
 Flicka i Cox’s Bazaar, Bangladesh. Foto: Radiohjälpen 

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD FÖR ALLA VÄRLDENS 
BARNS RÄTT TILL HÄLSA, SKOLA OCH TRYGGHET 
För oss i Världens Barn-familjen är det självklart att alla barn ska ha samma förutsättningar, 

och att rätten till hälsa, skola och trygghet efterlevs – oavsett var i världen du föds. Därför 

går Radiohjälpen, Sveriges Television, Sveriges Radio P4 och Utbildningsradion ihop med 

svenska organisationer från civilsamhället och tiotusentals frivilliga för att bidra till förändring. 

Här och nu, idag och imorgon. För världens barn.  



Nu är insamlade medel från Världens Barn 2019 beviljade. Tack vare alla som engagerat sig 

i insamlingen kan nu 29 projekt arbeta världen över för att stärka barns rätt till hälsa, skola 

och trygghet – där det behövs som mest. Totalt väntas ca 900 000 människor nås direkt 

genom projektens aktiviteter, varav ungefär 360 000 är barn och unga. På sikt nås ännu 

många fler än så, tack vare det arbete som sker och som skapar långsiktiga förändringar i 

samhället. Här kan du läsa mer om projekten som beviljats för att stärka barns rätt till hälsa, 

skola och trygghet. 

CORONAPANDEMIN OCH VÄRLDENS BARN 
I och med den rådande pandemin är insamlingen för Världens Barn viktigare än någonsin. 

När pandemin sprids till de mest sårbara samhällena blir konsekvenserna stora för barn i 

utsatthet. Vi på Radiohjälpen månar här om vårt löfte till världens mest utsatta barn och 

säkerställer därför, ihop med våra partnerorganisationer, att flexibilitet kan råda för att 

verkligen nå fram trots alla utmaningar.  

Ett varmt tack för er insats.  

ALLA BARNS RÄTT TILL HÄLSA 
Varje dag dör 15 000 barn under fem år. Ofta på grund av brist på vatten och sanitet. Projekt 

med stöd från Världens Barn fokuserar bland annat på att tillgodose grundläggande 

hälsobehov genom att säkerställa tillgången till näringsriktig mat, rent vatten och sanitet, och 

på att arbeta med psykosocialt stöd.   

  Barn vaccineras i Jemen. Foto: Unicef 



Här kan du läsa om de projekt som arbetar för världens barns rätt till en god hälsa. 

Läkare utan Gränser i Sydsudan, 2 000 000 SEK 
Konflikten i Sydsudan har pågått under flera år och behovet av sjukvård är stort. Till följd av 

konflikten befinner sig miljontals människor på flykt inom landet. När sjukvårdssystem 

(liksom resten av samhället) försvagas av en konflikt, samtidigt som så många människor 

tvingas på flykt innebär det stora påfrestningar för både befolkning och de sjukhus som 

fortfarande fungerar – särskilt om många människor samlas på en och samma plats.  

I Jonglei-distriktet, det område i nordöstra Sydsudan där Läkare utan Gränser arbetar finns 

ett enda sjukhus. Läkare utan Gränsers verksamhet fokuserar särskilt på att förbättra hälsan 

för barn under fem år genom att behandla och förebygga malaria, undernäring och 

sjukdomar som kan botas med vaccin. I projektet ingår även stöd för sexuell och reproduktiv 

hälsa och rättigheter, samt vård till människor som drabbats av sexuellt våld i konfliktens 

spår.  

Afrikagrupperna i Mocambique, 1 538 824 SEK och 958 839 SEK (två projekt) 
Rätten att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet som långt ifrån alltid 

efterlevs. I Mocambique är det många kvinnor och flickor som inte tillåts bestämma själva 

om, hur och när de ska bilda familj och skaffa barn, till exempel. Många gifts bort som barn, 

vilket gör att många också blir gravida som mycket unga. Könssjukdomar såsom HIV/Aids är 

vanligt förekommande. HIV/Aids omges dessutom av stigma och många som bär på 

sjukdomen utsätts för diskriminering. 

Afrikagrupperna arbetar därför med två separata projekt i olika delar av landet, för att på ett 

brett plan stärka ungdomars och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och 

rättigheter. Projekten genomförs tillsammans med nationella ungdomsorganisationer. Ett av 

projekten sker i samarbete med organisationen AMODEFA, och innehåller bland annat en 

rad utbildningar för att bryta stigma och öka medvetenheten om såväl risker som rättigheter. 

Dessutom stärker projektet den sexuella hälsan hos målgruppen genom HIV-tester, 

familjerådgivning, säkra aborter och behandling av könsjukdomar. Arbetet riktar sig även 

särskilt till ungdomar med synnedsättning och andra former av funktionsnedsättningar. 

