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

Här är några 
exempel på 
vad vi uppnått 
under 2017:

10 000 barn i 94 skolor och 
förskolor i Kilifi i Kenya fick skolmat 
varje dag.

42 skolor i Sydsudan fick skolmat, 
det har lett till att fler barn går i 
skolan.

52 300 människor i sex områden 
i Sydsudan fick matransoner varje 
månad.

I flyktinglägren i Bangladesh har ditt 
stöd bidragit till:

     700  latriner

     200  kvinnovänliga utrymmen för   
             att tvätta sig

     100  stora soptunnor för hela 
             områden

 10 000  familjer har fått hygienpaket 
             och soptunna

30 000  flickor, pojkar och kvinnor 
             har gått utbildning om hygien 

MISSA INTE: Följ med in i ett flyktingläger eller till Dhakas slumområden. 
Möt barn som kämpar i skuggan av katastrofer i 360-gradersfilm: 
plansverige.org/barn-i-katastrofer

Plan International Sverige, Textilgatan 43, 120 08 Stockholm  |  08-58 77 55 00  |  fadder@plansverige.org

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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Den extrema torkan i östra 
Afrika och hundratusentals 
ur folkgruppen rohingyer på 

flykt från Myanmar i höstas. Det är 
två stora katastrofer under 2017. Plan 
International fanns på plats när de bröt 
ut och arbetet fortsätter. 

Under året har vi expanderat arbetet 
i Mellanöstern med fokus på Libanon 
och Jordanien. Det har gjort det möjligt 

för oss att nå ännu fler barn med 
livsavgörande insatser i samband med 
en av de största flyktingkriserna som 
pågår i världen just nu - efter sju år av 
krig i Syrien. Vi fortsätter också arbeta 
i området runt Tchadsjön i Afrika där 
terrorgruppen Boko Haram härjar. På de 
sista sidorna får du följa vår humanitära 
chef Agnes Björn på hennes uppdrag 
för att ge fler barn trygghet i norra 
Nigeria.

Plan International finns på plats i kriser 
och katastrofer runt om i världen för att 
se till att barnen får det stöd de har rätt 
till. Men vi arbetar också förebyggande 
för att stärka barn, familjer, skolor och 
samhällen så att de står rustade om 
eller när katastrofen slår till, och vi finns 
kvar efteråt för att tillsammans med 
barnen skapa en ljusare framtid. Under 
året har vi stöttat barn i samband med 
katastrofer i fler än 30 länder. 

Tack 
för ditt 
stöd! Inget av 

det här hade 
varit möjligt 

utan dig.
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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 slutet av augusti utsattes den 
muslimska minoritetsgruppen 
rohingyer för brutala övergrepp av 

militären i Myanmar. Hundratusentals 
flydde och i slutet av året hade runt 
600 000 flyktingar anlänt till flykting-
läger på andra sidan gränsen i 
Bangladesh, mer än hälften av dem är 
barn. Det råder brist på det mesta och 
många är i behov av humanitärt stöd. 
Vård, mat och rent vatten är bristvaror.         
Toaletterna är få och tvättmöjligheterna 
dåliga, vilket riskerar att leda till 
utbrott av sjukdomar. Under årets sista 
månader drabbades delar av lägret av 
ett difteriutbrott. 

Vi arbetar för att fler ska få rent vatten, 
latriner och möjlighet att sköta sin 
hygien. Barn och unga ska ha trygga 
platser där de kan få psykosocialt stöd. 
Vi registrerar barn som förlorat eller 
tappat bort familjen för att de ska kunna 
återförenas eller få ny vårdnadshavare. 
Vårt arbete fortsätter under 2018.

