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Hej!

Barnfonden arbetar med barns rättigheter och utveckling ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. 
Ett stort personligt engagemang genomsyrar hela verksamheten, från kontakten med givare 
till arbetet i programländerna tillsammans med barn och familjer. Att de är med och plane-
rar och genomför utvecklingsarbetet är en förutsättning för verklig förändring. Allt vårt arbete 
utgår från barnens behov och vi försöker hela tiden hitta nya vägar till utveckling som gynnar 
dem. Målet är att lokala myndigheter och boende i områdena som får stöd så småningom 
ska ta över arbetet och själva driva utvecklingen vidare. 

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på Barnfonden 
via e-post info@barnfonden.se eller telefon 040-12 18 85. 
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Vad vill Barnfonden uppnå?

Vår vision är en värld där alla barn har 
möjlighet till en bättre framtid. 

Vi vet att barn som får gå i skolan och 
som skyddas mot våld och exploatering har 
bättre förutsättningar att påverka sin egen 
framtid. Likaså om de får vara friska och 
starka. Därför arbetar vi för att utsatta barn i 
Afrika, Asien och Latinamerika ska få tillgång 
till utbildning och hälsovård. De ska även 
skyddas från våld och utnyttjande. 

Vi vet att en förutsättning för att kunna 
skapa hållbar utveckling för utsatta barn 
är att arbeta långsiktigt tillsammans med 
barnen själva och det omgivande samhället. 
Det är viktigt att barnens familjer kan försörja 
sig själva. Vårt arbete präglas av personligt 
engagemang och fokus på resultat, både i 
programländerna och på kontoret i Malmö. 
Våra projekt finansieras genom insamling av 
medel från privatpersoner, företag, institutio-
ner och stiftelser i Sverige. 

I vilket organisatoriskt  
sammanhang verkar ni?

Barnfonden är en del av det internationella 
nätverket ChildFund Alliance. Alliansen be-
står av elva barnfokuserade organisationer 
från lika många länder. Tillsammans omsätter 
vi motsvarande cirka 4 miljarder kronor. Med-
lemmarna är självständiga organisationer 
samtidigt som vi är partners och har ett tätt 
samarbete och gemensamma riktlinjer för 
bland annat ekonomi och verksamhet i fält. 
Våra gemensamma hörnstenar; utbildning, 
hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet 
och skydd grundar sig på FN:s barnkonven-
tion. 

Barnfonden är främst en insamlingsorgani-
sation. Vi har ingen egen personal på plats 
i länderna vi stödjer, stödet implementeras 
av våra partners i programländerna. Vi 
bidrar med ekonomiska medel och med vår 
kompetens och erfarenhet till projekt i Afrika, 
Asien och Latinamerika.  

Inom alliansen har Barnfonden två huvud-
sakliga samarbetspartners; amerikanska 
ChildFund International och australiska 
ChildFund Australia. Vi samarbetar även med 
en partner utanför alliansen, den danska 
organisationen BØRNEfonden.

Vilka strategier har ni 
för att uppnå era mål?

I programländerna arbetar vi och våra 
partners utifrån ett helhetsperspektiv. För att 
skapa hållbar utveckling krävs flera långsik-
tiga insatser som pågår parallellt. Till exem-
pel så kan en satsning på att öka antalet 
barn som går i skolan inte lyckas om vi inte 
samtidigt arbetar på andra fronter. Det krävs 
att föräldrarna förstår vikten av undervisning 
och att de ha råd att låta sina barn gå i 
skolan. Barnen kommer inte heller att kunna 
tillgodogöra sig undervisningen om de är 
undernärda eller sjuka i t.ex. malaria eller 
vattenburna sjukdomar som diarré. 

Barnfonden stödjer som regel aldrig 
isolerade projekt i programländerna, alla 
insatser är knutna till större utvecklingspro-
gram. När vi börjar arbeta i ett nytt område 
görs ett långsiktigt åtagande för att stärka 
de boende genom bland annat utbildning 
och kompetensutveckling. Vi vill skapa 
verklig och hållbar förändring i området 
och en förutsättning för att det ska lyckas 
är familjernas vilja att delta i planering och 
utförande av arbetet i projekten. På sikt är 
tanken att byar och samhällen helt ska 
kunna överta arbetet i egen regi. 

