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

Här är några 
exempel på 
vad vi uppnått 
under 2017:

3 013 familjer i och runt Islamabad 
i Pakistan har lärt sig mer om barn-
uppfostran, hälsa, sex- och samlevnad 
och näringslära.

50 barn mellan tre och elva år i 
Thailand har fått utbildning i sitt eget 
språk för att förhindra att minoritets-
språket försvinner. Barnen har också 
fått utbildning i engelska av volontärer.

29 vårdarbetare från mangyan-folket i 
Filippinerna har fått utbildning för att 
kunna göra bedömningar av hälso-
läget i sitt område och lära sig vilka 
problem de ska rapportera vidare.

3 048 barn i 42 skolor i Filippinerna 
har fått skolmaterial. Två nya vatten-
system ger 98 familjer från två 
områden i Filippinerna bättre tillgång 
till tjänligt vatten.

300 personer i sex byar i Laos 
nåddes av vår mobila hälsoklinik. 
Barnen vägdes och mättes för 
att kontrollera deras utveckling. 
Många fick födelsebevis, vitaminer, 
vaccination och rådgivning.

100 elever i Laos deltog i barnklubbar 
på skolan och fick utbildning i barns 
och funktionsnedsattas rättigheter.

rapport

minoritetsfadder

2017det hade 

inte varit
möjligt
utan dig!

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



libyen

algeriet

sudan

eritrea
tchad

jordanien

irak
iran

syrien

turkiet

saudiarabien

yemen

oman

Kenya

somalia

etiopien

colombia

venezuela
panamacosta rica

nicaragua

honduras

el salvador

guate
mala

mexico

haiti

belize

ecuador

peru

chile

argentina

paraguay

uruguay

Brasilien

Tanzania

malawi

zimbabwe

Uganda

car

cameroon

gabon

nigeria

togo
ghanaElfenbens-

kusten
Sierra
leone

liberia

guinea

nigermali

Burkina faso

Rwanda
Demokratiska
republiken
Kongo

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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Havsnomaderna i 
minoritetsgruppen Moken 
mellan Thailand och 

Myanmar vet allt om havet, men 
äger ofta ingen mark och deras 
livsstil och kultur krockar med 
resten av landets utveckling. De 
är ett exempel på en minoritet 
som Plan International arbetar 
med. Precis som många 
andra minoriteter har de inte 
samma möjligheter som övriga 
befolkningen. 

Minoritetsgrupper tillhör 
ofta de fattigaste och mest 
marginaliserade i samhället 
och skolgång och vård är
inte självklart. Många lever 
i isolerade områden som är 
svåra att ta sig till och från, 
eller på vattnet – som Moken. 
Men ditt stöd går också till barn 
i storstädernas utkanter, som 
genom vårt projekt i Islamabad 
i Pakistan. Där - såväl som på 
landsbygden - är utbildning, 
kunskap om sina rättigheter och 
tillgång till vatten viktiga frågor 
för oss på Plan International.

I år har vi till exempel utbildat 
fler barnmorskor i Laos, sett till 
att barn och vuxna fått id-kort 
och födelsebevis i Thailand och 
fixat rent vatten tillsammans 
med minoritetsfolket Buhid i 
Filippinerna. Det här är sista 
återkopplingen du får på just 
de här projekten eftersom de nu 
kommer att avslutas.Tillsammans 
med minoritetsgrupperna har vi 
kommit fram till att de är redo 
att driva projekten på egen 
hand. De har kunskapen och 
redskapen för att själva arbeta 
vidare på den grund som 
lagts tillsammans med Plan 
International.

Självklart fortsätter vi ändå 
att arbeta för utsatta minoritets-
grupper runt om vi världen. Vi 
hoppas att du vill fortsätta vara 
Planfadder och bidra till vårt 
arbete för barns rättigheter!

Inget av det här
hade varit möjligt

utan dig.

