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 • ETIOPIEN 

Hon fick livet tillbaka i barnbyn
Naomi, 7 år, är livlig och full av energi. Men så har det inte alltid varit. 
Naomi var bara ett år och sju månader när hon kom till barnbyn.  
Hon kom dit på grund av att hennes mamma var så sjuk att hon inte 
kunde ta hand om henne. Pappan visste man inte var han var. Naomi 
var då så svårt undernärd att det inte ens var säkert att hon skulle klara 
sig. Hon var svag, kunde inte gå och växte inte som hon skulle. Men 
tack vare läkarvård och en tydlig nutritionsplan blev hon sakta starkare 
och fick tillbaka den lekfullhet och energi alla barn har rätt till. Idag  
är hon ett yrväder – det enda som får henne stilla är de mysiga prat-
stunderna med SOS-mamma Shitaye. 
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LEDARE

Långsiktigt arbete   
skapar effekt över tid
DE ORSAKER SOM SPLITTRAR familjer världen över och försätter barn i otrygghet är många. 
Därför måste vi angripa problemen på olika sätt. Vi ser till att familjer får hålla ihop. Vi stärker 
föräldrar, för att förhindra att de tvingas ge upp sina barn. Och vi finns där, om det redan har hänt. 

Totalt har fyra miljoner barn deltagit i SOS Barnbyars program 1949–2019. I 70 år har vi 
tillsammans sett till att barn som lever i utsatthet får en trygg uppväxt. Deras barn har  

i sin tur fått växa upp till trygga, självförsörjande individer som bidrar till samhället 
och ger sina barn en trygg uppväxt. Genom att arbeta långsiktigt uppnår vi positiva 
samhällsförändringar som skapar effekt över tid. I mätningar vi nyligen genomfört 
kan vi se att vårt arbete gör skillnad för både individen och samhället i stort.  
Förändringar som bidrar till en hållbar utveckling och som stödjer de globala  
målens agenda. Det är tack vare engagemanget från alla våra viktiga givare som 

de här förändringarna har blivit verklighet. Ni är våra möjliggörare som är med oss  
i kampen för varje barns rätt till en trygg uppväxt. 

Det är ett arbete som vi kommer att fortsätta kämpa med, så länge det behövs. För vi 
vet att det fungerar. Det är så vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle.

Bodil Långberg
tf generalsekreterare, SOS Barnbyar Sverige

Det är tack vare engagemanget från alla våra viktiga givare som de här  
förändringarna har blivit verklighet. Ni är våra möjliggörare som är med oss  
i kampen för varje barns rätt till en trygg uppväxt. 

2018
MÅL: 40 000 BARN

RESULTAT: 
45 691* BARN

I SOS BARNBYAR SVERIGE HAR  
STYRELSEN FASTSTÄLLT EN MÅLBILD 

som ska påskynda arbetet mot strategin 
2030. Den går ut på att nå dubbelt 

så många barn 2020. Det ska 
göras genom innovativa lösningar, 

med och för barn, vilket också kan öka 
engagemanget hos våra viktiga samar-

betspartners och givare. 

INOM SOS CHILDREN’S VILLAGES INTERNATIONAL finns en strategi fastställd till 2030 med två klart uttalade målsättningar.  
Den ena är att öka antalet barn som kan utveckla sin fulla potential. Den andra är att skapa en värld där inte ett enda barn  

växer upp ensamt, både genom de egna programmen och i partnerskap med andra. Strategiska initiativ på vägen mot målet: 
1  Hitta nya innovativa lösningar för att säkra barns barns nutid och framtid 2  Stärka familjer som lever i utsatthet 

3  Ge barn egenmakt 4  Se till att barnens rättigheter uppfylls 5  Samverka med andra organisationer och partners för att utveckla våra program
 6  Förenkla interna processer  7  Effektivisera insamlingen

STRATEGIN MOT 2030
 

2019
MÅL: 50 000 BARN

2020
MÅL: 80 000 BARN

* Antal barn som nås direkt genom stöd från SOS Barnbyar Sverige.3  EFFEKTRAPPORT 2018 SOS BARNBYAR



Ett av tio barn behöver hjälp – nu 
Världen står inför stora utmaningar. Ett av tio barn har förlorat sina föräldrar eller 
riskerar att göra det. Barn som riskerar att säljas, hamna i kriminalitet eller tvingas 
på flykt. Det är de barnens framtid SOS Barnbyar arbetar med – och för. 