Vi arbetar även aktivt för att barn och 
ungdomar själva ska vara viktiga aktörer 
och pådrivare i förändringsarbetet och ta 
ansvar i frågor som rör dem och deras om-
givning. Det här sättet att arbeta underlättar 
för långsiktig hållbarhet då det bygger rela-

tioner och skapar ett ömsesidigt förtroende. 
Utvecklingsarbetet vinner legitimitet både 
hos lokala myndigheter och organisationer 
och hos framtidens beslutfattare, barnen. 

På plats i Sverige arbetar Barnfonden 
med att öka våra intäkter och utveckla 
insamlingsarbetet så att vi kan göra ännu 
större skillnad. Vi arbetar på att effektivisera 
vårt dagliga arbete och vill bli ännu bättre 
på att svara på förändringar och möjlig-
heter i en föränderlig värld. Vi arbetar även 
med påverkansarbete mot beslutsfattare i 
Sverige och globalt, bland annat med såväl 
formulering som implementering av utveck-
lingsmål som angår barn i FN:s Agenda 
2030. 

I framtiden vill vi arbeta ännu närmare 
våra partners och bidra till att höja kvali-
teten på programarbetet ytterligare. Vi vill 
också förbättra återrapporteringen till våra 
givare om effekten av vårt arbete.

Våra givare är privatpersoner, företag, 
organisationer och stiftelser. Majoriteten av 
givarna är personliga faddrar till ett barn. 
Personliga faddrar bidrar både till ett barns 
framtid och till utvecklingen i hela det 
samhälle där fadderbarnet bor. Givarna 
får möjlighet att följa både det enskilda 
barnet och hela det omgivande samhällets 
utveckling genom brev och rapporter både 
från barnet, projektet och från oss och våra 
partners. 



hembesök och genomföra intervjuer med 
individer som är involverade i arbetet. Det är 
viktigt att prata direkt med barn, ungdomar, 
föräldrar och andra centrala personer om 
hur de ser på utvecklingen och hur de upp-
lever förändringar i attityder och beteenden.

Det är även svårt att mäta tonårsgravidite-
ter som är en indikator för reproduktiv hälsa. 
Det är i en del länder svårt att få tag på 
tillförlitlig data, både på nationell och lokal 
nivå, på grund av kulturella tabun. Däremot 
har vi kunnat se flera exempel på tonårs-
flickor som genom stöd från Barnfondens 
verksamhet haft möjlighet att gå kvar i sko-
lan och vidareutbilda sig istället för att giftas 
bort som deras föräldrar tidigare planerat. 

Hela ChildFund Alliance genomsyras av 
synen att barn ska få vara barn och ha 
möjlighet att utvecklas. Vi arbetar hela tiden 
med att förbättra och effektivisera mätmeto-
derna för att det ska vara så tillförlitliga som 
möjligt. På Barnfonden har vi tät kontakt 
med våra fokusländer. Vi arbetar för samar-
beten där vi blir inkluderade i processer och 
får ett givande och effektivt utbyte. Vi mäter 
inte de här resultaten men följer upp och 
diskuterar dem internt och externt.  Verk-
samheten i Sverige mäts mot budget och 
strategi för att se hur långt vi har kommit 
under året. Insamlingsintäkterna mäts mot 
budgetmål och kampanjer och insamlings-
former utvärderas löpande.  

Vad har ni åstadkommit 
så här långt?

Under 2015 inleddes ett arbete för att för-
bättra strukturen för kontroll och uppföljning 
i våra nio fokusländer. Åtgärderna innebär 
ett stärkt samarbete med partners som gör 
det lättare för oss att påverka innehållet i 
programarbete och bidra till ökad effektivitet 
och högre kvalitet på insatser och resulta-
trapportering.  

Insamlingen i Sverige 2015 var i stort sett 
detsamma som 2014, vilket var under prog-
nos och därmed en besvikelse. Barnfonden 
arbetar alltid för att öka insamlingen för att 
kunna ge fler barn möjlighet till en bättre 
framtid. 

