
Vi når fram
VÄRLDEN BLIR BÄTTRE! Men den blir det inte av sig 
självt. Under tretton Världens Barn-kampanjer har 
mer än en miljard kronor samlats in till dem som 
allra bäst behöver det. Det är pengar som vanliga 
människor i ett vanligt litet land i Norden bidragit 
med. Människor som själva råkade födas i ett av 
världens rikaste länder – i livets lotteri.
Världens Barn är Radiohjälpens största insamling. Den är välkänd 
i landets 290 kommuner och på många håll spelar den en central 
roll i det lokala humanitära engagemanget. Den har blivit något 
av en folkrörelse.

I år får du vara med igen och göra en verklig skillnad. Barns 
möjlighet till hälsa och utbildning är avgörande för att fred, 
demokrati, medbestämmande och barns rättigheter ska stärkas. 
Över hundra projekt får varje år del av pengarna, som kanaliseras 
genom våra mest väletablerade organisationer – alltid med stark 
lokal förankring.

I insamlingen Världens Barn står vi tillsammans! Tillsammans 
för Världens Barn. Det är ett unikt samarbete mellan Radiohjälpen, 
våra stora humanitära organisationer och programföretagen SVT 
och Sveriges Radio. Tillsammans kan vi nå de stora målen! Och du 
får vara med och förändra!

till världens barn!
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Så hjälper vi barnsoldater
RÖDa KORSeT driver rehabiliteringscenter som ger stöd till krigs-
drabbade barn i Sierra Leone och Liberia. På centren får barnen 
hjälp att bearbeta sina upplevelser av kriget så att de kan fungera i 
samhället. De får också utbildning, både läs- och skrivundervisning 
samt yrkesutbildningar. 
Sierra Leone och Liberia 
är två länder i Väst-
afrika som har mycket 
gemensamt. De har 
båda haft långa och 
blodiga inbördeskrig.

Krigen har drabbat 
barnen svårt. Tiotusen-
tals barn i båda länderna har blivit bortrövade och tvingats att 
arbeta för olika rebellgrupper. Barnen har blivit utnyttjade som 
 arbetskraft, som sexslavar och som barnsoldater. Ytterligare 
100 000 barn har på ett eller annat sätt blivit offer för krigens 
hemsk heter. De har förlorat familjemedlemmar, bevittnat grova 
övergrepp på nära och kära eller själva blivit utsatta för övergrepp.

Barn- och mödravården i Tanzania
LIOnS Sedan 2008 arbetar Lions tillsammans med lokala myndig-
heter för att stärka barn- och mödravården i Morogoro, Tanzania.

2012 års projekt är inriktat på att hjälpa kvinnor med fistlar. 
Kvinnor som har en långdragen förlossning kan drabbas av fistlar, 
vilket är sprickor i mjuk-
delar så att det uppstår en 
förbindelse mellan urin-
blåsan och/eller tarmen ned 
i slidan. Resultatet blir läckage 
och en starkt förhöjd risk att 
barnet dör vid förlossningen 
av de  bakterier som då 
kommer ned där. Om barnet 
och mamman klarar sig väntar en svår vardag med trolig ute-
slutning ur bygemenskapen. Fistlar går att bota med kirurgi. Lions 
projekt går ut på att utbilda sjukvårdspersonal, lokala politiker 
och religiösa ledare samt ”bygummor” i problematiken. Dessutom 
tillförs förbättrad utrustning till sjukvården, så att fler kvinnor får 
hjälp och helst slipper få förlossningsskador. 

Kost och vård till undernärda
PMU DR Kongo är ett av världens rikaste länder, sett till natur-
tillgångar, men med en av världens fattigaste befolkningar.  
Rebellgrupper som rör sig i skogarna gör att människor inte  vågar 
bruka jorden. Många flyr från sina hem på grund av oro och  
konflikter. De söker sig till tätorter, 
men där får de ofta problem att 
försörja sig. Utan kunskap, redskap, 
utsäde och mark har de svårt att 
odla sin mat själva. För att und-
sätta svårt undernärda barn stödjer 
PMU ett antal nutritionscenter runt 
om i regionen.  Det handlar om utdelning av näringsrik kost till 
barn och ammande kvinnor samt medicinsk vård till dem som 
behöver. Genom projektet får 10 200 svårt undernärda barn 
och 450 undernärda, ammande kvinnor extra näringstillskott.  
I anslutning till detta gör PMU även långsiktiga insatser för att 
säkra matförsörjningen i framtiden.