Men att kämpa för barns framtid tar tid. Att förändra strukturer som 
försätter barn i otrygghet kräver metodiskt och konsekvent arbete.  
Därför arbetar SOS Barnbyar ständigt för att hitta nya innovativa 
lösningar för att trygga barns nutid och framtid. För barn som lever  
i otrygghet kan inte vänta. 

DÄRFÖR FINNS VI

VI FINNS I  
136 LÄNDER 

SOS Barnbyar finns i 136 länder  
runt om i världen. SOS Barnbyar  

Sverige har ett extra nära samarbete 
med bland annat Bolivia, Kambodja, 

Moçambique och Ukraina  
men finansierar även  
verksamheter i andra 
 länder världen över. 

I mer än 70 år har SOS 
Barnbyar arbetat för att inte 
ett enda barn ska växa upp 
ensamt. Det är en vision som 
föddes i Imst, Österrike, för 
att ge barn som förlorat sina 
föräldrar under andra världs-
kriget, möjlighet att växa 
upp under familjeliknande 
förhållanden tillsammans 
med sina syskon och en 
trygg vuxen. Det visade sig 
att SOS-modellen fungerade, 
och hade en positiv effekt på 
barnen och samhället i stort. 
Fler länder tog efter filosofin 
de följande åren, och allt fler 
barn, som av olika anled-

ningar separerats från sina 
föräldrar, fick chansen att 
växa upp i trygghet. SOS 
Barnbyar arbetar förebygg-
ande med att stärka familjer 
som lever i utsatthet, så att 
de ska få hålla ihop och und-
vika att splittras på grund av 
fattigdom, arbetslöshet och 
andra påverkande orsaker.
 Den svenska organisation-
en SOS Barnbyar Sverige 
grundades 1972 och är en 

medlemsorganisation i  
den internationella federatio-
nen SOS Children’s Villages 
International. Den svenska 
verksamheten är framför- 
allt inriktad på insamling, 
kommunikation och påver-
kansarbete – för att driva  
utvecklingen av internatio-
nella riktlinjer och policys 
inom federationen. SOS 
Barnbyar Sverige stödjer  
ett antal partnerländer inom 

federationen genom att 
driva, utveckla och följa  
upp program och projekt.  
I Sverige bedrivs sedan 2017 
också ett mentorsprogram 
för ensamkommande unga,  
för att underlätta över-
gången från ungdom till 
självständig och självför-
sörjande vuxen. Det är ännu 
ett exempel på hur SOS 
Barnbyar arbetar innovativt 
för barns framtid.

EN SOCIAL INNOVATÖR SEDAN 1949
 

SOS Barnbyar arbetar förebyggande med att stärka familjer som 
lever i utsatthet, så att de ska få hålla ihop och undvika att splittras 
på grund av fattigdom, arbetslöshet och andra påverkande orsaker.
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 • SYDAFRIKA 

Med siktet inställt på utbildning
När Emmy bara var 13 år dog hennes mamma och hon flyttade till sina morföräldrar. Tillgången 
till utbildning var begränsad i byn de bodde i och skolorna undermåliga. Eftersom Emmy ville 
studera fick familjen hjälp av SOS Barnbyars familjestärkande program för att hon skulle kunna 
ta sig till en bättre skola med fler möjligheter. Idag är Emmy 26 år och studerar kommunikation. 
Familjen behöver inte längre stöd från SOS Barnbyar men de har fortfarande ett starkt band till 
organisationen och Emmy deltar fortfarande i ungdomsverksamheterna.
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VÅRA MÖJLIGGÖRARE 2018

