Effektrapport 2016

Hej!
Det här är Barnfondens effektrapport för 2016 och vi hoppas att du uppskattar att läsa lite mer om hur vi använder våra resurser och om vad vårt arbete leder till. I den här rapporten berättar vi som vanligt först om hur
vi arbetar och sedan avslutar vi med att ge några konkreta exempel på effekter vi och våra givare bidragit till.
Barnfonden är en barnfokuserad organisation och vi är glada att vi har möjlighet att arbeta med barns rättigheter och utveckling ur ett helhetsperspektiv. Vi ser till hela barnet och de faktorer, personer och strukturer
som påverkar dem. Genom att arbeta i samma område en längre tid får vi möjlighet att följa utvecklingen
genom hela barndomen och se effekterna av att jobba integrerat med bland annat utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd.
Effektrapporten sammanställs en gång om året men vi berättar dagligen om vårt arbete även på webben och
som givare får du ytterligare information på mejl och i brevlådan.
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. Vi tar gärna emot synpunkter på effektrapporten så att vi kan
göra den ännu bättre och tydligare nästa gång.
Med vänliga hälsningar,
Martina Hibell
Programchef Barnfonden

Effektrapport 2016
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, institutioner och stiftelser i
Sverige.

I vilket organisatoriskt
sammanhang verkar ni?
Barnfonden är en del av det internationella nätverket ChildFund
Alliance. Alliansen består av elva barnfokuserade organisationer
från lika många länder. Tillsammans omsätter vi motsvarande cirka
fyra miljarder kronor. Medlemmarna 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 barnkonvention.
Barnfonden är främst en insamlingsorganisation. 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 huvudsakliga 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 långsiktiga
insatser som pågår parallellt. Till exempel 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 utvecklingsprogram. 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 omgivning. Det här sättet att arbeta
underlättar för långsiktig hållbarhet då det bygger relationer 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 möjligheter i en
föränderlig värld. Vi arbetar även med påverkansarbete mot beslutsfattare i Sverige och globalt, bland annat med såväl formulering som
implementering av utvecklingsmål som angår barn i FN:s Agenda
2030.
I framtiden vill vi arbeta ännu närmare våra partners och bidra till
att höja kvaliteten 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.

Vilken kapacitet och vilket kunnande
har ni för att uppnå era mål?
För att nå insamlingsmålen och säkerställa 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 kapaciteten hos lokala partners. Vi har även volontärer
som regelbundet bidrar till verksamheten, främst genom administrativt arbete.
Inom ChildFund Alliance har vi erfarenhetsutbyte 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 kontor i New
York knutit experter på barns rätt till trygghet och skydd och barns
deltagande till sin verksamhet.
På plats i länderna har våra samarbetspartners specialister inom
många olika områden, 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 volontärerna 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 personlig återkoppling till svenska givare och på så sätt öka
kunskapen och förståelsen för fattigdomsproblematik och utvecklingsfrågor. Långsiktigheten i ett fadderskap ger trygghet och
förutsägbarhet som i sin tur ger våra partners möjligheter att bygga
effektiva verksamheter som kan fortsätta i många år.

tabun. Däremot har vi kunnat se flera exempel på tonårsflickor
som genom stöd från Barnfondens verksamhet haft möjlighet att
gå kvar i skolan 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 mätmetoderna för att de ska vara så
tillförlitliga som möjligt. På Barnfonden har vi tät kontakt med våra
fokusländer. Vi arbetar för samarbeten 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.
Verksamheten i Sverige mäts mot budget och strategi för att se hur
långt vi har kommit under året.

Vad har ni åstadkommit så här långt?
Under 2015 inleddes ett arbete för att förbättra 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 resultatrapportering.