Barnfondens arbete genomförs i samar-
bete med våra partners från bland annat 
ChildFund Alliance och danska Børnefon-
den. I det här avsnittet presenterar vi resultat 
som vi har nått tillsammans. Barnfondens 
roll kan variera från att vara enskild finansiär 
till att finansiera hela kärnverksamheten i 
ett område. Här presenteras ett axplock av 
våra resultat från 2015 som inkluderar såväl 
insatser från länder i stort som resultat från 
specifika projekt. 

Mali och Burkina Faso

I Mali och Burkina Faso samarbetar Barn-
fonden med den danska organisationen 
BØRNEfonden. Under 2015 nåddes totalt 
866 451 personer av våra insatser i länder-
na. Bland annat via stödet av cirka 24 400 
faddrar.

 
En metod vi använder i Mali är att etable-

ra skolaffärer där skolmaterial säljs till klart 
rabatterade priser. Att skolan inte har någon 
avgift betyder inte att det är gratis att gå i 
skolan. De fattigaste familjerna har inte råd 
att köpa det skolmaterial och uniformer som 
krävs vilket riskerar barnens utbildning.

Vi köper in stora partier vilket gör det 
billigare och subventionerar priserna de 
första åren. För att inte skapa beroende gör 
vi samtidigt en plan för hur skolaffärerna ska 
hanteras helt av skolledningen. 

Skolmaterial som köptes in i Mali 2015
• 273 298 skrivböcker
• 274 058 pennor
• 21 804 geometrikit
• 27 289 linjaler
• 8 028 griffeltavlor
• 5 142 kartonger vita kritor
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Vilken kapacitet och 
vilket kunnande har ni 
för att uppnå era mål?

För att nå insamlingsmålen och säkerstäl-
la att de insamlade medlen används på 
bästa sätt och för att kunna ge service och 
information till givarna arbetar 13 personer 
heltid på Barnfondens kontor i Malmö. Inom 
personalgruppen finns gedigen kunskap 
om insamling och ekonomi, kommunikation 
och programarbete. Det gör att vi kan bidra 
till att förbättra innehåll i utvecklingsprojekt 
och arbeta med att stärka kapacitet hos 
lokala partners. Vi har även volontärer som 
regelbundet bidrar till verksamheten, främst 
genom administrativt arbete.

Inom ChildFund Alliance har vi erfaren-
hetsutbyte och kompetensutbildningar 
på flera olika nivåer, i form av regelbundet 
återkommande möten. För att kunna öka 
våra intäkter och utveckla vår verksamhet 
har vi anställt en handläggare som främst 
arbetar med ansökningar till EU. Inför arbetet 
med att realisera Agenda 2030, FN:s globala 
utvecklingsmål, har ChildFund Alliance kon-
tor i New York knutit experter på barns rätt till 
trygghet och skydd och barns deltagande 
till sin verksamhet. 

På plats i länderna har våra samarbets-
partners specialister inom många olika om-
råden, som t.ex. barns utveckling, rättigheter, 
hälsa, utbildning och försörjning. Nästan all 
personal i länderna anställs lokalt för att ta 

tillvara och utveckla lokala erfarenheter och 
kunskaper. Utöver den personal som avlönas 
genom Barnfondens partners finns också 
många lokala volontärer som ser till att alla 
aktiviteter kan genomföras. Det är volontä-
rerna som gör det möjligt för oss att ha en 
personlig relation till väldigt många av de 
barn och familjer som våra insatser stödjer.

Genom det personliga fadderskapet 
har vi en unik möjlighet att ge en person-
lig återkoppling till svenska givare och på 
så sätt öka kunskapen och förståelsen för 
fattigdomsproblematik och utvecklingsfrå-
gor. Långsiktigheten i ett fadderskap ger 
trygghet och förutsägbarhet som ger våra 
partner möjligheter att bygga effektiva verk-
samheter som kan fortsätta i många år.

 

Hur vet ni om ni gör fram-
steg?