Ramverk och policies:
● FN:s konvention för barnets rättigheter ● Child Protection Policy ● UN Guidelines for Alternative Care of Children
● Code of Conduct ● SOS Care Promise ● Programme Policy 

Engagemanget från våra ovärderliga faddrar  
och andra viktiga partners och givare
SOS Barnbyar har ett nära samarbete med andra organisationer, myndigheter, institutioner, filantroper och företag som,  
förutom finansiella resurser, kan bidra med kunskap, erfarenhet och annan ovärderlig support. 

73 101 faddrar  38 614 sporadiska givare 18 filantroper 

51 företagspartners 397 övriga företag

359 miljoner samlade  
SOS Barnbyar Sverige in

Barnrättsnätverk
SOS Barnbyar är representerade i FN och arbetar där för att  
stärka barns rättigheter och ingår i flera arbetsgrupper tillsam-
mans med andra barnrättsorganisationer. Organisationen ingår  
i ett antal barnrättsnätverk, både nationella och internationella. 

Nationella
● Barnrättsnätverket ● Barnrättsnätverket för utvecklingsfrågor ● 
Concorde ● Barnrättsdelegationen ● Forum Syd 
Internationella
End Violence Against Children (EVAC) 
Joining Forces – Child Rights Now! 
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
The Initiative on Child Rights in the Compacts

82 procent gick till ändamålet.  
Administration och insamling  

19,5 procent (1,5 procent av  
reserverade medel från  
tidigare år, har utbetalats). 

82%

Härifrån kom pengarna
Läs mer om SOS Barnbyar Sveriges finansiella resurser och 
resultat i års- och hållbarhetsredovisningen för 2018. 

Forum Syd 1,7%

Postkodlotteriet 6,3%

   Allmänheten

64,2% Företag, organisationer 
och stiftelser 

26,9%

Övriga intäkter  
och gåvor 0,8%53 anställda 

4 kontorsvolontärer 129 medlemmar

SOS Children’s Villages  
international

39 160 lokalt anställda  
   inom federationen
1,3 miljarder euro omsatte SOS Children’s Villages 2018

41 kvinnor  
och 12 män i 

SOS Barnbyar 
Sverige
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 • ETIOPIEN 

Vände fattigdom  
till framtidstro
För bara två år sedan levde Masebe och hennes fyra döttrar i 
svår fattigdom. Hon saknade ett riktigt hem, mat på bordet och 
hade inte råd att skicka sina barn till skolan. Den äldsta dottern, 
som då vara var 15 år, fick istället arbeta. Genom SOS Barn-
byars familjestärkande program, där Masebe bland annat fick 
hjälp att söka arbete, har hon nu fått anställning på ett lokalt 
bageri och har råd att ge sina barn mat varje dag och en riktig 
skolgång. Alldeles nyligen kunde de flytta in i ett nytt hus som 
en del av SOS Barnbyars program. Äntligen har Masebe och 
hennes familj fått ett tryggt och säkert hem. 
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VAD VI GÖR

Insatserna som säkrar barns framtid 

STÄRKER FAMILJER SOS Barnbyar arbetar brett och förebyggande för att  
familjer i utsatthet ska kunna fortsätta hålla ihop. Vi stärker föräldrar, för att förhindra 
att de tvingas ge upp sina barn och istället blir självförsörjande och kan ge sina barn 
en trygg uppväxt. Varje program skräddarsys efter varje enskild familjs specifika 
tillstånd och behov. 