Buhidfolket lever på ön Mindoro 
i Filippinerna. De tillhör 
folkgruppen Mangyan. Under 

många år har det lilla samhället fått 
sitt vatten från en öppen källa nästan 
30 minuters promenad från byn. Här 
hämtar barnen vatten och hit släpar 
mammorna familjens kläder för tvätt. 
Under regnperioden blir vattnet alldeles 
grumligt och man tvingas gå till en källa 
nästan en timme bort. Även när vattnet 
är klart har det en lukt som oroar många 
föräldrar.
     – Vi vet att vattnet inte är säkert, men 
vi har inget val. Vi kokar det i många 
timmar innan vi dricker, men ändå blir 

många sjuka, framförallt barnen. Det 
händer till och med att barn dör, säger 
Ayhayan Sandunay, förälder och lokal 
ledare. 

Under torrperioden sinar vattnet, då 
blir det svårt att sköta hygienen eftersom 
allt vatten behövs till mat och dricka. 
Promenaderna för att hitta vatten blir 
allt längre. Ayhayan var inte ensam 
om att drömma om rent, säkert och 
tillgängligt vatten och Plan International 
kunde stötta det lilla samhället och göra 
drömmen till verklighet.
     – Jag har varit aktiv under hela 
processen, det här är viktigt för mig. Byn 

kan inte missa en sådan här chans. För 
oss finns ingen väg utom den som går 
framåt.

Rör grävdes ner, ett vattensystem 
sattes ihop och byborna bar själva de 
tunga materialen uppför berget till fots. 
Det hårda jobbet gav utdelning, nu har 
byn en brunn med en kran. Ayhayan 
höll ett känslomässigt invigningstal vid 
den nya kranen. Lättnaden är stor och 
Ayhayan beskriver hur härligt han tycker 
att det är att se barnens rena och glada 
ansikten. Nu kan alla sköta sin hygien, 
ingen behöver gå långt efter vatten och 
föräldrarna får mer tid för odling.

livsavgörande
rent vatten är filippinerna

Tack 
för ditt 
stöd!
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Södra Thailand drabbas ofta av 
naturkatastrofer, många har svårt 
att få tag på dricksvatten och att 

sköta sin hygien. Därför är problem 
som diarré, parasiter och undernäring 
vanliga. Att betala för barnens skolgång 
är dyrt eftersom de lite äldre barnen 
måste resa till fastlandet, det gör det 
omöjligt för många familjer att låta 
barnen gå kvar i skolan.

Att ha ett födelsebevis och medborgar-
skap är ofta nödvändigt för att få 

tillgång till sina rättigheter oavsett var 
man bor. Många ur minoritetsfolken här 
saknar det och därför stöttar vi med 
workshops där vi utbildar lokala ledare 
och volontärer i hur viktigt det är med 
medborgarskap och vilka rättigheter 
som följer med det. Vi stöttar också 
befolkningen med DNA-test för att de 
ska kunna ansöka om medborgarskap 
och id-kort.  Då kan de resa fritt och 
besöka släktingar, de får gå i den fria 
obligatoriska skolan och får tillgång till 
offentligt finansierad vård.

Plan International arbetar med 
minoritetsgruppen Moken som 
lever här. Tillsammans med en lokal 
samarbetsorganisation har vi arbetat för 
att se till att alla barn får grundläggande 
utbildning och att kvinnorna får 
möjlighet att arbeta. Vi arbetar för att 
fler barn ska lära sig både sitt eget 
språk och engelska, vi har också sett 
till att 70 barn har fått skolmaterial och 
tillsammans med invånarna i området 
diskuterat hur hygienstandarden kan 
förbättras.

Längs kusten och på öarna i Andamansjön i 
södra Thailand lever ungefär 7 000 personer ur 
minoritetsgruppen Chao Lay. De har ett språk 
och en kultur och livsstil som skiljer sig från 
resten av landet. 

Id-kort möjliggör
rättigheter

“Jag är mamma och har en 
liten pojke på ett år. Min bror 
Jom och jag fick stöd för att 

göra ett DNA-test genom det här 
projektet. Vår juridiska status 
för id-kort blev godkänd i år. 
Vi är glada för en så fantastisk 
möjlighet och mitt barn är näst 
i tur. Det är bra eftersom det 
kostar mindre nu att ta honom till 
sjukhuset. 
     Det är inte enkelt att få tillgång 
till sjukvård om man inte kan 

identifiera sig. Jag är mamma 
på heltid, jag fortsätter inte 
utbilda mig för jag måste ta 
hand om mitt barn. Men jag är 
volontär hos Plan International 
och lär mig mer om hygien och 
rent vatten. Det är jag glad för 
eftersom jag får mycket bra 
kunskaper och träffar andra 
volontärer på fritiden. 
     När min pojke blir större 
hoppas jag att jag kan arbeta 
ännu mer för min by. 