Hur vet ni om ni gör framsteg?
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 huvudsakliga 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 grundskolan, att
minska undernäring bland barn under fem 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 attitydförändring. I första
hand försöker vi och våra partners att använda så mycket befintlig statistik som möjligt, det vill säga mätningar 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 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 upplever förändringar i attityder och beteenden.
Det är även svårt att mäta tonårsgraviditeter 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

Barnfondens arbete genomförs i samarbete med våra partners
inom ChildFund Alliance och med danska BØRNEfonden. 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 2016 som inkluderar såväl insatser från
länder i stort som resultat från specifika projekt. Vi kan glädjande berätta om positiva effekter för barn i Dominica när vi nu lämnar området, om snabba siffror från Mali, Burkina Faso och Etiopien, om hur
vi arbetat med katastrofinsatser under året och två mer djupgående
exempel på projekt i Uganda och Burkina Faso som vi genomfört i
samarbete med Radiohjälpen. Alla våra projekt är möjliga tack vare
vår långsiktiga närvaro och nära relationer med barn, föräldrar och
lokala myndigheter. En närvaro som finns tack vare våra faddrars
trogna stöd.

Dominica
Efter många års hårt arbete har vi tillsammans inom ChildFund
lyckats säkerställa att alla barn i Dominica har tillgång till förskola.

Exempel på resultat från 2016
Mali
• 2 846 barn har fått födelsebevis.
• 43 000 barn och gravida kvinnor har
vaccinerats.
• 4 139 hem och skolor har fått fungerande
latriner.

Burkina Faso
• 15 hälsoklubbar har bildats på olika skolor för
att öka kunskapen bland unga om sexuell och
reproduktiv hälsa.
• 7 000 barn fick skolmaterial och betald skolavgift och därmed möjlighet att gå i skolan.
• 6 289 barn har fått födelsebevis.
• 434 hem och skolor har fått fungerande
latriner.

Etiopien
• 22 525 barn har fått förbättrad tillgång till
rent vatten.
• 495 flickor i årskurs 8 fått utbildning där de fått
lära sig mer om hygien och pubertet.
• 7 050 barn, gravida och ammande kvinnor
har fått behandling för sin undernäring.
• 3 950 ungdomar har fått utbildning i sexuell
och reproduktiv hälsa.

En stark början sätter scenen för en hälsosam utveckling under
hela livet. Barns erfarenheter i livmodern, som spädbarn och i tidig
barndom har stark påverkan på hur de kommer att utvecklas fysiskt,
kognitivt, emotionellt och socialt. För att barn ska komma igång,
förberedda för all inlärning och tillväxt framåt, behöver de näringsrik
mat, en säker miljö, säkra band med kärleksfulla vårdnadshavare
och mental stimulans. Barnfonden satsar mycket på att stödja barns
hälsosamma utveckling genom hela livet, men med olika insatser beroende på barnets ålder. Under de första åren ligger deras
värld i familjen. Föräldrar vill det bästa för sina barn och kan ibland
behöva hjälp och stöd att för att ge sina barn den bästa vård de kan.
Vårt stöd hjälper familjer att få tillgång till näringsrik mat, säkert
vatten och hälsovård. Vi utbildar vårdnadshavare om hälsa, sanitet
och barns rättigheter, vi bygger omgivningens medvetenhet om
behovet av att skydda barn, vi undervisar vårdnadshavare om vikten
av att ge stimulerande lärandemöjligheter, och vi erbjuder försörjningsmöjligheter som mikrolån och yrkesutbildning för att hjälpa
familjerna att bättre försörja sina barn.
Vi har länge betonat vikten av barns tidiga utveckling i våra program. När vi avslutade fyra decennier av arbete i Karibien i sommar,
visste vi att regionen hade förändrat sättet att stödja barn under de
första åren. Regeringen har nu samarbetat med företag och stiftelser
för att upprätthålla vårt Roving Caregiver Program, vilket ger hemoch samhällsbaserad utbildning och coaching till föräldrar och
vårdnadshavare. Som ett resultat börjar betydligt fler barn i skolan
friska och redo att lära sig. Dominica har nu gjort tidig barndomsutbildning tillgänglig för varje barn mellan tre och fem år.
Vi lämnar och vet att regionen är starkare och mer engagerad i
barns rättigheter och mer i stånd att skydda och vårda barndomen.
År av påverkansarbete och arbete med att utveckla standarder för
förskolor med hög kvalitet har skapat miljöer där barn har möjlighet
till en bättre framtid.