ERP Emergency Response Programme

Our help in numbers

Media/Pres

Food & nutritioin

Clean drinking water

Cooking gas, 
household or cooking items

Clothes

Shelter, tents, 
bed accomodation

books &
school supplies

medical care
medical check-up, medical supplies

medical & psychosocal support
helping children to deal with the trauma of war

reunifying children

Child-friendly spaces

496 300
barn och vuxna fick stöd genom våra  

familjestärkande program 2018. 

ERP Emergency Response Programme

Our help in numbers

Media/Pres

Food & nutritioin

Clean drinking water

Cooking gas, 
household or cooking items

Clothes

Shelter, tents, 
bed accomodation

books &
school supplies

medical care
medical check-up, medical supplies

medical & psychosocal support
helping children to deal with the trauma of war

reunifying children

Child-friendly spaces

73 800
barn och ungdomar fick ett  
hem i våra barnbyar 2018. 

BARNBYAR I de fall då barnen av olika anledningar inte kan bo kvar hos sina 
familjer, får de ett hem och en familj i någon av våra barnbyar runt om i världen. 
Här får också barn som förlorat sina föräldrar en trygg och kärleksfull uppväxt med 
SOS-föräldrar, syskon, vänner, samhörighet och gemenskap. De får leka, skratta 
och gå i skolan – något som varje barn har rätt till. 

ARBETE FÖR BARNS RÄTTIGHETER SOS Barnbyar arbetar aktivt med att 
utveckla och påverka policies och ramverk som säkerställer att alla har samma  
rättigheter och möjligheter i samhället. Det är ett arbete mot diskriminering och för 
social inkludering som hjälper barn, familjer och lokalsamhällen att bryta fattigdoms-
spiralen för att framtidens generationer får leva under samma villkor. 

ERP Emergency Response Programme

Our help in numbers

Media/Pres

Food & nutritioin

Clean drinking water

Cooking gas, 
household or cooking items

Clothes

Shelter, tents, 
bed accomodation

books &
school supplies

medical care
medical check-up, medical supplies

medical & psychosocal support
helping children to deal with the trauma of war

reunifying children

Child-friendly spaces

HÄLSA OCH SJUKVÅRD I SOS Barnbyars medicinkliniker erbjuds patienter 
information och rådgivning, första hjälpen vid akuta situationer, mödravård och 
vaccinationsprogram. Arbetet handlar om att minska vanliga – men livsfarliga – 
sjukdomar som till exempel mässling, kolera, lunginflammation och malaria och att 
förebygga sjukdomar som HIV/AIDS. 

698 200
hälsoinsatser genomfördes  

i våra program 2018. 

ERP Emergency Response Programme

Our help in numbers

Media/Pres

Food & nutritioin

Clean drinking water

Cooking gas, 
household or cooking items

Clothes

Shelter, tents, 
bed accomodation

books &
school supplies

medical care
medical check-up, medical supplies

medical & psychosocal support
helping children to deal with the trauma of war

reunifying children

Child-friendly spaces

UTBILDNING Utbildning är en av de viktigaste vägarna ur fattigdom och ett verktyg 
som ger barn självständighet, möjlighet och kunskap att förändra sina liv. SOS Barn-
byar driver skolor, förskolor, yrkesutbildningar och samverkar också med företag för 
att skapa tillgång till lärlings- och praktikplatser för ungdomar i våra program. Skolor-
na är även öppna för barn som bor i de samhällen där verksamhet finns. 

139 700
personer tog del av våra  

utbildningsinsatser 2018. 

ERP Emergency Response Programme

Our help in numbers

Media/Pres

Food & nutritioin

Clean drinking water

Cooking gas, 
household or cooking items

Clothes

Shelter, tents, 
bed accomodation

books &
school supplies

medical care
medical check-up, medical supplies

medical & psychosocal support
helping children to deal with the trauma of war

reunifying children

Child-friendly spaces

KATASTROFINSATSER SOS Barnbyar skyddar barn i katastrofer genom att finnas 
på plats innan, under och efter att den inträffat. Samarbetet med lokala myndigheter  
runt om i världen gör att vi snabbt kan samordna riktade insatser till de mest utsatta.  
Vi upprättar barnvänliga platser och tar hand om barn som förlorat eller kommit bort  
från sina föräldrar – och ser till så att familjer återförenas. I den akuta fasen bistår vi  
med mat, vatten, mediciner, hygienartiklar, tält, kläder och andra förnödenheter.

