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10-åriga syriern Hiba Al Nabolsi sitter på järnvägsrälsen utanför flyktingcentret i
Gevgelija, Makedonien. UNICEF hjälper barn att fortsätta sin skolgång i centret
och ordnar verksamhet för dem i barnvänliga utrymmen.
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UNICEF 70
1946–2016

F Ö R V A R J E B A R N Ö V E R A L LT
I VÄRLDEN

I DECEMBER 1946 rekommenderade FN:s
generalförsamling att man skulle grunda FN:s
barnfond UNICEF. Ett villkor ställdes på verksamheten: UNICEF skulle hjälpa alla barn som lidit
av krig oavsett vilken roll barnets hemland spelat
under kriget.
I år firas UNICEFs 70:e jubileumsår. När arbetet inleddes var barn i Finland bland de första
som fick hjälp. UNICEFs arbete nådde under fyra
års tid över 100 000 barn om året i vårt land.
Även om nödhjälpen fortfarande är en central del
av vårt arbete växte UNICEF redan på 1950-talet
från en nödhjälpsorganisation till en aktör som
bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete.
År 2016 präglades många barns svåra situation särskilt av krig, instabilitet och våldsamheter. De syriska barnens och flyktingarnas situation väckte också finländarnas medvetenhet. De
fruktansvärda nyhetsbilderna från Aleppo fick
folk att gå ut i marschtåg för fred och kyrkorna
att ringa sina klockor.
Förra året var utmanande för UNICEFs arbete och ingen större förändring är ännu inom
synhåll. Vid sidan om sorgen och oron växer
ändå också en ödmjuk stolthet över de resultat
som UNICEF har uppnått på olika håll i världen.
Varje dag, också på platser dit tv-kamerorna inte
når, hjälper UNICEF till att förbättra barns liv. Vi
stödjer regeringars arbete med att utveckla sina
länders hälsovårds- och utbildningssystem, vi
påverkar lagstiftningen exempelvis för att främja
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förbud mot barnäktenskap, och vi utvecklar innovativa lösningar för att göra barns röster hörda.
Sådana här lokala framsteg är kanske osynliga
idag men de ger resultat på sikt.
I år firas också Finlands UNICEF-verksamhets
jubileumsår. Under hela 50 år har finländarna
deltagit i arbetet för barn. Vi gläder oss över
att finländarna litar på vårt arbete och bryr sig
om barns situation mer än någonsin. Vi behövs
allihop.
UNICEF har världens mest dyrbara mandat:
vårt uppdrag är att bygga en bättre framtid för
världens 2,2 miljarder barn. Var och en av er,
bästa UNICEF-supportrar, är med och gör den här
förändringen möjlig.

Ett varmt tack!

Marja-Riitta Ketola
generalsekreterare
Finlands UNICEF rf

© UNICEF/UN027509/Ohanesian
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Det mobila vaccinationsteamet gör
tuberkulostest på barn i Batangas
i Filipinerna år 1956.

© UNICEF/UNI99955/Unknown

© UNICEF/UNI42503/Unknown

1956

1965

UNICEFs generaldirektör Henry Labouisse
(till vänster) tar emot Nobels fredspris som
tilldelats organisationen.

7 0 Å R A V A R B E T E F Ö R B A R N S B Ä S TA
1940-talet

1950-talet

1960-talet

1946

1953

1961

FN:s barnfond UNICEF grundas för
att hjälpa barn efter andra världskriget.

UNICEF blir en permanent FN-organisation. Den går från att ägna sig helt
åt nödhjälp till att bli en organisation
som arbetar på en bred front för
barn. UNICEFs vatten-, sanitets- och
hygienarbete är ämnat att minska
barnadödligheten och sjukdomsfall
som kan undvikas.

UNICEF vidgar sin verksamhet till
att också innefatta stöd för barns
skolgång.

1947
UNICEF får sin första privata donation. Den första nationalkommittén
grundas i USA.

1956
1949
Den 7-åriga tjeckiska flickan
Jitka Samkova tecknar det första
UNICEF-kortet som tack för den
hjälp som hennes krigssargade
hemstad fått av UNICEF. UNICEFs
kortförsäljning inleds. Under årtionden framöver blir det här ett av
organisationens viktigaste former av
medelinsamling.
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Åren 1956–1957 får över 13 000 hälsovårdscentraler i 102 länder utrustning och utbildning av UNICEF.

1957
UNICEF inleder sina näringsprogram.
Samhällen får skolning i att odla
grönsaker och föda upp boskap och
fjäderfä samt får näringsrådgivning.

1965
“Barnens välmående idag har ett
ofrånkomligt samband med freden
i morgondagens värld”, konstaterar
UNICEFs generaldirektör Henry
Labouisse när han för UNICEFs
räkning tar emot Nobels fredspris.

1968
UNICEF hjälper mödrar och barn
i skuggan av krigen i Biafra och
Vietnam. Hjälp ges i enlighet med
organisationens principer åt alla,
oberoende av politisk tillhörighet
och andra faktorer.

Flickor i Rwandas huvudstad Kigali har
hämtat vatten i kanistrar från en brunn
som byggts med UNICEF-stöd.

© UNICEF/UNI111957/Asselin

© UNICEF/UNI31754/Pirozzi

1999

2011

Pojkarna ler eftersom de just har röstats in som
representanter för elevkåren i Mende Buimas skola
i Sierra Leone. Skolmaterialen har UNICEF gett.

1970–1980 -talen

1990-tal

2000-talet

1975

1994

2005

En billig vattenpump utvecklas. Den
revolutionerar livet i många byar.

UNICEF och UNESCO utvecklar en
skollåda, School-in-a-box. Tack vare
school-in-a-box kan barnens skolgång fortsätta även i katastrofområden. Lådan innehåller skolmaterial
för en hel klass.

UNICEFs världsomspännande kampanj mot AIDS inleds.

1982
Fyra åtgärder utropas till hörnstenar
för arbetet med små barn: uppföljning av tillväxten, användning av en
saltsockerlösning som vätskeersättning, amning och vaccination.

1988
UNICEFs utvecklingscenter Innocenti
grundas i Florens i Italien.

1996
FN:s rapport “Väpnade konflikters
inverkan på barn” beskriver krigets
förödande följder på barn och kräver
särskilt skydd för dessa.

2010
Nästan 160 000 människor dör och
över en miljon människor förlorar
sina hem i jordbävningen i Haiti.
UNICEF leder det humanitära arbetet
för barn.

2016
FN:s millenniemål går ut och blicken
vänds mot världens gemensamma
mål för en hållbar utveckling.

1989
Konventionen om barnets rättigheter
godkänns i FN:s generalförsamling.
Den blir snabbt världens mest
accepterade konvention om mänskliga rättigheter.
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FINLANDS UNICEF RF
FN:S BARNORGANISATION UNICEF arbetar överallt i världen, i över 190 länder.
Finlands UNICEF är en av UNICEFs 34 nationalkommittéer. De representerar UNICEF i världens rika länder.
Finlands UNICEF har i uppdrag att samla in
medel för UNICEFs utvecklingsprogram och nödhjälp samt att bedriva mångsidigt påverkningsoch upplysningsarbete om barnets rättigheter.
Finlands UNICEF är en registrerad förening.
Nationalkommittéerna samlar årligen in ca en
tredjedel av UNICEFs medel.

Mission
Det är barnets rätt att födas och växa
upp under trygga förhållanden. Barnets
hälsa måste säkerställas, dess skolgång
garanteras och barnet måste skyddas
från utnyttjande, våld och diskriminering.
Finlands UNICEF arbetar för att dessa
rättigheter ska förverkligas.

Vision
Finlands UNICEF vill få med sig varje
vuxen och varje barn i att bygga en värld
där barnets rätt till ett värdigt och säkert
liv förverkligas.

Värderingar
• Rättvisa: vi agerar rättvist och respektfullt i allt vårt arbete.

© UNICEF/UN016487/Shrestha

• Pålitlighet: vi gör målmedvetet det som
vi lovat och berättar öppet om det.
• Mod: vi gör vad som än krävs för att
förverkliga barnets rättigheter.

Farmor Chinmaya Shrestha Gorkha-regionen i Nepal
värmer sitt tre dagar gamla barnbarns fötter på en
hälsocentral som stöds av UNICEF.

8

© Lehtikuva/Matti Tapola

50 ÅR AV VERKSAMHET I FINLAND
FINLANDS FN-FÖRBUNDS styrelse beslöt i november 1966 att grunda ett särskilt organ med
uppgift att göra UNICEFs arbete känt i Finland
och skaffa finansiellt stöd för dess verksamhet.
Finlands UNICEFs självständiga verksamhet
inleddes i början av 1967. Fru Sylvi Kekkonen
åtog sig att bli föreningens beskyddare.
Finlands UNICEFs första årtionde präglades
av en enorm optimism, drivkraft och idealism.
Också lite galna idéer kom fram och ur kaoset
uppstod fungerande lösningar. En liten trupp
uppnådde stor synlighet, världsstjärnor uppträdde i Finland.

Den världsberömda skådespelaren Marlon Brando anlände till
Finland 1967 som UNICEFs ambassadör. Han uppträdde på UNICEFgalan som hölls i Helsingfors och visades på tv i tretton länder.
I presskonferensen visade Brando för pressen en dokumentär han
filmat i Bihari i Indien om barn i hungersnöd.

Världens barn har genom decennierna stått
finländarnas hjärtan nära, vilket också framkommit i handlingar. Numera är Finlands UNICEF
landets ledande insamlare av privata medel,
med störst antal regelbundna givare. Bilden av
UNICEF är i internationell jämförelse mest positiv just i Finland.
Arbetet sköts nu av ett team på ca 70 medarbetare. Tillsammans med våra samarbetspartner
utför vi ihärdigt arbete som världen över förändrar barns liv bestående till det bättre.

Utdrag ur jubileumspublikationen UNICEF 40 år.
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ÅR 2016 STÖDDE VI VÄRLDENS BARN
MED 19,6 MILJONER EURO
7%
1,3 milj € *
År 2016

Verksamhet i Finland

23%

4,5 milj. €
Nödhjälp

70%
13,8 milj. € **

Långsiktigt utvecklingsarbete
* I verksamheten i Finland ingår påverkansarbetet i Finland, internationellt påverkansarbete och kommunikation.
** I beloppet ingår 11,5 miljoner euro till barnfonden och 2,3 miljoner euro till egna program och temaprogram.

Medelanskaffningens utveckling
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I slutet av året hade vi
86 000 månadsgivare.

5
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Månadsdonationerna
är hörnstenen i vår
insamlingsverksamhet.
År 2016 donerade våra
regelbundna givare
13,4 miljoner euro vilket
utgjorde 55 % av våra
insamlade medel.

2013

2014

2015

2016

ÅR 2016 SAMLADE VI IN
24,6 MILJONER EURO
Insamlings- och
administrationskostnadernas andel *

Företagssamarbete

20%

6%
Medelanskaffning
94%

Kostnadernas
andel
80%

Donationer från
privatpersoner
Dessutom stödde utrikesministeriet vårt arbete med
påverkansarbete i Finland och vårt UniWASH-projekt med
sammanlagt 485 000 euro. Konestiftelsen stödde vårt
forskningsprojekt UniResearch med 47 000 euro.

Till UNICEFs
arbete**
*Insamlingskostnadernas andel av
insamlingsresultatet var 9 %
**5 % av insamlingsresultatet till
verksamheten i Finland

UNICEFs största stödgivare/invånare 2016*
Norge

Finska staten stödde
internationella UNICEF
direkt med 13,5 miljoner
euro år 2016. Av stödet
styrdes 43 % till UNICEFs
barnfond.

41,44 $

Sverige

30,41 $

Luxemburg

20,76 $

Island

20,54 $

Nederländerna

År 2015 var stödet från
finska staten 30,2 miljoner
euro och år 2014 43,8 miljoner euro.

11,11 $

Danmark

10,77 $

Storbritannien

7,31 $

Schweiz

6,35 $

Finland

6,12 $

Irland

5,85 $

0

Summorna i euro har beräknats utifrån
valutakursen på årets sista dag.
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* Inhåller både statens bidrag och donationer som UNICEFs
nationalkommitté samlat in.
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R E S U LTAT F Ö R B A R N E N
UNICEFS 70-åriga erfarenhet, nätverk och närvaro världen över, kraftiga satsningar på innovationer samt organisationens oeftergivlighet innebär
att vi uppnår bestående förändringar för barn
överallt i världen.
Vi arbetar i de svåraste områdena i världen,
dygnet runt varje dag, för att göra livet tryggt för
barn som befinner sig i de mest utsatta positionerna.
UNICEF har en unik förmåga att sammanföra
olika aktörer för att gynna barnen. Tack vare vårt
världsomspännande arbete kan vi tillämpa de
bästa lösningarna från olika miljöer och utvidga
dem genom samarbete med ländernas regeringar. Varje euro som placeras i UNICEF får till stånd
en mångdubbel effekt.

ÅR 2016
• Vi levererade vaccin åt nästan hälften av alla
barn under 5 år i världen, sammanlagt 2,5 miljarder doser till nästan 100 länder.
• Vi reagerade på 344 humanitära kriser – såväl
konflikter som naturkatastrofer – i sammanlagt
108 länder.
• Vi säkerställde tillgången till rent vatten för
nästan 29 miljoner människor i nödsituationer.
• Med vår hjälp kunde 11,7 miljoner barn fortsätta
sin skolgång under kristillstånd.
• Under pågående kriser skötte vi 2,5 miljoner
barn som led av grav undernäring.

© UNICEF/UN013394/Khonje

• Med vår hjälp kunde över 3 miljoner barn och
ungdomar i 34 länder göra sina röster hörda
och kommunicera direkt med beslutsfattare.
U-Report är vår sociala plattform för att kartlägga unga människors åsikter och omständigheter
samt snabbt sprida information om t.ex. ebola
och HIV-test.