mödrar uppmärk-

Uganda
I Gulu i norra Uganda har vi med stöd av Radiohjälpen genomfört
ett projekt med fokus på att förebygga och minska spridningen av
HIV/AIDS. Vi har också arbetat med att ge stöd till drabbade familjer
och förbättra sjukvården i området.
Punena i Guludistriktet i norra Uganda består av 30 byar med
sex hälsocenter. Vid projektets början var det stor brist på utbildad
hälso- och sjukvårdspersonal och klinikerna var dessutom dåligt
utrustade. Det här påverkade möjligheterna att ge bra vård och
få kommuninvånare sökte sig till hälsocenter vid behov. Genom
projektet har hälso- och sjukvårdspersonal fått utbildning i att ge
rätt vård och stöd. Kliniker har fått en buffert av sjukvårdsmaterial,
såsom HIV-testsutrustning och mamma-kit. Kunskapen om hur man
skyddar sig och vart man ska vända sig för att få rätt hjälp har också
höjts i lokalsamhället genom informationsspridning.
Rapport från projektet visar på följande resultat:
• 1 321 blivande mödrar har fått mödravård, inklusive medicinsk
undersökning, vaccinationer, avmaskning och vitamintillskott. Dessa
kvinnor har också testats för HIV och fått rådgivning i hur de kan
skydda sig mot smitta. De kvinnor som testades positivt har fått råd
och stöd för att få rätt medicinsk hjälp.
• Under projektets gång drabbades området av ett malariautbrott.
4 659 barn har fått vård för malaria och andra barnsjukdomar både
av vårdpersonal på kliniker och genom hälsopersonal vid uppsökande arbete.
• 60 hälsoarbetare har fått utbildning för att kunna ge bättre vård,
råd och stöd till HIV-positiva barn, ungdomar och blivande mödrar.
De har också lärt sig att behandla barn för lindriga barnsjukdomar
eller slussa dem vidare till kliniker för läkarvård.
• Genom projektet har vi nått 1 487 ungdomar med information
om HIV/AIDS och sexuell och reproduktiv hälsoservice. Unga personer har nåtts genom utbildade ungdomar och ”kamratgrupper”
samt informationsarbete både i skolor och i byarna.
• 7 200 personer har fått rådgivning genom att deras respektive
har testats för HIV/AIDS eller deltagit i en stödgrupper. Dessa personer har också nåtts genom kampanjer i byarna eller genom att deras
barn behandlades för barnsjukdomar.
En mördravårdcentral har renoverats i ett av de hälsocenter som
omfattats av projektet. En säker mödravård och förlossning är en
central del i att förebygga spridning av HIV från mammor till barn.
I renoveringen ingick bland annat upprustning av byggnaden och
reparation av vattensystemet och belysning med solcellspaneler.
Renoveringen av kliniken bidrog till rena och säkra förlossningar och
dessutom en bättre och mer säker arbetsmiljö för sjukvårdspersonalen.
För att förebygga infektioner, som är en av de vanligaste orsakerna till mödradödlighet i Uganda, har 810 mamma-kits delats ut
till blivande mödrar. Dessa kit innehåller bland annat rena lakan,
handskar och ett kirurgiskt rakblad som behövs vid förlossningen.
Förutom en säkrare förlossning bidrar mamma-kiten till att fler

uppmärksammas på fördelarna med att föda på klinik och väljer
det alternativet framför en riskfylld traditionell förlossning.
I projeket har vi arbetat med att följa upp barn som föds med HIV
för att de ska få rätt sjukvård och minimera effekterna av smittan.
Vid projektets start fanns inte någon sådan uppföljning, men under
projektets gång har vi lyckats få med nästan alla berörda barn
i ett behandlingsprogram (49 av 56).
Det är vanligtvis svårt att få föräldrarna att delta i behandling på
grund av det stigma som omger HIV/AIDS, så det här ser vi som ett
mycket positivt resultat.
För att nå effekter har vår lokala partner arbetat nära både
hälsoklinikerna och lokala myndigheter. Genom att stärka lokala
strukturer har insatserna blivit väl förankrade och hållbara även efter
projektets slut. Det var lokala aktörer som definierade behoven och
med projektets stöd också genomförde aktiviteter.