Det andra projektet arbetar för att stärka framför allt flickors sexuella och reproduktiva hälsa 

och rättigheter. Genom informationsspridning, föreläsningar och diskussionsträffar med 

mera motverkar projektet bland annat spridningen och effekterna av sexuellt överförbara 

sjukdomar. Det övergripande målet är att bidra till en ökad jämställdhet mellan flickor och 



pojkar. Projektet genomförs i samarbete med studentorganisationen UNDE, som jobbar över 

hela landet med att guida ungdomar och stödja deras rättigheter, sprida kunskap och 

utveckla idéer för en starkare utbildning. 

Svenska Röda Korset i Somalia, 3 417 404 SEK 
Somalia har under två decenniers tid lidit svårt av fattigdom, väpnad konflikt och politisk 

osäkerhet. Till följd av detta är mer än hälften av befolkningen i behov av stöd för att 

tillgodose sina grundläggande humanitära behov (dvs. de behov som måste tillgodoses för 

en persons överlevnad och värdighet) mycket stora. Undernäring, bristande tillgång till rent 

vatten och otillräcklig sjukvård är några av de mest akuta problemen. Dödligheten bland 

barn under 5 år är tredje högst i världen, och så många som en sjundedel av alla barn dör 

innan de hunnit fylla fem år. 

Svenska Röda Korset kan tack vare Världens Barn stödja sju kliniker i områdena Puntland 

och Somaliland för att ge vård till mödrar, nyfödda och barn i svårtillgängliga samhällen. I 

dessa områden bor många internflyktingar som tvingats fly på grund av konflikterna i landet, 

och behovet av sjuk- och hälsovård är stort. Fyra av klinikerna är mobila och kan därför ge 

vård till flera samhällen genom att flyttas från olika platser – på så vis kommer vården fram 

till människor i behov av den, när de behövande inte själva kan ta sig till vården. Totalt 

förväntas närmare 152 000 människor (varav ungefär hälften är barn) att nås av detta viktiga 

arbete. Detta tack vare era bidrag och insatser för Världens Barn. 

Läkarmissionen i Demokratiska Republiken Kongo, 2 497 663 SEK 
De östra delarna av DR Kongo befinner sig sedan många år i en utdragen humanitär 

katastrof, mycket på grund av väpnat våld och politisk oro. Behoven av stöd och vård är 

därför mycket stora, och barn är bland de mest utsatta. Många föds in i svält och fattigdom. 

Läkarmissionen arbetar därför tillsammans med Panzisjukhuset i regionen, för att rädda och 

skydda barns liv. Genom att säkerställa en god förlossningsvård och ge stöd till nyfödda och 

deras mödrar förbättras hälsan och möjligheterna för mammor och barn. Projektet erbjuder 

tillgång till familjeplanering, information och stöd kring näringsriktig kost. På samma gång 

stärks sjukhusets kapacitet, kvalitet och motståndskraft för att kunna ge invånarna i området 

en trygg och säker vård även i framtiden. 



The Hunger Project Sverige i Ghana, 1 850 000 SEK 
Utifrån sett är Ghana ett medelinkomstland som är rikt på naturresurser. Trots det är 

omkring 60 procent av landets befolkning låginkomsttagare, framför allt på landsbygden där 

det finns djupa fattigdomsfickor. Många saknar helt tillgång till sjukvård, och undernäring är 

ett utbrett problem. Undernäring under graviditeten ökar risken för tillväxtfel, kroniska 

sjukdomar och tidig död. Barna- och mödradödligheten i Ghana är därför relativt hög. Globalt 

dör 3 miljoner barn till följd av undernäring varje år, varav hälften inte hinner fylla fem år.  

The Hunger Project Sverige arbetar på landsbygden i östra Ghana för att bryta kronisk 

hunger och förbättra hälsan för barn och deras mammor. Projektet fokuserar framför allt på 

små barns utveckling, från magen och under deras första två år i livet, eftersom denna 

period i livet är helt avgörande för ett barns fortsatta utveckling. Genom sina projekt bygger 

de också starka lokalsamhällen som själva kan fortsätta förändra och på lång sikt. På de 

center som skapas erbjuds hälsovård på en klinik och diskussionsträffar kring jämställdhet, 

näringsriktig kost och vikten av barns utbildning. Det erbjuds också stöd för att stötta 

familjers försörjning – allt för att skapa bättre hälsa och välmående för barns och mödrars 

hälsa.  