36 platser i världen fick  
ta del av vårt nöd-
hjälpsprogram 2018. 

SOS Barnbyar arbetar aktivt med att utveckla och 
påverka policies och ramverk som säkerställer att alla 
har samma rättigheter och möjligheter i samhället.
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Resultatkedjan
Inom SOS Barnbyar delar man in utkomsten i ett program i en resultatkedja  

bestående av outputs – outcomes – impact, vilket översatt till svenska motsvarar 
direkta resultat, effekt på kort sikt och långsiktig effekt.1

SÅ HÄR GÖR VÅRT ARBETE SKILLNAD

DE DIREKTA RESULTATEN anges oftast i antal och 
anger hur många som omfattats av insatsen, till exempel 
hur många föräldrar som gått en föräldraskapsträning, 
hur många barn som fått tillgång till skola eller hur många 
ungdomar som genomgått en yrkesutbildning. 

DEN KORTSIKTIGA EFFEKTEN är den förändring som sker när 
förmånstagarna börjar använda sig av de färdigheter de stärkts 

med. Till exempel förbättrade familjerelationer, fler läskunniga barn 
eller fler ungdomar i arbete. Den mäts efter cirka 1–3 år och har en 
relativt nära koppling utförd aktivitet även om det kan finnas andra 

bidragande orsaker som också bidragit till att förändring skett. 

DEN LÅNGSIKTIGA EFFEKTEN kan ses på längre 
tidshorisont, från cirka 3–5 år och längre, och handlar 
framför allt om förändringar på samhällsnivå eller hur 
våra insatser bidrar till de globala målen. Till exempel 
bättre familjehälsa och färre splittrade familjer eller 
mindre kriminalitet och utanförskap bland ungdomar. 
Här behöver man ta hänsyn till att många andra  
faktorer samverkat och medverkat till att effekt uppnås. 

UTSATTA BARN,  
FAMILJER OCH  

SAMHÄLLEN

1 Översättningar till svenska kan variera, exempelvis använder ESF-rådet  
termerna prestation, resultat, kortsiktig effekt, långsiktig effekt.

Det är framförallt fem av de  
globala målen – 1, 4, 8, 10 
och 16 – som SOS Barn-
byars arbete bidrar till. Mål 
17 utgör själva verktygs-
lådan som tar oss framåt 

i arbetet, tillsammans med 
våra viktiga partners. 

VAD VI GÖR
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Our help in numbers
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EFFEKT PÅ INDIVIDEN

UNDER 2019, I SAMBAND MED att SOS Barnbyar fyller 
70 år, har en stor effektmätning utförts. Effektmätningen är 
gjord enligt vedertagna system för granskning och utvärde-
ring och har utförts av externa konsulter tillsammans med na-
tionella forskarteam i respektive land. Metoder som använts 
är fokusgrupper, intervjuer och data från vår programdatabas. 
Totalt intervjuades 3 450 barn och unga från 37 länder runt 
om i världen. 

Resultaten av effektmätningen talar om förändring på indi-

Långsiktig effekt i generationer
vidnivå och är återgivna i fyra kategorier, vilka anger i vilken 
utsträckning SOS Barnbyars verksamhet bryter fattigdoms-
spiralen, möjliggör självförsörjning, säkrar basbehoven samt 
skapar trygga samhällsmedborgare.