För att få fler flickor i skolan behöver många aktörer engageras.
Vi har arbetat med tjänstemän, politiker, religiösa ledare, lärare,
rektorer, elever och föräldrar i Dalo för att mobilisera kring frågan
om flickors rätt till utbildning. Vi har också arbetat med att förstärka
strukturen och kapaciteten hos skolpersonal, beslutsfattare och
föräldragrupper.
• 40 lärare från 11 skolor har tränats i utbildningsmetodik och i att
främja flickors skolgång, däribland vilka särskilda behov flickor har i
skolmiljön.
• 6 byutvecklingskommittéer har utbildats om vikten av att skriva
in flickor i skolan och ge dem möjlighet att gå klart hela sin skolgång.
• 25 flickor har fått stipendium som täcker skolavgifter, cyklar och
lampor.
Utöver att främja flickors skolgång har vi även fokuserat på de
unga tjejer som av olika skäl aldrig börjat skolan, eller som tvingats sluta innan de gått klart. 100 tjejer som befinner sig utanför
skolsystemet har utbildats i entreprenörskap och genom funktionell
språkträning har deras läs- och skrivfärdigheter förbättrats. Syftet
med träningen har varit att stärka dem så att de själva kan skapa
inkomstgenererande aktiviteter.

Katastrofhjälp
Barnfonden är i första hand en organisation som arbetar långsiktigt men vi bistår också med humanitär hjälp vid katastrofer och har
möjlighet att agera snabbt när behovet finns.
Förra året inträffade den värsta torkan på flera decennier i
Etiopien och över 10 miljoner människor drabbades. I augusti 2016
beräknades 3,9 miljoner människor sakna tillgång till rent vatten
och 2,7 miljoner människor var vid samma tidpunkt undernärda till
följd av torkan.
I samarbete med ChildFund Alliance har vi gett stöd till en
katastrofinsats i Etiopien där vi bland annat arbetat med att:

Burkina Faso
I Burkina Faso börjar fler pojkar än flickor skolan. Det är också fler
pojkar som fullföljer hela sin grundskoleutbildning. I samarbete
med vår danska partner, BØRNEfonden, har vi genomfört ett projekt
i Dalo kommun för att främja flickors rätt till utbildning. Förutsättningarna att få flickor att börja skolan och fullfölja sin utbildning har
nu stärkts.
Tjejklubbar gör flickor mer engagerade i sina rättigheter. Det är en
samlingsplats där flickor kan stötta varandra vilket i sin tur motverkar avhopp från skolan. I vårt projekt i Dalo har 12 nya tjejklubbar
bildats och genom ekonomiskt stöd har de genomfört aktiviteter
som bland annat ökat kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa.

• dela ut mat till barn i skolor och förskolor samt till gravida, ammande kvinnor och äldre.
• ge kontantstöd till gravida och ammande kvinnor så att de kan
köpa vatten trots snabbt stigande priser.
• ge vattenreningstabletter till skolor och familjer.
• köpa in bränsle för att familjer ska kunna driva vattenreservgeneratorer.
Hundratals skolor tvingades stänga till följd av torkan. Vårt katastrofstöd har bidragit till att ordna barnvänliga platser där barn kan
få en trygg vardag med lek och aktivitet när skolan är stängd.
En viktig del av katastrofinsatsen har handlat om att intensifiera
arbetet med att sprida information och kunskap om vikten av god
hygien. Bristen på rent vatten gör att bakterier snabbt sprider sig
och ger upphov till diarré och andra vattenburna sjukdomar.

Kattsundsgatan 15, Box 4100, 203 12 Malmö
Postgiro: 901301-2 / 901301-0
Telefon: 040-12 18 85
E-post: info@barnfonden.se
Webbplats: www.barnfonden.se