Svenska Röda Korset i Jemen, 1 180 000 SEK 
Rent vatten och sanitet är grundläggande för människors hälsa och utveckling. En tredjedel 

av världens befolkning lever idag utan tillgång till sanitet, vilket orsakar smittspridning och en 

ohälsosam miljö som framför allt drabbar människor i fattigdom. I Jemen beräknas ca 18 

miljoner människor sakna tillgång till sanitet. Sedan konflikten bröt ut 2015 har tusentals av 

landets skolor förstörts av bombningar. De skolor som fortfarande är öppna är kraftigt 

överbelastade och saknar ofta säkra latriner, sanitet och rent vatten. Detta minskar barns 

och framför allt flickors möjligheter att gå i skolan. Som konsekvens av konflikten drabbades 

dessutom landet 2017 av det största kolerautbrottet någonsin, vars effekter fortfarande 

påverkar människors liv och hälsa. Över hälften av de drabbade är barn under 15 år.  

Röda Korset genomför därför insatser för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och 

hygien på fyra skolor i Amran och Dhamar, två av de värst drabbade distrikten. Detta sker 

genom att upprusta och bygga skolornas toaletter, avlopp och vattenledningar. Projektet ska 

också öka medvetenheten om vatten- och sanitetsrelaterade sjukdomar bland lärare och 

elever för att på så vis minska risken framför allt för kolera.  

Då det inte finns något långvarigt vaccin mot kolera i dagsläget är en förbättrad tillgång till 

rent vatten och sanitet av största vikt för att motverka sjukdomsutbrott i framtiden. På så vis 



tillgodoses direkta humanitära behov samtidigt som samhällens motståndskraft stärks och 

människors sårbarhet minskas. 

Hand in Hand i Zimbabwe, 1 998 554 SEK 
I Zimbabwe är nästan 80 procent av de som bor på landsbygden beroende av jordbruket och 

de regnperioder som kommer i landet. Zimbabwe är därför också ett av de länder som 

drabbas hårdast av klimatförändringarna. På senare år har en utdragen torka, sinande 

dricksvattennivåer och en ekonomisk kris drabbat landets befolkning väldigt hårt och bidragit 

till en stor brist på näringsriktig mat. Under 2020 beräknas 5,5 miljoner människor (ca en 

tredjedel av befolkningen) vara i behov av humanitär assistans. Bristen på mat och vatten 

drabbar framför allt barns hälsa och utveckling, och ger upphov till allvarliga bristsjukdomar 

och kortväxthet.   

Hand in Hand kan nu med stöd från Världens Barn förbättra levnadssituationen för 

befolkningen i distrikten Shurugwi och Chirumanzu. Målet är att förbättra framför allt barns 

hälsa, välbefinnande och tillgång till näringsriktig mat såväl som att stärka barnens skolgång 

och skolmiljöer.  

Svenska Röda Korset i Elfenbenskusten, 1 880 000 SEK 
Tillgången till rent vatten, sanitet och hygien är väldigt låg för befolkningen på landsbygden i 

Elfenbenskusten. Det ökar risken för smittspridning och slår hårt mot befokningens hälsa. 

Elfenbenskusten har extremt höga nivåer av barna- och mödradödlighet, och de bland de 

vanligaste dödsorsakerna i landet är just infektioner av olika slag. De västra delarna av 

landet är särskilt utsatta, delvis på grund av konflikter i området. Nyligen har utbrott av 

mässling och gula febern utbrutit. Detta hade kunnat förebyggas med hjälp av vaccinationer. 

Svenska Röda Korset får medel av Världens Barn för att förbättra detta, genom att förbättra 

hälsan för gravida kvinnor och barn i tio olika byar i landets västra delar. Detta sker till 

exempel genom att säkerställa att dricksvattnet är rent och att invånarna ska kunna få vård i 

sin egen hemby.  

Genom projektet kan organisationen dessutom informera om och motverka spridningen av 

coronaviruset och sjukdomen Covid-19. Även om coronaviruset är mer smittsamt än många 

andra virus så fungerar spridningen i grund och botten på samma sätt – och därför kan det 

förebyggas genom ungefär samma åtgärder. 



Islamic Relief Sverige i Pakistan, 1 873 247 SEK 
I området Bara Tehsil i nordvästra Pakistan tvingades en mycket stor del av befolkningen fly 

när en omfattande konflikt bröt ut 2007. I takt med att konflikten mattats av har fler och fler 

kunnat återvända till området, och sedan 2016 har över 114 000 familjer kunnat flytta hem. 

På grund av konflikten är tillgången till exempelvis sjukvård och skola väldigt begränsad – 

och hela 95 procent av områdets skolor beräknas vara skadade eller förstörda. Bristen på 

fungerande sjukvård drabbar inte minst gravida kvinnor och nyfödda barn.  

Islamic Relief arbetar med stöd från Världens Barn för att förbättra tillgången till vård för 

gravida kvinnor och mödrar med nyfödda barn i tolv byar i området. Detta sker genom att 

fortbilda lokal sjukvårdspersonal och förse kliniker med medicinsk utrustning, men även 

genom att medvetandegöra risker och betydelsen av vård inför och efter en förlossning. 