Resultaten visar att merparten av de individer som har tagit 
del av SOS Barnbyars program har ökat sina chanser till att 
uppleva hög livskvalitet och möjlighet att bidra till samhället  
än om de inte skulle ha fått något stöd alls. God föräldra-
omsorg skapar långsiktig effekt på kommande generationer. 

Resultaten visar att merparten av de individer som har tagit del av SOS Barnbyars 
program har ökat sina chanser till att uppleva hög livskvalitet och möjlighet att bidra  
till samhället än om de inte skulle ha fått något stöd alls. 
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Efter decennier av konflikter är Kambodja ett av världens fattigaste länder. Många saknar utbildning  
och hotet från landminor är överhängande från år av krigsföring, tusentals barn är redan drabbade.  
I barnbyarna får barn växa upp i säkerhet med tillgång till skola – men också till viktig lek och bus! 
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Resultaten i de fyra kategorierna

EFFEKT PÅ INDIVIDEN

SKAPAR TRYGGA  
SAMHÄLLSMEDBORGARE
SOS Barnbyar ger barn och familjer  
anpassat socialt och känslomässigt stöd vid 
behov genom bland annat samtals grupper, 
rådgivning, traumaterapi, psykoterapi, 

kurser i barns rättigheter och psykosocialt 
stöd. Dessa insatser har visat sig ha positiva 

effekter på individen i termer av social inkludering, 
självförtroende och upplevd livskvalitet. Totalt anger 80 procent av 
tidigare deltagare att de har en trygg plats i tillvaron. 

80%

MÖJLIGGÖR SJÄLVFÖRSÖRJNING
SOS Barnbyar strävar efter att barn ska 
kunna få utbildning och kunskap för att 
kunna nå sin fulla potential. Det skapar för-
utsättningar för självförsörjning och själv-
ständighet som vuxna. 82–85 procent av 

tidigare deltagare har gått ut grundskolan, 
en yrkesutbildning eller förberett sig för högre 

studier. Mätningarna visar att tidigare deltagare har 
nått högre nivåer i sin utbildning än landets genomsnitt och 63–64 
procent är idag helt självförsörjande. 

För de unga som saknar professionella nätverk och har svårt 
att ta sig in på arbetsmarknaden har satsningarna på ungas eta-
blering i samhället intensifierats genom programmet YouthCan!. 
Tack vare olika företagssamarbeten kunde 5 060 unga erbjudas 
lärlings- och praktikplatser och mentorskap under 2018. SOS 
Barnbyar Sverige driver sedan ett par år tillbaka ett mentors-
program för ensamkommande ungdomar som får vägledning 
och verktyg att etablera sig i samhället. 2018 var det 48 aktiva 
deltagare i det nationella programmet och mer än 2 200 insatser 
gjordes för målgruppen. Parallellt pågår arbetet med att uppmärk-
samma beslutsfattare om att unga som vuxit upp i samhällsvård 
– utan naturliga nätverk i yrkeslivet – kan behöva extra stöd för att 
ta sig in på arbetsmarknaden. 

80%
BRYTER FATTIGDOMSSPIRALEN

Ett föräldraskaps karaktär följer ofta från en 
generation till nästa. SOS Barnbyar strävar 
efter att alla barn ska växa upp under 
trygga och säkra familjeförhållanden.  
Resultaten visar att programmens insatser 

har bäring till nästa generation: 90 procent 
har en stark familjeförankring och ger god 

omsorg till sina egna barn. De har därmed brutit 
kedjan av utsatthet. Familjer slipper splittras på grund av fattigdom 
och bidrar istället till att fler barn växer upp i trygghet. 

