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4 år gamla Jouanio da Costa från Östra Timor besökte 
en mobil barnrådgivning tillsammans med sin mor 
och tio månader gamla lillebror. Den UNICEF-stödda 
rådgivningen åker från vårdcentraler till glesbygden  
en gång i månaden.
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Finlands UNICEF är en 
av UNICEFs nationella 
kommittéer. De arbetar 
med fullmakt från UNICEF 
i industriländerna. 
Kommittéernas uppgift 
är att samla in pengar 
till UNICEF och främja 
förverkligandet av barnets 
rättigheter i sina egna 
länder. Tillsammans samlar 
de nationella kommittéerna 
en tredjedel av UNICEFs 
medel. Finlands UNICEF 
är en registrerad förening. 
Den grundades år 1967.
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År 2014 firade vi 25-årsjubileet för konventionen om 
barnets rättigheter. Konventionen var revolutionerande 
i och med att den ändrade barns rättigheter från 
välgörenhet till en skyldighet som binder stater 
juridiskt. Under jubileumsåret gladde vi oss över 
allt det fina som åstadkommits under den tid som 
konventionen har varit i kraft: barndödligheten har 
halverats, allt flera barn kan gå i skolan och barnens 
hälsosituation har förbättrats avsevärt.

Jubileumsåret blev ändå ett av de dystraste åren för 
barn: upp till femton miljoner barn lever mitt i konflikter 
i Centralafrikanska republiken, Irak, Sydsudan, 
Palestina, Syrien och Ukraina. 230 miljoner barn lever  
i områden som påverkas av väpnade konflikter.

Också ojämlikheten har ökat kraftigt. I dag får den 
rikaste delen av världens befolkning över 70 procent 
av de globala intäkterna medan den sämst lottade 
femtedelen får bara 2 procent. Trots vårt lands egna 
utmaningar räknas vi här i Finland till de mest 
vällottade.

Men det är glädjande att se att vi också bryr oss.  
Enligt utrikesministeriets undersökning har 
finländarnas inställning till bistånd förblivit positiv 
trots den svåra ekonomiska situationen: 82 procent av 
finländarna anser att utvecklingssamarbetet är mycket 
viktigt eller ganska viktigt.

FRÅN GENERALSEKRETERAREN

Marja-Riitta Ketola 
generalsekreterare

Finlands UNICEF

© UNICEF/Finland 2014/Penttilä

Det här bevittnar vi också i vårt eget arbete.  
Även om det påstås att inställningen har blivit 
strängare, tar allt flera också ekonomiskt ansvar för 
dem som har det allra sämst. Våra månadsgivare  
har blivit fler år för år. Även företag både bygger 
hållbar utveckling tillsammans med oss och reagerar  
på den humanitära nöden.

Tack vare donatorerna har UNICEF och dess partner 
både kunnat hjälpa barn som lever i krisområden 
och skapa bestående förändringar för barn på olika 
håll i världen. År 2014 hjälpte UNICEF vaccinera över 
160 miljoner barn mot mässling och röda hund, tog 
hand om över 2 miljoner barn som led av allvarlig 
undernäring, säkerställde rent vatten för över  
30 miljoner människor och hjälpte över 8,5 miljoner 
barn att gå i skolan i krisdrabbade länder.

Att få till stånd resultat kräver kompromisslöst 
engagemang och yrkeskunskap. Framförallt kräver det 
förtroende för vårt arbete – av såväl stater, företag som 
privatpersoner, för UNICEFs arbete finansieras med 
helt frivilliga donationer. 

Tack för förtroendet.
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Flickan på bilden  
har fått börja i en UNICEF-
stödd skola för barn  
i nomadfamiljer i Fantale  
i delstaten Oromia i 
Etiopien. KONVENTIONEN 

OM BARNETS 
RÄTTIGHETER
Konventionen om barnets rättigheter fyllde 25 år. 
Med hjälp av konventionen har stater kunnat ställa 
gemensamma mål för att förbättra barnets ställning. 
Konventionen utgör basen för UNICEFs arbete.

1.  Småbarnsdödligheten har halverats. År 1990 omkom  
 12,7 miljoner barn före sin 5-årsdag, år 2013 var siffran  
 6,3 miljoner.

2.  Allt färre barn svälter. Antalet barn som lider av  
 undernäring minskade med 37 procent  
 från år 1990 till år 2012.

3.  Allt flera barn får rent vatten att dricka.  
 2,3 miljarder människor började få rent dricksvatten  
 mellan åren 1990 och 2012.

4.  Allt flera barn kan gå på toaletten. Mellan åren 1990 och  
 2012 fick 1,9 miljarder människor en toalett.

5.  Allt flera barn kan gå i skolan. År 1990 kunde 102 miljoner  
 barn inte gå i skolan, år 2012 var deras antal 58 miljoner.

6.  Nästan alla barn besparas polio. Antalet barn som  
 insjuknade i polio minskade med nästan 99 procent mellan  
 åren 1988 och 2013.

© UNICEF/ETHA_2014_00246/Ose
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Ann Maruba från Masaistammen 
kan skydda sitt barn Nauwasa mot 
myggor som sprider sjukdomar tack 
vare ett malarianät som levererats 
med stöd från UNICEF. Modern och 
barnet bor i Arusha, Tanzania.

•  Snart 70 år

•  Arbetar i 190 länder

•  10 000 medarbetare av  
 vilka 88 procent är i  
 programländerna

•  5 nödhjälpslager på  
 olika håll i världen

•  Levererar vaccinerna  
 till 40 procent av  
 världens barn

UNICEF I 
SIFFROR

© UNICEF/PFPG2014-1191/Hallahan
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Att stärka ländernas hälsosystem så att man kan ta hand 
om barn och mödrar. Till exempel: mödrahälsa och säkra 
förlossningsförhållanden, livsviktiga vaccinationer och 
vitamintillskott för barn, rent vatten och handledning  
av familjer i närings- och hygienfrågor.

Att stärka ländernas skolsystem så att alla barn kommer i skola,  
får högklassig undervisning och fullgör skolgången.

Att ändra lagar, praxis och attityder så att myndigheter, familjer  
och andra vuxna är med och stöder barnens trygga uppväxt.  
Till exempel arbete mot barnäktenskap, kvinnlig könsstympning och 
användning av barnarbetskraft och barnsoldater.

Forskning och opinionsbildning med vars hjälp man hittar de mest 
utsatta barnen med största hjälpbehov och säkerställer att allt arbete 
som UNICEF gör speciellt gagnar dem.

Att stärka ländernas hälsovårds-, utbildnings- och 
barnskyddssystem så att barn skyddas mot hi-viruset så bra som 
möjligt och att de smittade får hjälp. Till exempel: hiv-profylax 
för gravida mödrar, medicinering för att stoppa sjukdomens 
framskridande hos hivsmittade barn, sexualupplysning för unga  
och arbete mot diskriminering.

DELOMRÅDENA  
I UNICEFS ARBETE

HÄLSA

UTBILDNING

SKYDD

BARNETS 
RÄTTIGHETER

HIV/AIDS

UNICEF ser till att barns rätt till hälsa, 
utbildning och skydd förverkligas i hela världen.

Sydafrikanska Lundiwe är en frisk och 
glad bebis. Hennes mor är hiv-positiv. 
Redan i början av graviditeten fick modern 
behandling som hindrar att fostret smittas 
av viruset. Hiv/aids-relaterade sjukdomar är 
den vanligaste dödsorsaken hos småbarn  
i Sydafrika. UNICEF stödjer landets regering 
i vården av hivsmittade kvinnor och barn 
och i förebyggandet av smittan.

© UNICEF/HIVA2015-0011/Schermbrucker
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Depressionen störtade  
barn i fattigdom
Report Card-utredningarna jämför 
barns välbefinnande i OECD-länderna. 
År 2014 var temat för rapporten den 
förra depressionens inverkan på barns 
välbefinnande. Enligt rapporten ökade 
depressionen antalet barn som lever 
i fattigdom med 2,6 miljoner i rika 
länder.

Innocenti Report Card:  
Children of the Recession
www.unicef-irc.org/publications/series/16

En omfattande jämförelse  
över barns situation i världen
Siffrorna som beskriver 
välbefinnandet för världens barn har 
förbättrats avsevärt under de senaste 
årtiondena. Många har dock blivit 
lottlösa i utvecklingen enligt UNICEFs 
rapport State of the World´s Children 
2014. Den årliga rapporten innehåller 
täckande och detaljerad statistik om 
barns situation i världen.

State of the World´s Children 2014  
– Every Child Counts
www.unicef.org/sowc2014/numbers/

Årligen producerar UNICEF undersökningar och 
rapporter som ger tillförlitlig information om barns 
situation i världen för att stödja beslutsfattande.

FORSKNING OCH STATISTIK

Fortfarande vanligt med kroppsaga
Nio av tio barn i världen bor i ett land 
där kroppsaga är laglig, visar UNICEFs 
rapport Hidden in Plain Sight. Förutom 
kroppsaga berättas i rapporten om 
bland annat mord, sexuellt utnyttjande 
och mobbning av barn.

Hidden in Plain Sight – A statistical analysis 
of violence against children
www.unicef.org/publications/ 
index_74865.html

Klimatförändringen hotar barn
Den globala uppvärmningen 
uppskattas att öka antalet undernärda 
barn med 25 miljoner till år 2050, 
avslöjar UNICEFs rapport om 
klimatförändringen. Den samlar 
40 experters anföranden om 
klimatförändringens effekter på  
barn inom samma pärm.

The Challenges of Climate Change: 
Children on the front line
www.unicef-irc.org/article/1051/
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JANUARI

UNICEF rapporterar att den 
har flugit 70 ton biståndsme-
del till Sydsudan som lider av 
en väpnad konflikt. I Finland 
påminde UNICEF om medier-
nas skyldighet att skydda bar-
nens integritet, när Helsingin 
Sanomat publicerade ett bild-
reportage om könsstympning 
av kenyanska flickor där flick-
orna kan identifieras. Jubi-
leumsåret Tove 100 startade i 
samarbete med UNICEF.

NYHETS-
PLOCK  
FRÅN  
ÅR 2014

MARS

Tillsammans med sina part-
ner inledde UNICEF en alla ti-
ders vaccineringskampanj för 
att vaccinera 22 miljoner barn 
mot polio i Mellanöstern och 
Nordafrika. Vi hade en sorglig 
årsdag när det hade gått tre 
år sedan kriget i Syrien bör-
jade.

APRIL

Finlands UNICEF skickade  
100 000 euro till Centralafri-
kanska republiken där 2,3 mil-
joner barn led av en väpnad 
konflikt. Tillsammans med sju 
västafrikanska länder inledde 
UNICEF en omfattande infor-
mationskampanj för att stop-
pa ebolaviruset.

MAJ

Ett halvt år efter att supertai-
funen Haiyan slog ned mot 
Filippinerna har över 90 pro-
cent av barnen i katastrofom-
rådet återvänt till skolan. Skå-
despelaren Jaakko Saariluo-
ma blev vår 14:e goodwillam-
bassadör.

© UNICEF/NYHQ2014-1026/Jallanzo UNICEFs 
medarbetare 
delar 
affischer med 
ebolainformation 
i Liberia.

© UNICEF/UNI162701/Yurtsever

Isa, vars fader Nur har flytt från 
Syrien till Turkiet, har just blivit 

vaccinerad mot polio.
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JULI

Sorgliga nyheter fördystrade 
semestermånaden. På Syri-
ens territorium var redan över 
sex miljoner barn i behov av 
nödhjälp. I Gaza uppgick an-
talet döda barn till flera tiotal 
och sårade till hundratal.

AUGUSTI

I augusti skickade UNICEF 
över tusen ton nödhjälpsför-
nödenheter till olika krisom-
råden i världen. I slutet av au-
gusti fanns det redan fem kri-
ser av det allvarligaste slaget: 
i Syrien, Centralafrikanska re-
publiken, Sydsudan, Irak och 
de eboladrabbade länderna i 
Västafrika.

SEPTEMBER

Finlands UNICEF skickade  
100 000 euro till kampen mot 
ebola i Västafrika. Vi gladde 
oss över att UNICEFs rapport 
visade att nyföddas dödlighet 
minskade rekordsnabbt.