Våra respektive partners ansvarar för att 
mäta resultaten av verksamheten samtidigt 
som vi har en tät dialog med dem om mål 
och uppföljning. Barnfondens tre huvudsak-
liga partners har alla fokus på att barn ska 
få en bättre framtid men arbetar med något 
olika metoder. Därför skiljer sig ibland sätten 
att mäta resultat. Exempel på mål kan vara 
att öka antalet barn som går klart grund-
skolan, att minska undernäring bland barn 
under 5 år, att öka tillgången till toaletter 
och rent vatten, att fler ungdomar ska ha 
jobb som inte skadar dem, och att fler barn 
ska ha en födelseattest.

Resultatet mäts på både kort och lång sikt. 
Ett antal tecken på förändring följs upp varje 
år medan mer långsiktiga effekter mäts vart 
tredje eller femte år. Exempel på sådant som 
mäts på lång sikt är;

• Antal barn som skrivs in respektive går
färdigt grundskolan
• Antal barn som vaccineras 
• Antal kvinnor som föder barn med hjälp
av utbildad personal
• Antal barn som är undernärda
• Tillgång till rent vatten 
 

Bland det som är svårast att mäta är attityd-
förändring. I första hand försöker vi och våra 
partners att använda så mycket befintlig 
statistik som möjligt, det vill säga mätning-
ar som redan görs, eftersom detta är mest 
kostnadseffektivt. Den befintliga statistiken 
behöver dock ofta kompletteras med egen 
datainsamling. Här ingår bland annat att 
söka i register, granska mötesprotokoll, göra 



6  7

 

Genom olika aktiviteter för att nå barn 
på landsbygden med hälsoinsatser har vi 
bland annat i Mali lyckats hjälpa över 3 000 
barn att återhämta sig från undernäring 
och 32 065 barn under 2 år har fått grund-
läggande vaccinering. I Burkina Faso har 
vi bland annat bidragit till att antalet barn 
som undersökts för undernäring ökat från  
57 000 år 2014 till 80 000 år 2015, och att 
antalet undernärda barn har minskat från  
1 931 år 2014 till 1 156 år 2015 – en minsk-
ning med 40 procent.   

Mali har en ung befolkning där drygt hälf-
ten är under 18 år (Unicef). Arbetslösheten 
är utbredd och är ett stort hot mot landets 
utveckling. Vi har jobbat med yrkesutbild-
ningar som 2015 fullföljdes av 165 ungdo-
mar. De flesta av dem har nu antingen jobb 
eller har startat eget. Några har studerat 
vidare. 

Uganda
I Uganda har Barnfonden och ChildFund 

flera olika projekt. Totalt är det ungefär  
30 000 faddrar från olika länder i alliansen 
som stödjer arbetet här, varav 1 700 är från 
Barnfonden. Under perioden 2011-2015 
ökade  andelen kvinnor som föder barn 
med hjälp av utbildad personal från 55 till 
78 procent. Förra året fick 711 gravida kvin-
nor så kallade ”mama kits” bestående av 
plastlakan, rakblad, bomull, tvål, handskar, 
navelsträngstråd, handduk och hälsokort 
till barnet. Ett sådant kit är en förutsättning 
för att kvinnan ska få föda på klinik, något 
som ökar chansen för mamma och barn att 
överleva förlossningen. Dessutom minskar 
risken för att infektioner som till exempel HIV 
ska föras vidare från mamman till barnet. 
Andra exempel på mätbara effekter i våra 
projektområden är:

• Andelen ungdomar med ett yrke som
inte skadar eller exploaterar dem har ökat
från 25 till 30 procent under perioden
2011-2015.
• Tillgången till rent vatten i hemmet har
ökat från 72 till 99 procent under perioden
2013-2015.
• Andelen barn (3-5 år) som går i förskola
har ökat från 28 till 37 procent under 
perioden 2011-2015.
• Tonårsgraviditeter har minskat från 41 till
28 procent under perioden 2011-2015.
• Förra året har 8 431 barn i de mest 
svårtillgängliga områdena  kunnat 
vaccineras.
• Förra året har 210 fall av undernäring
hos barn under fem diagnostiserats och
behandlats.