Barnen följer storögda med testningen av en drönare.
Landets hälsovårdsministerium och UNICEF gjorde den första
automatstyrda testflygningen på 10 km för att transportera
HIV-prov till labbet från svårtillgängliga områden. Målet är att
påskynda diagnosticeringen av HIV.
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Öppenheten och transparensen kring arbetets resultat och
användningen av medel är viktiga för UNICEF.
Ytterligare information om användningen av medel enligt
målland och program finns på engelska på adressen open.
unicef.org

© UNICEF/UN042749/Khuzaie

2 UNICEFS
ARBETE IDAG
OCH IGÅR
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Målsättningen är att stärka
staternas skolsystem så att
alla barn kan gå i skola, får
högklassig undervisning och
fullgör sin skolgång.
I praktiken betyder arbetet bland annat att UNICEF
hjälper stater att förbättra
undervisningens kvalitet och
skolmiljön, stöder skolgången för de barn som befinner
sig i mest utsatt position
samt främjar barns tillgång
till småbarnspedagogik.
Dessutom stöder UNICEF en
fortsatt skolgång för barn
mitt i kriser.
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© UNICEF Somalia/2016/Taxte

UTBILDNING

Den självsäkra Malyun skriver gärna på tavlan
och hjälper sina klasskamrater med läxorna.

ÄNTLIGEN TILL SKOLAN
I DET KRIGSHÄRJADE Somalia där inbördeskrig
rasat finns barn som aldrig sett en skolklass.
Tioåriga Malyun Abukar är en av dem.
Malyun bor i en liten by på Shabeellaha-regionen under 100 kilometer från landets huvudstad Mogadishu. Flickans liv förändrades när en
skola byggdes i byn med hjälp av UNICEF och
initiativet Educate A Child. Dessutom utbildades
volontärlärare med UNICEFs stöd, en läroplan
gjordes upp och lärarna fick träningsmanualer
och eleverna skolmaterial.
Den ivriga Malyun lärde sig snabbt att läsa
och skriva och är nu en av skolans mest framgångsrika elever. Flickans favoritämne är naturvetenskap.
– När jag blir stor skulle jag vilja bli lärare.
Jag vill att alla barn i mitt samhälle lär sig läsa
och skriva, säger Malyun och ler. Malyun är med

i elevkommittén och delar det hon lärt sig med
de andra.
– Jag ger information om hygien, till exempel hur man kan förhindra att diarré och kolera
smittar.
Barn med utbildning är Somalias hopp
Inbördeskriget som pågått i över 20 år och diskrimineringen av Bantu-klanen, som Malyun tillhör,
har hindrat tusentals barn från att få gå i skolan.
Strider mellan klanerna har plågat området.
Ibland har Malyuns klan tvingats fly till det
närliggande flygfältet, som bevakas av Afrikanska unionens soldater, för att komma undan
sammandrabbningarna. Under den rådande
instabiliteten skapar skolan trygghet för barnen

och ger dem möjlighet att lära sig och dessutom
lära kunskapen vidare till sina föräldrar.
Att få skolan till byn har varit ett stort och
omvälvande framsteg för samhället och den har
givit dem hopp.
– Skolan kom verkligen till vår by i rättan tid.
Den har klassrum, toaletter och riktiga möbler.
Barnens ansikten formligen strålar när de sitter
i klassrummet. Barnen får en utbildning som de
inte tidigare haft möjlighet till, säger Nur Ali, en
av byns åldermän.
– Utbildade människor kan hjälpa oss att återuppbygga våra ödelagda byar, säger en annan av
byns åldermän hoppfullt.
Med hjälp av UNICEF och initiativet Educate A
Child har över 40 000 barn från de diskriminerade klanerna fått gå i skolan sedan år 2015.

© UNICEF/UNI41907/Bernheim

ARBETET BÖRJADE I AFRIKAS NYBILDADE
STATER
UNICEF UTVIDGADE på 1960-talet sitt arbete till
att omfatta stöd för barns skolgång. UNICEF har
sedan starten stött både barns tillgång till formell skolundervisning och informella modeller
för skolgång i de fall när vanlig skolgång inte är
möjlig.
UNICEFs utbildningsarbete innebar till en
början att utbilda lärare och utrusta klassrum i
afrikanska stater som nyligen blivit självständiga. Dessutom identifierades både småbarnsåldern
och tonåren som viktiga perioder i barns liv med
tanke på inlärning och utveckling.

Lågstadieläraren Mallam
Germba Malunfashi hjälper den
8-åriga flickan Baraka att läsa i
Katsina, norra Nigeria, 1963.
15

Målsättningen är att
ändra lagstiftning, praxis
och attityder så att inte ett
enda barn blir utsatt för
våld, utnyttjas eller
vanvårdas.
I praktiken främjar UNICEF
bland annat födelseregistrering och arbetar för att stoppa kvinnlig könsstympning,
barnarbete, användningen av
barnsoldater samt barnäktenskap. Dessutom stärker
UNICEF barnsk yddet i rättssystemet exempelvis genom
att utbilda poliser och domare.
Barnsk ydd även under pågående konflikter och andra
kriser är en viktig del av
UNICEFs arbete.
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© UNICEF/UN016311/Gilbertson VII Photo

SKYDD

Shampa studerar handelsämnen och
vill jobba inom banksektorn.

SHAMPA RÄDDADES UNDAN
BARNÄKTENSKAP
DET ÄR ÖVER ett år sedan Shampa misstroget lyssnade på sina föräldrar. Shampa måste
avbryta sin skolgång och gifta sig, någon annan
möjlighet finns inte, sade flickans far och mor.
Shampa blev bestört och rädd.
– När jag minns den här tiden ryser det fortfarande i mig, berättar Shampa nu.
Shampas far utförde fysiskt jobb för att försörja sin familj, tills han var med om en olycka och
inte längre förmådde utföra det hårda arbetet.
Det var ett hårt slag mot den fattiga familjen.
Då föreslog Shampas faster att de skulle gifta
bort flickan så att familjen skulle ha en mun
mindre att mätta och inte längre skulle behöva

betala skolutgifter för Shampa.
Även om grundskolan i Bangladesh är gratis
måste eleverna själv köpa sina skolböcker och
övrigt material.
– Mina föräldrar tänkte att en familjemedlem
mindre skulle underlätta deras ekonomiska börda, drar sig Shampa dystert till minnes.
Ungdomsklubben kom till undsättning
Efter att ha kommit över den första chocken beslöt sig Shampa för att söka hjälp. Hon hade hört
om en klubb för ungdomar, stödd av UNICEF,
som bedriver påverkansarbete på gräsrotsnivå
för att förhindra barnäktenskap.
Klubbens ungdomar började genast hjälpa
Shampa och besökte hennes föräldrar. Ungdomarna förklarade för föräldrarna att barnäktenskap leder till tidiga graviditeter som försätter

både moderns och det ofödda barnets liv i fara.
Shampa skulle också tvingas utföra hushållsarbete hela sitt liv och skulle inte kunna gå i skola.
De unga betonade att Shampa kunde hjälpa sina
föräldrar bättre genom att slutföra sin skolgång
eftersom hon då skulle ha möjlighet att hitta
välbetalt arbete.
Ungdomarna påminde föräldrarna också om
att barnäktenskap är förbjudna i lag i Bangladesh. Shampa tror att det var påpekandet om
lagparagrafen som fick föräldrarna att ta tillbaka
sitt beslut. Äktenskapsplanerna slopades och
Shampa blev lovad att hon skulle få fortsätta i
skolan. Upp till 15 miljoner flickor giftes alltför
tidigt bort år 2016. Det betyder att 41 000 barn
tvingades gifta sig varje dag. UNICEF och organisationens lokala samarbetspartner påverkar
bland annat lagstiftningen och attityder för att
motverka barnäktenskap.

© UNICEF/UNI55030/UNICEF/UNI55030/Press

FAMILJER ÅTERFÖRENAS EFTER
RWANDAS FOLKMORD

Jean och Egide (på bakre bänken) samt Mbonigaba (på främre
bänken) som alla har bott i UNICEF-stödda center vinkar avsked
till sina vänner i Rwanda år 1994. Barnens vårdnadshavare har
hittats och de är nu på väg tillbaka till sina familjer.

UNDER RWANDAS FOLKMORD år 1994 dog 300
000 barn och nästan 100 000 blev föräldralösa.
Nästan alla landets barn tvingades bevittna uppskakande våld. UNICEF arbetade enormt mycket
för att hjälpa barn som under våldsamheterna
tappat bort sina vårdnadshavare och man lyckades återförena 100 000 barn med sina familjer.
Stödåtgärderna för barn som lidit följderna av
folkmordet fortsatte länge. UNICEF stödde bland
annat utkomsterna och skolgången för barn som
förlorat sina vårdnadshavare och satsade på
preventiva åtgärder för att motverka spridningen
av HIV och aids.
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Målet är att stödja stater
att förbättra mödrars och
tonårsflickors näringsstatus
samt vårda barn som lider av
allvarlig undernäring.
I praktiken främjar UNICEF
amning, vägleder föräldrar
i vilken näring deras småbarn behöver och delar ut
näringstillskott till barnen.
UNICEF hjälper också stater att söka upp undernärda
barn och stöder länderna i
vården av dessa barn. Under
kriser svarar UNICEF för
att koordinera nödhjälpsnäringen.

© UNICEF/Malawi 2016/Meriläinen

NÄRING

Spädbarn vägs på vårdcentralen i Matope. Den årsgamla, lindrigt undernärda
Josephine Brazios vikt har tack vare vårdåtgärderna ökat till 7,5 kg.

VIKTTILLÖKNING MED HJÄLP AV NÖTKRÄM
NÄR MAN RESER genom Malawi kan man inte
undgå att märka hur torrt det är överallt. Flodbäddarna är kruttorra och magra getter vandrar på jakt efter något grönt att äta. I juli 2016
utlyste Världslivsmedelsprogrammet WFP högsta
gradens katastroftillstånd i de områden i södra
Afrika som led av svår torka.
Nenodistriktet i Malawi är ett av de områden
som lidit värst av torkan. Över 1 000 frivilliga
sjukskötare har skolats med UNICEFs stöd i
området, där de hjälper till att vårda undernärda
barn.
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På Matopes vårdcentral sköts undernärda barn
med stöd från UNICEF.
Fyrabarnsmamman Mercy Brazio håller den
ett år gamla Josephine i famnen medan skötaren
mäter barnets arm. Undernäring mäts genom att
mäta omkretsen av armen med ett måttband som
tagits fram av UNICEF. En siffra överstruken med
grönt visar att utvecklingen är normal, gult kräver noggrannare uppföljning och rött är ett larm.
– Fortfarande gult, konstaterar skötaren.
Josephine lider av lindrig undernäring. Modern
tog ursprungligen med barnet till vårdcentralen
för att hon misstänkte malaria. Då framkom det
att barnet bara vägde sju kilo. Vården inleddes
omedelbart.
Näringsrik jordnötskräm ordineras som behandling hemma för undernärda barn. Behandlingen varar 6–8 veckor.

– Jag blandar jordnötskrämen i gröten. Som
tur är tycker Josephine om det. Nu väger hon
redan 7,5 kilo, säger Brazio förnöjt.
– I början var jag väldigt orolig, men tack vare
hjälpen jag fått här är jag lättad.
Om inte barnets vikt ökar under behandlingsperioden tas hen in på vårdcentralen för
observation. Gravt undernärda barn skickas till
närmaste sjukhus för specialsjukvård.
UNICEF samarbetar tätt med Malawis hälsoministerium och branschproffs för att alla undernärda barn ska hittas och få vård.
I Malawi har man i en radiokampanj uppmuntrat föräldrar att hämta sina barn för hälsokontroll. På gräsrotsnivån sprids budskapet via
byäldstar.

© UNICEF/UNI55030/UNICEF/UNI55030/Press

AMNING HJÄLPER BARN ATT ÖVERLEVA
SEDAN 1980-TALET har främjandet av amning
varit ett av UNICEFs viktigaste sätt att minska
barnadödligheten. UNICEF stöder att amningen
inleds genast efter födseln, helamningen fortsätter tills barnet är ett halvt år gammalt och att
man fortsätter amma tills barnet är minst två år.
År 1981 tog UNICEF och Världshälsoorganisationen WHO tillsammans fram internationella
regler för marknadsföringen av modersmjölksersättning. Reglerna förbjuder att sådana preparat
marknadsförs för en bred publik och via den
offentliga hälsovården.
År 1991 lanserade UNICEF och WHO initiativet
Barnvänligt sjukhus. Sjukhus som anslutit sig till
initiativet främjar helamning av spädbarn.
Byns barnmorska hjälper modern att amma sitt nyfödda
barn efter en hemförlossning i inre Mongoliet i Kina, 1993.
UNICEF utbildade barnmorskor i Kina på 1990-talet i att stöda
amning och hjälpte till med att göra förlossningssjukhus
positiva till amning.
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Målet är att utveckla staters
hälsovårdssystem så att
varje barns och varje moders
hälsa kan tas om hand. En
ytterligare målsättning är att
varje barn sk yddas från att
smittas av HIV-virus och att
de som smittats får hjälp.
I praktiken vaccinerar
UNICEF barn, arbetar för att
utrota polio och främjar hälsan hos mödrar och nyfödda
barn. UNICEF arbetar också
mot lunginflammation, diarré och malaria samt verkar
för barns hälsa i olika krissituationer.
För att stävja HIV och aids
hjälper UNICEF världens
stater att förebygga smitta
från moder till barn, stöder
vården av barn som smittats,
arbetet mot ungdomsdödligheten i aids, arbetet mot
diskriminering samt stöder
HIV-testandet.
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HÄLSA

Ruslan poserar för fotografen i sjukhus nummer 10:s barnvänliga
utrymme. Dusjanbe, Tadzjikistan. På väggen hänger en bild på UNICEFs
bok Vitaminka som ger barnen viktigt information om vården av HIVsmitta och uppmuntrar till antiretroviral medicinering.