Stora risker  
för barn som migrerar
RäDDa BaRnen I hopp om ett bättre liv, ett jobb eller en  
utbildning flyttar många barn i Senegal på egen hand till andra 
länder eller städer. Barnen migrerar för att fly från fattigdom och 
våld, men utsätter sig för ännu större risker för exploatering och 
våld i avsaknad av vuxenstöd. Rädda Barnen arbetar för att 
minska farorna med barnmigration och för att dessa barn ska få sina 
rättigheter tillgodosedda. Vi upplyser barn, föräldrar och  religiösa 
ledare om riskerna med migration, vikten av en grundutbildning 
och av att skaffa födelsebevis. Vi ser till att det finns skyddsnät 
för de barn som ändå migrerar i form av psykosocialt stöd och 
rättslig hjälp samt medicinsk hjälp för barn som blivit utnyttjade 
eller utsatta för våld. Framförallt ger vi stöd så att barnen själva 
kan påverka sin situation genom så kallade barnsrättskommittéer  
som på lokal nivå kan rapportera om våld och utnyttjande av barn  
samt aktivt jobba mot detta.  
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Talibépojke i vårt supportcenter för migrerande barn i Dakar, Senegal.
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Framgångsrik kamp  
mot könsstympning
DIaKOnIa I egypten är 80 procent av kvinnorna mellan 15 och 
19 år omskurna, trots en växande kampanj från regeringens sida 
mot kvinnlig könsstympning, inklusive ett lagförbud från 2007. 
Diakonia och organisationen 
Better Life association for  
Comprehensive Development 
(BLaCD) har sedan 2004 
bedrivit ett projekt i åtta 
samhällen runt Minia vid 
nilens delta söder om Kairo. 
Målet är att stoppa kvinnlig 
könsstympning. 

Genom utbildning och mikrolån har antalet könsstympade  
kvinnor minskat drastiskt. De målgrupper man inriktar sig på är 
flickor, föräldrar, barnmorskor, kommunala företrädare, religiösa 
ledare, unga män och media. Sammantaget har 50 lokala  kvinnor 
utbildats till informatörer. arbetet har bland annat gått ut på 
att stärka flickornas självförtroende samt sprida kunskap om  
sexualitet och reproduktiv hälsa.

Stöd till gatubarn
KFUM stödjer gatubarn i Zambia för att förbättra deras  
möjligheter och bidra till att deras rättigheter respekteras.  
Projektet genomförs i regi av Zambia YMCa (KFUM) och syftar 
till att stärka barn och unga som lever eller jobbar på gatan.  
Inom projektet arbetar man med att främja kunskap, social 
kompetens och självkänsla samt med att stärka organisationers 
 arbete för gatubarns rättigheter. Projektet innehåller såväl akuta 
hjälpinsatser från specialister som utbildning för en långsik-
tigt hållbar livsstil. Zambia YWCa (KFUK) erbjuder psykosocial  
rådgivning för flickor och unga kvinnor som har tvingats in i 
prostitution och fallit offer för våld och sexuella övergrepp. 
Projektet innefattar förebyggande insatser mot hiv/aids och 
sjukhuset i Lukasa erbjuder en rad tjänster för hiv-positiva barn.  
I samarbete med ett flertal andra organisationer möjliggör  
projektet även fysiskt skydd för utsatta barn och unga. 

Barn med funktionshinder
UnICeF  I Sudan lever mer än 400 000 barn med ett funktions-
hinder. De flesta har fått sina skador av undernäring och vitamin-
brist. Som på många andra håll i världen hör dessa barn till de allra 
mest utsatta i samhället. De lever i fattigdom och utanförskap utan  
samhällsskydd från myndigheterna.  Många föräldrar tycker inte 
att det är värt att låta barnen gå i skolan och det händer att barn 
överges på grund av skam.

Målet är att alla de här barnen ska integreras i samhället. UnICeF 
hjälper myndigheterna att utveckla sociala tjänster, som ger barnen 
den specialanpassade utbildning och vård som de har rätt till. Stöd ges 
också till nätverk som arbetar för att stoppa diskrimineringen av barn 
med funktionshinder och sprida information om deras rättigheter.