Könsstympning och andra övergrepp, 
Etiopien 

Cirka 100-140 miljoner kvinnor världen 
över lever med konsekvenser av könsstymp-
ning och 3,3 miljoner flickor riskerar att 
drabbas varje år (WHO 2012, Understanding 
and addressing violence against women). 
Ingreppen sker ofta under förhållanden 
med undermålig hygien och följderna kan 
bli svåra: cystor, fistlar, infektioner, problem 
att kissa, komplikationer vid förlossningar 
där både mammans och barnets liv sätts 
på spel. 

Könsstympning är ett farligt övergrepp 
som kränker flickors och kvinnors rättigheter 
och försämrar deras hälsa. I Siltie i centra-
la Etiopien har Barnfonden, med stöd av 
Världens Barn genom Radiohjälpen, arbetat 
mot könsstympning och andra skadliga 
traditionella sedvänjor i många år. 

En extern utvärderingen visar bland annat
följande resultat:

• Andelen flickor som uppger att de är
könsstympade har minskat från 81 till 57
procent.
• Andelen föräldrar som vill omskära sina
döttrar har minskat från 46 till 5 procent.
• Vi har lyckats ändra djupt rotade 
attityder och fördomar om könsstympning.
• Vi har ökat kunskapen om 
hälsoriskerna med könsstympning och
bidragit till att lokala lagar och 
skyddsmekanismer har tagits fram.
• Snittåldern för när flickor gifter sig har
höjts från 17,2 år till 18,6 år.
• Barn som utsätts för våld har minskat
från 64 till 32 procent i hemmet och från
44 till 20 procent i skolan.
• En policy mot sexuella trakasserier har
antagits i samtliga skolor i distriktets 41
kommuner.
• Distriktsmyndigheter har ålagt samtliga
kommuner att varje kvartal rapportera om
hur de arbetar för att skydda barn mot
olika övergrepp.
• Antalet fällande domar för brott koppla-
de till skadliga traditionella sedvänjor
har ökat från 47 till 80 procent (från 37
domar på 79 rapporterade fall till 73 
domar på 91 rapporterade fall).

 

En flicka i Mali visar stolt upp sin födelseattest. 



Barnäktenskap, Kenya

I Maasaiområden i Kenya lovas flickor 
bort för äktenskap redan innan de föds. 
Genom ett bindande socialt kontrakt, eller 
“bokning”, lovar fadern bort sin ofödda dot-
ter till en man i sin egen generation mot en 
hemgift ofta bestående av boskap. Man-
nen får tillgång till den ”bokade” flickan 
ungefär 10-15 år senare, efter att hon blivit 
könsstympad.

I samarbete med lokala partners har 
ChildFund Kenya introducerat en metod där 
flickor istället ”bokas” för utbildning. Då ingår 
partners sociala kontrakt med föräldrarna 
om att skicka flickan till skolan. Våra partners 
hjälper till med de kostnader utbildningen 
medför och har till och med internatskolor 
för att säkerställa flickornas tillgång till, och 
säkerhet i, skolan.  Tack vare den här meto-
den har tusentals flickor fullföljt högstadiet. 

På så vis är metoden en framgång. För 
att komma till rätta med problemen på 
lång sikt krävs mer djupgående sociala 
förändringar. I vårt fortsatta arbete kommer 
vi mer direkt angripa orsakerna till att barn 
lovas bort före födseln. Vi kommer att arbeta 
med könsnormer och rättigheter och rikta 
oss mot både föräldrar och det omgivande 
samhället.

Samtidigt bidrar den nya typen av ”bok-
ningssystem” indirekt till utvecklingen på 
följande sätt.  

1. Genom att tydligt signalera vikten av 
flickors utbildning bidrar vi till att påverka 
attityder positivt. 

2. Att utbilda flickor är att utbilda en na-
tion. Varje år en flicka går i skolan har stor 
betydelse för flera generationer. Utbildade 
flickor gifter sig och skaffar barn senare, prio-
riterar sina barns utbildning och är med och 
driver utvecklingen framåt i sina byar.