NOVEMBER

På dagen för barnets rättig-
heter hissade man upp flag-
gorna för att fira den 25 år 
gamla konventionen om bar-
nets rättigheter. Mängden av 
nödhjälpsförnödenheter som 
UNICEF levererat till ebola-
områdena uppgick redan till 
3 000 ton.

DECEMBER

Programmet UNICEF Dan-
sar med stjärnorna fick över 
2 300 nya månadsgivare att 
komma med i UNICEFs arbe-
te. När året var slut var saldot 
för barn katastrofalt: antalet 
konflikter och drabbade barn 
var större än någon gång tidi-
gare i närhistorien.

© UNICEF/PFPG2014-1103/Balasundaram

Maria Rhonalyn Grabidio från 
Filippinerna går i en skola som 

UNICEF hjälpte reparera efter 
supertaifunen Haiyan.

© UNICEF/NYHQ2014-1103/Khuzaie

En flicka från jesidifolket iakttar biståndstransportens ankomst  
på lagret Bajeed Kandala i Kurdistan i Norra Irak.

På dagen för barnets rättigheter 
flaggade vi i de sociala medierna  
med denna flaggflicksbild.

© UNICEF/Finland 2014/Archipictor
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SÅ HÄR 
ANVÄNDES 
PENGARNA

Modern fick nödhjälpsmat 
för att ta hand om 

sitt undernärda barn 
i en av UNICEF stödd 

näringscentral i Sydsudan 
nära staden Bentiu.

© UNICEF/NYHQ2014-1387/Nesbitt
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År 2014 stöttade Finlands UNICEF världens barn med

14,6 miljoner euro

LÅNGSIKTIGT UTVECKLINGSARBETE*

LÄS MERA s. 12
85  %

12,4 milj. €**

* I beloppet ingår 10,4 miljoner euro till barnfonden  
och 2 miljoner euro till egna program och temaprogram. 
** På grund av avrundningar blir summan inte 14,6 miljoner.

ARBETE I FINLAND  

LÄS MERA s. 22

NÖDHJÄLP 

LÄS MERA s. 18

SÅ HÄR ANVÄNDES PENGARNA

6  %
0,8 milj. €**

9  %
1,3 milj. €**

11
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LÅNGSIKTIGT 
UTVECKLINGSARBETE

I programländerna genomför UNICEF ett femårigt 
landprogram som utarbetas tillsammans med landets 
regering och lokala partner.

Landsprogrammet baserar sig på en analys i vilken man 
kartlägger vilka som är de mest utsatta barnen, vilka faktorer 
som förhindrar förverkligandet av deras rättigheter  
och vad de lokala myndigheterna och aktörerna borde  
göra för att möjliggöra förverkligandet av barns rätt till t.ex. 
undervisning och hälsa.

UNICEF stödjer landets regering på olika sätt att ta dess ansvar 
för barnens dagliga välbefinnande. Målet är att framför allt 
stärka landets egna system.

En viktig del av UNICEFs arbete är att agera för världens  
barn på internationell nivå. UNICEF bevakar barnens intresse 
i verkställandet av internationella avtal och i internationella 
beslutande organ samt ger olika rekommendationer.
Till stöd till detta bedriver UNICEF mångsidig forskning. 

Dessutom strävar UNICEF kontinuerligt efter att utveckla 
innovationer som förbättrar barns välbefinnande i samarbete 
med företag, universitet och organisationer. Även Finlands 
UNICEF är starkt med i innovationsarbete och genomför  
ett innovationsprojekt i vatten- och hygiensektorn i Uganda  
(se s. 16).

© UNICEF/INDA2013-00068/Singh
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Så här styrdes medlen från finländska  
donatorer till långsiktigt arbete
Största delen (78 procent) av de medel som Finlands UNICEF  
samlat in kanaliseras till barnfonden, dvs. UNICEFs långsiktiga  
arbete över hela världen. Bland annat månadsdonationerna (s. 26) 
går till barnfonden.

Finlands UNICEF har också egna program och temaprogram genom 
vilka stödet till UNICEFs långsiktiga arbete kan riktas till ett visst tema, 
område, land eller projekt. Att rikta medel är kostnadseffektivt enbart 
om beloppet är stort. Därför kommer finansieringen av egna program 
och temaprogram i huvudsak från företag, stordonatorer eller 
andra aktörer som förbundit sig till finansiering. År 2014 fanns det 
sådana program i följande länder: Angola, Sydafrika, Indien, Kenya, 
Madagaskar, Moçambique, Nepal och Zambia.

Därtill finansierar vi två temaprogram i vilka en stor grupp finländska 
givare stödjer samma tema. År 2014 var temana utbildning i Asien 
och arbetet mot hiv/aids.

Utbildningstemats medel kom från kampanjer som genomfördes 
bland annat i skolor, dvs. UNICEF-rundan och dagsverkesinsamlingen 
(s. 27). Hiv/aids-temat i sin tur finansierades av sådana månadsgivare 
som ville inrikta en del av sin donation på detta arbete.

Förutom stödet från Finlands UNICEF mottog internationella 
UNICEF 19,2 miljoner euro från Finlands utrikesministerium för 
programarbete i utvecklingsländer. Utrikesministeriet riktar  
sitt stöd direkt till huvudorganisationen, dvs. medlen går inte  
via Finlands UNICEF rf.

Du kan stödja UNICEFs långsiktiga arbete genom att bli 
månadsgivare på adressen www.unicef.fi 

Hardik Momabhai Rabari leker 
med Sheetal Shankarbhai 

Thakur på gården av en 
central för barn och mödrar 
i Gujarat, Indien. I centralen 
genomförs ett program för 

småbarnsfostran som utvecklats 
av UNICEF. Inom ramen för 

programmet har barnen 
fått undervisningsmaterial, 

centralens medarbetare  
har utbildats och föräldrarna  

har fått upplysning.  
De två första barndomsåren  

är extremt viktiga för barnets 
senare utveckling.
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Criselda hjälper att göra 
hälsovården tillgänglig  
för alla
Criselda Julio Mavelele som arbetar 
i byn Zukula är en av de drygt 2 000 
byhälsovårdarna i Moçambique.  
I det fattiga Moçambique är det en 
stor utmaning att göra hälsovården 
tillgänglig för alla.

I det UNICEF-stödda projektet utbildas 
egna hälsovårdare till byarna. Målet är 
att sänka barn- och mödradödligheten 
och minska ojämlikheten vad gäller 
tillgången till hälsovården.

En fyra månaders utbildning ger en 
hälsovårdare färdigheter att känna 
igen de vanligaste och dödligaste 
barnsjukdomarna. En hälsovårdare 
lär sig också att upptäcka barns 
undernäring och ge råd i hälsofrågor. 
Efter utbildningen återvänder hen till sin 
by och är redo för arbetet.

På en typisk arbetsdag gör Criselda 
hembesök i byn. Hon undersöker 
hemmens hygieniska förhållanden,  
lär hur hemmet skall hållas rent, visar 
hur man kan använda toaletten och 
tvätta händerna med tvål. Hon berättar 
hur viktigt det är att använda myggnätet 
och visar hur det används.

Criselda ser till om barn får sina 
programenliga vaccinationer och 
om gravida kvinnor kommer till 
kontrollerna. Vid behov ger hon remiss 
till vårdcentralen och läkaren.

Byborna skrattar åt Criseldas stränghet 
men de accepterar henne som ’byns 
egen flicka’ och tar emot råden.

© UNICEF/Mosambik 2014/Kivelä

Byhälsovårdaren Criselda Julio Mavelele tar hand om barnen i byn Zukula.
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En etiopisk pojke  
lär sig alfabetet.

Hållbar utveckling för fred
Forskaren Ari Kerkkänen gör en lista över objekt som 
man borde satsa på för att utrota terrorism.

– Stödet till utbildningssektorn, utvecklandet av den 
offentliga sektorn och hälso- och sjukvården samt 
verksamheten som ökar antalet arbetsplatser.

Enligt honom är det särskilt utbildningen som minskar 
konfliktbenägenheten mellan stater och regioner. 
Programledaren Inka Hetemäki från Finlands UNICEF  
är av samma åsikt.

– Kriser uppstår ur fattigdom och ojämlikhet. 
Utbildningen är det bästa sättet att bekämpa dem.

UNICEF hjälper utvecklingsländerna att bygga 
utbildningssystem där alla barn får en gratis och 
högklassig grundutbildning. UNICEF satsar speciellt  
på att också de mest utsatta barnen kan gå i skola.

– Dessutom skulle det vara viktigt att de unga kan få  
en fortbildning som garanterar yrke och utkomst,  
säger Hetemäki.

UNICEFs arbete för barns utbildning, hälsa, skydd 
och jämlikhet hjälper att styra unga bort från extrema 
rörelser. Hetemäki betonar att UNICEFs princip är att 
bemyndiga lokalsamhällena.

– Också de svagaste tas med i beslutsfattande som berör 
dem själva. Så här uppstår ägarskap och samhälleligt 
ansvar som minskar motsättningar, förtydligar Hetemäki.

Ari Kerkkänen är gästforskare vid centrumet  
för fredsforskning vid Tammerfors universitet  
och arbetar för tillfället i Kabul i Afghanistan som 
planeringschef för EU:s polisoperation. Han är tidigare 
direktör för Mellanösterninstitutet.

© UNICEF/ETHA_2014_00218/Ose
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Ordentlig hygien  
till Ugandas skolor
Under året startade Finlands UNICEF 
ett eget projekt i Uganda. I UniWASH-
projektet utvecklas innovationer som tar 
rent vatten och ordentlig hygien inom 
räckhåll för skolbarnen i Norra Uganda.

Hörnstenen för projektet är 
skolelevernas deltagande. Flickor och 
pojkar får själv berätta om sina vatten- 
och hygienproblem, eftersom de är 
experter på sitt eget liv. De testar också 
lösningar som utvecklats inom projektet.

– Också den finaste innovationen 
förblir oanvänd om den inte fungerar 
i skolelevernas vardagsliv, säger 
projektchefen Saara Frestadius  
från Finlands UNICEF.

Studerande vid Helsingfors universitet, 
Aalto-universitetet och Makerere 
universitet i Uganda är med om att 
utveckla lösningarna med skoleleverna. 
Under året gjorde studerande 
som deltog i projektet sin första 
fältexkursion.

Företagspartner var sex ugandiska 
SME-företag. De utvecklar de lösningar 
som studerande schematiserat till 
kommersiella produkter.  
När produktionen och underhållet av 
innovationerna sker i Uganda, främjar 
de de lokala människornas utkomst. 
Biolan Oy deltog som en finländsk 
företagspartner.

Förutom innovationer skapas i projektet 
en verksamhetsmodell som förbättrar 
organisationernas, universitetens och 
företagens samarbete för att förverkliga 
barns rättigheter.

Flickorna i Lacekocot-
skolans andra klass ritade 

en toalett enligt sina 
önskemål i UniWASH-

projektets verkstad.

© UNICEF/Uganda 2015/Suihkonen
Flickorna hoppar 
twist på Lacekocots 
grundskola i Norra 
Uganda. Skolans vatten- 
och hygienförhållanden 
utvecklas i Finlands 
UNICEFs projekt.

© UNICEF/Uganda 2015/Suihkonen
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Treåriga Nishimoni skrattar i sin farbrors famn i sin hemby Jamalpur i Bangladesh. Barnets mor 
Lovely iakttar dem i bakgrunden. Familjen är med i ett näringsprogram som stöds av UNICEF. 
När programmet startade, led Nishimoni av undernäring. För att förbättra hennes tillstånd fick 
hon regelbundna doser av kosttillskottspulver. Därtill har lokala hälsovårdare upplyst familjen 
om barnets rätta näring.

Att bli av med 
undernäring
Vart fjärde barn i världen lider 
av undernäring som äventyrar 
barnets utveckling. Undernäring  
är orsak till och med 45 procent  
av dödligheten hos barn under 
fem år.