90%

Barnbyar och annan familjeliknande omsorg  
Indirekt effekt: 1,5 M barnbarn till deltagare
Indirekt effekt: 0,5 M barn till deltagare
Direkt effekt: 0,255 M deltagare

Antal barn vi nått sedan 1979

1979 1999 2019
20.000

80 000

255 000

SÄKRAR BASBEHOVEN
En viktig del av SOS Barnbyars arbete handlar 
om att stärka individer och öka deras själv-
förtroende för att ge dem verktyg att själva ta 
ett större självledarskap i sitt liv. 90 procent av 
de som tidigare varit deltagare i programmen 

har nått en hög grad av självständighet genom 
att de säkrat eget boende, mat på bordet och/

eller skaffat sig ett liv de trivs med.  

90%
Sedan starten har SOS Barnbyar arbete 
tryggat uppväxten för fyra miljoner barn.  
Att de i sin tur kan ge sina barn – och barn-
barn – en trygg uppväxt har haft en positiv 
påverkan på närmare 13 miljoner barns liv. 

SOS Barnbyar strävar efter att barn ska kunna få utbildning  
och kunskap för att kunna nå sin fulla potential. Det skapar förut-
sättningar för självförsörjning och självständighet som vuxna.

Familjestärkande insatser 
Indirekt effekt: 7,2 M barn till deltagare
Direkt effekt: 3,7 M deltagare

1979 1999 2019
10 000

510 000

3 700 000

Antal barn vi nått sedan 1979
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Stärkta samhällen  
ger starkare skyddsnät   
Förutom de positiva effekter som SOS Barnbyar har på individen har  
programmen positiv verkan på närområdet. Den effektmätning som gjorts  
i tolv länder* visar bland annat på följande positiva effekter på lokalsamhället:  

EFFEKT PÅ SAMHÄLLEN

* Benin, Bolivia, Bosnien och Herzegovina, Elfenbenskusten, Italien,  
Moçambique, Nepal, Palestina, Peru, Senegal, Togo och Tanzania. 

Kännedomen om  
målgruppen –  

utsatta barn och  
deras familjer – är hög  
bland övriga invånare. 

Sociala stödsystem  
för familjer har skapats  
och stärkts genom nära  

partnerskap med  
myndigheter och andra 
civilsamhälles aktörer. 

Det finns en stark  
kännedom om barns  
utsatthet och vilka  

åtgärder som krävs för  
att öka skydd av barn hos  

lokala myndigheter,  
samarbetspartners  
och allmänheten. 

Antalet barn  
som är i behov av  

alternativ omsorg i de 
regioner SOS Barnbyar 

verkar, har minskat 
sedan de familje- 

stärkande åtgärderna  
infördes.  

VÅRA PROGRAMS PÅVERKAN PÅ LOKALSAMHÄLLET

Kännedom om målgruppen

Engagemang hos allmänheten

Stärkt lokalt socialt stödsystem

Stärkt lokalt struktur för skydd av barn

Hållbarhet efter avslutad SOS-insats

Barn i alternativ omsorg har minskat

45% 55%

58% 42%

92% 8%

83% 17%

92% 8%

80% 20%

20%0% 20% 60% 80% 100%

Lokalsamhället har stärkts           Lokalsamhället behöver stöd
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 • PERU 

Hon hittade styrkan i sig själv
Dina, 20, fick sin son när hon bara var 14 år. Som ensam- 
stående tonårsmamma kämpade hon för att få vardagen att  
gå ihop. Utmaningarna var många och självförtroendet lågt. 
Tack vare SOS Barnbyars familjestärkande program fick hon  
psykosocialt stöd och hjälp att skapa sig ett tryggt vuxenliv.  
Nu är hon utskriven från programmet och har skaffat sig två  
karriärer – både som makeup-artist och som konditor. Hon  
känner sig som en helt annan människa. 