Projektet arbetar dessutom för att förbättra skolgången för låg- och mellanstadiebarn i 

området, genom att skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö i tolv skolor. Projektet 

arbetar därför inte bara med hälsa, utan även med att stärka barns rätt till skola. 

Svenska Röda Korset i Elfenbenskusten, 1 640 000 SEK 
I städer ökar ofta de hälsorelaterade riskerna, särskilt i fattigare områden där 

trångboddheten är hög. I utkanten av Elfenbenskustens största stad Abidjan har ett antal 

boplatser uppkommit på senare år där de boende saknar rent vatten, och sanitetsnivån är 

väldigt låg. Det gör att befolkningen där är mer sårbar för dödliga sjukdomar. Mödra- och 

barnadödligheten är väldigt hög i landet, och riskerar slå särskilt hårt mot trångbodda 

områden i städerna. Barn är en stor riskgrupp för smittspridning av potentiellt livsfarliga 

sjukdomar såsom kolera och diarré. 

Svenska Röda Korset har under flera år fått stöd från Världens Barn för att förbättra hälsan 

och välbefinnandet för barn och deras familjer i två av dessa marginaliserade stadsdelar. 

Genom projektet förbättras både den generella hälsosituationen och samhällenas 

motståndskraft mot plötsliga händelser såsom sjukdomsutbrott.  

ALLA BARNS RÄTT TILL SKOLA 
124 miljoner av världens barn går inte i grundskolan, trots att utbildning är en av de 

viktigaste faktorerna för fattigdomsminskning och en långsiktigt hållbar utveckling. Vissa 

projekt med stöd från Världens Barn fokuserar på inkluderande skolgång för barn och unga 

med funktionsnedsättning, andra fokuserar på att barn på flykt ska ha möjlighet att gå i 



skolan. Men en sak har de gemensamt – projekten jobbar för att alla barn ska ha tillgång till 

utbildning.  

 Barn i Jordanien. Foto: SVT 

Här kan du läsa om de projekt som arbetar för världens barns rätt att gå i skolan. 

Diakonia i Libanon, 1 626 700 SEK 
Libanon är ett av de länder i världen som välkomnat flest människor på flykt. Landet tros ha 

nästan dubblerat sin befolkning, och särskilt många människor har flytt från kriget i 

grannlandet Syrien. Människor på flykt i Libanon lever många gånger i fattigdom, i 

trångbodda områden och utan tillgång till skola, rent vatten och hälsovård. Som så många 

gånger är det barnen som drabbas hårdast.  

I flera år har därför Diakonia, tack vare Världens Barn, arbetat med att ge barn på flykt 

tillgång till en trygg plats och en god utbildning. Men många barn lever också under stor oro 

och bär ibland på traumatiska upplevelser. Därför får de barn som behöver också tillgång till 

stöd från kuratorer och psykologer. Projektet arbetar därför inte bara för alla barns rätt till 

skola, utan också alla barns rätt till hälsa och trygghet. 

PMU i Jemen, 1 629 412 SEK 
I Jemen pågår världens största och värsta humanitära kris. Flera år av väpnad konflikt har 

gjort en redan utsatt befolkning ännu mer sårbar. 24 miljoner människor varav hälften barn 

är i behov av humanitär hjälp. Det motsvarar 80 procent av landets hela befolkning, och 



behoven fortsätter att öka. Nästan 2 500 skolor har tvingats stänga på grund av konflikten, 

och de skolor som är öppna saknar många gånger lärare, skolböcker eller skolbänkar. Det 

betyder att nästan 2 miljoner barn i landet är utan skola. 

 

PMU arbetar på plats för att se till att barn i konfliktdrabbade områden får tillgång till skola, 

men också att det finns kompetenta lärare i klassrummen och att barnen har skolböcker för 

att följa landets läroplan. Vissa skolbyggnader har förstörts i konflikten och behöver 

renoveras, och det kan nu göras tack vare medel från Världens Barn.  

 

En femtedel av alla barn i världen lever i eller i närheten av en väpnad konflikt. Det är 420 

miljoner barn – fler än någonsin de senaste 20 åren. Rätten till skola och en trygg plats har 

aldrig varit viktigare.  

 

Svenska Afghanistankommittén i Afghanistan, 2 497 663 SEK 
I Afghanistan, liksom på många andra platser i världen, är rättigheterna för barn som lever 

med en funktionsnedsättning ofta begränsade. Sociala och fysiska hinder såväl som 

negativa attityder och okunskap leder till inskränkta möjligheter, begränsat socialt umgänge 

och en utbredd stigmatisering av barn med funktionsnedsättning. Detta drabbar inte minst 

barnens skolgång, som dessutom ofta lider av en brist på specialundervisning, anpassade 

läromaterial och skolbyggnader.  