För att stärka barnens självkänsla, minska deras svårigheter och 
hjälpa dem att inse sin egen förmåga arbetar UnICeF med häst-
terapi. Den lindrar barnens funktionshinder, då deras muskelgrupper  
aktiveras genom rörelse.

”Eftersom skolan har ett dagis, vet jag att min dotter har det bra medan 
jag studerar”, säger en av de flickor som fått hjälp.   

Utsatta flickor får hjälp
LäKaRMISSIOnen I norra Uganda hjälper Läkarmissionen flickor 
som utnyttjats som sexslavar under år i fångenskap hos Rebell- 
armén (LRa). Flickorna kidnappades som barn och många av 
deras jämnåriga kamrater lyckades inte ta sig levande från  
rebellarmén. På så sätt har flickorna haft ”tur”, men nu står de  inför 

en mycket tuff verklighet. 
Flickorna lider svårt av sina  
trauman och många har 
fött egna barn under fången-
skapen och är inte välkomna  
tillbaka till sina hembyar 
efter som de anses som 
”smutsiga”. 

På Läkarmissionens flickskola med internat får dessa unga  
flickor psykologiskt stöd, kan ta igen skolgång och får yrkes-
träning. Samtidigt tas deras små barn om hand på skolan, får 
mat och  hälsan undersökt. Så småningom får flickorna hjälp 
att hitta en anställning eller starta en egen liten verksamhet. 
På detta sätt öppnas möjligheter för dem att komma tillbaka till 
samhället  och livet. 
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Avskaffning av barnarbete i Kairo
PLan Trots att det finns nationell lagstiftning som förbjuder barn-
arbete är så många som 6,5 procent av alla barn mellan 6 och 14 
år drabbade. Den utbredda fattigdomen, traditioner, låg kvalitet 
på skolutbildningen liksom brister i de existerande lagarna gör att 
det är tillåtet att anställa barn för arbete i hemmet eller i jordbruket.

Många av dessa barn saknar identitetsbevis och har aldrig blivit 
registrerade medborgare. I praktiken innebär detta att de inte har 
rätt att gå i skola, inte har rätt till sjukvård och inte har skydd av 
rättsväsendet. Många familjer anser också att barnens inkomst är 
ett tillskott till familjens försörjning som man inte klarar sig utan.

nyckeln till framgång ligger i att arbeta med barnen, föräl-
drarna och arbetsgivarna parallellt och att både försöka 
förebygga att barn börjar arbeta och hjälpa dem som re-
dan arbetar. Plan har sedan 2008 arbetat mot barnarbete i  
Kairos slum och har även engagerat sig på nationell nivå i syfte att 
påverka regering och lagstiftning i frågan.

Totalt ingår 750 barn i projektet som sträcker sig över två år.

Osynliga barn
FÖRäLDRaLÖSa BaRn Okunskapen om hiv/aids i Indien gör att 
barn med hiv diskrimineras svårt. Det är vanligt att barnen över-
ges av sin familj och att barnhem inte vågar ta emot dem. Istället 
hamnar de på gatan eller inom barnarbete. 

Missuppfattningar om hur viruset smittar gör att till och med 
läkare kan vägra röra vid barnen. De barn som får vård får dess-
utom en äldre typ av medicin som ger svåra biverkningar. 

Föräldralösa Barn arbetar tillsammans med organisationen 
naz Foundation i new Delhi för att öka kunskapen om hiv, om 
hur smittade barn ska tas om hand och för att minska dis-
krimineringen. Genom projektet utbildas barn, ungdomar och 
personal inom vården och på barnhem, myndigheter och 
skolor om hiv/aids. Projektet verkar även för att barnen ska 
få mediciner med färre biverkningar. I arbetet ingår även att  
återförena barnen med släkt. Sorgebearbetning finns också med 
som en viktig del. Genom projektet har kunskapen om hiv ökat och 
fler barnhem än förut tar nu emot barn med hiv och ser till att de 
får ett bra omhändertagande.