Jag lär mig just nu också 
att göra armband. Det är ett 
projekt där Plan International 
stöttar flickor på ön att göra 
pärlsmycken för att sälja till 
turisterna och tjäna lite pengar. 
Jag tycker det är ett bra jobb 
eftersom jag kan arbeta hemma 
och se efter mitt barn samtidigt. 
Jag vill spara pengar för hans 
utbildning. Det här projektet har 
på många sätt hjälpt mig och 
min familj.”

Tangmo, 16 år 
är från ön Surin 
och tillhör ett 
minoritetsfolk 
i Thailand

thailand

*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.



Trygga barn i fokus i islamabad
Vi finns på plats i områdena Bari 

Imam och Dhok Suleman i Pakistans 
huvudstad Islamabad. Det är fattiga 
områden där sanitära problem och 
hälsoproblem är vanliga. Vi arbetar bland 
annat med barn som lever i slumområden 
och som möter sexuella trakasserier, 
fysiska bestraffningar och droger i sin 
vardag. För att skydda dem finns vi där 
barnen är, där de bor och på skolan. 

Workshops om barns rättigheter och 
hur familjer bättre kan skydda sina barn 
från exempelvis sexuella trakasserier 
är ett exempel på hur vi arbetar. Barnen 
får också lära sig hur de kan undvika 
potentiella hot och var de kan få stöd 
och skydd. Vi hittar säkra platser för 
barnen i utsatta områden, uppmuntrar 
dem att delta i aktiviteter och följer upp 
barn som hoppar av skolan.

Nybakade 

barnmorskor 

räddar liv

698      barn och vuxna 
deltog i samtal om 

vilka risker som finns längs 
barnens skolväg, i skolan 
och hemma. Diskussionerna 
om barnens utmaningar 
när deras föräldrar inte var i 
närheten blev många, långa 
och givande. 

441 familjer deltog i 
diskussioner om 

jämställdhet. Kvinnliga 
ledare berättade om sina 
utmaningar i vardagen, 
som att få möjlighet att fatta 
beslut för familjen, ansvar 
för ekonomin eller bidra 
till familjens inkomst. Flera 
kvinnor som fått stöd av 
Plan International berättade 
sina framgångshistorier.

4 111 hembesök gjordes 
hos gravida 

och ammande kvinnor. 
Efteråt har vi sett tydliga 
förbättringar där föräldrarna 
litar mer på professionell 
vårdpersonal under och 
efter graviditeten. 

Som minoritetsfadder har du bland 
annat varit med och sett till så att 
Keophet fick ett skolstipendium och 
två års utbildning till barnmorska. 
Hon tog sin examen i december 2016 
och förra året fick hon sitt första jobb! 
Keophet återvände till Bokeo-provinsen 
och jobbar nu på hälsokliniken i byn 
Namsan. Över 70 procent av Laos 
befolkning lever på landsbygden och 
tillgången till sjukvård är dålig. Keophet 
hoppas få ett jobb i sin hemby så 
småningom, men Namsan är också 
en avlägsen och fattig by som behöver 
barnmorskor som henne. 

– Många i byarna går fortfarande 
inte till kliniken när de är gravida eller 
ska föda – om de inte måste för att 
det blir problem under förlossningen. 
Jag hoppas att jag kommer att kunna 
uppmuntra fler gravida att komma hit och 
låta mig hjälpa till och rädda liv på både 
mammor och bebisar, säger hon.

Keophet är inte den enda som fått 
stipendium och tagit examen under året. 
Totalt 13 nyutexaminerade barnmorskor 
återvände till landsbygden för att ge fler 
kvinnor säkra förlossningar. 

P lan International arbetar i 
provinsen Bokeo i nordvästra 
Laos. Samhällena här ligger långt 

från det mesta och är på många sätt 
isolerade. Vårt fokus ligger på utbildning, 
hygien, tillgång till vatten och vård och 
stöd till mammor och små barn.

Under 
året har du bland

 annat bidragit 
till att:
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