 

Tack vare stöd från Världens Barn har Svenska Afghanistankommittén under flera år kunnat 

jobba för att förbättra tillvaron och skolgången för barn med funktionsnedsättningar i fyra 

provinser. Projektet ger individanpassad, skräddarsydd undervisning till barn med olika typer 

av funktionsnedsättning. Dessutom jobbar projektet för att stärka kunskaperna om och 

minska stigmat av barn med funktionsnedsättningar, även bland de barn som inte har en 

funktionsnedsättning. Genom detta och en rad andra åtgärder får barnen bättre verktyg, 

kunskaper och en stärkt självkänsla, med målet att de på sikt ska kunna gå tillbaka till den 

ordinarie skolverksamheten.  

 

Erikshjälpen i Bangladesh, 1 445 473 SEK 
I norra Bangladesh finns ett deltaområde med öar som är hårt drabbat av klimatförändringar 

och översvämningar. Dessa öar är svåråtkomliga med annat än båt och många gånger har 

barnen långt till närmaste skola. Många skolor saknar lärare. Översvämningar leder också till 

att skolbyggnader förstörs av vattenmassor och lämnar barn i området utan skolgång.  

 



Erikshjälpen har i många år arbetat för att alla barn som bor på och i närheten av öarna ska 

ha en hållbar tillgång till kvalitativ utbildning. Bland annat har projektet arbetat med att ta 

fram skolbyggnader som enkelt kan monteras ned vid översvämning – och istället flyttas till 

en annan plats eller byggas upp igen när vattnet har dragit sig tillbaka. Projektet 

vidareutbildar också lärare ur lokalbefolkningen för att minska lärarbristen på de avlägsna 

öarna.  

SOS Barnbyar i Tchad, 2 006 000SEK 
Inbördeskriget i Centralafrikanska Republiken har tvingat över en miljon människor på flykt 

sedan 2013. Ca 100 000 av dessa har sökt sin tillflykt i Tchad, och många har kommit till 

regionen Moissala i söder. Det stora tillflödet av människor har bidragit till påfrestningar på 

områdets skolor, och utbildningsnivåerna i området är mycket låga med en svag läs- och 

skrivkunnighet. Barn som inte går i skolan utgör en särskilt utsatt grupp för att rekryteras till 

väpnade grupper och att utsättas för andra risker såsom könsbaserat och sexuellt våld. 

Flickor drabbas dubbelt då många gifts bort och/eller blir gravida redan som barn. 

SOS Barnbyar kan med hjälp av Världens Barn därför arbeta för att förbättra tillvaron för 

många av de barn som bor i området, både bland värdbefolkningen och de som har flytt dit. 

Målet är att stärka möjligheten till skolgång även för de barn som inte kan gå i skolan för 

tillfället, och att minska utsattheten och sårbarheten för barn och unga som nu lever i 

konfliktens spår.  

Individuell Människohjälp i Zimbabwe, 1 760 000 SEK 
Omkring 600 000 barn i Zimbabwe väntas leva med en funktionsnedsättning – och omkring 

90 procent av barnen har inte tillgång till skolan. I många fall är det för att barnen fysiskt inte 

kan ta sig in i skolan, eller att skolans lärare inte har tillräckliga kunskaper i specialpedagogik 

eller anpassade läromaterial. Ibland har barn inte tillgång till skolan för att de inte har en 

personlig assistent som kan stötta under skoldagen, eller för att samhället diskriminerar 

barnen. 

Individuell Människohjälp arbetar därför för att skapa en inkluderande skola och skolmiljö där 

alla barn kan ta tillvara på sin utbildning utan diskriminering. Det innebär bland annat att de 

arbetar för att alla har samma rättigheter i lagen, att negativa attityder mot människor med 

funktionsnedsättning försvinner, att lärare har specialkunskap för att kunna undervisa alla 

barn i skolan och att allmänheten och familjer har ökad kunskap kring allas rätt att fungera 

olika.  



Känner du förresten till FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning? Den antogs av FN 2006 och är ratificerad av 181 länder runtom i 

världen, och Zimbabwe är ett av dom.  

ACT Svenska kyrkan i Myanmar, 3 101 201 SEK 
Rakhine, ett område i västra Myanmar, är ett av landets minst utvecklade områden och har 

präglats av konflikter under många år. Här bor också många rohingya, en statslös 

minoritetsgrupp som av FN omnämns som världens mest förföljda folkgrupp. 2017 nådde 

våldet i området sådana nivåer att nästan 800 000 människor tvingades på flykt till 

grannlandet Bangladesh. Människor som bor kvar i Rakhine lever under mycket hårda 

förhållanden och de humanitära behoven är enorma. Barnen drabbas särskilt hårt.  

ACT Svenska kyrkan arbetar i Rakhine för att säkerställa att de många barn inte går i skolan 

får tillgång till en god utbildning. De ser bland annat till att lärocenter rustas upp och att 

lärare och elever har tillgång till skolböcker och läromaterial. Därtill vidareutbildas lärare och 

andra vuxna i området i att ge psykosocialt stöd till barn som drabbats av konflikten.  

Barnfonden i Indien, 2 497 663 SEK 
Stora delar av befolkningen på landsbygden i norra Indien lever fortfarande i fattigdom – 

trots att landets ekonomiska tillväxt ökat kraftigt under 2000-talet. Eftersom många är 

beroende av jordbruket är denna region sårbar för klimatförändringar och extremväder, som 

ofta riskerar att slå ut skördar.  

För att hjälpa invånarna att tackla fattigdomen arbetar Barnfonden med ett projekt i Gogunda 

Block, ett område utanför Udaipur i delstaten Rajasthan. Området har en väldigt låg läs- och 

skrivkunnighet, mycket på grund av att skolorna saknar resurser. Skolmiljön är otrygg och 

inte åldersanpassad, vilket gör att många barn hålls hemma från skolan. De flesta skolor har 

inte resurser att undervisa på andra språk än det officiella, vilket särskilt drabbar barnen från 

någon av de stammar som utgör minoritetsbefolkning i regionen. Målet med projektet är att 

göra 20 allmänna skolor barnvänliga, inkluderande och klimatanpassade, så att barnen kan 

utvecklas i en säker och stimulerande lärandemiljö. Projektet bidrar därför till att stärka 

skolornas kvalitet och barnens möjligheter – samtidigt som områdets resiliens* gentemot 

klimatförändringar och extremväder förbättras. På så vis läggs grunden för en mer hållbar 

och långsiktig utveckling. 



* Resiliens kan likställas med motståndskraft, och brukar innebära ett samhälles eller en

individs förmåga att på egen hand klara av plötsliga förändringar och ändå fortsätta

utvecklas.

Individuell Människohjälp i Indien, 724 353 SEK 
I Indien är inskrivning av barn med funktionsnedsättning väldigt låg. Mindre än en procent av 

alla barn med funktionsnedsättning skrivs in i skolan och av de som börjar skolan är det 

många som hoppar av. Många gånger saknas det tillgång till specialutbildade lärare, 

skolorna är inte tillgängliga och det finns inte läromaterial som passar alla barn.  

Vi har alla samma rättigheter och behov, men de kan behöva mötas på olika sätt. Därför 

arbetar Individuell Människohjälp för att göra utbildning tillgänglig och kvalitativ för alla. 

Bland annat byggs fyra så kallade modellskolor. Det är skolor som är inkluderande, med 

specialutbildad personal, läromaterial som passar alla barn och som är fysiskt tillgängliga. 

De här skolorna används sedan som goda exempel för att visa de som ansvarar för alla 

barns utbildning i landet så att inkluderande utbildning ska kunna erbjudas alla barn. 

IOGT-NTO-rörelsen Ideell Förening i Thailand, 943 247 SEK 
För miljontals migranter världen över är rätten till skola inte garanterad. I Thailand finns det 

över två miljoner registrerade migranter från Myanmar, och inräknat illegala migranter är 

siffran ännu högre. Många av de barn vars föräldrar har migrerat från Myanmar till Thailand 

får inte gå i skolan alls, och bland de som får det hoppar de flesta av tidigt. Dessa barn 

befinner sig ofta i en sorts juridiskt limbo, på grund av att de saknar officiell dokumentation. 

Deras föräldrar tvingas ofta jobba under mycket dåliga arbetsvillkor. På grund av detta växer 

många barn upp i fattiga miljöer kantade av missbruk, och utan tillgång till utbildning och 

sjukvård.  

IOGT-NTO-rörelsen jobbar därför i Fang-distriktet nära gränsen till Myanmar, där många 

migrantfamiljer bor. Målet är att få fler barn att gå klart skolan, men också att ge dem 

möjlighet att kräva och skydda sina egna rättigheter. Till exempel får många hjälp med att 

söka om thailändskt ID – för att kunna gå i skolan, jobba och få sjukvård. Projektet vill också 

stärka kunskapen om riskerna med alkohol och droger, för att barn ska kunna växa upp i en 

tryggare miljö. Projektet jobbar alltså inte bara med skola – utan även med att förbättra 

barnens hälsa och trygghet.  