RUSLAN LÅTER SIG INTE SLÅS NED AV HIV
TADZJIKISKA Ruslan (namnet ändrat) är 7 år
gammal och smittades av HIV-viruset på sjukhus
år 2012. Han är ett av tiotals HIV-positiva barn
som hittades genom en screening som organiserades av landets hälso- och socialministerium.
Ruslans mamma tar sin son regelbundet till
vårdcentralen för kontroller där han också får
antiretrovirala läkemedel, det vill säga bromsmediciner som motverkar att HIV-viruset sprids.
Medicinerna är gratis för patienten.
Till moderns lättnad har Ruslan vuxit och
utvecklats väl, virussmittan till trots, och ska nu
börja i första klass.
UNICEF har sedan 2008 stött Tadzjikistans social- och hälsoministeriums arbete mot HIV-smittans spridning. Förebyggande av smitta från
moder till barn har med UNICEFs stöd gjorts till
en del av hälsovården under graviditeten och
efter förlossningen.
Dessutom har UNICEF bidragit till att utveckla
barnvänliga tjänster för HIV-positiva barn och
erbjuda rådgivning för deras vårdnadshavare.

© UNICEF/UNI43217/Unknown

En hälsovårdare röntgar barn i en mobil röntgenbil som UNICEF
levererat för att man ska upptäcka fall av tuberkulos i Costa Rica, 1952.

TILL ATTACK MOT TUBERKULOS PÅ
1950-TALET
NÄR UNICEF blev ett permanent organ inom FN
år 1952 blev dess uppgift att garantera barns
hälsa världen över, inte bara under humanitära
kriser.
Efter andra världskriget led Europas barn av
tuberkulos. När man i Europa fann en lovande
metod för att testa och vaccinera mot sjukdomen, finansierade UNICEF dess användning i
Asien, Afrika och Amerikas kontinenter.
Samtidigt spred sig den tropiska infektionssjukdomen framboesi i Asien och miljontals

människor smittades. UNICEF gav vård för sjukdomen med hjälp av en omfattande kampanj och
man lyckades bota 30 miljoner insjuknade innan
årtiondets slut.
Ändå från början utförde UNICEF vårdarbete
både på gräsrotsnivån och vid förhandlingsborden med regeringar så att staterna skulle uppmärksamma de mest utsatta barnen och familjerna i sina vårdsystem.
© UNICEF/UNI43217/Unknown
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Målet är att i samarbete med
stater förbättra tillgången
till rent vatten och sanitet
så att dessa också står till
förfogande för de fattigaste
barnen och familjerna.
I praktiken stöder UNICEF samhällen i byggande
och underhåll av avträden
och vattenkällor, bidrar med
hygienundervisning i skolor
och därigenom till familjer
samt ansvarar för vattenförsörjningen under kriser.

© UNICEF/UN048439/Pirozzi

V AT T E N

Etiopiska Ababa Abraha blev tvungen att avbryta sin skolgång
när familjens tillgång till mat och vatten tog slut.

VATTENTANKBIL RÄDDADE ABABAS
SKOLGÅNG
14-ÅRIGA ABABA Abraha bor i det torra och
bergiga området Gonka Kebele i norra Etiopien.
Den entusiastiska elevens drömmar om universitetsstudier var nära att sluta snöpligt. Ababas
hemtrakter, som så många andra vidsträckta
områden i Etopien, lider av torka. Eftersom Ababas familj varken hade mat eller vatten tvingades
flickan avbryta sjunde klass och börja arbeta
som städerska.
– Jag kan inte studera utan mat och har vi inte
mat måste jag arbeta för att hjälpa min familj,
slår hon fast.
Rektorn för Ababas skola, Haftu Gebreziher,
berättar att upp till 60 % av eleverna uteblir från
skolan på grund av torkan. Enligt rektorn var en
del av barnen tvungna att tillbringa sina dagar
med att hämta vatten från en avlägsen flod medan andra inte hade krafter att följa med undervisningen.
Tankbilen hämtar 10 000 liter vatten åt gången

22

Tack och lov ändrade UNICEFs hjälp situationen.
UNICEF började transportera vatten med tankbil

© UNICEF/UNI43280/Wolff

En flicka pumpar vatten med handpumpen Mark II
i delstaten Andhra Pradesh i Indien, 1980.

till Ababas hemby.
Samtidigt inledde landets regering ett livsmedelsprogram i skolan. Tack vare de här åtgärderna började situationen se ljusare ut för Ababas familj och flickan kunde återvända till skolan.
Tankbilen kör varannan dag de knappa 50 kilometrarna till byn och fyller på en plasttank som
rymmer 10 000 liter vatten.
Fram till april 2016 hade UNICEF transporterat
15 miljoner rent vatten åt 300 000 människor och
delat ut vatten- och hygienartiklar åt över 600
000 människor.
UNICEF stöder Etiopiens regering i uppbyggnaden och underhållet av vattensystemen,
distributionen av vattenrengöringskemikalier och
organisationen av skolornas renhållning. Också
nya, innovativa metoder används: UNICEF drar
nytta av satelliter för att hitta djupt liggande
grundvatten och bygger omkring de djupborrade
brunnarna vidsträckta vattensystem, som betjänar flera byar.

EN REVOLUTIONERANDE HANDPUMP
UNICEFS ARBETE FÖR RENT vatten, sanitet och
hygien tog fart på 1960-talet.
När svår torka hotade Indien på 1960-talet
utvecklade UNICEF, i samarbete med Indiens
regering och Världshälsoorganisationen WHO,
vattenpumpen Mark II som lämpade sig för omständigheterna på den indiska landsbygden. Den
vattendrivna pumpen var en revolutionerande
uppfinning eftersom den var tillräckligt hållbar
för kontinuerlig användning och den kunde drivas av bara en människa, också ett barn. Pumpen
är fortfarande världens mest använda handpump.
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Målet är att förändra staters nationella lagstiftning,
praxis och budget så att de i
sig minskar barnfattigdomen
och diskrimineringen.
I praktiken hjälper UNICEF
stater att utveckla sin budgetering och lagstiftning och
stöder dessa i insamlingen
av data kring barnfattigdom
och diskriminering samt i
stärkandet av socialsk yddssystemen.

© UNICEF/UN048439/Pirozzi

JÄM L I KH ET

“Nu kan jag ta mitt barn till läkaren om hon är sjuk”,
ler lilla Monlucks mor.

BARNBIDRAG ÅT DE ALLRA FATTIGASTE
FAMILJERNA I THAILAND
THAILANDS REGERING har börjat stöda landets
fattigaste barnfamiljer genom ett barnbidrag.
Barnbidraget är cirka 15 euro i månaden och det
hjälper familjer att bättre ta hand om sina barn.
UNICEF hjälper landets regering att planera och
genomföra barnbidragsprojektet. Över 100 000
barn drar nytta av bidraget.
Man införde modellen efter förebild av andra
låginkomstländer där barnbidrag har tagits i
bruk. Undersökningar i dessa länder visar att
barn som fått barnbidrag har större skolframgång.
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En hälsovårdare uppmuntrar ett barn
med mental funktionsnedsättning
att leka med bokstavsklossar på ett
sjukhus som UNICEF stött i Semarang i
Indonesien, 1968.

Vietnamkriget lämnade efter sig
ett stort antal barn med olika
funktionsnedsättningar. UNICEF
erbjöd ett brett stöd för de här
barnens utbildning och hälsovård
under och efter kriget. På bilden
läser pojkar som blivit blinda till följd
av A-vitaminbrist punktskrift i en
skola för handikappade barn i södra
Vietnam, 1972.

ARBETE FÖR JÄMLIKHET SEDAN
1960-TALET
UNICEF LANSERADE begreppet jämlikhet redan
på 1960-talet när organisationen bad stater att
uppmärksamma barns sociala och ekonomiska
välmående i alla sina nationella program.
På 1970-talet började UNICEF förverkliga
program för att förbättra kvinnors och flickors
situation.

På 1980-talet började UNICEF arbeta för barn
med funktionsnedsättningar och barn i institutionsvård. UNICEF arbetade också för ett system
för omorganisering av utvecklingsländernas skulder. Under det pågående årtiondet har en viktig
del av UNICEFs arbete för jämlikhet varit att
lindra barnfattigdomen och att stärka systemen
för socialskydd.
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Det är barn som är de mest
sårbara under kriser. UNICEFs målsättning är att
garantera barnets rättigheter och sk ydda människoliv
under kriser.
I situationer av nödhjälp
ansvarar UNICEF för koordineringen av tillgången till
rent vatten och sanitet samt
för arbetet för barns näring.
Dessutom delar UNICEF och
Save the Children ansvaret
för att barns skolgång kan
fortgå. UNICEF ser också till
barns hälsa och sk ydd.
En stor del av nödhjälpsarbetet utförs redan innan
en kris bryter ut. UNICEF utvecklar kontinuerligt sin beredskap att i riskfyllda stater
reagera på sannolika nödsituationer och hjälper stater
och samhällen att utveckla
sin förmåga att anpassa
sig till olika krissituationer.
Nödhjälpen utgör en central
del av UNICEFs långsiktiga
utvecklingsarbete.
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NÖDHJÄLP

En pojke hämtar vatten i en utdelningspunkt som
upprätthålls av UNICEF i Shakoor, östra Aleppo.

RENT VATTEN TILL ALEPPOS BARN
SYRISKA Maher Ghafari leder UNICEFs vatten-,
sanitets- och hygienarbete i staden Aleppo i
Syrien. I juli 2016 förvärrades stridigheterna och
stadens normala vattentillförsel bröts. Två miljoner människors liv hängde på Mahers team. I en
intervju från augusti 2016 berättar han hur det är
att arbeta mitt i konstant fara.
Också jag är rädd ibland. Jag oroar mig för min
familj – för deras säkerhet och deras framtid.
Men sedan tänker jag på barnen på gatorna som
står med sina vattenkanistrar och väntar på att
vattnet ska delas ut. Då minns jag vilket uppdrag
jag har här. Jag gör vad som helst för att stödja
Aleppos barn. Utan vatten klarar de sig inte.
Vatten, ett medel för krigföring
Efter att kriget inleddes har vatten i flera omgångar använts som vapen i Aleppo. Ibland
stängs vattendistributionen av helt och hållet,

”Det är dags att leka”
I juni 2015 övervakade jag vattentransporten
till ett skydd i trakten kring al-Hamdanya. Jag
upptäckte att en pojke i 9–10-årsåldern betraktade mig. Han ville uppenbarligen prata men var
mycket blyg. Till slut fick jag tid för att ropa på
honom.
Han såg lycklig ut över att bli sedd och berättade att han heter Amer. När jag frågade varför
han tittat på mig sade han: “Jag vet vad du heter. Jag vet att du installerat vattentankar och att
du levererar vatten till oss.”
“Innan du kom hit hade vi inte vatten och jag
måste köa i timtal och gå långa vägar för att
hämta vatten åt min familj. Nu har jag mer tid att
leka med mina vänner. Jag vill också föra vatten
åt folk när jag blir stor.”

© UNICEF/UNI43100/Vachon

ibland skadas infrastrukturen under striderna.
Ibland förhindras vår personal att utföra reparationsarbeten.
Vårt team arbetar på många sätt för att
garantera aleppoborna tillgång till vatten. Vi
transporterar vatten med tankbil till tillfälliga
skydd och utsatta grannskap. I de mer beständiga lägren har vi installerat vattentankar. Hittills
har vi byggt 70 brunnar och vi kommer att bygga
ytterligare 30. Vi har installerat 28 vattenrengöringsenheter i Queiqfloden för att garantera
en alternativ vattenkälla. Dessutom levererar vi
bränsle till generatorerna för att kunna hålla vattenpumparna i gång när strömtillförseln bryts.
Tillträdet till östra delen av staden bröts i juli.
Innan det transporterade vi dagligen vatten med
tankbil till 20 000 människor. Tillsammans med
vår samarbetspartner, syriska Röda Halvmånen,
började vi bygga 25 brunnar. Vi fortsätter distribuera vatten och utföra brunnsbyggen genast
när biståndsarbetare tillåts på området igen.
Vi vädjar till alla parter i konflikten för att trygga tillgången på vatten – alla behöver rent vatten
för att klara sig.

En polsk familj som bor i närheten av Gdansk har fått en ko
från UNICEFs föregångare, UNRRA. Bilden är från år 1946.
UNRRA blev redan senare samma år UNICEF.

VÄRLDENS MJÖLKBUD
UNICEFS UPPDRAG var till en början att erbjuda nödhjälp åt barn som led av förödelsen efter
andra världskriget. Till en början fokuserade hjälpen på barnens näring och hälsa. Också Finland
hörde till de länder som först fick hjälp.
UNICEF blev snart känt som “världens mjölkbud”. Under 1940- och 1950-talen var mjölken
UNICEFs viktigaste bidragsprodukt vad gäller
näring och den delades ut i skolor, sjukhus och
flyktingläger, först i Europa och senare också i
Asien, Afrika och Latinamerika.
Läs mer om den hjälp Finland fick på sidan 36.
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FINLANDS UNICEFS
PÅVERKANSARBETE
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© UNICEF/Suomi 2016/Meriläinen

tets tyngdpunkter ligger vid
utvecklingspolitiskt påverkansarbete som baserar sig
på forskning, modeller för
vatten- och sanitetslösningar
baserade på barnets rättigheter i Uganda, arbete med
att främja företagsansvar
som uppmärksammar barns
rättigheter samt befrämjande av en hållbar utveckling.

© UNICEF/Finland 2017/Hämäläinen

Vårt mål är att åstadkomma
bestående förändringar för
barnets bästa både i samhällets strukturer och i människors attityder. Vårt påverkansarbete innefattar arbete
i Finland respektive internationellt arbete. I Finland har
vårt påverkansarbete som mål
att främja rättigheterna för
varje barn som bor i Finland.
Tyngdpunkten för arbetet är
barnvänlighet inom stats- och
kommunalförvaltning, barnets
rättigheter i finländska skolor
samt utsatta barns rättigheter.
Vårt internationella påverkansarbete har som
målsättning att stärka barnrättighetsperspektivet i
Finlands utvecklings- och
människorättspolitik och programarbetet samt att stärka
våra partners möjligheter att
främja att barns rättigheter
förverkligas i organisationernas egen verksamhet. Arbe-

Förstaklasselever i Halssila skola i Jyväskylä.