– Idag är jag en kvinna med ett gott självförtroende. Jag är  
stark och modig, tack vare SOS Barnbyar – och vet också vilka  
rättigheter jag har som kvinna, berättar Dina. 
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Effekten av  
att investera i  
samhällslösningar  
Social return on investment (SROI) är en uppskattning av hur stor 
ekonomisk avkastning samhället får tillbaka genom att investeringar 
görs i att lösa samhällsutmaningar. Den senaste SROI:n som gjordes på 
SOS Barnbyars arbete baserar sig på resultaten från en social impact-
mätning i tolv länder från fyra olika kontinenter.* Uppskattningen 
är konservativt räknad och man har tagit hänsyn till flera faktorer, 
bland annat har man exkluderat länder med extremt högt, respektive 
lågt, SROI för att inte påverka genomsnittet. Hur investeringarna gör 
nytta varierar mellan de olika programmen. I de familjestärkande 
programmen samverkar olika partners och instanser i ett visst  
samhälle, vilket stärker både invånare och samhällsfunktioner.  
Det kan göras tillfälligt eller på längre sikt. Där uppskattar man en 
SROI på 22:1. I barnbyarna är lösningen mer heltäckande 
och förmedlas över många års tid, vilket kräver en 
längre resursinvestering. Där görs en uppskattning av 
en SROI på 1,5:1. I genomsnitt uppskattas SROI:n 
till 5:1, dvs att samhället får tillbaka fem euro per 
investerad euro när man investerar i SOS Barnbyar.

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

* Benin, Bolivia, Bosnine-Hercegovina, Elfenbenskusten, Swaziland,  
Etiopien, Italien, Nepal, Palestina, Peru, Togo och Tanzania.

5:1
Samhället får tillbaka  

fem euro per investerad 
euro när man investerar  

i SOS Barnbyar.

Samhället får tillbaka  
fem euro per investerad euro.
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GLOBALA MÅLEN

MÅL 1 
INGEN  
FATTIGDOM 

Utmaningen:  
Fattigdom är den största orsaken till 
att barn förlorar föräldrars omsorg. 
Majoriteten av dessa barn skulle 
kunna leva med sina biologiska 
föräldrar om rätt socialt stöd fanns 
tillgängligt. Alltför många alternativa 
omsorgsformer har bristande kvalitet 
och uppföljning som i slutänden 
resulterar i att barn inte får tillgång till 
en trygg uppväxt.

Så här bidrar SOS Barnbyar: 
SOS Barnbyar stärker familjer och 
samhällen för att bryta fattigsdoms-
spiralen och utanförskapet. Det görs 
genom programmen och tillsammans 
med partners för att stärka utsatta 
familjer och att ge dem verktyg och 
förmågan att bli självständiga och 
självförsörjande. I de fall det behövs 
erbjuds alternativ omsorg för barn, 
i enlighet med Guidelines for the 
Alternative Care of Children. Natio-
nellt och internationellt arbetar SOS 
Barnbyar för ett inkluderande och 
säkert samhälle som fångar upp och 
skapar bättre levnadsvillkor för barn 
och familjer som lever i utsatthet.  

MÅL 8 
ANSTÄNDIGA  
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONO-
MISK TILLVÄXT 

Utmaningen:
Arbetslöshet och instabil eller låg 
inkomst gör att många föräldrar inte 
har råd att försörja sina barn. En 
ökad fattigdom kan göra att familjer 
splittras. Barn som har förlorat föräld-
rars omsorg lever under ökad risk att 
utsättas för barnarbete, olika former 
av utnyttjande och trafficking. Det 
hindrar deras väg mot att bli själv-
ständiga och självförsörjande som 
vuxna, och leder till en ökad risk för 
arbetslöshet, utanförskap eller jobb 
med undermåliga anställningsvillkor. 

Så här bidrar SOS Barnbyar: 
Genom att samarbeta med tillförlitliga 
partners får ungdomar möjlighet att 
utveckla sina kunskaper och färdighe-
ter genom kurser, praktikplatser och 
mentorsprogram. Det ökar deras nät-
verk och lägger grunden till ett stabilt 
yrkesliv och självförsörjande vuxna.  

MÅL 4 
GOD UTBILD-
NING FