
Miljontals barn har ingen skola att gå till 
och de får aldrig möta en läkare när de blir 
sjuka. Barnen berövas på så vis rätten till 
en värdig framtid. Det vill vi ändra på!
Genom skolsamarbetet vill vi berätta om hur 
situationen kan se ut för barn och unga i  andra 
delar av vår värld. Vi vill också berätta om 
barns rättigheter enligt FNs barnkonvention.
Världens Barn vill genom skolsamarbetet   
uppmuntra och engagera elever till insamling  
för världens barn.
Låt dina elever vara med och förändra världen!

Delta med din klass och gör 
skillnad för världens barn!

Skolsamarbete

Vad är riksinsamlingen  
Världens Barn?
Riksinsamlingen Världens Barn är unik! Vi är en hel familj av 
väletablerade organisationer i Sverige som har tagit uppdraget 
på allvar: Vi vill göra skillnad nu! Målet är i år att samla in hela 
80 miljoner kronor. Du är med och avgör om vi ska lyckas!
Radiohjälpens insamling Världens Barn är en av de största 
och mest kostnadseffektiva bland våra insamlingar. Max 15 
procent  får gå till omkostnader. Dessa pengar är en kvalitets
garanti som säkerställer att pengarna når barnen och gör 
skillnad  i deras liv. Målet är att skapa förutsättningar för barn i 
alla länder att få det som de har rätt till: hälsa, utbildning och 
en värdig framtid. Varje insats, varje gåva är viktig, varje bidrag 
kan göra skillnad för de barn som allra mest behöver hjälp.

Vad innebär ett samarbete  
med Världens Barn?
Ett skolsamarbete med Världens Barn vänder sig till barn och unga 
inom grundskolan och på gymnasiet som vill lära sig mer om 
utvecklingsarbete, situationen i världen och barns rättigheter.
Samtidigt vill vi skapa möjligheter för barn och unga att inspireras 
och engageras i insamlingen Världens Barn. Vi har en anpassad 
 metod för skolundervisning. Spelet FNBingo tar med eleverna på en 
nöjsam och spännande kunskapsresa. Detta följer man upp genom att 
eleverna rent praktiskt får genomföra en insamlingsinsats. Att samla 
in pengar är engagerande, skoj och väldigt givande samtidigt som 
det stärker sammanhållningen i klassen. Det skapar delaktighet och 
också glädje att kunna vara med och förändra. Det är upp till skolan 
att sätta sina egna ramar för sitt engagemang i Världens Barn.

Mer information om Världens Barn finner du på www.varldensbarn.se 
Vill du veta mer om Skolsamarbetet, kontakta Göran Klingensjö på 

goran.klingensjo@varldensbarn.se eller ring 08-23 17 96.

Världens Barn är ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen och 21 av Sveriges ledande humanitära organisationer: Afrikagrupperna, Clowner utan Gränser, 
Diakonia, Erikshjälpen, Hoppets Stjärna, Individuell Människohjälp, Föräldralösa Barn, IOGTNTOrörelsen, KFUM, Kooperation Utan Gränser, Lions, Läkarmissionen, 
PMU, Plan Sverige, Rädda Barnen, SOSBarnbyar, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkan, Svenska Röda Korset, Unicef Sverige och Viskogen. 

Beställ FNBingo på vår hemsida där du kan läsa 
mer om skolsamarbetet – www.varldensbarn.se
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