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TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD FÖR ALLA
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 2021 beviljade. Tack vare alla som
engagerat sig i insamlingen kan nu 22 projekt arbeta världen över för att stärka
barns rätt till hälsa, skola och trygghet – där det behövs som mest. Många projekt
arbetar för att förbättra situationen för barn inom samtliga tre fokusområden, men
rapporteras här där verksamheten har sitt huvudsakliga fokus. Här kan du läsa mer.

ALLA BARNS RÄTT TILL HÄLSA
Varje dag dör barn på grund av sjukdomar som går att förebygga. 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. Pandemin har ytterligare försvårat tillgången till grundläggande hälso- och
sjukvård för barn världen över. Därför gör varje bidrag skillnad.

Svenska Röda Korset i Libanon, 3 833 747 SEK
PMUi Sydsudan, 1 646 025 SEK
Läkarmissioneni Demokratiska Republiken Kongo, 3 485 225 SEK
Unicef Sverige i Madagaskar, 1 500 000 SEK
Läkare Utan Gränser i Sydsudan, 3 000 000 SEK
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening i Kenya, 1 091 133 SEK
Afrikagrupperna i Moçambique, 2 899 987 SEK

ALLA BARNS RÄTT TILL SKOLA
Miljontals av världens barn gick inte i grundskolan innan pandemin, 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.

ACT Svenska kyrkan i Myanmar, 4 120 435 SEK
ACT Svenska kyrkan i Kenya, 3 547 060 SEK
WaterAid Sverige i Nepal, 3 485 225 SEK
Svenska Röda Korset i Demokratiska Republiken Kongo, 3 833 748 SEK
Erikshjälpen i Kambodja, 3 534 070 SEK
PMU i Jemen, 1 839 200 SEK
Svenska Afghanistankommittén (SAK) i Afghanistan, 3 000 000 SEK
Diakonia i Libanon, 2 222 092 SEK

ALLA BARNS RÄTT TILL TRYGGHET
Miljontals barn i världen beräknas leva i extrem fattigdom och miljontals barn lever också i ett
område drabbat av konflikt. 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. Och i pandemier.
För när barn som redan lever i sårbarhet tvingas till isolering i hemmet, utan en trygg plats i
skolan, ett mål mat i skolmatsalen eller kompisar att leka med på rasten ökar otryggheten.
Därför arbetar många Världens Barn-projekt med att öka tryggheten för barn, och här redogör
vi för de som har det som huvudfokus.

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening i Thailand, 1 000 000 SEK
SOS-Barnbyar Sverige i Moçambique, 3 000 000 SEK
Erikshjälpen i Uganda, 6 224 559 SEK
Diakonia i Thailand, 1 263 133 SEK
Rädda Barnen Sverige i Brasilien, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko,
Panama, Paraguay, Peru, Venezuela, 7 667 495 SEK
Plan International Sverige i Guatemala, 3 000 000 SEK
Barnfonden i Etiopien, 3 000 000 SEK