Var fjärde moldoviskt barn  
utsätts för våld i hemmet 
SVenSKa KYRKan Barn som växer upp i en våldsmiljö är mer 
benägna att utveckla missbruk och att själva gripa till våld 
för att lösa konflikter. Problemen med våld bland barn och  
barnmisshandel orsakas av den extrema fattigdomen i  
Moldavien. en våldscykel är igång som lätt sprids från en  
generation till nästa, och därför är våldet i skolorna också ett 
växande problem. 

Svenska kyrkan stöder den lokala partnern Moldovan Chris-
tian aids arbete med att lokalt samla myndigheter och lokala  
frivilligorganisationer, för att kunna både förebygga våld och 
stödja barn som blivit utsatta för våld. Målet är att stärka och 
öka det lokala samarbetet mellan aktörer i mindre projekt, som 
riktar sig direkt till skolbarn och deras föräldrar. 

De direkta insatserna handlar om att öka kunskapen i samhället 
om våldsproblemen bland barnen och samtidigt ge direkt stöd 
till drabbade barn genom skolans verksamhet.

Tryggad försörjning för barnen
VI-SKOGen I Uganda utbildar och engagerar Vi-skogen barn och 
ungdomar i att bevara, skydda och dra nytta av miljön. De lär 
sig hur man arbetar med agroforestry, en utbildningsmetod som 
 innebär samplantering av träd och grödor. De odlar grönsaker, lär 
sig driva plantskolor och får kunskap om vilka grödor som ger goda 

inkomstmöjligheter.
Barnen är fram-

tidens bönder och 
genom  utbildning 
lägger Vi-skogen 
grunden till en 
tryggad försörjning 
för barnen. Dess-
utom sprids den 
nya kunskapen vi-

dare till föräldrar och syskon, släkt och vänner. Barnen får lära sig 
hur marken kan utnyttjas utan att tära på de känsliga ekosystemen. 
De gemensamma grönsaksodlingarna ger barnen ett extra mål 
mat om dagen eller en inkomst till skolan att använda till nöd-
vändiga inköp.
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På skolgården planteras träd och ett grönsaksland ger mat till 
skollunchen. St. Mathew Katimba, Uganda.

Plans stödcenter för arbetande barn i södra Kairo. Här får barnen utbildning, 
tillgång till hälsokliniker och juridisk hjälp samt tillgång till mat.  

Barnen på bilden går i sjätte klass och är tolv år. Deras lärare säger, 
“They will be the change we all want to see in the future!” 
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Ge ditt bidrag till Världens Barn - Radiohjälpen
PG 90 1950-6 eller BG 90 1950-6

Insamlingen Världens Barn genomförs av 
Radiohjälpen i samarbete med hela Världens 
Barn-familjen: afrikagrupperna, Clowner utan 
Gränser, Diakonia, erikshjälpen, Föräldralösa 
Barn, Hoppets Stjärna, Individuell Människo-
hjälp, IOGT-nTO-rörelsen, KFUM, Kooperation 
Utan Gränser, Lions, Läkarmissionen, Plan 
Sverige, PMU, Rädda Barnen, SOS-Barnbyar, 
Svenska afghanistankommittén, Svenska 
kyrkan, Svenska Röda Korset, Unicef Sverige 
och Vi-skogen. Samtliga förmånstagare har 
90-konton och står under Svensk Insamlings-
kontrolls granskning. av insamlade medel går 
max 15 procent till omkostnader. Dessa pengar 
är viktiga för att hjälpen ska komma fram!

VÄRLDENS BARN I VÄRLDEN  
Söndag 7 oktober kl 18.15- 19.00 i SVT1

TILLSAMMANS FöR VÄRLDENS BARN  
Fredag 12 oktober kl 20.00–22.00 i SVT1

RIKSINSAMLINGEN VÄRLDENS BARN  
Söndag 14 oktober kl 18.15–19.00 i SVT1

Missa inte årets tre stora  
insamlingsevenemang på SVT

Ge en SMS-gåva!
Skriv det exakta beloppet 50, 100 eller 200 (bara siffror, 
InGen text) och skicka meddelandet till nummer 72 999. 
Då skänker du motsvarande belopp i kronor direkt från 
ditt mobilkonto till insamlingen för Världens Barn.

Årets stora insamlingsdagar  

6 OKTOBER 

13 OKTOBER

Årets stora insamlingsdagar  

6 OKTOBER 
13 OKTOBER

www.var ldensbarn .se
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