WeEffect i Palestina, 2 497 663 SEK 
Israels separationsbarriär på Västbanken började byggas 2002 och skär framför allt igenom 

palestinskt territorium. Det har gjort att många palestinska samhällen på ”fel” sida av muren 

har isolerats från övriga Västbanken. Här växer många barn upp i fattigdom och utan tillgång 

till grundläggande utbildning. Dessutom i en miljö kantad av osäkerhet och våld, i skuggan 

av konflikten. Flickor har särskilt begränsade möjligheter eftersom de förväntas ta hand om 

barn och hushållsarbete, snarare än gå i skolan. 

We Effect arbetar i detta isolerade område med lokala kvinnokooperativ, för att upprätta och 

upprusta förskolor och läroutrymmen för fritidsaktiviteter. Detta ger barnen en trygg miljö för 

lärande och lek, samtidigt som deras mödrar avlastas genom att barnen kan vara på 

förskolan under dagtid. På så vis stärks barnens och deras familjers trygghet och 

välbefinnande. Dessutom bidrar projektet till en ökad jämställdhet. 

ACT Svenska kyrkan i Sydsudan & Etiopien, 1 269 596 SEK 
En naturkatastrof eller konflikt gör ofta så att människor som lever med en 

funktionsnedsättning blir än mer sårbara. Det kan handla om att information om 

evakueringsplaner vid en naturhändelse, som en översvämning inte finns tillgänglig för alla, 

att människor med en funktionsnedsättning inte identifieras av organisationer på plats för de 

hålls hemma och därmed inte får tillgång till stöd, exempelvis mat och rent vatten, eller att ett 

flyktingläger inte är anpassat för alla att ta sig fram i.  

Rätten till skola upphör inte i krig eller katastrof. Inte för något barn. Därför arbetar ACT 

Svenska kyrkan för att se till att skolan i flera flyktingläger i Sydsudan och Etiopien är 

inkluderande, så att barn som lever med funktionsnedsättning också har möjlighet att 

komma till skolan och få en kvalitativ utbildning.  

Diakonia i Thailand/Myanmar, 1 495 379 SEK 
Det finns över två miljoner registrerade migranter från Myanmar i Thailand – och därutöver 

beräknas det finnas tiotusentals oregistrerade migranter i landet. Många tvingas jobba under 

mycket dåliga förhållanden och en stor andel lever i fattigdom och utsatthet. Detta drabbar 

inte minst barnen. Omkring 60 procent de många barn som finns bland migrantbefolkningen 

har inte tillgång till formell utbildning – trots att de har rätt till det enligt thailändsk lag. Barn i 

migration är även särskilt utsatta för risker kopplade till våld, trafficking och olika former av 

exploatering.  



Diakonia har under flera år därför jobbat med ett projekt för att öka barnens tillgång till 

skolgång, och att stärka deras trygghet och säkerhet under migration. Projektet genomförs i 

fem delstater i Thailand och Myanmar, bland annat genom att barnen ges utbildning vid 

alternativa lärocenter. Projektet arbetar också för att sprida information och kunskaper om 

barns risker och rättigheter, för att synliggöra barnen och minska deras sårbarhet. På lång 

sikt ökar på så vis också barnens framtida möjligheter till sysselsättning. 

ALLA BARNS RÄTT TILL TRYGGHET 
386 miljoner barn i världen lever i extrem fattigdom. Det gör dem extra utsatta för våld, 

utnyttjande och exploatering. Många projekt med stöd från Världens Barn fokuserar därför 

på att skapa trygga miljöer för barn. Det sker till exempel genom olika sociala aktiviteter, att 

göra människor medvetna om barns rättigheter, eller att stärka samhällens motståndskraft 

vid katastrofer.  

  Barn i Guatemala. Foto: Scott Lakey 

Här kan du läsa om de projekt som arbetar för världens barns rätt till trygghet. 

Clowner utan Gränser i Nigeria, Niger & Kamerun, 898 060 SEK 
Konflikten i nordöstra Nigeria har tvingat över två miljoner människor på flykt och lämnat sju 

miljoner människor i stort behov av humanitärt stöd. Flera hundra tusen personer befinner 

sig också i grannländerna Niger och Kamerun – och barnen är bland de som drabbas 

hårdast.  



 

Därför arbetar Clowner utan Gränser för att skapa en trygg plats i Nigeria, Niger och 

Kamerun, där barnen kan stärka sitt välmående. Tack vare projektet får barnen inte bara en 

trygg plats som minskar stress och oro och skapar skydd fårn våld, övergrepp och 

exploatering, men också en plats att leka på. Rätten till lek är en av alla de rättigheter som 

FN:s barnkonvention särskilt lyfter. 

 

Plan International Sverige i Guatemala, 2 000 000 SEK 
Sexuellt våld är utbrett i Guatemala, och minderåriga drabbas hårt av våldet. 90 procent av 

övergreppen beräknas begås inom den närmsta kretsen kring barn och unga. Det kan vara 

familj, skola eller någon annan i barnets närhet. Tiotusentals barn och unga exploateras 

sexuellt till följd av trafficking, varav de flesta är flickor. 2018 rapporterades över 2200 

barnafödslar där mamman var en flicka mellan tio och 14 år. Våldet leder till oönskade 

graviditeter, högre mödradödlighet, psykiskt trauma och mycket annat för de som drabbats. 