Födelseattester, Kambodja

Enligt UNICEF (2014) saknar nästan 
hälften av alla barn under fem år i världen 
en födelseattest och därmed en identitet. 
Det handlar om 290 miljoner barn som inte 
existerar inför lagen. Den som inte finns inför 
lagen kan inte ta sin examen, kan inte kräva 
sin rätt till sjukvård, kan inte få stöd efter ett 
övergrepp, kan inte rösta, kan inte öppna ett 
bankkonto eller få ett pass. Personen kan 
inte heller bevisa sin ålder för att inte tvingas 
in i barnäktenskap eller barnarbete och 
heller inte anmälas saknad. Vi vet att de här 
barnen finns, men de existerar inte formellt. 

I Chhloungdistriktet i centrala Kambodja 
har Barnfondens arbete gjort stor skillnad. 
Vid projektets start hade bara ett av fyra 
barn födelseattester, men under projektets 
gång har vi kunnat se en ökning till hela 
90 procent. Rektorer och lärare berättar om 
att barn i skolåldern nu i betydligt högre 
utsträckning än tidigare har en födelseattest 
när de registrerar sig i skolan. Lokalbefolk-
ningen har fått bättre kunskap om värdet 
av födelseattester och förvarar dem säkert 
så att de inte förstörs i översvämningar eller 
försvinner. 

 

Mödravård, Etiopien

Ett par timmar söder om Addis Abeba, i 
regionen Oromia, har Barnfonden med stöd 
av Musikhjälpen arbetat för att se till att fler 
kvinnor ska överleva sin graviditet. Projektet 
har nått 24 424 personer direkt och ytterliga-
re 10 220 personer indirekt. 

Projektet genomfördes i två områden 
och slututvärderingen visade bland annat 
följande resultat:

Den absolut största framgången har varit 
i arbetet med att förbättra mödravården. 
Vårdpersonal på kliniker, hälsoarbetare som 
arbetar både uppsökande och på kliniker 
och myndighetspersoner har fått utbildning 
om kontroller, säker förlossning och efter-
vård/efterkontroller. Klinikerna har också 
försetts med material för att kunna ge bättre 
vård. Fokus har varit på mammorna men 
insatser för barnen har också gjorts. Vi ser 
t.ex. att allt fler barn blir vaccinerade. Fortfa-
rande är det dock många kvinnor som inte 
föder på klinik och en av anledningarna är 
att klinikerna inte är rustade att ta emot det 
snabbt stigande antalet. En ny hälsoklinik är 
på gång i området och vi följer utveckling-
en och myndigheternas ansvarstagande.

En stor del av arbetet har bestått i att spri-
da information om vikten av mödravård och 
att föda på klinik, eller åtminstone med utbil-
dad vårdpersonal. Allt fler kvinnor väljer att 
föda på klinik och uppger att de är nöjda 
och trygga med vården de får. Vid slututvär-
deringen uppgav både kvinnorna och de-
ras familjer att de fick ett professionellt och 
tryggt bemötande, att vårdpersonal hade 
kunskap och att de tog hänsyn till traditio-
ner såsom den etiopiska kaffeceremonin. 
Den gjorde att många kvinnor kände sig 
mer hemma och avslappnade.

Ett gediget informationsarbete har skett i 
ungdomsgrupper där deltagarna produce-
rat material som posters och flygblad för att 
sprida information om sexuell och repro-
duktiv hälsa. Många unga vill inte gå till 
de offentliga hälsoklinikerna med ärenden 
kopplade till sexualitet eftersom de ofta be-
möts respektlöst och inte känner sig trygga. 
Därför har vi försett ett ungdomscenter med 
bland annat kondomer och graviditetstester. 

På centret finns nu till exempel tillgång till 
rådgivning, tester för sjukdomar och gravi-
ditet, preventivmedel och tillgång till säkra 
aborter. Personalen har blivit utbildad i hur 
de ska bemöta ungdomar och för att kun-
na ge mer professionell service som ungdo-
marna känner sig trygga med och där de 
får relevant information. Slututvärderingen 
visar att ungdomarna har ökad kunskap 
och användning av kondomer visar på en 
utveckling mot förändrat beteende. 

