd i projektet. 
Hon är ensambarn och var sju år när 
hennes nya styvfar Alfonso började 
göra närmanden. När hon var åtta år 
blev hon för första gången sexuellt 
utnyttjad. I två år pågick övergreppen 
och Aracely vågade inte säga något 
eftersom Alfonso hotade både henne 
och hennes mamma. 

En dag bestämde hon sig för att 
bryta tystnaden och fick sedan 
stöd i Plan Internationals projekt. 

Hon fick bo hos en av våra 
samarbetsorganisationer och fick 
möjlighet att träffa andra med 
liknande erfarenheter. Aracely och de 
andra flickorna erbjuds terapi med 
fokus på att lära sig prata om vad 
som hänt och hur de känner. 
     I dag har hon ett betydligt bättre 
självförtroende. Aracelys mamma 
har också varit en del i processen 
för att mamma och dotter ska få rätt 
förutsättningar att skapa en sund 
relation i framtiden där Aracely får 
det stöd hon behöver. 

Aracely fick 
stöd efter 
övergrepp

Bolivia är ett av de länder 
i Latinamerika som har 
högst mödradödlighet. 

Det beror framförallt på många 
tonårsgraviditeter. Över två tredjedelar 
av tonårsgraviditeterna är oplanerade 
och beror främst på bristande 
sexualundervisning, dålig tillgång till 
preventivmedel och hög grad av sexuellt 
våld. Därför fokuserar vi särskilt på att 
förebygga tidiga graviditeter.  

Under året har 210 ungdomar 
deltagit i workshops för att lära sig 

identifiera signaler och beteenden som 
kännetecknar sexuellt våld och för att få 
kunskap om vilka rättigheter som finns 
i relation till det. Vi utbildar samtidigt 
ungdomarna i ledarskap och politiskt 
påverkansarbete. Kunskaperna kan 
de sedan sprida vidare i sina nätverk. 
Mirtha är 15 år och deltar i projektet 
sedan två år tillbaka. Hon representerar 
andra unga i en regional kommitté.  
     – Att stå upp och försvara våra 
rättigheter är viktigt för mig. Jag lär mig 
massor och informerar andra som inte 
har möjlighet att delta, förhoppningsvis 

kan vi nå de mest avlägsna samhällena 
där fler unga människor behöver 
information om sexuell hälsa och skydd, 
säger Mirtha.

Har du förändrats i och med projektet?

– Jag har förstått att det är nödvändigt 
och inte dåligt att ha kunskap om 
sexuell hälsa och att preventivmedel 
förebygger graviditet. Framför allt har 
det hjälpt mig att bestämma vilket typ 
av liv jag vill ha.

Föräldrar och 
myndigheter deltar 
också i workshops 
för att lära sig om 

tonåringarnas liv. 
Under 2017 deltog 
över 1 350 föräldrar.

Fler lär sig om 
sexuell hälsa
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Plan International is engaging in humanitarian emergencies all over the world. The work 
takes place in many different contexts, different sectors, before, during and after crisis 
and with both man-made and natural disasters. One thing in common is nevertheless 
that children and their rights are of focus for Plan International´s interventions and 
that the work has a "full spectrum" approach, meaning that the interventions are 
relevant, sustainable, conflict-sensitive, and tackle root causes regardless of context 
and circumstances in both humanitarian and development settings. 
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*I enlighet med vår policy för barns säkerhet har namn och ort bytts ut. Det är för att skydda de barn och ungdomar som vi arbetar med. *I enlighet med vår policy för barns säkerhet har namn och ort bytts ut. Det är för att skydda de barn och ungdomar som vi arbetar med.