Sexuella övergrepp är ett väldigt underrapporterat brott, på grund av att överlevare ofta 

diskrimineras och stigmatiseras.  

 

Plan International Sverige jobbar för att ge stöd till flickor som överlevt trafficking och 

sexuellt våld. Projektet ger som ett första steg specialiserad sjukvård och psykosocialt stöd. 

Flickorna ges även tillgång till formell utbildning för att ta ikapp missad skolgång, och 

juridiskt stöd för att hitta och fälla förövarna. Målet är att flickorna ska få en trygg och säker 

vardag – för att alla barn har rätt till sin barndom och ungdom.  

 

Rädda Barnen i Venezuela, Brasilien, Peru, Honduras, Mexiko, El Salvador,  
8 117 404 SEK 
Barn på flykt eller i migration löper ofta stor risk för att utsättas för olika former av våld och 

exploatering. Det gäller framför allt de som tvingas till illegal migration, eftersom de måste 

hålla sig undan myndigheter och riskera farligare vägar och transporter. Det kan dock vara 

svårt att identifiera och få stopp på våld mot barnen, just på grund av att de rör sig mellan 

landsgränser. I många delar av Latinamerika är migration ett utbrett fenomen. Dessutom är 

fysisk och psykologiskt våld vanligt som uppfostringsmetod och bestraffning. På grund av 

detta riskerar tusentals barn att fara illa, varje dag.  

  

Rädda Barnen Sverige arbetar därför på plats med sina partners i alla dessa länder för att 

motverka våld, exploatering och övergrepp på barn men också för att skapa förändring på 

sikt så att barns rätt till trygghet och skydd efterlevs – idag och imorgon. Projektet fokuserar 

särskilt på barn på flykt eftersom de många gånger är extra utsatta för risker. Genom att 



jobba regionalt, med många olika civilsamhällesorganisationer och myndigheter har projektet 

större möjlighet att åstadkomma förändring. För att lyckas med det arbetar Rädda Barnen 

också med barn och deras familjer. Då har projektet bäst möjligheter att påverka allt från 

politiska beslut om lagar till att informera allmänheten om barns rättigheter, och stötta barn 

och deras familjer.  

 

Erikshjälpen i Kambodja, 676 606 SEK 
Barns utsatthet för sexuell exploatering och sexuella övergrepp har ökat i Kambodja, bland 

annat i takt med en ökande turism. Övergrepp har också ökat i takt med en allt mer 

digitaliserad värld. Samtidigt saknas tillräckliga resurser i landet för att stoppa detta, till 

exempel inom rättsväsendet.  

 

Därför arbetar Erikshjälpen på plats för att hindra att barn utsätts för sexuella övergrepp – 

allt för att stoppa trafficking. De arbetar för att hjälpa barn som har utsatts för sexuella 

övergrepp i landet, men också barn som har tagits ut ur Kambodja till andra länder. Detta 

sker bland annat genom juridisk hjälp för barn och deras familjer, psykosocialt stöd med 

hjälp av psykologer och socialarbetare och genom informationsarbete till allmänheten om 

vilka risker barn löper och vart det går att vända sig om någon misstänker övergrepp.  

 

FN:s barnkonvention lyfter särskilt barns rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och 

exploatering.  

 

PMU i Togo, 1 705 882 SEK 
Barnarbete är fortfarande ett enormt utvecklingshinder, och drabbar idag 168 miljoner barn 

världen över. Dessa barn förlorar därmed rätten till sin barndom. I södra Togo tvingas barn 

så unga som sex år att jobba i stenbrotten, en viktig inkomstkälla i området. Anledningen är 

en utbredd fattigdom och att många familjer är beroende av att även barnen jobbar. Det gör 

dock inte bara att barnen går miste om sin utbildning – till följd av det tunga arbetet får 

många dessutom näringsbrist, nedsatt immunförsvar och missbildningar i skelettet. 

Olycksfall är vanligt eftersom säkerheten är låg.  

 

PMU jobbar därför för att drastiskt minska barnarbetet i regionen. För att göra det jobbar 

projektet med att förändra vuxnas attityder till barnarbete – bland föräldrar såväl som 

arbetsgivare – men också genom att ge föräldrar möjligheter att ersätta barnens arbete med 

andra inkomster. Dessutom verkar projektet för att stärka barnens möjligheter att gå i skolan.  

 



För att alla världens barn har rätt till sin egen barndom. Alla världens barn har rätt till att få 

växa upp under trygga förhållanden.  
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