I Chhloungdistriktet, Kambodja har Barnfondens projekt  
medverkat till att hela 90 % av barnen har ett födelseattest.  
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Globalt påverkansarbete

Vårt internationella nätverk ChildFund 
Alliance var med och arbetade för att på-
verka innehållet i Agenda 2030. Det arbetet 
bidrog bland annat till delmål 16.2 om att 
exploatering, trafficking och alla former av 
våld och tortyr av barn inte får förekom-
ma. Delmålen som handlar om barns rätt 
till trygghet och skydd kommer att följas 
upp av ChildFund Alliance för att säkra 
att det verkligen sker förändringar till det 
bättre, som barn upplever och kan berätta 
om. Barnfonden har också varit delaktig i 
kampanjen att eliminera våld mot barn här 
i Sverige.

Barnfondens katastrofhjälp

Barnfonden är i första hand en organisa-
tion som arbetar långsiktigt men vi bistår 
också med humanitär hjälp vid katastrofer 
och har möjlighet att agera snabbt när 
behovet finns. 

Flyktingströmmen till Europa under framför 
allt sommaren och hösten ledde till att vi 
tog beslutet att samarbeta med det interna-
tionella nätverket Terre des Hommes för att 
bistå barn och familjer på väg genom Ma-
kedonien och Serbien till Tyskland och Sve-
rige. Vi gick också in och stöttade insatser 
i områden där vi är verksamma i Etiopien, 
efter larmrapporter om torka och hung-
ersnöd. I Burma och Indien har vi bidragit 
med katastrofhjälp för att stödja barn och 
familjer som drabbats av översvämningar 
orsakade av häftiga monusregn. 

Filipinerna 

Med hjälp av Radiohjälpen genomfördes 
återuppbyggande insatser i Filippinerna 
efter tyfonen Haiyan. Målet med insatserna 
var att stötta unga och familjer att bygga 
upp affärsverksamheter och återfå försörj-
ningsmöjligheter efter att butiker och annat 
totalförstörts. 

De fick stöd från affärsrådgivare att ta 
fram fungerande och hållbara affärsverk-
samheter, hjälp att skaffa försäkringar och 
öppna bankkonton. Deltagarna utbildades 
i riskminimering för öka motståndskraften 
inför kommande katastrofer.  De fick även ett 
slags uppstartsstöd. 

Exempel resultat:

• Samtliga 306 deltagare har lyckats 
återställa sina affärsverksamheter.

• 390 arbetstillfällen skapades.

• Samtliga deltagare har öppnat bank-
konton och 92 procent har börjat spara
regelbundet, vilket gör det lättare att få
lån.
 
• Samtliga deltagare har bättre bered-
skap för kommande katastrofer och har
tagit fram planer för hur verksamheten
säkras. Exempel på åtgärder är säkrare
förvaring, alternativa leverantörer och
medlemskap i kooperativ och nätverk.

• Samtliga deltagare har tecknat försäk-
ringar både för verksamheten och sig
själva. 

Barnvänliga platser

Barnvänliga platser är skyddade områden 
med organiserade aktiviteter som ger barn 
möjlighet att leka, lära och få psykosocialt 
stöd. Platserna ger barnen skydd mot över-
grepp och olyckor. Barn som deltar lär sig 
allt från personlig hygien till grundläggande 
matematik i en trygg miljö. 

Här får barnen hjälp att få ordning på 
den kaotiska tillvaron och en känsla av 
normalitet, och föräldrarna får en möjlighet 
att hitta tillbaka till vardag och att återupp-
bygga sin tillvaro.

Barnfonden har varit med och skapat  
barnvänliga platser i Nepal, Filipinerna och 
Makedonien.  Tidigare har vi kunnat mäta 
positiva effekter av den här typen av insat-
ser i Indonesien och Uganda. 

Våra mätningar visar positiva sociala ef-
fekter för de barn som deltar. De interagerar 
mer med kamrater och löper mindre risk att 
bli ensamma. 
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