Undernäring kan vanligtvis 
förebyggas genom att erbjuda 
föräldrar kunskap om barnens 
näringsbehov. Enbart genom  
att fullamma barnet till sex 
månaders ålder sexfaldigar man 
barnets överlevnadschanser.  
En orsak till undernäring kan  
även vara ensidig mat.

Med hjälp av utbildningsprogram 
som fokuserar på enkla saker kan 
man rädda en enorm mängd barn.

Man har lyckats minska antalet barn 
som lider av undernäring från  
25 procent till 16 procent från år 1990. 
Tyvärr har de pågående kriserna 
försämrat barnens näringssituation 
och äventyrar den gynnsamma 
utvecklingen.

© UNICEF/NYHQ2014-3270/Noorani
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NÖDHJÄLP

Året 2014 var förkrossande för världens barn.  
Behovet av nödhjälp var utan motstycke i UNICEFs historia.

År 2014 hjälpte UNICEF barn som levde mitt i kriser i 98 länder. Nya kriser 
var bland annat konflikterna i Ukraina och Irak, flyganfallen i Gaza och 
ebolaepidemin. Den största nödhjälpsoperationen var hanteringen av 
Syrienkrisen. Den fortsatte för fjärde året och förvärrade de syriska barnens 
redan tidigare ohållbara situation. Nästan 8 miljoner barn i Syrien och 
närområdena behöver UNICEFs hjälp.

Nödhjälp har varit en viktig del av UNICEFs arbete sedan slutet  
av andra världskriget. UNICEF grundades då för att hjälpa  
europeiska barn som levde mitt i krigets förödelse.

I dag använder UNICEF cirka en tredjedel av sina medel till nödhjälp  
och är en av de främsta organisationer som hjälper barn i världens kriser. 
UNICEF tar hand om barnens hälsa, nödhjälpsnäring, utbildning och skydd  
i katastrofområdet. UNICEF spelar också en viktig roll i samordning  
av andra organisationers nödhjälp.

Eftersom UNICEF har bestående närvaro i nästan alla världens länder, kommer 
hjälpen fram snabbt och tillförlitligt. Dessutom har UNICEF fem strategiskt 
placerade lager i kontinuerlig krisberedskap: i Köpenhamn, Dubai, Shanghai, 
Panama och Kamerun.

I krisområdet agerar UNICEF i intensivt samarbete med landets regering och 
andra organisationer. Arbetet tar inte slut efter nödhjälpen, utan UNICEF  
hjälper landet i återuppbyggnaden. Principen är att göra samhällena starkare  
än tidigare och hjälpa dem att förbereda sig för kriser.

Så här hjälper UNICEFs 
nödhjälp barn

•   Rent vatten och tillräcklig  
 hygien för hela familjen

•  Nödhjälpsnäring och   
 näringstillskott

•   Möjligheten att fortsätta   
 skolgången

•   Vacciner och läkemedel

•  Skydd mot övergrepp

© UNICEF/NYHQ2014-0854/Khuzaie
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Den treåriga Shahd Saleh  
fyller sin vattenmugg på  

ett flyktingläger i staden Erbil, 
i Kurdistan i Irak. På lägret tar 

UNICEF och dess partner hand 
om bland annat tillgången 
till rent vatten och hygien 

samt vaccinerar barnen mot 
smittsamma sjukdomar.

Så här styrdes medlen  
från finländska donatorer 
till nödhjälpen
År 2014 samlade Finlands 
UNICEF in sammanlagt  
0,9 miljoner euro till nödhjälp.
Finländarna bads om riktade 
donationer till Syrien och 
Centralafrika, Sydsudan och 
för hanteringen av ebolakrisen. 
Dessutom erbjöd vi möjligheten 
att donera till nödhjälpsfonden 
genom vilken UNICEF hjälper 
barn i katastrofområden på olika 
håll i världen.

Dessutom anvisade Finlands 
utrikesministerium 10,5 miljoner 
euro direkt till internationella 
UNICEF till nödhjälpsarbete  
i Centralafrikanska republiken, 
Tchad, Demokratiska republiken 
Kongo, Somalien, Sydsudan och 
dess krisområde, Syrienkrisen 
och Mali.

Donera till vår nödhjälpsfond: 
www.unicef.fi/lahjoita

19
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Sanfa Koroma som överlevt ebola upplyser invånarna i sin by om hur viktigt 
det är att söka sig till vård vid de första symptomen på sjukdomen.

Från död till liv
Sanfa Koroma, 14, från Sierra Leone insjuknade  
i ebola i sin internatskola, och familjen fick höra  
att hon hade dött. Hon kom ändå över sjukdomen  
och kunde återvända hem. UNICEF hjälpte till vid 
Sanfas hemkomst. 

Nu upplyser Sanfa människor om ebola i sin hemby 
Pelewahun i Moyambaområdet. Hon berättar att 
sjukdomen inte nödvändigtvis innebär en dödsdom.

– När du upptäcker de första symptomen,  
gå till sjukhuset, säger hon.

UNICEF ansvarar för spridning av kunskapen om ebola  
i Västafrika, hjälper barn som blivit föräldralösa på grund  
av sjukdomen samt ansvarar för vattenförsörjning  
och renhållning. År 2014 var UNICEF den största 
leverantören av biståndsförnödenheter i ebolakrisen.

Thuraya bär sin barfota treåriga syster Rima  
på Saadnayels inofficiella flyktingläger  
i Bekaadalen i Libanon.

© UNICEF/NYHQ2015-0211/Romenzi

© UNICEF/NYHQ2014-3400/Nesbitt
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Vinterkläder till  
Syriens flyktingbarn
Syriska flyktingar drabbades  
av snöstormar och köld i Mellanöstern. 
Redan sex miljoner barn var flyktingar 
inom Syrien och utanför landets gränser.

UNICEF levererade varma kläder, filtar, 
värmetillbehör samt kuponger för köp  
av vinterutrustning till över 900 000 
syriska flyktingbarn på olika håll  
i Mellanöstern.

I Libanon ökade antalet barn som 
behövde vinterutrustning markant 
jämfört med föregående vinter.

Allt flera flyktingars besparingar var slut 
och som en sista utväg blev de tvungna 
att flytta till inofficiella, extremt dåligt 
byggda och utrustade tältbyar.

UNICEFs landskontor i Libanon gjorde 
allt det kunde för att hjälpa flyktingarna. 
UNICEF förberedde sig för vinterns 
ankomst genom att placera 28 000 
vinterutrustningspaket på tre ställen  
i närheten av de inofficiella 
flyktinglägren. Före vinterstormarna 
levererades vinterutrustning till  
80 000 barn som bodde i tältbyarna.  
72 procent av de barn som var i behov 
av vinterutrustning fick hjälp.

Därtill hade 104 000 barn i Libanon nytta 
av rent dricksvatten, plastpresenningar 
och nödhjälpsnäringskex som UNICEF 
levererade.

Flickan står i snön på Saadnayels 
flyktingläger i Libanon.

Barnen bär lådor 
som innehåller 
paket med 
vinterkläder  
i Bekaadalen  
i Libanon.

© UNICEF/NYHQ2015-0221/Haidar

© UNICEF/NYHQ2014-3217/Haidar
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Finlands UNICEF belönade 
alla Finlands bibliotek med 

utmärkelsen Opinionsbildare  
för barnets rättigheter. 

Utmärkelsen överlämnades  
på Lahtis stadsbibliotek  

där sagofigurerna Malla och 
Kuoma-räven uppträdde för en 

publik i dagisåldern.

ARBETE I FINLAND
Finlands UNICEF utför opinionsbildnings- och 
informationsarbete, så att vårt lands lagar och praxis 
samt användningen av offentliga medel skall fungera för 
barnens bästa. Därtill genomför vi projekt som skapar 
verksamhetsmodeller som främjar barnets rättigheter.

I sitt arbete i Finland uppfyller Finlands UNICEF den förpliktelse som FN:s 
konvention om barnets rättigheter ställer på UNICEF: att bedöma och 
främja förverkligandet av barnets rättigheter överallt i världen.

De största bristerna i genomförandet av barnets rättigheter i Finland 
beror vanligtvis på det att man inte bedömer beslutens inverkan på barn 
systematiskt. Det finns en hel del att förbättra också i barns delaktighet  
och jämställdhet.

Vi tog itu med dessa problem bland annat med hjälp av projektet  
Den barnvänliga kommunen. År 2014 var fyra kommuner med i modellen 
och fyra nya kommuner åtog sig att gå med från början av år 2015.

Därtill startade vi två projekt om barnens människorättsfostran.  
I det ena projektet utvecklas och genomförs kompletterande utbildning  
för lärare om högkvalitativ människorättsfostran och hela skolans 
barnvänliga verksamhetskultur. Det andra projektet är en undersökning 
där man samlar in information om olika sätt att genomföra 
människorättsfostran av barn.

Våra skolbesökare nådde nästan 63 000 barn och unga. Besökarna 
berättade om barnens liv på olika håll i världen samt om hållbar utveckling 
allt efter barnens ålder bland annat med hjälp av workshops. Vi levererade 
material om globalfostran till en tredjedel av Finlands grundskolor.

I utvecklingspolitisk opinionsbildning fortsatte vi att utveckla verktyg och 
anvisningar för tjänstemän och medborgarorganisationer för att stärka 
människorättsgrunden i Finlands utvecklingssamarbete.

© UNICEF/Finland 2014/Suihkonen



Huvudstadsregionens lärare bekantade 
sig bland annat med funktionella 
undervisningsmetoder i vår utbildning i Esbo.
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© UNICEF/Finland 2013/Niemelä

BEAKTA BARNS  
RÄTTIGHETER I FÖRETAG
Företagens verksamhet har oundvikligen 
effekter på barns liv, för barn är konsumenter, 
arbetstagarnas familjemedlemmar och unga 
arbetstagare. Trots detta kan företag ofta inte ta 
barns rättigheter tillräckligt i beaktande.

Finlands UNICEF samarbetar med finländska 
företag för att främja barns rättigheter.  
Under år 2014 utarbetade vi en treårsstrategi  
för vårt företagsansvarsarbete samtidigt som  
vi ställde konkreta mål för arbetet.

Målet är att öka kunskap, förståelse och 
verksamhet för att förverkliga barns rättigheter. 
Arbetet riktar sig främst till statsägda företag 
som har ett speciellt ansvar och skyldighet att 
föregå med gott exempel. Man samarbetar 
också med andra företag, aktörer inom 
branschen och universitet.

KOMPLETTERANDE  
UTBILDNING FÖR LÄRARE
Syftet med människorättsfostran är att 
fostra barn till ansvarskännande och 
aktiva medborgare som känner till sina 
egna rättigheter och kan försvara dem. 
För närvarande finns det en hel del 
variation i genomförandet av skolornas 
människorättsfostran i Finland.

Mänskliga rättigheter och värdefostran  
får allt större vikt i de nationella grunderna  
för grundskolans läroplan som träder  
i kraft år 2016.

År 2014 startade Finlands UNICEF ett projekt 
om kompletterande utbildning för lärare. 
Inom projektet anordnas utbildningar om 
människorättsfostran i den nya läroplanens 
anda. Utbildningen syftar till att utveckla 
både lärarnas know-how och skolornas 
verksamhetskultur.

Hösten 2014 anordnades två utbildningar  
i vilka sammanlagt 62 lärare deltog. Projektet 
fortsätter år 2015 då utbildningar anordnas på 
olika håll i Finland.

Det slutgiltiga målet är att utveckla en 
utbildningsmodell som de som anordnar 
kompletterande utbildning för lärare kan börja 
tillhandahålla.

Så här finansierades 
programarbetet och 
utvecklingskommunikationen  
i Finland
Sju procent av Finlands UNICEFs 
sammanlagda intäkter användes  
till programarbete i Finland. I detta 
arbete ingick inhemsk opinionsbildning, 
internationell opinionsbildning och 
utvecklingskommunikation.

En del av dessa medel fick man som 
särfinansiering av undervisnings- och 
kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen 
och utrikesministeriet. Dessutom stödde 
utrikesministeriet vårt projekt i Uganda 
(se sidan 16).



SÅ HÄR 
SAMLADES 
PENGARNA IN

© UNICEF/Finland 2014/Penttilä

Glada insamlare på Törst-dagen 
på Narinkens torg i Helsingfors.
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Vår verksamhet baserar sig på frivilliga donationer.  
Vi är en av Finlands ledande organisationer som utför medelanskaffning.

År 2014 samlade vi in

19,2 miljoner euro

KOSTNADERNAS ANDEL

76 %
TILL UNICEFS 
ARBETE* 

24 %
INSAMLINGS- OCH  

FÖRVALTNINGSKOSTNADER** 

MEDELANSKAFFNING

94 %
DONATIONER FRÅN 
PRIVATPERSONER

6 %
FÖRETAGS-

SAMARBETE

Dessutom stödde utrikesministeriet samt undervisnings- 
och kulturministeriet inhemsk och internationell 

opinionsbildning samt vårt projekt i Uganda  
med 467 000 euro.

*Till programarbete i Finland 7 %
**Insamlingskostnadernas andel 14 %

MEDELANSKAFFNINGENS 
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MÅNADSDONATIONER 

I slutet av år 2014 hade Finlands UNICEF drygt 83 000 
månadsgivare. Deras kontinuerliga stöd möjliggör  
UNICEFs långsiktiga arbete för världens barn.

Programmet 
UNICEF Dansar 
med stjärnorna 

skaffade UNICEF 
nya finländska 
understödjare.

UNICEFs arbete för de mest utsatta barnen 
baserar sig helt och hållet på donationer. Därför är 
månadsgivarnas regelbundna finansiering synnerligen 
viktig för verksamhetens kontinuitet. Det är också  
ett kostnadseffektivt och för givaren lätt sätt att stöda 
världens barn.

År 2014 stödde månadsgivarna UNICEFs arbete 
med drygt 12 miljoner euro. Medlen styrs till 
UNICEFs barnfond, som finansierar långsiktiga 
utvecklingsprogram i över 150 länder och regioner  
(s. 12). Tack vare detta arbete får man till stånd 
bestående, äkta förändringar i barns liv.

År 2014 fick vi nya månadsgivare särskilt med gatu- 
och dörrmarknadsföring. En annan viktig kanal var 
specialavsnitt av serierna Putous och Dansar med 
stjärnorna som genomfördes i samarbete med MTV3. 

Du kan stödja UNICEFs arbete genom att bli 
månadsgivare på adressen www.unicef.fi

© UNICEF/Myanmar 2014/Poutanen

Putous-
programledaren 
Jaakko Saariluoma 
gjorde tittarna 
bekanta med 
vardagen för  
barnen i Myanmar.

© UNICEF/Finland 2014/Mulari
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Rokan och Mahmoud leker med marionetter på ett UNICEF-stött daghem i staden 
Tartous i Syrien. Barnen och deras familjer har flytt från staden Aleppo.

ENGÅNGSDONATIONER

Det går också att stödja UNICEF med en 
engångsdonation. År 2014 donerade finländarna  
bland annat för kampen mot ebola.

För oss är det viktigt att var och en hittar ett lämpligt sätt att 
delta i vårt arbete. Därför finns det många sätt att donera. 
Engångsdonation var år 2014 den näst framgångsrikaste formen 
av medelanskaffning efter månadsgivandet. Vi vädjade till 
finländarna om att få stöd såväl för UNICEFs långsiktiga arbete 
som för nödhjälpen.

UNICEFs skolkampanjer har redan en etablerad ställning.  
En tredjedel av eleverna i Finland deltar årligen i UNICEF-rundan 
eller Dagsverkesinsamlingen. År 2014 deltog nästan 180 000 barn 
från cirka 900 skolor. Under året samlade eleverna och deras 
sponsorer in över en miljon euro, med vilka UNICEF stödjer 
barnvänlig utbildning i elva asiatiska länder.

Finländarna donerade också genom att köpa immateriella 
UNICEF-gåvor. Därtill kom det in donationer från 
Näsdagsstiftelsen, som består av nio organisationer, och Yles 
gemensamma Näsdagskampanj, bemärkelsedagsdonationer 
samt UNICEF-lotterier, som genomfördes tillsammans med 
Tavara-arpa ry.

Axl Smith är 
beskyddare  
av UNICEF-

rundorna  
i skolorna. Bilden 
är en skärmdump 

av kampanjens 
tackvideo.

© UNICEF/Finland 2014

© UNICEF/NYHQ2014-3207/Youngmeyer
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Sanna Kiiski bekantade sig med UNICEFs arbete mot stelkramp 
i Kambodja och fick babyn Mat Ngevi, 1,5 månader, i sin famn. 
Arbetet finansieras bland annat av Pampers.

FÖRETAGSSAMARBETE © HardHat

År 2014 spred vi information om barnets rättigheter 
i affärsverksamheten och började utarbeta en egen 
företagsansvarsstrategi.

Donationer från företag är viktiga för UNICEF. De är 
emellertid inte det enda sättet att delta i UNICEFs arbete. 
Företag kan också påverka avsevärt genom att se till att 
barns rättigheter förverkligas i deras egen verksamhet.

För att hjälpa affärslivet i detta arbete har UNICEF 
tillsammans med FN:s initiativ Global Compact och 
organisationen Rädda Barnen utvecklat barnrättsprinciper 
som bör styra affärsverksamheten. För att främja 
dessa började vi utarbeta Finlands UNICEFs egen 
företagsansvarsstrategi år 2014. Dessutom ökade vi den 
allmänna medvetenheten om principerna genom att delta  
i evenemang om företagsansvar och diskutera med företag.

Med vår långvariga partner Finnair och datasystem-
leverantören Amadeus inledde vi under året ett samarbete 
som gör det möjligt för flygpassagerare att göra en donation 
till UNICEF när de köper en flygbiljett på Finnairs webbplats. 
Därtill gläder vi oss åt att Tove 100-jubileumsårets kampanj 
lyckades över förväntningarna.
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Anamika Chakmam från Bangladesh, 10,  
njuter av att gå i skola. Hon bor i landets östra del  

i en mycket fattig by. Anamikas skola är en  
av UNICEFs barnvänliga skolor. I dem har man 
utvecklat kvaliteten på undervisningen och tar  

i beaktande behovet hos barn som kommer från 
fattiga förhållanden. Modellen stöds via UNICEFs 
Schools for Asia-program, till vilket också många 

finländska företag donerar.

JUBILEUMSÅRET TOVE 100 
STÖDDE UNICEF
År 2014 hade det förflutit 100 år sedan  
Tove Janssons födelse. En grupp av Mumin-
varumärkets innehavare donerade en del av 
Tove 100-jubileumsårets försäljningsintäkter 
till UNICEF. Insamlingskampanjen gav 
UNICEF över 820 000 euro. Medlen styrdes 
till stöd för barnens utbildning.

Kampanjens synligaste produkt var 
jubileumsårets version av Arabias 
Muminmuggar. Av varje mugg som såldes 
under jubileumsåret skänktes två euro  
till UNICEF.

Samarbetet mellan UNICEF och Tove 
100-jubileumsåret var naturligt, eftersom 
barn alltid var speciellt nära Tove Janssons 
hjärta. Dessutom deltog Jansson själv  
i UNICEFs verksamhet bland annat genom 
att illustrera organisationens julkort  
med Muminfigurer.

© UNICEF/BANA2014-00362/Mawa

© Moomin Characters™
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TESTAMENTSGÅVOR

Allt flera finländare deltar med sitt testamente  
i att bygga en bättre framtid för världens barn.

Testamentsgåvor utgör en avsevärd del av de donationer 
som Finlands UNICEF får. År 2014 tog vi emot 740 000 euro 
som testamentariska gåvor, vilket var mera än någonsin 
tidigare.

Ett testamente är testatorns beslut om vad som skall  
ske med förmögenheten efter testatorns bortgång.  
Många vill säkerställa sina närståendes framtid och samtidigt 
komma ihåg världens barn med en del av sin förmögenhet.  
Somliga vill lämna hela sin förmögenhet till att bygga  
en bättre värld. Varje donation är värdefull för  
UNICEFs arbete.

Om givaren så önskar, erbjuder vi hjälp i upprättandet av 
testamenthandlingen med hjälp av frivilliga advokatbyråer.

Vi vill betjäna våra sponsorer bättre i frågor som har 
med testamentsgåvor att göra. Vi beslutade att stärka 
vårt testamentprogram genom att göra det till ett av 
medelanskaffningens insatsområden.

Ytterligare information om testamentsgåvor finns på  
www.unicef.fi/ge-en-gava/ge-en-testamentsgava/

© UNICEF/UKLA2014 - 1864/Alcock
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Byborna tar med glädje 
emot de vacciner som 

levererats av UNICEF och 
som kommer med båt till 
den avlägsna byn Inika i 

Papua Nya Guinea. STORDONATORER

Stordonatorer kan välja ett eget mål som de 
stöder. Donatorerna kan följa UNICEFs arbete för 
barns hälsa och utbildning samt barnskydd från 
första parkett.

Vi startade ett stordonatorprogram år 2014. Stordonatorer 
stödjer UNICEF med ett avsevärt belopp. De kan vara till 
exempel privatpersoner, familjer, grupper eller stiftelser. 
Donatorer kan stödja UNICEFs arbete antingen med  
en engångsdonation eller genom ett längre program.

Det är möjligt att rikta stora donationer till ett visst projekt 
eller tema. År 2014 finansierades två olika program med 
stordonatorernas stöd: barns skolgång på Madagaskar 
och grundandet av en förlossnings- och rådgivningsklinik 
i Turkanaområdet i Kenya.

Stordonatorer är våra viktiga partner i arbetet för barn. 
Från sin kontaktperson får donatorerna regelbundet 
information om vad som händer inom det program 
eller projekt som de stödjer samt annan information om 
världens barn. Stordonatorer kan också resa till platsen  
på egen bekostnad och följa med UNICEFs arbete  
i mållandet.
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FRIVILLIGA

Frivilligt arbete har alltid varit en viktig del 
av Finlands UNICEFs verksamhet. UNICEFs 
frivilliga arbetar för barn på många olika sätt.

UNICEF har över fyrtio frivilliggrupper och nästan  
2 000 frivilliga. Under år 2014 samlade de in cirka 
en halv miljoner euro till UNICEFs arbete. Beloppet 
samlades in huvudsakligen med bössinsamlingar, 
genom att tillverka och sälja Anna och Toivo-dockor 
samt genom att sälja UNICEF-produkter.

En av de frivilligas stora kraftansträngningar är  
Törst-insamlingen före valborg. Den lyckades utmärkt 
och gav över 100 000 euro för Syriens barn.

Frivillighet är inte bara medelanskaffning.  
År 2014 främjade de frivilliga bland annat entusiastiskt 
Flagga!-kampanjen, vars syfte var att göra dagen för 
barnets rättigheter till en etablerad flaggningsdag.  
Till de frivilligas höstdagar i Lahtis samlades över 
hundra frivilliga från olika delar av landet för att 
bekanta sig med varandra och lära sig nytt om 
UNICEFs verksamhet.

Under året startade vi också en ny form av frivillig 
verksamhet, Globala far- och morföräldrar.

Kom med som UNICEF-frivillig – du hittar den närmaste 
frivilliggruppens kontaktuppgifter på adressen 
www.unicef.fi/ryhmat (på finska)

© UNICEF/NYHQ2014-1277/Pflanz
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GOODWILLAMBASSADÖRER

Ambassadörerna i utnämningsordning

• Skådespelerskan, sångerskan Eija Ahvo (1986) 

•  Skådespelerskan, sångerskan Susanna Haavisto (1986) 

•  Sångerskan Katri Helena Kalaoja (1990) 

•  Sångerskan Anna Hanski (1993) 

•  Pianisten Iiro Rantala (1993) 

•  Dansaren Jorma Uotinen (1993) 

•  Skådespelerskan Eija Vilpas (1993) 

•  Dockskådespelaren Juha Laukkanen (1994) 

•  Skådespelaren, jonglören Mikael Rejström (1996) 

•  Skådespelerskan, författaren Eppu Nuotio (2002) 

•  Musikern Jyrki Linnankivi (2005) 

•  Programledaren, musikern Axl Smith (2006) 

•  Skådespelerskan Iina Kuustonen (2012)

•  Skådespelaren Jaakko Saariluoma (2014)

Nyibol Jul, 14, vill bli pilot  
på ett biståndsflygplan. Hon bor 
i den avlägsna staden Kiech Kon 

i Sydsudan. Traktens invånare 
lider av den väpnade konflikten 

som härjar i landet. UNICEF med 
sina partner har hjälpt människor 

genom att leverera  
biståndsmedel per flyg.

Våra mest kända frivilliga är 
goodwillambassadörerna. Deras skara 
utökades under året med en person som 
redan länge varit förespråkare för barn.

Goodwillambassadörerna skänker sin tid och 
yrkeskunskap för att främja förverkligandet av 
barns rättigheter. Deras arbete sker dock inte 
enbart i rampljuset.

År 2014 stödde ambassadörerna bland 
annat frivilliggruppernas verksamhet 
med sina framträdanden, uppmuntrade 
skolelever på UNICEF-rundan, var 
speaker på flera videor och deltog i 
företagspartnerskapsevenemang.

De första ambassadörerna utnämndes för 
nästan 30 år sedan. Skådespelaren  
Jaakko Saariluoma blev Finlands UNICEFs 
14:e goodwillambassadör. Saariluoma 
har redan i åratal varit med om att 
utveckla framgångsrika tv-program för 
medelanskaffning, med vilka man söker 
månadsgivare som ska stödja världens barn.
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INTERNATIONELLA 
UNICEFS STRUKTUR

STYRELSEN* STATER

KOMMITTÉERNAS 
SAMORGAN**

VICE GENERALDIREKTÖRER 
(4)

LANDKONTOR (127)*** • Program
•  Förfaranden och praxis
•  Förnödenheter och   
 transport
•  Förvaltningsfunktioner
•  Fältets stöd
•  Privat medelanskaffning  
 och partnerskap (PFP)
•  Myndighetspartnerskap  
 och andra partnerskap
•  Kommunikation
•  Nödhjälp
•  FN-kontakter

NATIONELLA KOMMITTÉER 
(34)

GENERALDIREKTÖREN

REGIONKONTOR (7)

 * UNICEFs internationella styrelse, 36 stater  
  representerade enligt ett rullande schema.

 ** UNICEF: på årsmötet väljer de nationella kommittéerna  
  åtta medlemmar till en så kallad Standing Group, som  
  är bemyndigad att representera kommittéerna,  
  förhandla å kommittéernas vägnar och leda samarbetet  
  med internationella UNICEF.

 *** En del av landkontoren förvaltar flera länder.

UNICEF är FN:s barnfond.  
Dess arbete styrs av en 
styrelse med 36 ledamöter 
som valts enligt ett rullande 
schema bland representanter 
för medlemsstaternas 
regeringar. Ordförandeskapet 
på ett år cirkulerar mellan 
landgrupperna.

UNICEFs huvudkontor 
finns i New York. Därifrån 
administreras sju regionkontor 
och 127 landkontor. 
Regionkontoren styr 
landkontorens arbete.

I industriländerna stöds 
internationella UNICEF av 34 
nationella kommittéer. Finlands 
UNICEF rf är en av dessa 
kommittéer. Kommittéernas 
arbete styrs och stöds av 
UNICEFs enhet Private 
Fundraising and Partnerships 
(PFP) i Geneve.

Sju veckor gamla babyn Zema 
från Östra Timor i sin mammas 
famn. Under graviditeten fick 
modern vård på en mobil 
rådgivning som stöds av 
UNICEF. Att gå till den närmaste 
vårdcentralen skulle ta sex 
timmar för familjen.

© UNICEF/Itä-Timor 2014/Kivelä
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Fyrabarnsmamman  
Mantume Christine 
presenterar nykomlingen 
för sin förstfödda Ritah. 
Familjen bor i centrala 
Uganda i Mityanaområdet. 
Mantumes nyfödda dotter 
får snart ett födelseattest. 
Registreringen av barn i 
landet ökade med 18 procent 
när man började sköta den 
med en mobiltillämpning som 
UNICEF utvecklat.

© UNICEF/UGDA201400373/Vassie
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STYRELSENS 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
OCH BOKSLUT 2014

EKONOMISK UTVECKLING

Omsättning och resultat 2014

Föreningens totala intäkter 2014 var 19,9 miljoner och 
höll sig på nästan samma nivå som föregående år 
(20 miljoner euro). Mängden av nödhjälp påverkar 
väsentligt den årliga variationen i årsintäkterna. År 
2014 var nödhjälpens andel av de totala intäkterna  
5 % (0,9 miljoner euro), medan den motsvarande siff-
ran för år 2013 var 8 % (1,6 miljoner euro). Exklusive 
nödhjälpen ökade de totala intäkterna med 3 %.

Medelanskaffningens andel av de totala intäkter-
na år 2014 var nästan på föregående års nivå 96,6 % 
(föregående år 97 %). Andelen av informationsanslag 
och projektstöd växte från föregående år och uppgick 
till 2,4 % av totalintäkterna (1,6 %). Föreningsverk-

samhetens andel av totalintäkterna sjönk från före-
gående år och var 1,1 % av totalintäkterna (1,4 %).

Överföringarna till huvudorganisationen var 13,3 
miljoner euro, (13,5 miljoner euro). Av överföringar-
na gick 79 % till barnfonden (71 %) och 21 % (29 %) 
till Finlands UNICEFs internationella program. Till 
nödhjälpen styrdes 6 % av överföringarna (9,8 %).

MEDELANSKAFFNING

År 2014 skedde en omvälvning i verksamhetsmiljön 
för månadsgivandet, föreningens viktigaste form av 
medelanskaffning, och kundhanteringen komplicer-
ades. Därtill skedde det många förändringar i per-
sonalen. 

Från och med början av februari kunde månadsgi-
varna endast använda e-faktura eller direktbetalning, 
som visade sig vara betydligt svårare att marknads-
föra och genomföra än den tidigare direktdebitering-
en. Anskaffningen av nya givare blev långsammare 
och dyrare. Det blev också vanligare att man slutade 
upp med givandet.

Vi lyckades emellertid bibehålla en stabil inkomst-
nivå och i slutet av året var programmets intäkter 
12,3 miljoner euro. Ökningen jämfört med året inn-
an var 400 000 euro. I slutet av året fanns det 84 000 
månadsgivare.

De viktigaste anskaffningskanalerna för nya må-
nadsgivare var gatu- och dörrmarknadsföring samt 
programmen Putous-UNICEF och UNICEF Dansar 
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med stjärnorna som genomfördes i samarbete med 
MTV.

Donationer som svar på sedvanliga brev med väd-
jan om hjälp ökade något. Vi bad våra donatorer om 
stöd både till UNICEFs långsiktiga arbete och till nöd-
hjälpen. Intäkterna från den immateriella UNICEF-gå-
van ökade också från föregående år.

Skolkampanjernas popularitet ökade något. I UNI-
CEF-rundan och dagsverkesinsamlingen deltog näs-
tan 180 000 elever. Intäkterna minskade ändå något 
i synnerhet på grund av att den genomsnittliga do-
nationen på rundan var mindre. Under året utveck-
lades anmälningen och donerandet via nätet samt 
producerades nya innehåll om insamlingsobjektet, 
Schools for Asia-programmet.

I början av året startades ett stordonationsprogram 
som var mera systematiskt än förut. Under inneva-
rande året har det inte ännu kommit några donatio-
ner. I testamentsgåvor upplevdes ett rekordår och in-
komsterna från donationerna var över 700 000 euro.

UNICEF-lotteriet genomfördes för 22:a gången i 
samarbete med Tavara-arpa ry. Näsdagshowen ge-
nomfördes med stor framgång som ett samarbete 
mellan Näsdagsstiftelsen, som består av nio organi-
sationer, och Yle.

Vi gav ett utlåtande och deltog i debatten om änd-
ringen av insamlingslagen som är under beredning. 
Lagändringen sköts upp till nästa regeringsperiod.

FÖRETAGSSAMARBETE

En del av målen i verksamhetsplanen för företags-
samarbete måste lämnas bort efter att teamets stor-
lek hade halverats.

Vi fördjupade samarbetet med våra befintliga  
partner och förnyade samarbetsavtalen med Eva  
Ahlströms stiftelse, Lindström Oy och Paletti Oy.

Vi fick flera nya partnerskap under året. Samarbe-
tet med vår gamla partner Finnair och datasystem-
leverantören Amadeus gjorde det möjligt för flyg-
passagerare att göra en donation till UNICEF när de 
köper en flygbiljett på Finnairs webbplats. År 2014 
hade det förflutit 100 år sedan Tove Janssons födel-
se. Under jubileumsåret Tove 100 samlade Fiskars 
Home och många andra Mumin-licensinnehavare 
mycket medel till UNICEFs utbildningsarbete med 
sin produktförsäljning. Partnerskapsavtalet med 
Globe Hope Oy möjliggjorde försäljningen av UNI-
CEF-produkter via frivillignätverket. 

Den årliga julkampanjens intäkter styrdes till nöd-
hjälp. Också kampanjen En euro till UNICEF? som 
genomfördes före julen i H&M-affärerna gav över 
100 000 euro till nödhjälpsarbetet. 

För att främja barnrättsprinciperna för företag 
började vi utveckla en strategi för företagsansvar 
med opinionsbildningsenheten. Dessutom ökade 
vi den allmänna medvetenheten om principerna ge-
nom att delta i företagsansvarsevenemanget Rat-
kaisun paikka och förde diskussioner med företag 
om ämnet.

OPINIONSBILDNING I FINLAND

Finlands UNICEFs modell Den barnvänliga kommu-
nen genomfördes år 2014 av fyra kommuner. Därtill 
förband sig fyra nya kommuner att gå med från bör-
jan av år 2015. Vi startade en påverkansinsats för att 
främja barnkonsekvensbedömningen och barnbud-
geteringen. Vi försökte få dagen för barnets rättighe-
ter till en allmän flaggningsdag genom att påverka 
myndigheterna och kommunicera aktivt med fost-
rare. År 2014 gick utmärkelsen för opinionsbildare i 
anslutning till dagen för barnets rättigheter till Fin-
lands bibliotek.

Vi genomförde en enkät till funktionshindrade barn 
och unga om personlig assistans tillsammans med 
funktionshinderorganisationerna. UNICEF ordnade 
ett hörande av funktionsnedsatta barn i Helsingfors 
tillsammans med social- och hälsoministeriet och 
Centralförbundet för Barnskydd.

Vi publicerade två rapporter av internationella UNI-
CEF: Report Card 12: Laman lapset samt Safe and 
Sound – What states can do to ensure respect for 
the best interests of unaccompanied and separated 
children in Europe.

Vi påverkade reformen av grunderna för grund- 
och gymnasieundervisningens läroplaner. Med ut-
rikesministeriets finansiering genomförde vi en an-
vändarundersökning som bedömde material för ut-
vecklingsfostran. I det av undervisnings- och kultur-
ministeriet finansierade projektet Barnets rättigheter 
funktionellt! anordnades 26 utbildningar i vilka 326 
fostrare och 336 barn och unga deltog. Med samma 
ministeriets finansiering startades ett forskningspro-
jekt som jämför modeller för människorättsfostran 
av barn. Med undervisningsstyrelsens finansiering 
startades ett projekt som modellerar helheten för 
kompletterande lärarutbildning. I projektet anordna-
des på hösten två utbildningar i vilka sammanlagt 
62 lärare deltog. 

Vi samarbetade med olika intressentgrupper, 
till exempel i den barnombudsmannen under-
ställda barnombudsmannadelegationen samt i 
Människorättscentrets människorättsdelegation och 
i arbetsgruppen för människorättsfostran och -utbild-
ning som är underställd Människorättscentret. Dess-
utom arbetade vi med olika aktörer för att uppnå de 
regeringsmål som främjar barns rättigheter. 

Vi gav ut sammanlagt 17 utlåtanden, ställnings-
taganden och rapporter till olika myndigheter samt 
media. 
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INTERNATIONELL OPINIONSBILDNING

Med stöd av utrikesministeriets finansiering för ut-
vecklingsfostran och -kommunikation fortsatte vi ut-
veckla direktiv och verktyg för människorättsbaserat 
programarbete interaktivt med utrikesministeriets 
rådgivare.

Vi stärkte vår påverkan i företagsansvarsfrågor via 
den offentliga förvaltningen och företag. För att starta 
arbetet utarbetade vi en företagsansvarsstrategi med 
företagsteamet. Grundarbetet för genomförandet av 
strategin påbörjades i slutet av år 2014 och genom-
förandet börjar för fullt i början av år 2015.

Det treåriga UniWASH-projektet som finansieras 
av utrikesministeriet startade. I projektet infördes 
människorättsbaserat flerpartnersamarbete på prov, 
och dess mål är att utveckla hållbara och innovati-
va lösningar på de vatten- och hygienproblem som 
barn råkar ut för i Norra Uganda. Under året utförde 
sammanlagt 30 studerande från partneruniversiteten 
sin första fältarbetsperiod. Syftet med studerande-
projekten är att utveckla vatten- och hygienlösningar 
tillsammans med ugandiska skolbarn. Inom projektet 
identifierade man sex ugandiska småföretag som ut-
vecklar de idéer som uppstår i studerandeprojekten 
till kommersiella produkter. 

I utvecklingspolitisk opinionsbildning samarbetade 
vi med andra organisationer och partner. Vi deltog i 
nätverksarbetet i synnerhet när det gällde att skapa 
post-2015-mål och utveckla riksdagsvalskampanjen 
Maailmantalouden tekijät. Vi deltog också i olika ar-
betsgruppsarbeten och ett gemensamt ställnings-
tagande om utvecklingsanslagen. Vi gav sju andra 
utlåtanden eller ställningstaganden, främst om före-
tagsansvarsfrågor. 

Som medlem i utrikesministeriets internationella 
delegation för människorättsärenden fortsatte vi som 

representant för barnorganisationer samt som med-
lem i Kepa rf, Kansalaisjärjestöjen Ihmisoikeussäätiö 
(KIOS) och Rättvis handel rf.

KOMMUNIKATION 

Kommunikationen reagerade både på nyheterna 
från internationella UNICEF och på det allmänna ny-
hetsflödet. Vi producerade innehåll både för medier-
na och för våra egna kanaler, bl.a. för UNICEF-info 
som skickas till månadsgivarna samt för webbplat-
sen och de sociala mediernas kanaler. 

I förtjänad mediesynlighet lyckades vi bibehålla re-
kordnivån från föregående år. Våra nättjänster upp-
nådde en betydligt större publik. Våra antal gillare på 
Facebook och följare på Twitter mer än fördubblades. 

Innehållen i kommunikationen via flera kanaler ut-
nyttjades allt mera effektivt, och kommunikationens 
enhetlighet utvecklades. Den interna kommunikatio-
nen utvecklades genom att ta i bruk informations-
verktyget Ruutukehä.

Resultaten var utmärkta i UNICEFs Barometer-va-
rumärkesundersökning som genomförs med tre års 
mellanrum. UNICEF var den enda av de jämförda 
vars top of mind-välkändhet hade ökat under tre år 
(med 5 procentenheter). Vår Top of mind-placering 
är fortfarande en stark tvåa. UNICEF blev för första 
gången den bästa organisationen i totalvarumärkes-
indexet som samlar ihop varumärkets alla nyckelin-
dikatorer. En undersökning av en grupp inhemska 
organisationer som utförs av Taloustutkimus med 
två års mellanrum visade en försiktigt positiv utveck-
ling.

Goodwillambassadörerna stödde vår kommunika-
tion aktivt. I maj 2014 utnämndes komikern Jaakko 
Saariluoma till ny goodwillambassadör.

Flagga!-kampanjen till Barnets rättigheters 25-års-
dag lyckades utmärkt. Finländarna flaggade aktivt 
den 20 november, och i enlighet med målsättningen 
föreslog inrikesministeriet senare dagen som en eta-
blerad flaggningsdag.

FRIVILLIGHET

År 2014 fanns det frivilliggrupper på över fyrtio orter, 
och nästan 2 000 frivilliga deltog i verksamheten. Fri-
villiga genomförde Törst 2014-insamlingskampanjen 
i hela landet, tillverkade Anna och Toivo-dockor samt 
anordnade produktförsäljningen under julen. Därtill 
anordnade frivilliga olika lokala evenemang och in-
samlingar. 

Man stödde frivilligverksamheten med utbildning, 
information och genom att producera behövligt ma-
terial. Som nya digitaliska verktyg producerades en 
evenemangskalender och idétorget på nätet.

Under året planerades och startades en ny form 
av frivilligverksamhet, Globala far- och morföräldrar. 
Nätverket stöder UNICEFs projekt finansiellt, och fri-
villigverksamheten ger nätverkets medlemmar nya 
meningsfulla erfarenheter och en möjlighet att delta 
i intressanta evenemang. Utvecklingen av nätverkets 
verksamhet fortsätter 2015.

Lahtis var UNICEF-staden år 2014. Staden främja-
de medvetenheten om barns rättigheter och sam-
lade medel för UNICEFs Schools for Asia-program. 
Stadsårets insamlingsresultat var nästan 70 000 eu-
ro. Under året gick staden med i UNICEFs modell Den 
barnvänliga kommunen.

Frivilligverksamheten inbringade allt som allt näs-
tan 600 000 euro.
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FÖRVALTNING

Juridiskt sett är Finlands UNICEF en registrerad för-
ening. Föreningen styrs av personmedlemmar via 
generalförsamlingen och den valda styrelsen. Med 
FN:s barnfond UNICEF har föreningen ett samarbets-
avtal som bestämmer principerna för förvaltning, 
ekonomi och rapportering samt reglerar användning-
en av UNICEFs namn och logotyp. Föreningen rap-
porterar till UNICEF fyra gånger om året. Förening-
ens beskyddare år 2014 var fru Jenni Haukio.

Årsmöte och medlemmar

I slutet av år 2014 hade föreningen 932 medlemmar 
(998 i slutet av år 2013). Organisationens främsta 
mål har varit att öka antalet regelbundna givare, in-
te medlemsantalet. 

Föreningens årsmöte hölls den 14 maj i Helsing-
fors. Mötet godkände föregående års verksamhets-
berättelse, fastställde bokslutet och beviljade styrel-
sen ansvarsfrihet. Årsmötet valde Teija Andersen och 
Hanna-Mari Manninen till nya styrelseledamöter. I tur 
att avgå var Ulla Rehell och Thomas Wilhelmsson.

Styrelse

Styrelsen beslutar om riktlinjer, principer och före-
skrifter som gäller skötseln av föreningens verksam-
het och ekonomi samt övervakar samarbetet mellan 
föreningen och UNICEF samt utvecklingen av fören-
ingens verksamhet och ekonomi. Därtill beslutar sty-
relsen om skötseln av föreningens fasta egendom 
och placeringstillgångar samt beslutar om förening-
ens tematiska och egna program samt katastrofhjäl-
pen och användning av medel för dessa.

Styrelseledamöterna var lagman Antti Heikinhei-
mo (ordf), rektor Heikki Eskola (vice ordf), partner 
Riitta Pollari, professorn i pediatrik Mikael Knip, lo-
kalgruppens ordförande Tuulikki Siltanen, ambassa-
dör emerita Kirsti Lintonen, professorn i socialarbete 
Merja Anis, verkställande direktör Teppo Rantanen, 
advokaten Hanna-Mari Manninen och verkställande 
direktör Teija Andersen.

Styrelsen sammanträdde nio gånger. Av de tio sty-
relseledamöterna deltog i genomsnitt 8 i styrelsens 
sammanträden. Inga arvoden har betalats till styrel-
seledamöterna.

Föreningen har ett särskilt nomineringsutskott vars 
uppgift är att utarbeta ett förslag om styrelseledamö-
ter, och vid behov om styrelseordförande, för fören-
ingens årsmöte. Dessutom kan nomineringsutskottet 
på uppdrag av föreningens möte eller styrelse utar-
beta en rapport om hur god förvaltningssed förverk-
ligats i föreningens verksamhet.

Vårens första styrelsemöte var ett extra strategi-
möte, i vilket styrelsen gav föreningens ledning råd 
i skapandet av en ny strategi. Strategin behandlades 
på vårens möten och den godkändes på höstens för-
sta möte. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp som skall 
förbereda ändringar i föreningens regler och nomine-
ringsutskottets arbetsordning. De nya ledamöterna 
deltog i ett orienteringstillfälle för de nationella kom-
mittéernas styrelseledamöter i Geneve i november. 
Dessutom förbättrade styrelsen sina sätt att arbeta 
och utvecklade en årsklocka för ledarskap.

Styrelsen gjorde en bedömning av sin egen och 
föreningsledningens verksamhet på våren 2014. Be-
dömningskriterier var bland annat styrelsens sam-
mansättning och oberoende, följande av förening-
ens principer och planer, styrelsemötenas effektivitet 
och ändamålsenlighet, effektiviteten hos föreningens 

ekonomi- och styrsystem samt ledningens verksam-
het. Genomsnittet för bedömningen av styrelsear-
betet var 4,5 på skalan 1-5. Svarsprocenten för be-
dömningen var 80. Den följande bedömningen av 
styrelsearbetet utförs under våren 2015.

Ledningen och personalen

För verkställande av styrelsens beslut svarar fören-
ingens generalsekreterare tillsammans med en led-
ningsgrupp som består av enhetscheferna. General-
sekreterarens viktigaste uppgifter är att planera och 
utveckla föreningens verksamhet och ekonomi, hål-
la kontakt med de viktigaste intressentgrupperna, ta 
hand om personresurserna och kompetensen, föl-
ja samarbetet mellan huvudorganisationen UNICEF 
och föreningen samt rapportera om verksamheten 
till styrelsen. Föreningens generalsekreterare är Mar-
ja-Riitta Ketola. 

I slutet av år 2014 hade föreningen 53 permanent 
anställda och 11 visstidsanställda och projektfunk-
tionärer. Dessutom jobbade 143 timanställda med 
gatumarknadsföring under året. Det genomsnittliga 
antalet personal var 86. Föreningens personalkost-
nader uppgick till 3 miljoner euro (föregående år 3,1 
miljoner euro), av vilket lönernas och arvodenas an-
del var 83 %. 

ADMINISTRATIVA OCH INTERNA HÄNDELSER

Förändringarna som orsakades av den nationella di-
rektdebiteringens upphörande fortsatte år 2014. Vi 
fortsatte utvecklingsarbetet för betalningsrörelsens 
del och är nu också beredda för eventuella nya änd-
ringar i det regelbundna betalandet.
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Utvecklingsarbetet med kundhanteringssystemet 
fortsattes. Under år 2014 utvecklades bland annat 
systemets kundtjänstegenskaper och utnyttjandet av 
systemet med dataanalyser. Kontorsautomationen 
moderniserades genom att gå över till användning 
av molntjänster. 

Årets 2014 viktigaste investering var ett nytt löne- 
och personalhanteringssystem. Målet är att skapa ett 
lätthanterligt verktyg som baserar sig på hantering 
av de olika faserna i anställningsförhållandets livscy-
kel och med vilket det är lätt att skapa rapporter för 
myndigheter, företagshälsovården samt ledningen, 
cheferna och personaladministrationen i vår organi-
sation. Samtidigt har målet varit att förenkla och au-
tomatisera administrativa processer och förtydliga 
ansvarsområdena.

Den viktigaste administrativa reformen var utkon-
traktering av våra ICT-funktioner i början av februari 
så att vår personal gick över till tjänsteleverantören 
som gamla anställda. Vårt mål är att säkerställa att 
ICT-funktionerna utvecklas kontinuerligt och att det 
inte blir avbrott i tjänsterna. Dessutom beslutade vi 
att stärka vår HR-funktion genom att göra personal-
chefen till en heltidsposition.

Företagshälsovårdens tyngdpunkt har varit på fö-
rebyggande verksamhet. Vi ser till att arbetsplatser-
na följer ergonomirekommendationerna. Personalen 
erbjöds det största antalet motions- och kultursed-
lar som tillåts av skatteförvaltningen samt gemen-
samma motionstillställningar. Arbetshandledningen 
fortsattes på individnivå, i teamen och i gruppen för 
kollegialt stöd för chefer.

Hantering av risker

Finlands UNICEF rf:s riskhantering styrs av riskhan-
teringsprinciper som fastställts av styrelsen. I princi-

perna definieras riskhanteringspolicyn och målen, 
riskhanteringsprocessen samt ansvaren och rappor-
teringen. Ansvaret för genomförandet av riskhante-
ringen i praktiken ligger på ledningsgruppen.

Inom föreningen används en enhetlig modell för 
riskbedömning och -rapportering. Riskerna indelas 
i strategiska, operativa och ekonomiska risker. Ris-
kerna prioriteras genom att bestämma betydelsen 
av riskens effekter och sannolikheten för att risken 
slår in samt genom att bedöma vilka konsekvenser 
risken har om den blir verklighet.

Betydande risker och osäkerhetsmoment

Den viktigaste ekonomiska risken anses vara ris-
ken i anslutning till betalningssätt. Risken är ökade 
kostnader för anskaffning av nya givare på grund 
av nya betalningssätt. Av betalningstekniska skäl 
blir det också svårare att förutspå regelbundna gi-
vares beteende.

Den viktigaste risken i affärsverksamheten anses 
vara en ryktesrisk som beror på en utomståendes 
åtgärder eller på internationella UNICEFs eller för-
eningens egen verksamhet och som leder till eko-
nomiska förluster eller försämrade verksamhetsbe-
tingelser om den förverkligas. 

Som en annan betydande risk ses bristerna i al-
lokering av personalresurser, i kompetensen och 
rekryteringen. Man strävar efter att minimera risken 
med en täckande chefsutbildning och handledning.

MILJÖANSVAR

Vi strävar efter att minimera vårt miljöavtryck. Våra 
miljöindikatorer är fortfarande flygtrafikens klimat-
utsläpp, el- och pappersförbrukningen samt deras 
klimatutsläpp. 

Våra klimatutsläpp har sjunkit från år 2012 absolut 
med 4,3 % trots att antalet personal har vuxit något. 
Per person har det skett en genomsnittlig minskning 
på 8 % per år. År 2014 var utsläppen 4,8 ton CO2/
person. Pappersförbrukningen (ris/pers.) har sjunkit 
med cirka 29 % sedan år 2012 och elförbrukningen 
(kWh/pers.) med cirka 23 % och flygandet med cirka 
14 % (CO2/pers.).

Vi har redan tidigare fått vår hyresvärd Lind-
ström-talo att använda el som producerats med 100 
% förnybara energikällor. Det kopieringspapper som 
vi använder är återanvänt FSC-märkt papper, vars 
koldioxidavtryck är minimalt. År 2014 inkluderades 
anvisningar om miljövänliga reseprinciper i vårt re-
sereglemente.

Vi deltar i WWF:s Green Office-miljöprogram. Ge-
nom Green Offices lobbande fick Lindström-talo tre 
lånecyklar som alla hyresgäster på kontorshotellet 
kan använda. För vårt landskapskontor producerade 
vi en ljuskarta som underlättar optimal användning 
av ljusen. Standardinställningen för de nya skrivare 
som skaffats till kontoret blev svartvit utskrift som 
minskar pappers- och bläckförbrukningen. Vi utförde 
både en förbrukningsenkät och en arbetsreseenkät 
bland personalen.

HÄNDELSER ÅR 2015 OCH FRAMTIDSUTSIKTER

2015 års mål och åtgärder baserar sig på Finlands 
UNICEFs strategi för åren 2014-2017. Strategin ut-
arbetades under våren 2014 och styrelsen godkän-
de den i augusti 2014. Strategin utarbetades under 
ledning av ledningsgruppen som fått anvisningar av 
styrelsen. Hela personalen deltog i utarbetandet av 
strategin. I utarbetandet av verksamhetsplanen för 
år 2015 deltog hela personalen främst under ledning 
av mellanchefer.
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I vårt arbete i Finland är det viktigt att främja barn-
konsekvensbedömningen och barnbudgeteringen 
för att säkerställa kvaliteten på det politiska besluts-
fattandet. I det internationella arbetet fortsätter vi 
med att främja samarbetet för människorättsbaserad 
utvecklingspolitik, stärka samarbetet med universitet 
och företagssektorn speciellt i frågor om företagsan-
svar samt främjar utvecklingen av olika innovationer 
i UNICEFs programarbete.

År 2015 besvarar vi de kontinuerliga utmaning-
arna i anskaffningens verksamhetsmiljö med bätt-
re verktyg: ett nytt kundsystem, mångsidigare be-
talningssätt och noggrannare donatorskötsel. Må-
nadsgivarprogrammet och konventionella metoder 

för engångsdonationer utgör medelanskaffningens 
fundament. Vi söker tillväxt från månadsgivarpro-
grammet samt på längre sikt från testaments- och 
stordonationsprogrammen.

I medelanskaffningen från företag koncentrerar vi 
oss på fördjupandet av samarbetet med våra nuva-
rande partner både för att stärka medelanskaffningen 
och för att främja förverkligandet av barns rättigheter 
i affärslivet. Också i vår egen verksamhet betonar vi 
det sociala ansvaret vid sidan om miljöansvaret: vi 
granskar systematiskt hur vår verksamhet påverkar 
förverkligandet av mänskliga rättigheter och barns 
rättigheter.

År 2015 fyller FN 70 år. Vi deltar i firandet av året 
på FN-organisationernas gemensamma evenemang.

Vår verksamhetsmiljö ställer oss flera utmaning-
ar, och uppfyllandet av målen kräver noggrann upp-
följning och framgång på alla delområden. Vi har en 
mycket professionell och engagerad personal samt 
en förmåga att reagera snabbt och anpassa vår verk-
samhet om det sker oförutsedda snabba ändringar i 
verksamhetsmiljön.
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RESULTATRÄKNING  
 Utfall Utfall
 1.1.–1.12.2014 1.1.–31.12.2013
  
ORDINARIE VERKSAMHET  
  
MEDELANSKAFFNING  
  
Privatmedelanskaffning  

 Intäkter 17 030 459,15 17 397 560,19
Marknadsföringsstöd  43 656,96
Direkta kostnader -2 409 162,72 -2 232 152,22
Indirekta kostnader -1 367 498,40 -1 495 721,00
Privatmedelanskaffning totalt 13 253 798,03 13 713 343,93

Medelanskaffning från företag  
 Intäkter sammanlagt 1 254 432,72 1 271 409,22

Direkta kostnader -91 752,95 -193 659,03
Indirekta kostnader -180 698,38 -290 061,33
Företagsmedelanskaffning totalt 981 981,39 787 688,86
  
Frivilligarbete  

 Intäkter sammanlagt 903 071,51 698 150,50
 Direkta kostnader -121 254,88 -136 630,61
 Indirekta kostnader -187 064,23 -169 281,73

Frivilligarbete totalt 594 752,40 392 238,16
  
MEDELANSKAFFNINGENS  
TOTALAVKASTNING 19 187 963,38 19 367 119,91
NETTOINTÄKTER FRÅN  
MEDELANSKAFFNINGEN 14 830 531,82 14 893 270,95

 Utfall Utfall
 1.1.–1.12.2014 1.1.–31.12.2013
  

ÖVERFÖRINGAR  
ÖVERFÖRINGAR TOTALT -13 261 145,75 -13 475 817,86
  
FÖRENINGENS ANDEL 1 569 386,07 1 417 453,09
  
VERKSAMHET I HEMLANDET  
  
Opinionsbildning och kommunikation  

Informationsanslag och projektstöd 467 150,00 310 566,00
Kostnader för opinionsbildning  
och kommunikation -484 416,34 -262 011,15
Indirekta kostnader för opinionsbildning  
och kommunikation -1 131 806,16 -1 023 397,28

Kommunikation totalt -1 149 072,50 -974 842,43

  
FÖRENINGSVERKSAMHET  
  
Förvaltning  

Personalkostnader -3 173 965,53 -3 321 006,01
Avskrivningar -110 993,18 -89 248,67 
Övriga kostnader för den  
allmänna förvaltningen -1 133 706,69 -949 007,41

Den allmänna förvaltningen totalt -4 418 665,40 -4 359 262,09
Allokerat till enheterna 3 781 435,08 3 676 548,66
Icke allokerade förvaltningskostnader -637 230,32 -682 713,43
  
Medlemsintäkter  

 Föreningens medlemsintäkter 17 456,91 18 640,00
 Föreningens medlemskostnader -2 972,40 -4 314,52

Föreningens medlemsintäkter totalt 14 484,51 14 325,48
  
Underskott -202 432,24 -225 777,29
  
Investerings- och finansieringsverksamhet 52 432,24 85 777,29
Allmänna understöd 150 000,00 140 000,00
     
RÄKENSKAPSPERIODENS 
ÖVER-/UNDERSKOTT 0,00 0,00
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BALANSRÄKNING
  
  
AKTIVA 31.12.2014 31.12.2013
  
BESTÅENDE AKTIVA  
Immateriella tillgångar  

Immateriella rättigheter 285 727,20 262 758,15
Materiella tillgångar  

Maskiner och inventarier 13 798,14 19 770,96
Placeringar  

Övriga aktier och andelar 61 497,09 8 333,33
BESTÅENDE AKTIVA 361 022,43 290 862,44
  
RÖRLIGA AKTIVA  
Långfristiga fordringar 90 000,00 180 000,00
Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 108 031,46 2 341,00
Övriga fordringar 4 684,05 2 878,36
Resultatregleringar 1 086 249,39 711 542,39

Finansiella värdepapper  
Övriga värdepapper 0,00 0,00

Kassa och bank  
Kassa och bank 12 856 581,05 12 692 469,35

RÖRLIGA AKTIVA 14 145 545,95 13 589 231,10
  
AKTIVA 14 506 568,38 13 880 093,54

  
PASSIVA  
  
EGET KAPITAL  
Övriga fonder  

Reservfond 1 276 736,83 1 276 736,83
Övriga fonder 169 314,79 169 314,79

Överskott från tidigare  
räkenskapsperioder 748,96 748,96
Räkenskapsperiodens överskott 0,00 0,00
EGET KAPITAL 1 446 800,58 1 446 800,58
  
FRÄMMANDE KAPITAL  
Kortfristigt  

Erhållna förskott 207 975,00 0,00
Leverantörsskulder 187 898,35 121 496,34
Skuld till UNICEF 12 261 450,75 11 917 905,16
Övriga skulder 47 393,64 48 115,71
Resultatregleringar 355 050,06 345 775,75

FRÄMMANDE KAPITAL 13 059 767,80 12 433 292,96
  
PASSIVA 14 506 568,38 13 880 093,54

NOTER TILL BOKSLUTET

1. REDOVISNINGSPRINCIPER

 Pensionsutgifter 
 Pensionsskyddet för föreningens personal handhas av utomstående   
 försäkringsbolag. Pensionsutgifterna är antecknade i bokslutet enligt   
 prestationsprincipen. Icke täckta pensionsansvar finns inte.

 Anläggningstillgångar och avskrivningar 
 Anläggningstillgångarna har aktiverats i den direkta anskaffningsutgiften.  
 De aktiverade investeringarna har avskrivits planenligt som linjära avskrivningar   
 under en period av tre, fem eller sju år.

 Omsättningstillgångar 
 Föreningen har inga omsättningstillgångar.

 Aktier och andelar 
 Aktierna och andelarna har upptagits till anskaffningspriset. Noterade aktier   
 som erhållits genom testamenten och donationer värderas till bokslutsdagens   
 kurs. Informations- och projektstödet från utrikesministeriet och undervisnings-  
 och kulturministeriet presenteras i resultaträkningen under Opinionsbildning och  
 kommunikation i posten “Informationsanslag och projektstöd”. Användningen av  
 informations- och projektstöd presenteras i noterna i punkt 3.2 ”Informationsanslag  
 och projektstöd”. Utrikesministeriets allmänna stöd från statsbidraget presenteras i  
 resultaträkningen i avsnittet om föreningsverksamhet.

 Principer för kostnadsallokering 
 Extraordinära kostnader har allokerats till de olika verksamhetsområdena. I avsnittet  
 ”Förvaltningskostnader” har en andel av totalkostnaderna allokerats på ett enskilt   
 verksamhetsområde i förhållande till verksamhetsområdets löner.

 Totala intäkter och kostnader 
 Till skillnad från tidigare år har försäljningen av licens- och kampanjprodukter  
 inte  specificerats som en egen helhet utan produktförsäljningen har  
 inkluderats i intäkterna från medelanskaffningen från företag och i intäkterna   
 från frivilligverksamheten. Till skillnad från tidigare år har Ylen Hyvä-stiftelsen  
 och Törstkampanjen bokförts i den frivilliga verksamheten. Jämförelseuppgifterna   
 har ändrats på motsvarande sätt.

 Räkenskapsperiodens resultat 
 Föreningen ackumulerar inte kapital och avsikten är inte att göra vinst.  
 Föreningen siktar på ett nollresultat. Nettointäkterna överförs till sitt fulla  
 belopp till huvudorganisationen UNICEFs program.

 Överföringar till huvudorganisationen 
 Överföringen till huvudorganisationen till UNICEFs barnfond samt till tematiska  
 program och egna program görs till fullt belopp från nettoresultatet. Överföringen  
 som skall göras från räkenskapsperiodens resultat anges i balansräkningen som  
 skuld till UNICEF.

 Transaktioner med närstående parter 
 Föreningen har inte haft transaktioner med närstående parter under  
 räkenskapsperioden.

2.  OMRÄKNINGSKURSER FÖR POSTER I UTLÄNDSK VALUTA
 På bokslutsdagen fanns inga fordringar eller skulder i utländsk valuta.
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3.  NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
  
3.1. Totala intäkter och kostnader 2014 2013
 Totala intäkter  
  Medelanskaffning 19 187 963,38 19 367 119,91
  Föreningsverksamhet 17 456,91 18 640,00
  Informationsanslag och projektstöd 467 150,00 310 566,00
  Allmänna understöd 150 000,00 140 000,00
  Stöd från huvudorganisationen 0,00 43 656,96
  Placeringsverksamhet 52 432,24 85 777,29
  Extraordinära intäkter  
 Intäkter sammanlagt 19 875 002,53 19 965 760,16
  
   2014 2013
 Totala kostnader  
  Medelanskaffning 4 357 431,56 4 517 505,92
  Överföringar till  
  huvudorganisationen 13 261 145,75 13 475 817,86
  Verksamhet i Finland 1 616 222,50 1 285 408,43
  Föreningsverksamhet 529 209,54 597 779,28
  Avskrivningar 110 993,18 89 248,67
 Kostnader sammanlagt 19 875 002,53 19 965 760,16
  Räkenskapsperiodens resultat 0,00 0,00
  Räkenskapsperiodens över/underskott 0,00 0,00
  
3.2. Informationsanslag och projektstöd  
 Projekt- och informationsanslag Anslag Använt 2014
 Utrikesministeriet:  
 -  Utvecklingskommunikation  
  och -fostran informationsanslag 216 000,00 155 750,00
 -  Uganda-projektet 341 925,00 269 889,00
 Undervisnings- och kulturministeriet:    
 -  Projektet om barns  
  människorättsuppfostran 80 000,00 30 161,00
 Undervisningsstyrelsen:  
 -  Projektet om kompletterande  
  utbildning för lärare 37 200,00 11 350,00
 Summa 675 125,00 467 150,00
 Överförs till år 2015  207 975,00
  
3.3  Investerings- och finansieringsverksamhet 2014 2013
 Ränteintäkter 52 432,24 85 777,29

4.  NOTER OM BALANSRÄKNINGENS AKTIVA  
  
4.1.   Immateriella tillgångar 2014 2013
 Utgiftsrest 1.1. 262 758,15 63 565,02
 Tillägg 122 212,81 277 437,92
 Avdrag 0,00 0,00
 Utgiftsrest 31.12. 384 970,96 341 002,94
 Avskrivningar -99 243,76 -78 244,79
 Utgiftsresten efter avskrivningar 285 727,20 262 758,15
  

4.2.  Maskiner och inventarier 2014 2013
 Utgiftsrest 1.1 19 770,94 23 698,89
 Tillägg 5 776,60 7 075,95
 Avdrag 0,00 0,00
 Utgiftsrest 31.12 25 547,54 30 774,82
 Avskrivningar -11 749,42 -11 003,88
 Utgiftsresten efter avskrivningar 13 798,12 19 770,94
  
4.3.  Aktier och andelar 2014 2013
 Övriga aktier och andelar 1.1 8 333,33 8 333,33
 Inga förändringar 31.12 8 333,33 8 333,33
  
4.4.  Långfristiga fordringar 2014 2013
 Köpeskillingsfordran, Bertasvägen 6 aktier 90 000,00 180 000,00
  
4.5.  Resultatregleringar 2014 2013
 Medelanskaffningens fordringar 362 448,70 550 081,66
 Den allmänna förvaltningens fordringar 723 800,69 161 460,73
 Summa fordringar 1 086 249,39 711 542,39
  
4.6.  Övriga värdepapper 2014 2013
 Nordeas penningmarknadsinsättning 0,00 0,00
 Helsingfors OP penningmarknadsinsättning 0,00 0,00
 Danske Bank 0,00 0,00
 Penningmarknadsinsättningar sammanlagt 0,00 0,00

5.  Noter till balansräkningens eget kapital och skulder  
  
5.1.  Eget kapital 2014 2013
 Reservfond 1.1 1 276 736,83 1 276 736,83
 Inga förändringar 31.12 1 276 736,83 1 276 736,83
  
 Övriga fonder /Styrelsens  
 verksamhetsfond 1.1 169 314,79 169 314,79
 Inga förändringar 31.12 169 314,79 169 314,79
  
 Överskott från tidigare  
 räkenskapsperioder 1.1 748,96 741,93
 Minskning/ökning 0,00 7,03
 31.12. 748,96 748,96
 Räkenskapsperiodens över/underskott 0,00 0,00
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5.2.  Främmande kapital  
 Kortfristigt 2014 2013
 Erhållna förskott 207 975,00 0,00
 Leverantörsskulder 187 898,35 121 496,34
 Skuld till UNICEF 1.1 11 917 905,16 10 673 402,98
 Överföringar under året -11 752 597,83 -10 201 975,49
 Ökning från räkenskapsåret 13 261 145,75 13 475 817,86
 Förhandsöverföringar -1 165 002,33 -2 029 340,19
 Redovisningsskuld 31.12 12 261 450,75 11 917 905,16
  
 Resultatregleringar  
 Semesterskuld 337 867,85 332 788,44
 Övriga resultatregleringar 17 182,21 12 987,31
 Resultatregleringar 31.12 355 050,06 345 775,75
  
6.  LEASINGANSVAR 2014 2013
 Förfaller under följande år 40 520,30 44 897,26
 Förfaller senare 55 110,15 50 461,27
 Leasingansvar sammanlagt 95 630,45 95 358,53

7.  NOTER OM PERSONALEN  
 Antalet anställda vid räkenskapsårets slut 2014 2013
 Ordinarie anställda 53 48
 Projektanställda och visstidsanställda 11 14
 Summa 64 62
  
 Specifikation av personalkostnaderna 2014 2013
 Löner  2 408 385,75 2 549 017,16
 Arvoden 30 622,00 24 397,64
 Pensionskostnader 428 167,74 342 721,40
 Övriga lagstadgade lönebikostnader 90 434,92 178 138,92
 Summa 2 957 610,41 3 094 275,12
  
 Löner 2014 2013
 Löner och ersättningar 
 till generalsekreteraren 79 500,00 79 500,00
 Arvoden till styrelseledamöterna 0,00 0,00
 Summa 79 500,00 79 500,00
  
8.  ÖVERFÖRINGSINFORMATION  
 Enligt Joint Strategic Planning Process-avtalet med   
 huvudorganisationen är 2014 års avtalade överföringsprocent  
 69 procent av de totala intäkterna.  
 Den totala överföringsprocenten var avtalsenliga 69 procent.  
  
8.1.  Medelanskaffningens intäkter och överföringar 2014 2013
 Medelanskaffning  
 Bruttointäkter från medelanskaffningen 19 187 963,38 19 367 119,91
 Förändring från föregående år -0,93 % 4,49 %
 Överföringar totalt 13 261 145,75 13 475 817,86
 Förändring från föregående år -1,59 % 3,04 %
  

 Överföringarnas mål 2014 2013
 UNICEFs internationella program  
 Hälsa 228 395,89 
 Utbildning  1 077 651,26 
 Barnskydd 152 908,75 
 Nödhjälp 820 000,00 
 Vatten och hygien 290 000,00 
 Barn och Aids 285 000,00 
 Överföringar till UNICEFs internationella  
 program sammanlagt 2 853 955,90 3 894 340,03
 Andel av totalöverföringen 21,52 % 28,90 %
  
 UNICEFs barnfond  
 Överföringar till barnfonden  
 sammanlagt 10 407 189,85 9 581 477,83
 Andel av totalöverföringen 78,48 % 71,10 %
  
 Överföringar totalt 2014 13 261 145,75 13 475 817,86
 Andel av medelanskaffningen 69,1 % 69,6 %

Räkenskapsböcker som  
använts under räkenskapsperioden:  Arkivering
Dagbok  elektronisk
Huvudbok  elektronisk
Reskontra  elektronisk
Inbunden balansbok  Papper
  
Verifikattyper som använts under räkenskapsperioden:  
Benämning Verifikattyp Arkivering
Kreditnota KN Papper
Manuella fakturor HK Papper
Kontantkassa KA Papper
Kundfakturor KF Papper/elektronisk
Kundfakturor/justering av rabatt KFR Papper/elektronisk
Försäljningsbetalningar FB Papper/elektronisk
Memorialverifikat ME Papper
Leverantörsfakturor LF Papper/elektronisk
Korrigeringsverifikat KV Papper
Löner  LÖ Papper/elektronisk
Mjukispaket kreditnotor MK Papper
Mjukispaket fakturor MP Papper
Bankverifikat BV Elektronisk
Lokalgrupperna TR Papper
Referensbetalningar RB Elektronisk
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Beräkning av nyckeltalen
Bruttointäkter från medelanskaffningen = Totalförsäljning + intäkter från 
medelanskaffningen från organisationer, privatpersoner och företag
Insamlingskostnader = Direkta kostnader för medelanskaffningen från organisationer, 
privatpersoner och företag + marknadsföringsstöd
Insamlingskostnader - % = Insamlingskostnader/Bruttointäkterna från 
medelanskaffningen * 100
Allmänna kostnader = Förvaltningskostnader + Medlemskostnader + Övriga 
extraordinära kostnader 
Allmänna kostnader - % = Allmänna kostnader/Bruttointäkterna  
från medelanskaffningen* 100
Arbete i Finland = Kostnaderna för opinionsbildning och kommunikation 
Arbete i Finland - % = Kostnaderna för arbetet i Finland/Bruttointäkterna  
från medelanskaffningen * 100 
Överföringar = Överföring från produktförsäljningen + Överföring från  
vederlagsfri medelanskaffning 
Överförings-% = Överföringar/Bruttointäkter från medelanskaffningen * 100
Räkenskapsperiodens löner och arvoden % = Räkenskapsperiodens löner  
och arvoden/Bruttointäkterna från medelanskaffningen * 100   
  
*) Deltidsanställningar har räknats om till heltidsanställningar

2014 2013 2012

M € % M € % M € %

Bruttointäkter
från 
medelanskaffningen 19,2 19,4 18,5

Insamlingskostnader 2,7 14 % 2,6 13 % 2,5 13 %

Allmänna
omkostnader 1,9 10 % 2,1 11 % 1,9 10 %

Arbete i Finland 1,4 7 % 1,3 6 % 1,1 6 %

Överföringar till 
UNICEF 13,3 69 % 13,5 70 % 13,1 71 %

0 % 0 %

Räkenskapsperiodens  
löner och arvoden 2,4 13 % 2,6 13 % 2,4 13 %

Genomsnittligt antal 
personal *

86 82 80

NYCKELTAL
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