Nödvändiga mensskydd till 
tonårsflickor
Menstruation är en naturlig del av 
kvinnors och flickors liv, och precis 
som många andra kämpar tonårs-
flickorna på flykt med magont och 
humörssvängningar. Men deras 
utmaning är större än så. I de över-
befolkade lägren råder brist på 
toaletter och möjlighet att tvätta sig. 
Det är också mycket svårt att få tag på 
mensskydd och värktabletter. Flickorna 
lånar av varandra, men i början 
tvingades många blöda direkt i trosan.
     – Det går inte att köpa mensskydd, 
de kostar 20 gånger mer än hemma 
och är svåra att hitta. När vi först kom 
fanns det ingenting, ibland använde vi 
kläder, säger Nurankis, 15 år.
     Plan International har träffat många 
tonårsflickor under hösten för att höra 
om deras behov. Vi har efter det delat 
ut 10 000 hygienpaket särskilt för 
menstruation bland annat med bindor 
som går att tvätta. 

Flyktingkris 
efter våld i 
myanmar

Myanmarbangladesh

*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.



Över 300 000 barn har flytt från 
sina hem i Syrien till grannlandet 
Jordanien. Fyra av tio barn i 

skolåldern går inte i skolan. De flesta 
syriska barn under fem år har inte 
tillgång till hälsovård eller förskola. Den 
lek och det lärande som sker i förskolan 
gör att barnen blir bättre rustade för 
skolstarten och Plan International har 

därför startat förskolor där barn kan 
leka, lära och samtidigt få stöd för att 
komma över svåra upplevelser.

En timmes bilkörning från Jordaniens 
huvudstad Amman målar ett 20-tal 
små barn med vattenfärger. Färgglada 
teckningar hänger överallt på väggarna. 
Förskolan ligger i flyktinglägret Azraq 

där vita plåtskjul står i rader så långt 
ögat kan nå.  

54 000 syriska flyktingar är 
registrerade i lägret, ungefär en tiondel 
är under fem år. Plan International 
arbetar här för att barnen ska få vård 
och skola.

Lärande och lek 

i flyktinglägret
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Svält i sydsudan

Skolmat till 
10 000 barn i kenya

            Miljoner 
barn i hungersnöd 
i östra afrika Officiella rapporter visar att närmare 

fyra miljoner människor är i behov 
av nödhjälp i Kenya. Nästan 500 000 
barn behöver akut vård på grund av 
undernäring. I det värst drabbade 
området Kilifi har många barn slutat 
skolan för att leta efter vatten 
tillsammans med resten av familjen. 
De som är kvar har svårt att 
koncentrera sig.

Tack vare ditt bidrag har Plan 
International kunnat ge skolmat till 
10 000 barn i 94 skolor och förskolor i 
Kilifi. De regelbundna och näringsrika 
målen gör att fler kan fortsätta skolan 
och det gör stor skillnad för barnen. 
Det har föräldern Purity Kisao 
observerat.

     – Mitt barn kommer hem glad och 
nöjd och har ätit ris i skolan. Jag är 
väldigt glad för skolmatsprogrammet 
och vore tacksam om det kan fortsätta 
över den värsta torkan så att barnen 
inte blir undernärda.

Under 2017 har miljoner barn
drabbats av hungersnöd i östra 
Afrika. Mer än 20 miljoner människor 
i Sydsudan, Somalia, Kenya och 
Etiopien har varit och är i akut 
behov av mat och antalet drabbade 
fortsätter att öka. Svält konstaterades 
i en av Sydsudans delstater, det var 
första gången på sex år som FN 
konstaterade svält. Barn är extra 
känsliga för näringsbrist och globalt 
står undernäring för hälften av alla 
dödsfall av barn under fem år.

Under året har vi arbetat i Sydsudan, 
Kenya och Etiopien för att stötta 
i den mest akuta krisen. Vi har 
bland annat delat ut matpaket och 
jordbruksredskap för att ge människor 
möjlighet att bygga upp sin försörjning 
igen, ditt bidrag betyder mycket i vårt 
arbete för att stötta dessa människor 
och behovet är fortsatt stort. 

Krisen i Sydsudan är tredubbel: 
inbördeskrig, ekonomisk kollaps och 
hungersnöd. I somras konstaterade FN 
att svält rådde i delar av landet. Svält 
råder inte längre, men fem miljoner 
människor beräknas fortfarande lida av 
allvarlig matosäkerhet. Fyra år av konflikt 
har orsakat stora flyktingströmmar och för 
den som är på flykt är det mycket svårt att 
odla eller tjäna pengar att köpa mat för. 
Det förvärrar situationen ytterligare.