FN:S MÅL för hållbar utveckling trädde i kraft år
2016. Målen är viktiga för UNICEF – de kan inte
uppnås utan att sårbara grupper, såsom barn,
beaktas. Vårt påverkansarbete stävar till att barn
står i centrum vid förverkligandet av målen och i
övrig inrikes- och utvecklingspolitik.
År 2016 påverkade vi tillsammans med andra
organisationer innehållet i Finlands regerings
verksamhets- och uppföljningsplaner för en
hållbar utveckling. Dessutom genomförde vi en
videoverkstad om målen tillsammans med barn
och ungdomar samt två videobloggare som är
populära bland de unga.
I videoserien Vår framtid, som verkstaden
resulterade i, funderar de unga på målen och
utmanar tittarna att vidta åtgärder för att de ska

© UNICEF/Finland 2016/Meriläinen

BARN I CENTRUM FÖR EN HÅLLBAR
UTVECKLING

Ungdomar gör intervjuer i UNICEFs videoverkstad.

uppnås. Videorna visades över 200 000 gånger i
sociala medier. Videoprojektet fortsätter år 2017.
Också när vi bedriver global fostran i skolor
och vid läroanstalter runt om i Finland tar vi upp
teman som gäller hållbar utveckling.

BARNETS RÄTTIGHETER I LÄROPLANERNA
NÄR SKOLORNA började i augusti 2016 var det
en stor stund för oss på Finlands UNICEF. Då
trädde de nya läroplanerna för grundundervisningen och gymnasiet i kraft, med FN:s konvention om barnets rättigheter på en central plats.
Att konventionen skrevs in i läroplanerna var en
stor vinst för vårt påverkansarbete.
Vi hade arbetat nästan 15 år för att uppnå det
här målet. Den jämlikhet, delaktighet, respekt för
andra och fredsfostran som människorättskonventionerna garanterar tolkas ofta enbart som
gester av god vilja om man inte kan visa att det
är bindande åligganden som gäller staten och
oss medborgare.
Påverkansarbetet är som maratonlopp och
att skapa en gemensam förståelse med under-

visningsstyrelsen tog sin tid: vi har bollat med
synvinklar under möten, filat på utkast för planer
och samarbetat med andra aktörer.
Människorättsfostran handlar inte bara om
att sprida kunskap. Nu finns barnkonventionen
i läroplanerna som undervisningsinnehåll och
som en skyldighet som styr undervisningen. Det
innebär att exempelvis delaktighet och jämlikhet
beaktas i hela skolans verksamhet.
Vårt arbete fortsätter. Vi försöker göra
människorättsfostran till en konstant del av
lärarutbildningen. Vi vill också testa hur de nya
läroplanerna fungerar i praktiken och utvecklar
skolkultur som baserar sig på barnets rättigheter
i samarbete med vår pilotskola i Kyrkslätt.
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FÖRETAG LÖSER UTVECKLINGSPROBLEM

© UNICEF/Uganda 2015/Kaskinen

UNDER DE SENASTE åren har företagens roll i
utvecklingssamarbetet förändrats påtagligt. Företagen har förändrats från att vara finansiärer till
att bli aktörer och samarbetspartner med makt
att påverka utvecklingsagendorna. Av den här
anledningen har vi utvidgat vårt samarbete med
den privata sektorn både till företagsansvar och
UNICEFs programarbete.
Vad gäller företagsansvar fortsatte vårt arbete
under 2016 för att barnets rättigheter ska förverkligas inom affärsverksamheten. Vi ökade
kunskapen om temat genom diverse evenemang
och utbildningar. Vi ingick också en dialog med
ett flertal finländska företag. Samtalen handlade framför allt om de största barnrättsliga
utmaningarna i produktionskedjorna samt barns
rättigheter i en digital värld.
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En verksamhetsmodell för samarbete med
många aktörer
Projektet UniWASH har som målsättning att
skapa innovativa lösningar som stöder UNICEFs
vatten-, sanitets- och hygienarbete för elever
i Uganda. Samtidigt utvecklar vi en verksamhetsmodell där särskilt företagens roll stärks i
arbetet att uppnå hållbar utveckling.
År 2016 utvecklade deltagande ugandiska företag egna modeller för sanitetstjänster, avsedda
för användning i städer. Företagen hade tagit
fram modellen under de utbildningar som vår
finländska samarbetspartner Biolan ledde.
Utvecklingssamarbetets brytningstid under lupp
Vi drog igång helt ny verksamhet i form av ett
treårigt forskningsprojekt finansierat av Konestiftelsen, med målsättning att samla in forskningsdata om den brytningstid utvecklingssamarbetet
genomgår och om företagens förstärkta roll.
I undersökningen utreds olika aktörers – organisationers, myndigheters, finansiärers och
företags – utgångspunkter för samarbete samt
hur dessa kan förnya sin verksamhet.
Vi inledde undersökningen med att samla in
lärdomar från vårt UniWASH-projekt samt från
ett samarbete kring inlärningsspel riktat till
Bolivia men som inte nådde längre än till planeringsskedet. Dessutom intervjuade vi finländska
företag som verkat på utvecklingsmarknader
samt aktörer som finansierar dylika företag. Vi
kartlade också beslutsfattarnas uppfattningar om
den brytning som sker inom utvecklingssamarbete och -politik. Undersökningens första resultat
publiceras under 2017.

Ordförande för Biolans styrelse, Pekka Kariniemi, fick en
höna i gåva av lantbrukaren Otto Peter i Uganda. Biolan
deltar i Finlands UNICEFs UniWASH-projekt i Uganda.

Timo Parvela blev Opinionsbildare för barnets
rättigheter
Vi delade ut vår utmärkelse Opinionsbildare för
barnets rättigheter till författaren Timo Parvela.
Utmärkelsen gavs till en författare med tanke på
deras viktiga roll som förverkligare av barns kulturella rättigheter. Författare förmår också sprida
information om barnets rättigheter på barns eget
språk.
Parvela glädjer sig åt att utmärkelsen ger
barnlitteraturen synlighet.
– Det kulturutbud som riktar sig till barn hamnar lätt i skymundan såväl i medier som t.ex. i
dramautbudet.
Finlands UNICEF överräcker årligen en utmärkelse för Opinionsbildare för barnets rättigheter
till en person eller en aktör som har utfört förtjänstfullt arbete för barns rättigheter.

Jenni Haukio som drog i gång kampanjen Små berättelser framträdde
under kampanjens lansering i Sanomahuset i Helsingfors.

© UNICEF/Finland 2016/Numminen

ÅR 2016 GENOMFÖRDE vi kampanjen Små berättelser i samarbete med författare, för att sprida
information om barnets rättigheter. Vi bad författarna fundera på vad de önskar varje barn i världen och skriva kort om ämnet. Under en vecka i
november fyllde kampanjen Facebook med små,
rörande berättelser om barnets rättigheter.
UNICEF-kampanjen genomfördes internationellt. Över 400 författare och andra samhällspåverkare deltog världen över. I Finland deltog
också Suomen Kirjailijaliitto samt Finlands
svenska författareförening i genomförandet av
kampanjen.
Poeten och Finlands UNICEFs beskyddare
Jenni Haukio hittade på idén.
– Författare är opinionsbildare och förebilder som man lyssnar till. Därför tänkte jag att
författare är rätt grupp att väcka diskussion om
barnets rättigheter, berättar Haukio.
Kampanjen nådde miljontals människor på
olika håll i världen via Facebook och fick mycket
medieuppmärksamhet såväl i Finland som internationellt.

© Republikens presidents kansli

SMÅ BERÄTTELSER OM BARNETS
RÄTTIGHETER

Författaren Timo Parvela fick utmärkelsen Opinionsbildare för
barnets rättigheter 2016 i samband med att kampanjen Små
berättelser lanserades.
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FÖRFATTARNAS SMÅ BERÄTTELSER
Claes Andersson
Barnen i parken
Fem små människor inte mer än åttio centimeter
långa står i en driva av döda löv. De skriker och
skrattar och kastar löven upp i luften där blåsten far
iväg med dem så att de virvlar runt innan de dalar till
marken och blir molnmadrasser som ungarna flyger
iväg med till sina drömmar. Vad drömmer de på sina
lövsängar? Om glass och karameller? Om gungor och
karuseller? Kanske drömmar de om fred på jorden,
om vänskap och jättestora pizzor på borden. Eller om
en fågelholk med snälla änglar? Vad drömmer de på
sina lövsängar?

Henrika Ringbom
Vad jag önskar alla barn
är hav, lejonfiskar och fontäner. Älvor, trollkarlar,
uppfinnare och ninjor. Trampoliner, soffor, kortspel.
Dummisar och snällisar, och någon som hjälper dem
att se vem som är vad. Någon som tror på dem.
Många som älskar dem. Som förstår att de behöver
smultron och flygmackapärer och en enhörning med
vingar.

Carina Karlsson
Vi bodde vid en sjö. När det var sommar sprang vi
varje morgon ut på bryggan, och hoppade under
skrik och skratt ut i vattnet. Ett grönt, mjukt och
ljummet omslöt oss, sedan lät det oss varligt stiga
mot solljuset igen. Våta i håret, och alldeles lyckliga,
sprang vi vidare. Vi sprang via köket, där vi bredde
oss smörgåsar. Dem åt vi medan vi rusade vidare ut i
den nyöppnade dagen. Allt, allt stod vidöppet för oss.
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3 BEKANTA DIG
MED VÅRA
SPONSORER
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Grunden och styrkan i UNICEFs arbete ligger i FN:s
konvention om barnets rättigheter. Barnets rättigheter kan
inte förverkligas utan samarbete på bred front. Därför
är alla som stöder oss och
samarbetar med oss livsviktiga för vår verksamhet. UNICEF
får alla sina medel i form av
donationer, cirka två tredjedelar årligen i statliga medel och
en tredjedel samlas in från
privata donatorer och företag
genom nationalkommittéerna.
Vi bjuder in varje vuxen
och barn att bygga en värld
där barnets rätt till ett värdigt
och säkert liv blir verklighet.
Man kan stödja vårt arbete
på många sätt, också genom
att donera tid eller genom att
beakta barnets rättigheter i
företagets affärsverksamhet.
På följande sidor kan du bekanta dig med olika donatorer.
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TILLSAMMANS FÖR
BARNENS
B Ä S TA

Outi Hannula har sponsorerat alla sina tre barns UNICEF-rundar.
Minstingen Heta går i femte klass.

Jag har deltagit i UNICEF-rundan varje år, det
vill säga fem gånger. Under andra året regnade
det mycket så att vi blev ordentligt blöta, men
det var inget problem.
Vi har alltid kollat videor där pengarnas ändamål beskrivs. Det har varit intressant att höra
hur mycket en vissa summa kan få till stånd.
Videor om utvecklingsländer gör en ledsen när
man själv har det så bra och andra kan ha det
tvärtom.
Jag tycker om rundan och jag tycker om att
kunna hjälpa. För oss är det en självklarhet att få
gå i skolan. Det är det inte för alla.
Heta Hannula,

deltagare i UNICEF rundan

Jag har redan sponsrat mina tre döttrars
UNICEF-rundan i tio års tid. Flickorna har alltid själv skaffat sina sponsorer och sett till att
pengarna kommer i tid. Det har varit viktigt för
oss att diskutera om målländerna innan och efter
rundan. UNICEF-rundan är ett utmärkt koncept
eftersom barn då kan hjälpa andra barn genom
eget arbete.
Outi Hannula,

sponsor för rundan

LILLA IRJA FÅR HELT EGNA SKOR FRÅN
UNICEF
NÄR UNICEF GRUNDADES efter andra världskriget för att hjälpa barn fick också finländska
barn hjälp. Som barn fick Irja Vuorinen skor från
UNICEF, vilket gjorde att hon kunde gå i skola.
Numera är Irja och hennes man Ilmo månadsgivare för UNICEF.
Irja Vuorinen minns när fronten närmade sig
hemmet i östra Finland under de dystra krigsåren
på 1940-talet. De vuxnas panik smittade av sig på
barnen, drar sig Irja till minnes.
– Det var en förvirrad och osäker tid. En bild
fastnad i mitt sinne: människor som skadats av
granatsplitter och tog sig fram på kryckor. Uppe
i luften flög bombplan, erinrar sig Vuorinen hemma i Sodankylä.
Irjas familj evakuerades och de for till släktingar i Ilomants. Resan gjordes på ett lastbilsflak. Åren som följde därpå var tuffa. Irja minns
att det rådde brist på allt.

– Det var rätt vanligt att man åt potatis med
lite salt på. Man drack vatten.
Det rådde också brist på kläder och Irja hade
inte ens skor.
UNICEF började dela ut nödhjälp i Finland år
1947. Hjälpen kunde delas ut effektivt eftersom
Finland, trots kriget, var ett organiserat samhälle.
Irja och hennes bröder som gick omkring barfota fick skor av UNICEF.
– Skorna var stora men mamma sade att det
inte gör något, och att nu kan du gå i skolan.
– Visst var det fantastiskt att få alldeles egna
skor efter att ha varit utan under många år. De
första nätterna ställde jag skorna bredvid sängen. De var så värdefulla.
Titta på videon där Irja berättar om hjälpen hon fick: unicef.fi/irja
(på finska)
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Månadsgivaren Irja
Vuorinen vet hur
mycket det betyder att
få hjälp. Som barn höll
hon de skor hon fick av
UNICEF för skatter och
ställde dem bredvid sin
säng till natten.
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Pasi Joronen besökte Jantas lågstadium i Saptar-regionen i Nepal.