52 300 personer har fått matransoner 
varje månad sedan maj 2017.

• 7,5 kilo spannmål
• 1,14 kilo säd
• 700 gram vegetabilisk olja 
• 120 gram salt

En 
ranson:



Nordöstra nigeria 
hårt drabbat av 
boko haram
Terrorgruppen Boko Harams 
härjningar och militärens 
operationer påverkar 26 miljoner 
människor i nordöstra Nigeria. 8,5 
miljoner människor, varav hälften 
är barn, är i akut behov av hjälp 
i de värst drabbade områdena. 
Många familjer har separerats och 
uppskattningsvis har 32 000 barn 
kommit bort från sina föräldrar. I 
nordöstra Nigeria har runt 1 200 
skolor förstörts av Boko Haram.
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nigeria Att vara rädd för barn
Vårvintern 2017. Jag får förfrågan om 
att åka till nordöstra Nigeria. Ett område 
som under många år varit kontrollerat 
av Boko Haram, en väpnad grupp som 
genom brutalt våld och terrordåd drivit 
miljoner människor på flykt både inom 
Nigeria och till närliggande länder.   
     Mitt uppdrag blir att starta upp vår 
verksamhet och se till att vi får både 
personal och material på plats för att 
hjälpa de tusentals barn som drabbats 
av Boko Harams terror. 

Väl på plats i Nigeria inser jag fort att 
denna konflikt inte är lik någon annan 
jag jobbat i. Då har alltid platser där barn 
vistats varit en slags frizon. 
     Oavsett åsikter och politiska idéer har 
barnen lämnats i fred, som en oskriven 
regel att det inte är värdigt att attackera 
dem. I nordöstra Nigeria gäller andra 
spelregler. Här förs ett krig mot barn, och 
i synnerlighet mot flickor. Boko Haram, 
som på svenska betyder: “västerländsk 
utbildning är syndigt”, har riktat in sina 

våldsamma attacker specifikt på skolor.  
     Ett av Boko Harams mål är att se 
till att flickor inte får någon utbildning 
förutom i koranskolor, och gruppen har 
kidnappat flickor, dödat eller skadat 
lärare och bränt ner skolor. 

En av dagarna besöker vi ett område 
där hundratals internflyktingar samlats 
och många av dem har bosatt sig inne 
på en gammal skolgård. Skolan som 
tidigare varit en plats där 350 flickor 
skapat nya visioner, är nu i ruiner och 
det mesta är nedbränt. 
     Medan vi står och pratar med några 
av de boende ser vi två utomstående 
tonårstjejer som kommer in på skolgården. 
För första gången i mitt liv ryggar jag 
tillbaka vid åsynen av två okända flickor. 
Jag har blivit rädd för barn. Rädd för 
hur de kan ha indoktrinerats, förslavats, 
våldtagits och utnyttjats av Boko Haram. 
Allt detta för att de sedan ska tvingas 
utföra självmordsbombningar och jag 
kan vara en måltavla. Boko Haram har 

under många år tvingat barn att gå med 
i terrorrörelsen som soldater, bärare 
och sexslavar. Sedan har de tvingat 
speciellt unga flickor att genomföra 
självmordsbombningar. 

Tack och lov är min rädsla helt obefogad 
denna gång, och tonårsflickorna vill 
prata med oss om möjligheter att gå i 
skolan framöver. De 14-åriga flickorna 
Grace och Marianne säger att de längtar 
tillbaka, de vill träffa sin lärare och sina 
kompisar igen. De beskriver en längtan 
efter något annat än våld och drömmer 
om att bli sjuksköterska och lärare. 

Då blir vårt jobb att fortsätta göra det 
vi alltid gör: att tillhandahålla möjligheter 
så de kan nå sina drömmar, för hopp 
om framtiden är det viktigaste en ung 
person kan ha i en värld fylld av oro och 
konflikter. 

Agnes Björn, humanitär chef, 
Plan International Sverige