“DE UNGA HAR EN SKRIANDE KRAFT”
DET FINNS ÖVERRASKANDE likheter mellan nepalesiska barnklubbar och finländska uppstartsföretag. Det säger storgivaren Pasi Joronen som
i juni 2016 bekantade sig med UNICEFs verksamhet i Nepal.
Som resultat av Nepal-resan beslöt sig Joronen för att stödja en verksamhetsmodell där
barn- och ungdomsklubbar i tre distrikt i Nepal
verkar för att barnets rättigheter ska förverkligas.
Joronen donerar under tre år 345 000 euro till
verksamheten.
Genom klubbarna lär sig barn och ungdomar
om barnets rättigheter och får delta i beslutsfattande som gäller dem själva ända upp till
den kommunala nivån. Klubbarna driver också
kampanjer i frågor de ser som viktiga. Kampanjerna har bland annat handlat om att motarbeta
barnäktenskap och fysisk bestraffning i skolor
samt att främja födelseregistrering. Verksamhetsmodellen inbegriper också att lokala beslutsfatta36

re får utbildning i hur viktig det är med barnens
delaktighet. Den förändringskraft och görandets
glädje som barnen och ungdomarna utstrålade
gjorde intryck på Pasi Joronen som till vardags
arbetar med uppstartsföretag.
– De unga har en skriande kraft. De ser längre
än sina föräldrar och för saker framåt lite i
SLUSH-anda. Precis som i uppstartsföretagen
gör de unga det med passion och glädje.
Ett gott exempel på framåtandan var de ungas
synpunkt på önskad familjestorlek. Även om de
hade syskonskaror som omfattade bägge händernas fingrar ville de själva ha 1–2 barn.
Joronen anser att det föremål han valt för sin
donation är ett gott exempel på effektiv penninganvändning eftersom klubbarna får till stånd
mycket med en lite penninginsats. Exempelvis
har klubbarna i kommunen Biratnagar kunnat
minska barnarbetet betydligt.
Kvinnors och flickors jämlikhet är viktiga för

DEN STÖRSTA FÖRSTAGÅNGSDONATIONEN I
HISTORIEN
En storgivare som valt att förbli anonym beslöt
sig för att förändra världen. En donation på sex
miljoner euro går till nödhjälp samt barnskyddsarbete.
Sex miljoner euro är UNICEFs internationellt
sett största donation i historien som gjorts av en
ny givare.
Vad gav upphov till en så betydande donation?
–Nyheterna som började dyka upp om läget i
världen började förfölja mina tankar. Ibland var
det omöjligt att se på nyheterna. Det var fruktansvärt att se de svåra omständigheter många
lever under, berättar givaren.
Det slutgiltiga beslutet föddes när hen på nyheterna såg de tröstlösa bilderna av det syriska
kriget och barnen som grävdes fram ur Aleppos
ruiner.
UNICEF kändes som en lämplig och naturlig
mottagare eftersom givaren och hens partner
särskilt ville hjälpa barnen.
– Jag tycker om att UNICEF förmår verka också
i svåra omständigheter, exempelvis Syrien, och
kan föra hjälpen ända fram.
Storgivaren önskar att donationen också ska
inspirera andra att göra något gott.
– Utöver privatpersoner hoppas jag också att

– Jag vill vara med om att göra det möjligt för
unga att bli herrar över sina egna liv också på
andra håll än här i Finland.

335 barnklubbar och 45 klubbnätverk hör till projektet i Nepal.
Sammanlagt deltar 4120 barn och ungdomar i verksamheten. Till
grund för projektet ligger UNICEFs barnvänliga kommun-modell
som den nepalesiska staten gjort till del av utvecklingen av
lokaladministrationen.

det blir vanligare med stordonationer i företagsvärlden. Jag anser att ett företag som gör något
gott drar till sig bättre medarbetare eftersom
människor tar allt större intresse i företagens
värderingar när de söker jobb.

Donationen fördelar sig på åren 2016 och 2017. Av dessa medel
går två miljoner euro till nödhjälp i Syrien, en miljon till UNICEFs
allmänna nödhjälp och de resterande tre miljonerna går till
långsiktigt barnskyddsarbete i Bolivia respektive Vietnam.
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Joronen, som själv är far till två döttrar. I verksamheten Barnens klubb uppskattar han att flickor och pojkar gör saker tillsammans. Då minskar
klyftan mellan könen.
Jorosens egen dotter deltog i Nepal-resan.
– Mirna hade just tagit studenten och jag ville
ge henne en tankeställare om hur världen ser ut
innan hon flyttar hemifrån.
Tidigare har Joronen donerat pengar till UNICEFs utbildningsprojekt i Madagaskar. Varför vill
han stödja världens barn?

13-åriga syriern Saja ger inte upp även om hon förlorat ena benet,
sin bror och sina fyra bästa vänner under bombräderna i Aleppo.
Flickan ägnar sig åt fotboll och gymnastik och drömmer om att
någon dag ta del i de paralympiska spelen.
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IKEA FOUNDATION – GLOBALT PARTNERSKAP
INSPIRERAR LOKALT
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IKEA FOUNDATION hör internationellt sett till
UNICEFs största partner. Samarbetet började
redan på 1990-talet när UNICEF hjälpte företaget
att identifiera utmaningar som hängde ihop med
leveranskedjorna och barnarbetskraft i Indien.
Sedermera har samarbetet fördjupats så att det
idag omfattar barnets rättigheter inom affärsverksamheten i mer omfattande grad. Partnerskapet har också producerat över 200 miljoner
dollar för UNICEFs arbete för barn. Dessutom har
IKEA-koncernen under de senaste åren donerat
olika leksaker för UNICEFs paket som stödjer den
tidiga barndomen, vilka används för att stödja
en normal utveckling hos barn särskilt i krisområden.
I Finland har samarbetet särskilt synats under
julen när leksakskampanjen genomförts i IKEAs
varuhus. År 2016 donerades en euro till arbete
för barns rättigheter för varje leksak, spel och
barnbok som såldes under Låt oss leka-kampanjen. Medlen som samlades in gick bland annat
via UNICEF till projekt som hjälper barn.
– UNICEF är en pålitlig partner och det globala
samarbete vi utför har stor betydelse för barn,
säger Tiina Suvanto, chef för företagsansvarsfrågor vid IKEA Finland.
– Personalen väntar alltid ivrigt på vår gemensamma Låt oss leka-kampanj. Den utpräglade
hjälpvinkeln inspirerar alla, fortsätter Suvanto.
IKEA-koncernens globala personalprogram
iWitness erbjuder medarbetarna möjlighet att
ansöka om att få bekanta sig med resultatet av
samarbetet. Också finländska medarbetare kunde
för ett par år sedan sätta sig in i UNICEFs arbete
i Moçambique.
– Det blev en erfarenhet som etsade sig fast
i dem. De som deltog i resan var ivriga att dela
med sig av det de lärt sig. Det är fantastiskt att
deras erfarenheter har fått också övriga medarbetare intresserade av hållbar utveckling, berättar Tiina Suvanto.

IKEA Finlands chef för
företagsansvar, Tiina
Suvanto, uppskattar det
långsiktiga samarbetet
och den betydande
verkan det har på barn.

IKEA väljer årligen ut tio mjukisdjur som utformas utifrån barns
ritningar. År 2016 fick butikerna för första gången ett mjukisdjur
som designats av ett finländsk barn när 7-åriga Miros hund Täpy
blev del av kampanjen Låt oss leka.

© Lapin Kansa/2016/Nina Susi

Juhani och Marjukka Romppanen har en lång historia som
UNICEF-understöjare. Därför kändes en testamentsgåva till
världens barn naturlig.

ETT TESTAMENTE TILL VÄRLDENS BARN
KEMIBORNA Marjukka och Juhani Romppanen
uppdaterade sitt testamente år 2016 och testamenterade då sin bostad till UNICEF.
Paret Romppanens historia som UNICEF-givare hänger ihop med deras egen förlust av
ett barn. År 1993 avled parets vuxna son av en
hjärntumör. Efter sonens död beslöt paret att
börja donera samma summa till UNICEF som
tidigare varje månad hade gått till sonens läkemedel. Redan då började Marjukka och Juhani
Romppanen också fundera på att testamentera

sin bostad till gagn för världens barn. Förra året
mognade beslutet.
Paret hade också varit aktiva frivilliga i
UNICEFs lokalgrupp i Kemi i cirka tjugo år. Eftersom UNICEF var en bekant organisation kändes
den som en pålitlig och trygg mottagare av testamentsgåvan.
– Det som blir kvar efter oss går dit det behövs
mest. Vi har ingen enorm egendom men bara
med den kan man hjälpa hundratals om inte tusentals barn, sammanfattar Juhani Romppanen.
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Susanna och Eija deltog i lektionerna och
sjöng med elever i Rwanda.

SJUNGANDE AMBASSADÖRER I RWANDA
Eija Ahvo och Susanna Haavisto har redan varit
goodwillambassadörer för UNICEF i 30 år. De är
också internationellt sett de fortfarande aktiva
ambassadörer som verkat längst. I februari 2016
bekantade sig Eija och Susanna med UNICEFs
omfattande arbete i Rwanda. Så här summerar
de gångna årtiondena samt sina senaste erfarenheter.

Eija Ahvo:
År 1986

skakades världen av kärnkraftsolyckan
i Tjernobyl, Olof Palme mördades och IBM presenterade den första bärbara datorn. Min egen
värld fylldes av mina 6- och 5-åriga barn och av
teaterarbete.
När jag ombads bli UNICEFs goodwillambassadör tänkte jag att jobbet kunde medföra kon-
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kreta handlingssätt för det fredsarbete jag redan
deltagit i under många år. Utvecklingsländernas
barn lider av fattigdom som ofta beror på krig
och härskarnas maktspel. Min första studieresa
till Madagaskar år 1986 var ångestfylld. Blickarna
hos de undernärda barnen som levde i jordhålor och deras jordfläckiga klädtrasor etsade sig
fast på näthinnan. Jag hade inte långt till gråten
och beslutet att stå vid UNICEFs sida befästes.
Under den resan blev jag bekant med botemedlet
för spädbarnsdiarré – saltsockerlösning – och
jag möttes av detsamma på min nyliga resa till
Rwanda. Polio har nästan utrotats helt i världen,
inte minst tack vare UNICEF. Det lönar sig inte
att göra sig av med fungerande produkter och en
bra organisation.
Mitt långsiktiga arbete för UNICEF har lärt mig
att se på saker ur rätt synvinkel. Idag, oavsett

vart jag går, kollar jag hur barn mår. Det säger
nästan allt om ett lands tillstånd.
I Rwanda börjar 97 procent av barnen i skolan.
Det är en viktig siffra eftersom nästan hälften av
landets befolkning på 12 miljoner är under 18 år.
Under det senaste året har jag intensivt rest
runt till UNICEFs frivilliggrupper i Finland,
berättat om mina erfarenheter från Rwanda och
värvat folk till UNICEFs verksamhet. Det här är
precis sådant jobb som passar mig. Jag har stor
respekt för varje frivillig – många av dem redan
till åren komna. Vårt gemensamma intresse för
att förbättra världen genom barnen förenar oss
över alla gränser.

Susanna Haavisto:
Min egen värld

var inåtvänd, jag var höggravid när jag fick ett samtal från UNICEF. Jag
minns att jag måste sitta ned och ta ett par djupa
andetag. Och medan jag strök över min enorma
jordglobsmage svarade jag med glädje: JA! I det
världsläget kändes det som att världens barn och
mödrar var det allra viktigaste.
Resultatet av UNICEFs arbete under de här
30 åren är enormt. Misären i Niger på 1990-talet
var som ett hårt grepp kring själen. Byar utan
rent vatten, föräldralösa barn, svältande barn, de
primitiva förhållandena på sjukhusen. Barnens
bedjande blickar brände sig fast i själen och i
öronen etsade sig gråten, men också skratten
och sångerna.
De fantastiska erfarenheterna från vår Rwandaresa ifjol var otroliga. Hur ett land och dess
folk kan resa sig upp efter ett så fruktansvärt
folkmord, på bara 22 år! Leendena, och stoltheten över ett sådant värv, berörde mitt hjärta.
Dessa år har utvecklat en styrka, säkerhet och
tro på det här arbetet. Åhörarnas tacksamhet och
uppriktiga intresse för exempelvis frivilligarbete
uppmuntrar och ger naturlig motivation att fortsätta med det här jobbet. Ambassadörsgemenskapen har också utvecklats under åren, vi
är ett VI!

Tuula Nylander är
en av UNICEFs
cirka 2 000 frivilliga
i Finland.

DE FRIVILLIGA HAR KRAFT
Jag har

varit medlem i Joensuus grupp för
frivilliga under 12 år, varav de fyra senaste som
ordförande. Jag kom med när jag ombads hoppa
in för en Törst-insamlare och på den vägen blev
det. Ju längre jag håller på med det här jobbet,
desto viktigare känns det. Mina egna barnbarn
har det så bra medan andra inte alls har det bra.
Så varför skulle jag inte hjälpa dem?
Frivilligarbetet ger mig också glädje och jag
har fått träffa fantastiska människor. Jag är glad
för att vi har fått många nya medlemmar i gruppen, också ungdomar.
Det finns många höjdpunkter men den mest
oförglömliga var den resa som vi frivilliga gjorde
förra hösten till Malawi. Särskilt minns jag de
kvinnor vi mötte, som lärde upp byborna i frågor
om korrekt näring. De här kvinnorna var frivilliga
precis som vi – på sätt och vis var de alltså kollegor – de utförde bara lite annorlunda arbete. Det
var en upplevelse som gjorde intryck.
Tuula Nylander

Ordförande för frivilliggruppen, Joensuu
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4 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄT-
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Ekonomisk utveckling
År 2016 var föreningens totala intäkter 25,7 miljoner euro,
dvs. tillväxten jämfört med föregående år var 3,8 miljoner
euro. År 2016 utgjorde nödhjälpen 19 % (5 miljoner euro) av
de totala intäkterna. År 2015 var den motsvarande siffran 8
% (1,8 miljoner euro). Exklusive nödhjälpen ökade de totala
intäkterna med 3 %.
Medelanskaffningen utgjorde 95,7 % av de totala intäkterna
för år 2016 (föregående år 95,1 %). Andelen anslag och projektstöd minskade från året innan och var 2,1 % av de totala
intäkterna (3,4 %). Föreningsverksamhetens andel av de totala
intäkterna ökade något från året innan och var 0,9 % av de
totala intäkterna (0,8 %).
Överföringarna till huvudorganisationen var 18,3 miljoner
euro (14,8 miljoner euro). Av överföringarna gick 63 % (74 %)
till barnfonden och 37 % (26 %) till UNICEFs öronmärkta internationella program. Dessa program innefattar nödhjälpen till
vilken 24 % av överföringarna (10 %) styrdes.

Medelanskaffning
I fråga om medelanskaffning var år 2016 mycket framgångsrikt.
Vi överträffade vårt budgetmål med 17,5 %. Alla de viktigaste
delområdena inom den privata medelanskaffningen växte,
somliga till och med explosionsartat.
I fråga om pengar är månadsdonationerna vår största källa
för medelanskaffning. De årliga intäkterna (13,4M€) från de här
donationerna utgör 60 % av vår totala privata medelanskaffning
(föregående år nästan 13 miljoner). Vi fick nya givare genom vår
bekanta face-to-face-marknadsföring på gator och i dörrar, och
för första gången också på mässor och i köpcenter. Utöver det
här testade och genomförde vi effektiverade marknadsföring i
flera olika kanaler samtidigt. SMS-donationerna ökade framför
allt på grund av situationen för Syriens barn.
I mars gjorde vi ett eget UNICEF Live-program för kanalen
MTV3. Under året förstärkte och förbättrade vi vår kundtjänst.
Telemarknadsföringen har en allt större roll inom vår kundtjänst
och i rekryteringen av nya givare. Vi har också helt omarbetat
UNICEF-tidningen som skickas till våra gåvogivare.
De stordonationer och testamentsgåvor vi fått i år visar
hur djupgående finländarnas omsorg är om världens barn.
Under kampanjerna som genomfördes på våren och hösten
berättade vi för en bred allmänhet om möjligheten att göra en
testamentsgåva. Intresset bland finländarna för den här typen

av donationer framkom i de nya testamentslöftena, det talrika
antalet beställningar på testamentsguider samt de donationer
som gjordes under året.
Allt fler finländare intresserade sig också för stordonationer och med fyra givare avtalade vi om samarbete. Med
hjälp av deras donationer kan UNICEF bland annat utföra sitt
nödhjälpsarbete, hjälpa barn med funktionsnedsättningar i
Vietnam komma i skolan samt stärka Nepals ungdomar.
Vi utförde tester och effektiverade marknadsföringen både i
fråga om de traditionella uppropen och UNICEF-gåvor. Lotteriet
gav rekordresultat för andra året i rad.
Favoritevenemanget i skolorna, UNICEF-rundan, inspirerade
också i år ett rekordantal lärare och skolelever till att röra på
sig för att samla in medel. Intäkterna från skolinsamlingen
minskade ändå jämfört med tidigare år. Den globala fostran
som ingår i vandringsevenemanget och finansieras av utrikesministeriet är en central del av vårt samarbete med grundskolor
och gymnasier. Våra två skolbesökare höll föreläsningar om
barnets rättigheter och UNICEFs arbete runt om i världen, vilka
nådde över 50 000 elever i finländska skolor.
De mest betydelsefulla åtgärderna som vårt data och analys-team utförde var att utvidga automatiseringen av marknadsföringen, ta i bruk prediktiv analys i hanteringen av kundrelationen samt stödja face-to-face-marknadsföringen med hjälp
av ett nytt turboknings- och rapporteringssystem.

Företagssamarbete
Vi slöt ett betydande nytt partnerskapsavtal med Nokia. Vi
fördjupade vårt samarbete med befintliga kunder, exempelvis
genom att ordna olika evenemang för intressentgrupper, där
vi bland annat berättade om barnets rättigheter inom affärsverksamhet.
Under företagens julkampanj nådde vi en bred allmänhet
och samlade in medel för nödhjälpen och till Syrien. Det kritiska
läget i Syrien drog med en mängd nya aktörer i vår verksamhet.

Påverkansarbetet i Finland
Vi verkade aktivt i en mängd arbetsgrupper och delegationer,
bland annat som vice ordförande för barnombudsmannadelegationen. Under året avfattade vi tio utlåtanden och ställningstaganden samt två insändare, varav en skrevs i samarbete
med övriga organisationer.
Vi kommenterade frågorna i enkäten Hälsa i skolan och
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påverkade att enkäten i högre grad uppmärksammade barn i
sårbara omständigheter. Vi påminde kommunerna om vikten
av att de uppmärksammar barns mångfald i sina likabehandlingsplaner.
Vi tog del i Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) bland annat genom att verka i dess styrgrupp
samt genom utbildning av kommunala myndigheter i hanteringen av barnrättsliga frågor. I tidskriften för ungdomsforskning,
Nuorisotutkimus-lehti, publicerades (2/16) vår experts uttalande
om barnkonsekvensanalys.
Modellen Barnvänlig kommun användes 2016 i 14 kommuner. Villmanstrand fick utmärkelsen Barnvänlig kommun i
december och nu har fem kommuner fått utmärkelsen.
Vi publicerade en undersökning om pedagogiken kring
människorättsfostran för barn. Undersökningen består
av en kontextuell granskning av barnets rättigheter och
människorättsfostran för barn i skolorna samt en intervention
i människorättsfostran och resultatet av interventionen. Den
10 juni, när FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning trädde i kraft, publicerades en översikt
vi gjort i samråd med övriga aktörer över den hjälp som barn
med funktionsnedsättningar får.

Internationellt påverkansarbete
Vad gäller Finlands utvecklingssamarbete och utvecklingspolitik innebar 2016 stora förändringar. För att stärka vår utvecklingspolitiska opinionsbildning drog vi i gång ett treårigt forskningsprojekt med finansiering från Konestiftelsen.
Projektets målsättning är att analysera de pågående globala
förändringarna med särskilt fokus på företagens roll som ny
aktör inom utvecklingssamarbetet. Dessutom fortsatte vårt
påverkansarbete med olika organisationer, vi deltog aktivt i
utvecklingspolitiska kommissionen respektive kommissionen för hållbar utveckling, där företagens roll begrundas för
utvecklingssamarbetet och främjandet av hållbar utveckling.
Vi fortsatte också som vice ordförande för arbetsgruppen för
utvecklingsländerna i Finnish Water Forum.
Vårt arbete för att främja målen för hållbar utveckling fokuserade på att verka för aktivt aktörskap bland barn och unga.
Med finansiering från utrikesministeriet genomförde vi en
videoverkstad med barn och unga samt två populära vloggare.
Resultatet blev videoserien Vår framtid! där de unga funderar
på målen för en hållbar utveckling och utmanar tittarna att
själva delta i förverkligandet av de här målen. Vi översatte
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också två internationella animationer som behandlar målen
för en hållbar utveckling. Animationerna översattes till finska
respektive svenska för användning i arbetet med global fostran.
Vi samarbetade också med andra medborgarorganisationer för
att påverka innehållet i Finlands regerings handlingsplan för
hållbar utveckling och i medföljande uppföljningsplan.
Vi fortsatte genomföra vår strategiska plan för företagsansvar för att främja att barnets rättigheter förverkligas inom
affärsverksamhet. Vi deltog i centrala evenemang och ordnade
utbildningar och evenemang för företag och ekonomistudenter. Vad gäller företag helt eller delvis i statlig ägo fortsatte vi
utveckla det konkreta arbetet med företagsansvar. Dialogen
med Finnair fortgick gällande turismsektorn inverkan på barnets
rättigheter i Vietnam och med Neste om palmoljeproduktionens
inverkan på barn i Indonesien och Malaysia. Under året utvecklade vi vår kompetens i frågor som gäller barnets rättigheter i
en digital värld och de utmaningar den innebär, och kartlade
möjligheterna till samarbete med IKT-företag. År 2016 genomfördes fortfarande arbetet med företagsansvar med hjälp av
verksamhetsbidrag från utrikesministeriet. Arbetet, som dragits
i gång med hjälp av stödet, har etablerat sig i Finlands UNICEFs
kärnverksamhet och kommer därför inte i fortsättningen att
omfattas av projektfinansiering utifrån.
Det treåriga UniWash-projektet med finansiering från utrikesministeriet fortgick. 2016 var det sista året för projektets
första fas och studenterna fokuserade på att vidareutveckla
tre koncept: en hygienisk, vattensnål handtvättskran; gödsel
tillverkat genom kompostering av toalettavfall; samt lösningar
för att bättre beakta unga flickors särskilda behov i skolor,
samhällen och kommunalt. Projektets ugandiska småföretagspartner rådgav studenterna i fråga om de tekniska lösningarna
och utvecklade sin egen modell för sanitetstjänster att särskilt
testas i stadsförhållanden. UniWASH-projektet har profilerat
sig som ett exempel på en nydanande modell för utvecklingssamarbete där flera aktörer samarbetar och därför var ett av
årets mål att samla in lärdomar som kan delas med en bredare
målgrupp. Utifrån de lärdomar vi samlat in har uppföljningsplanen för projektet modifierats så att den bättre omfattar
företagssamarbete och projektet fick fortsatt finansiering från
utrikesministeriet för åren 2017 och 2018.

Kommunikation
Situationen i Syrien fick stor medial uppmärksamhet på grund
av belägringen av Aleppo. De civila, och särskilt barnen, rönte

stor uppmärksamhet, vilket gjorde att våra experter ofta fick
komma till tals i medierna. Medieuppmärksamheten gjorde
också att mångdubbelt flera än tidigare år donerade till nödhjälpen för Syrien.
De digitala kanalernas roll för Finlands UNICEFs kommunikation växte och särskilt information som delades i sociala
medier nådde en bred publik. Vi använde, i samarbete med
medelanskaffningsavdelningen, våra kanaler i sociala medier
mycket målmedvetet för marknadsföring.
Finlands UNICEFs Facebook-gemenskap har 90 000 gillare
och vi upprätthöll sidan genom att aktivt diskutera med våra
följare. UNICEFs sätt att sköta kommunikationen i de egna
kanalerna rönte också uppmärksamhet i offentligheten och i
slutet av året fick kommunikationsenheten ett flertal förfrågningar om föreläsningar från olika håll.
Vi totalrenoverade våra nätsidors bloggavdelning och gjorde den till en del av helheten. Våra månadsgivare och frivilliga
betjänades genom ett månatligt nyhetsbrev.
Den internationella kampanjen Små berättelser/Tiny Stories
fick med över 400 författare och andra samhällsdebattörer världen över. De skrev alla om barnets rättigheter och delade sina
historier i Facebook under veckan för barnets rättigheter. Vår
beskyddare, författaren Jenni Haukio, drog i gång kampanjen.
Vi utvecklade kampanjens kreativa idé och samarbetade aktivt
med vår moderorganisation i skapandet av kampanjkonceptet.
Kampanjen nådde miljontals människor världen över genom
Facebook och fick stor medial uppmärksamhet både internationellt och i Finland.
Vi deltog aktivt i kampanjen Kasvatuspuntari (uppfostringsbarometern) som fördes av sex finländska barnskyddsaktörer
och spred information om uppfostringsvåldets skador och
fördelarna med uppmuntrande uppfostran. Siskonpeti-videorna
som producerades i samband med kampanjen spred sig som
en löpeld över nätet, och den mest populära nådde hela 1,5
miljoner Facebook-användare. Kampanjen väckte stort intresse,
också i traditionella medier.

Frivilligarbete
Nästan 2 000 frivilliga på 40 orter deltog i vår livliga frivilligverksamhet. På våren genomförde vi Törstinsamlingen till
gagn för Syriens barn och under jultiden sålde våra frivilliga
traditionsenligt kort och handarbeten. De frivilliga tillverkade
också flitigt UNICEF-dockor och ordnade otaliga evenemang
och insamlingar.

Finlands UNICEF och dess frivilliga deltog aktivt i Näsdagen.
Jyväskylä och Kajana stod på tur för att koordinera de lokala
insamlingarna. Nätverket för globala far- och morföräldrar
beslöt att förena sina krafter med Helsingfors frivilliggrupp.
Vi stödde frivilligverksamheten med utbildning, information och produktion av behövligt material. UNICEF-dockans
produktsäkerhetsinformation uppdaterades. Frivilligarbetets
intäkter uppgick till cirka 700 000 euro år 2016.

Administration
Juridiskt sett är Finlands UNICEF en registrerad förening där
makten utövas av personmedlemmar via stämman och den
valda styrelsen. Föreningen har ett samarbetsavtal med FN:s
barnfond UNICEF. Avtalet fastställer principerna för administration, ekonomi och rapportering samt reglerar användningen
av UNICEFs namn och logotyp. Föreningen rapporterar till
UNICEF kvartalsvis. Föreningens beskyddare år 2015 var fru
Jenni Haukio.
Årsmöte och medlemmar
I slutet av år 2016 hade föreningen 853 medlemmar (916 i slutet
av år 2015). Organisationens främsta mål är att öka antalet
regelbundna givare, inte medlemsantalet.
Föreningens årsmöte hölls den 18 maj i Helsingfors. Mötet
godkände föregående års verksamhetsberättelse, fastställde
bokslutet och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Årsmötet valde
in Kirsi Sormunen som ny medlem i styrelsen. Mikael Knip och
Heikki Eskola stod i tur att avgå.
Styrelse
Styrelsen beslutar om föreningens riktlinjer, principer och regler
för verksamhet och ekonomi samt övervakar hur föreningens
samarbete med UNICEF genomförs och hur föreningens verksamhet och ekonomi utvecklas. Dessutom beslutar styrelsen
om skötseln av föreningens fasta egendom och placeringsegendom samt om betalningen av medel till nödhjälpsmålen.
Styrelsemedlemmar var lagman Antti Heikinheimo (ordf),
verkställande direktör Teija Andersen (vice ordf), partner Riitta
Pollari, lokalgruppsordförande Maria Väkiparta, ambassadör
emerita Kirsti Lintonen, socialrådet Seppo Sauro, senior partner Teppo Rantanen, advokat Hanna-Mari Manninen och EM
Kirsi Sormunen.
Styrelsen sammanträdde nio gånger. Av styrelsens med-
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lemmar deltog i genomsnitt åtta i styrelsens sammanträden.
Inga arvoden har betalats till styrelsens medlemmar.
Föreningen har ett styrelsenomineringsutskott som ska ge
föreningens årsmöte ett förslag på styrelseledamöter och vid
behov styrelseordförande. Dessutom kan styrelsenomineringsutskottet på uppdrag av föreningens möte eller av styrelsen
utarbeta en rapport om iakttagande av god förvaltningssed i
föreningens verksamhet.
Under 2016 fokuserade styrelsen särskilt på utvecklingsbehov som tidigare framkommit i utvärdering av den egna
verksamheten samt i utvärdering av ledningens och föreningens verksamhet. Dessa omfattade styrelseledamöternas
påverkningsmöjligheter, engagerat deltagande i styrelsearbetet,
riskhanteringsprocessen samt intern granskning. Andra centrala
teman som behandlades under året var föreningens lönepolitik
och kriskommunikation. En del av styrelseledamöterna deltog
i en arbetsgrupp som förbereder föreningens etiska principer.

teringen för uppföljning av internationella projekt. Vi fortsatte
också utveckla vårt intranät under det här verksamhetsåret. Vi
började fastställa gemensamma verksamhetssätt och praxis för
kontorsprogrammen och intranätet, vilket fortgår under 2017.
Personaladministration
Förändringen som sker i fråga om verksamhetsmiljön och
arbetslivet återspeglar sig på chefs- och ledningsarbetet också hos oss. I chefernas kompetensforum har vi tillsammans
utvecklat ledarskapskulturen i riktning mot coachande ledarskap. Vi har fått nya synvinklar och redskap för chefsarbetet
genom en utbildare utifrån. Utbildningarna fortsätter under
2017.
Kunskapsledarskapet och utvecklingen av rekryteringen
har varit tyngdpunkterna för personaladministrationen och vi
tar bland annat i bruk ett rekryteringssystem.
Riskhantering

Ledningen och personalen
För verkställande av styrelsens beslut svarar föreningens generalsekreterare tillsammans med en ledningsgrupp som består
av enhetschefer. Generalsekreterarens huvudsakliga uppgift är
att planera och utveckla föreningens verksamhet och ekonomi,
hålla kontakt med föreningens viktigaste intressentgrupper,
sköta personalresurserna och kompetensen, iaktta samarbetsavtalet mellan huvudorganisationen UNICEF och föreningen
samt rapportera om verksamheten till styrelsen. Föreningens
generalsekreterare är Marja-Riitta Ketola.
I slutet av år 2016 hade föreningen 54 ordinarie anställda och 9 visstidsanställda och projektarbetare. I föreningen
arbetade i genomsnitt 40 face-to-face-medelanskaffare per
månad. Det genomsnittliga antalet personal i årsverken mätt
var cirka 73. Föreningens personalutgifter hölls på samma
nivå som året innan, dvs. 3,2 miljoner euro, varav löne- och
ersättningskostnaderna utgjorde 82 %.

Styrelsen har godkänt en uppsättning riskhanteringsprinciper
som vägleder Finlands UNICEFs riskhantering. Principerna
fastställer vår riskhanteringspolicy och våra riskhanteringsmål, riskhanteringsprocessen samt ansvarsfördelningen och
rapporteringen. Styrgruppen ansvarar för att riskhanteringen
omsätts i praktiken. Hela organisationen deltar i att förverkliga
riskhanteringsprinciperna, särskilt i den förberedande fasen
av handlingsplanen. Vi utför en mer omfattande riskkartläggning två gånger i året men riskbedömningen är central för allt
beslutsfattande.
En enhetlig riskbedömnings- och rapporteringsmodell
används inom föreningen. Riskerna uppdelas i strategiska,
operativa, ekonomiska och etiska risker. Riskerna rangordnas
enligt sannolikheten för varje risk och omfattningen av dess
effekter, samt genom att man bedömer följderna av en eventuellt materialiserad risk.
Betydande risker och osäkerhetsmoment

Administrativa och interna händelser
Målsättningen med administrationen är att skapa bästa möjliga
verksamhetsförutsättningar för föreningen och alla enheter.
Den ekonomiska administrationens tyngdpunkt låg vid att
förbättra rapporteringen, automatisering samt utveckla det
visuella uttrycket. Vi utvidgade vårt rapporteringssystem för
att omfatta central mätmetoder både vad gäller föreningen,
aktiviteter och kampanjer. Under år 2016 utvecklade vi rappor46

Bland de ekonomiska riskerna anser vi att en kostnadsökning
för att värva nya gåvogivare är den mest betydande. Det här
beror delvis på betalningssätten men särskilt på att gåvogivarnas beteende har förändrats. Vi försöker motverka den
här risken genom att utreda olika betalningssätt för att öka
kostnadseffektiviteten, utveckla vår gåvogivarkommunikation
samt testa nya handlingssätt.
Den mest betydande strategiska risken anser vi vara att
den redan länge pågående ekonomiska recessionen försvårar

inkomstbildningen och medelanskaffningen. Vi följer aktivt med
situationen för att vid behov kunna reagera snabbt. Dessutom
har vi investerat i hanteringen av kundrelationer, marknadsföring och produktutveckling.
Bland de operativa riskerna hänger den mest betydande
ihop med allokeringen av personalresurser, kompetens och
rekrytering. Vi försöker minimera risken genom omfattande
chefsfortbildning och handledning.
Som mest betydande etisk risk har vi identifierat risken
för att vi också genom vår egen verksamhet kan skada barn.
Vi försöker förhindra att en sådan risk materialiseras genom
att instruera och utbilda vår personal. Vi instruerar också våra
samarbetspartner.

Ansvarstagande inom den egna verksamheten
Socialt ansvar
Under år 2016 fastställde vi våra etiska principer som nu vägleder vår verksamhet. Avsikten med principerna är att främja att
våra värderingar – rättvisa, pålitlighet och mod – förverkligas
och att all vår verksamhet präglas av etik gentemot barn, gåvogivare, personal och andra intressentgrupper. Principerna
hjälper och vägleder oss i vårt arbete och finns också tillgängliga för utomstående intressentgrupper som kan ta del av och
bedöma dem.
För att ännu bättre kunna främja att barnets rättigheter
förverkligas i våra samarbetsföretags verksamhet beslöt vi
att ställa högre krav på samarbetsföretagen. Vi förnyade modellen för vårt partnerskapsavtal under år 2016 och lade till en
avtalsbilaga för våra underleverantörer, där våra krav fastställs
på att barnets rättigheter respekteras. De nya avtalsdokumenten tas i mån av möjlighet i bruk under år 2017. Vi gjorde upp
en jämställdhets- och likabehandlingsplan för vårt kontor,
som omsätts i praktiken från och med ingången av 2017. Vi
beslöt också att specificera våra instruktioner för hur barnets
integritetsskydd ska respekteras samt andra rättigheter som
aktualiseras i vår kommunikation. Dessutom utfärdade vi ännu
mer detaljerade instruktioner för mottagandet av gåvor och
förmåner från utomstående samt inkluderade dessa instruktioner i vår personalhandbok.
Miljöansvar
Vår målsättning är att skona naturresurser och främja hållbara
konsumtionsmönster. Som redskap för detta arbete använde vi
WWF:s Green Office-miljöprogram. Ny personal sätts in i vår

miljöpraxis och vi håller en Green Office-utbildning för hela
personalen en gång om året.
I material- och serviceförvärv följer vi sådana förvärvsprinciper som leder till mer miljövänliga val. Vi gynnar sådana
produkter och tjänster som har någon form av märkning eller
certifikat som berättar om deras sociala och miljöansvar. Vi
försöker också minimera förvärven och har ordnat återanvändningsevenemang på kontoret.
Under året genomförde vi en enkätundersökning bland
personalen om deras konsumtionsmönster samt två enkäter
gällande arbetsresor. Målsättningen med konsumtionsenkäten
var att ge medarbetarna vägledning i hur de kan påverka genom sina egna val och under arbetsdagen göra kontoret mer
ekoeffektivt. Med resenkäten ville vi samla in information om
hur våra anställda utför sina dagliga arbetsresor och uppmuntra
till så miljövänligt resande som möjligt.
Våra Green Office-miljöindikatorer är flygresornas klimatutsläpp samt el- och pappersförbrukningen och de miljöutsläpp
dessa leder till. I absoluta tal har våra klimatutsläpp stigit 24 %
sedan 2012. Räknat per person uppgår klimatutsläppen till 6,3
ton CO2/person och tillväxten 11 % sedan 2012. Koldioxidutsläppen uppstår främst ur flygresandet. Ökningen beror bland
annat på det ökade resandet som vårt utvecklingssamarbete
lett till. Pappersförbrukningen (ris/pers.) har sjunkit med 47 %
sedan år 2012. Elförbrukningen (kWh/pers.) har minskat med
22 % sedan år 2012. Pappersförbrukningen var 2,8 ris/pers. år
2016 och elförbrukningen 778 kWh/pers.
År 2016 granskade WWF våra kontor och Green Office-certifikatet förnyades med goda betyg. Vi fick särskilt positiv respons
på samarbetet med hyresvärden, vilket har resulterat i positiva
förändringar i hela Lindström-huset. Bland annat har man i
huset övergått till grön el producerad med naturresurser och
husets städfirma har bytt till mer miljövänliga rengöringsmedel.

Händelser och framtidsutsikter år 2017
Vår medelanskaffning ökade över 18 % år 2016. Våra investeringar i program både för testamentsgåvor och stordonationer
ledde för första gången till betydande resultat. Samtidigt ökade
också vår grundläggande medelanskaffning stadigt. Utifrån de
här resultaten börjar vi utforma vår strategi för åren 2017–2021.
Även om man utifrån den offentliga diskussionen kunde tro att
attityderna hårdnar, tror vi att den stora allmänhetens stöd för
vårt arbete för barnets rättigheter stärks också under de kommande åren. I den strategiska processen försöker vi tydliggöra
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våra gemensamma vår och uppnå synergieffekter genom tätare
samarbete mellan olika enheter och aktiviteter.
Vårt påverkansarbete i Finland fortsätter genom utvecklingspartnerskapet med kommunala myndigheter i form av
modellen Barnvänlig kommun. Vi utvecklar dess konsekvensbedömning i samarbete med en utomstående aktör. Vad gäller
sårbara grupper ligger tyngdpunkten vid asylsökande barn
och flyktingbarn. Vi inleder ett pilotprojekt vid namn Barnets
rättigheter i skolan i samarbete med två skolor, och bedriver
fortsatt opinionsbildning för att utveckla lärarutbildningen.
I statens utvecklingspolitik har företagssamarbetets roll
blivit viktigare samtidigt som både utvecklingssamarbetsmedlen totalt sett och UNICEF-medlen skurits ned märkbart.
Också verksamhetsfältet har förändrats. Vi samarbetar med
myndigheter och organisationer samt dessutom alltmer också
med företag och universitet. Vårt Konefinansierade forskningsprojekt, om förändringen i utvecklingssamarbete, fortsätter. Vi
fick fortsatt finansiering för två år från utrikesministeriet för
det andra skedet av vårt UniWASH-projekt.
I fråga om medelanskaffning fortsätter vi utveckla och
stärka våra strategiska huvudprodukter – månads- och testa-

FINLANDS UNICEFS STRUKTUR
31.12.2016

mentsgåvor samt stordonationer och företagspartnerskap. Vår
målsättning är att göra synlig marknadsföring både för att värva
nya gåvogivare och förbättra hanteringen av kundrelationerna.
Vi satsar på högklassig hantering av våra företagspartner.
Vad gäller nyanskaffningar försöker vi få ännu starkare stöd
från finländska företag till UNICEFs programarbete. Vi försöker
bygga upp nödhjälpsberedskap med våra nuvarande och nya
partnerskap. Vi verkar forsättningsvis för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras särskilt inom företagsverksamheten
bland företag med statlig ägarstyrning. Vi prövar också på
utveckling av nya, integrerade samarbetsformer med företag
i IKT-branschen.
År 2017 fyller Finland UNICEF 50 år och UNICEF firar 70-årsjubileum för sin verksamhet. Under året vill vi också påminna
om att finländska barn var bland de första som fick hjälp efter
att andra världskriget upphört.
Situationen för världens barn har förbättrats avsevärt under
de senaste 20 åren. Trots det uppfylls fortfarande inte många
barns rätt till hälsa, utbildning och trygghet. De här barnen
behöver vårt stöd för att få uppleva en god barndom och få
gedigen proviant inför vuxenåldern.

MEDLEMMAR

STÄMMAN

Ledningsgrupp

STYRELSE
Ordf. Antti Heikinheimo
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MEDELANSKAFFNING
Jussi Ojutkangas

GENERALSEKRETERARE
Marja-Riitta Ketola

LEDNINGENS ASSISTENT
Marja Koli-Nikander

PÅVERKANSARBETE
Inka Hetemäki

KOMMUNIKATION
Jussi Kivipuro

EKONOMI OCH
ADMINISTRATION
Tarja Valtakari

Resultaträkning
Utfall

Utfall

1.1.-31.12.2016

1.1.-31.12.2015

532 066,09

748 614,00

Påverkansarbete och
kommunikation

MEDELANSKAFFNING
Medelanskaffning från privatpersoner
Marknadsföringsstöd

1.1.-31.12.2015

VERKSAMHET I FINLAND

ORDINARIE VERKSAMHET

Intäkter

Utfall
1.1.-31.12.2016

22 279 493,34

18 498 359,42

444 500,00

124 000,00

Direkta kostnader

-2 166 648,27

-2 679 487,20

Indirekta kostnader
Medelanskaffning från
privatpersoner totalt

-2 254 350,85

-1 378 724,41

18 302 994,22

14 564 147,81

Informationsanslag och
projektstöd
Kostnader för påverkansarbete och kommunikation

-524 053,83

-555 033,12

Indirekta kostnader för
påverkansarbete och
kommunikation

-1 089 030,95

-1 268 354,90

Påverkansarbete och
kommunikation totalt

-1 081 018,69

-1 074 774,02

Medelanskaffning från företag
Intäkter sammanlagt
Direkta kostnader
Indirekta kostnader
Medelanskaffning från
företag totalt
Frivilligarbete
Intäkter sammanlagt
Direkta kostnader
Indirekta kostnader
Frivilligarbete totalt

1 575 616,23
-40 303,78
-281 361,58

1 435 754,44
-83 326,93
-154 551,91

1 253 950,87

1 197 875,60

698
-73
-205
418

050,78
860,01
480,46
710,31

843
-77
-178
588

376,39
064,61
289,55
022,23

TOTALA INTÄKTER FRÅN
MEDELANSKAFFNINGEN

24 553 160,35

20 777 490,25

NETTOINTÄKTER FRÅN
MEDELANSKAFFNINGEN

19 975 655,40

16 350 045,64

FÖRENINGENS ANDEL

Administration
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga kostnader för
allmän administration
Den allmänna
administrationen totalt
Allokerat till enheterna
Icke allokerade
förvaltningskostnader
Medlemsintäkter
Föreningens medlemsintäkter
Föreningens medlemskostnader
Föreningens medlemsintäkter
totalt
Underskott

ÖVERFÖRINGAR
ÖVERFÖRINGAR TOTALT

FÖRENINGSVERKSAMHET

-18 274 087,01
1 701 568,39

-3 505 292,52
-126 964,33

-3 503 887,44
-129 288,25

-1 043 794,47

-1 082 084,14

-4 676 051,32
3 934 631,44

-4 715 259,83
4 034 841,93

-741 419,88

-680 417,90

22 826,92

16 706,82

-3 244,62

-6 150,39

19 582,30

10 556,43

-101 287,88

-181 139,11

11 267,88
90 020,00

31 139,11
150 000,00

0,00

0,00

-14 786 549,26
1 563 496,38

Investerings- och finansieringsverksamhet
Allmänna understöd
RÄKENSKAPSPERIODENS
ÖVER-/UNDERSKOTT
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BALANSRÄKNING
AKTIVA
BESTÅENDE AKTIVA
Immateriella tillgångar
Immateriella rättigheter
Materiella tillgångar
Maskiner och inventarier
Placeringar
Övriga aktier och
andelar
BESTÅENDE AKTIVA

31.12.2016

31.12.2015

1. Redovisningsprinciper

196 071,84

317 315,46

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

7 104,65

8 800,44

316 161,03

63 500,35

519 337,52

389 616,25

0,00

0,00

RÖRLIGA AKTIVA
Långfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Kassa och bank
Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA

115 373,43
6 980,74
534 517,10

23 713,73
2 392,01
492 494,76

14 635 860,42
15 292 731,69

14 462 922,69
14 981 523,19

AKTIVA

15 812 069,21

15 371 139,44

PASSIVA
EGET KAPITAL
Övriga fonder
Reservfond
Övriga fonder
Överskott från tidigare
räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens
överskott
EGET KAPITAL
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NOTER TILL BOKSLUTET

1 276 736,83
169 314,79

1 276 736,83
169 314,79

748,96

748,96

0,00
1 446 800,58

0,00
1 446 800,58

FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristigt
Erhållna förskott
Leverantörsskulder
Skuld till UNICEF
Övriga skulder
Resultatregleringar

55 215,91
293 081,41
13 559 101,52
50 183,08
407 686,71

101
173
13 226
54
367

FRÄMMANDE KAPITAL

14 365 268,63

13 924 338,86

PASSIVA

15 812 069,21

15 371 139,44

410,00
954,48
959,10
170,35
844,93

Anläggningstillgångar och avskrivningar
Anläggningstillgångarna har aktiverats i den direkta anskaffningsutgiften. De
aktiverade investeringarna har avskrivits planenligt som lineära avskrivningar
under en period av tre, fem eller sju år.
Aktier och andelar
Aktierna och andelarna har värderats till anskaffningspriset. Noterade aktier
som erhållits genom testamenten och donationer värderas till bokslutsdagens kurs.
Understöd
Informations- och projektstödet från Utrikesministeriet respektive Konestiftelsen framställs i resultaträkningen under delposten “Informationsanslag och
projektstöd”.
Användningen av informations- och projektstöd presenteras i noterna i punkt
3.2 “Informationsanslag och projektstöd”.
3.2 Informationsanslag och projektstöd
Det allmänna understödet från utrikesministeriets statsbidrag presenteras
i resultaträkningen i avsnittet bom föreningsverksamhet.
Principer för kostnadsallokering
Extraordinära kostnader har allokerats till de olika verksamhetsområdena.
I avsnittet ”Administrativa kostnader” har en andel av totalkostnaderna
allokerats på ett enskilt verksamhetsområde i förhållande till verksamhetsområdets löner.
Totala intäkter och kostnader
Intäkterna respektive kostnaderna för föreningens medelanskaffning har
delats upp enligt kundgrupp i medelanskaffning från privatpersoner, från
företag samt för frivilligverksamheten. Intäkterna från licens- och kampanjprodukter har inkluderats i intäkterna från medelanskaffning från företag och
frivilligverksamhet. I arbetet i Finland ingår intäkterna och kostnaderna för
opinionsbildning och kommunikation. I föreningsverksamheten ingår intäkter
och kostnader för förvaltning och medlemmar.
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 ska göras från räkenskapsperiodens resultat anges i
balansräkningen som skuld till UNICEF.
Föreningen har inte haft transaktioner med närstående parter under räkenskapsperioden.

2.
2.1.

Noter till resultaträkningen
Totala intäkter och kostnader
Totala intäkter
Medelanskaffning
Föreningsverksamhet

2016

2015

24 553 160,35
22 826,92

20 777 490,25
16 706,82

532 066,09

748 614,00

90 020,00

150 000,00

444 500,00
11 267,88

124 000,00
31 139,11

25 653 841,24

21 847 950,18

2016
5 022 004,95

2015
4 551 444,61

18 274 087,01
1 613 084,78
617 033,51
127 630,99
25 653 841,24
0,00

14 786 549,26
1 823 388,02
557 280,04
129 288,25
21 847 950,18
0,00

0,00

0,00

Informationsanslag och
projektstöd
Allmänna understöd
Stöd från huvudorganisationen
Placeringsverksamhet
Extraordinära intäkter
Intäkter sammanlagt
Totala kostnader
Medelanskaffning
Överföringar till huvudorganisationen
Verksamhet i Finland
Föreningsverksamhet
Avskrivningar
Kostnader sammanlagt
Räkenskapsperiodens resultat
Räkenskapsperiodens över/
underskott

2.2.

Informationsanslag och projektstöd
Projekt- och informationsanslag
Utrikesministeriet:
– Utvecklingskommunikation
och -fostran informationsanslag
– UniWASH-projektet
Konestiftelsen:
– vårt forskningsprojekt
UniResearch
Sammanlagt

Anslag

Använt 2016

204 155,00
307 967,00

204 155,00
280 642,00

3.1.

3.2.

3.5.

4.
4.1.

4.2.

75 160,00
587 282,00

47 269,09
532 066,09

Maskiner och inventarier
Utgiftsrest 1.1.
Ökningar
Minskningar
Utgiftsrest 31.12.
Avskrivningar
Utgiftsrest efter avskrivningar

2016
317 315,46
0,00
0,00
317 315,46
-121 243,61
196 071,85

2015
285 727,20
152 831,86
0,00
438 559,06
-121 243,60
317 315,46

2016
8 800,44
4 024,92
0,00
12 825,36
-5 720,71

2015
13 798,14
3 046,95
0,00
16 845,09
-8 044,65

298 208,64
-8 333,33
-37 214,63
316 161,03

63 500,35

Resultatregleringar
Medelanskaffningens fordringar
Allmänna administrationens fordringar
Summa fordringar

2016
177 951,00

2015
452 383,29

356 566,10
534 517,10

40 111,47
492 494,76

2016
1 276 736,83
1 276 736,83

2015
1 276 736,83
1 276 736,83

169 314,79
169 314,79

169 314,79
169 314,79

748,96
0,00
748,96

748,96
0,00
748,96

0,00

0,00

2016

2015

Noter till balansräkningens passiva
Eget kapital
Reservfond 1.1.
Inga förändringar 31.12.
Övriga fonder/Styrelsens
verksamhetsfond 1.1.
Inga förändringar 31.12.

Främmande kapital

7 104,65

8 800,44

13 226 959,10

12 261 450,75

-13 061 652,22

-12 096 143,60

Ökning från räkenskapsåret

18 274 087,01

14 786 548,86

Förskottsöverföringar

-4 880 292,37

-1 724 897,31

Överföringsskuld 31.12.

13 559 101,52

13 226 959,10

401 259,17
48 237,46
407 686,71

350 661,42
17 183,51
367 844,93

2016
35 672,68
52 040,08
87 712,76

2015
40 496,35
38 730,80
79 227,15

Skuld till UNICEF 1.1.

Resultatregleringar
Semesterskuld
Övriga resultatregleringar
Resultatregleringar 31.12.

5.

2015
61 497,09

Stiftelsen Ylehjälpen
Asunto Oy Pohjan Pohjantähti
31.12.

Överföringar under året

55 215,91

2016
63 500,35

Testamentsförvärv av
bostadsaktiebolag

Överskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1.
Minskning / ökning
31.12.
Räkenskapsperiodens över/
underskott

NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS AKTIVA
Immateriella tillgångar
Utgiftsrest 1.1.
Ökningar
Minskningar
Utgiftsrest 31.12.
Avskrivningar
Utgiftsrest efter avskrivningar

Aktier och andelar
Övriga aktier och andelar 1.1.
Ökning/minskning

Kortfristigt

Överförs till år 2017

3.

3.3.

LEASINGANSVAR
Förfaller under följande år
Förfaller senare
Leasingansvar sammanlagt
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6.

NOTER OM PERSONALEN
Antalet anställda vid räkenskapsårets slut
Ordinarie anställda
Projekt- och visstidsanställda
Sammanlagt
Specifikation av personalkostnaderna
Löner
Arvoden
Pensionskostnader
Övriga lagstadgade lönebikostnader
Sammanlagt
Löner
Löner och arvoden till
generalsekreteraren
Arvoden till medlemmarna i
styrelsen
Sammanlagt

7.

Arvode till revisorerna

2016
54
9
63

2 642
9
472
102
3 226

2016
342,20
332,60
461,06
695,75
831,61

2015
56
7
63

2 589
49
474
100
3 213

2015
132,32
512,90
061,58
515,98
222,78

Löner

2015

80 915,00

79 500,00

0,00
80 915,00

0,00
79 500,00

2016

2015

Arvode för lagstadgade tjänster

8 642,80

7 638,40

Arvode för övriga tjänster

3 927,99

2 232,00

8.

Överföringsinformation
Enligt avtalet Joint Strategic Planning Process som ingåtts med
huvudorganisationen är den överenskomna överföringsprocenten
för år 2016 73 procent av totalintäkterna. Den totala överföringsprocenten var avtalsenliga 74 procent.

9.

Medelanskaffningens intäkter
och överföringar
Medelanskaffning
Bruttointäkterna från medelanskaffningen
Förändring från föregående år
Överföringar totalt
Förändring från föregående år

2016

2015

24 553 160,35
18,17 %
18 274 087,01
23,59 %

20 777 490,25
8,28 %
14 786 549,26
11,50 %

Överföringarnas mål
UNICEFs internationella
temaprogram
Hälsa
Utbildning
Social delaktighet
Nödhjälp
Vatten och sanitet
Barn och aids
Branschövergripande program
Överföringar till UNICEFs internationella program sammanlagt
Andel av alla överföringar

2015

305 856,22
1 091 558,15
24 000,00
4 440 000,00
472 317,00
299 000,00
135 840,00
6 768 571,37
37,04 %

3 782 171,14
25,58 %

UNICEFs barnfond
Överföringar till barnfonden
sammanlagt
Andel av alla överföringar

11 505 515,64
62,96 %

11 004 378,12
74,42 %

Överföringar totalt 2016
Andel av medelanskaffningen

18 274 087,01
74,4 %

14 786 549,26
71,2 %

Förteckning över bokföringen
och dess material
Dagbok
Huvudbok
Inköpsreskontra
Inbunden balansbok

i elektroniskt format
i elektroniskt format
i elektroniskt format
i pappersformat

Verifikationstyper som använts
under räkenskapsperioden:
Benämning
Kreditnota
Manuella fakturor
Kontantkassa
Kundfakturor
Kundfakturor/justering av rabatt
Försäljningsbetalningar
Memorialveriﬁkat
Leverantörsfakturor
Korrigeringsverifikat
Löner
Mjukispaket kreditnotor
Mjukispaket fakturor
Bankverifikat
Lokalgrupperna
Referensbetalningar
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2016

Verifikationstyp
HL
KL
KA
ML
MLA
MS
MU

Arkivering
papper
papper
papper
papper/digital
papper/digital
papper/digital
papper

OL
OT
PA
PH
PP
PT
TR
VS

papper/digital
papper
papper/digital
papper
papper
digitalt
papper
digitalt

2015

2016
M€

%

M€

2014

%

M€

%

19,2

M€

%

Bruttointäkterna från
medelanskaffningen

24,6

Insamlingskostander

2,2

9%

2,8

14 %

2,7

14 %

2,6

13 %

Allmänna omkostander

2,8

11 %

1,7

8%

1,9

10 %

2,1

11 %

Verksamhet i Finland

1,3

5%

1,5

7%

1,4

7%

1,3

6%

Överföringar till UNICEF

18,3

74 %

14,8

71 %

13,3

69 %

13,5

70 %

Räkenskapsperiodens löner
och arvoden

2,7

11 %

2,6

13 %

2,4

13 %

2,6

13 %

Genomsnittligt antal
anställda*

20,8

2013

19,4

73
88

86

82

Beräkning av nyckeltalen
Bruttointäkterna från medelanskaffningen = otalförsäljning + intäkter från medelanskaffningen från organisationer,
privatpersoner och företag
Insamlingskostnade = Direkta kostnader för medelanskaffningen från organisationer, privatpersoner och företag +
Marknadsföringsstöd
Insamlingskostnad - % = insamlingskostnader / bruttointäkter från medelanskaffningen x 100
Allmänna kostnader = Förvaltningskostnader + Medlemskostnader + Övriga extraordinära kostnader
Allmänna kostnader - % = Allmänna kostnader/Bruttointäkterna från medelanskaffningen x 100
Verksamhet i Finland = kostnaderna för opinionsbildning och kommunikation
Verksamhet i Finland - % = kostnaderna för verksamheten i Finland /bruttointäkterna från medelanskaffningen x 100
Överföringar = överföring från produktförsäljningen + överföring från vederlagsfri medelanskaffning
Överföringar -% = överföring / bruttointäkter från medelanskaffningen x 100
Räkenskapsperiodens löner och arvoden % = räkenskapsperiodens löner och arvoden / bruttointäkterna från
medelanskaffningen x 100

*) År 2015: En timanställd = ½ heltidsanställd. År 2016 korrigerat till att motsvara de exakta antalen timmar.
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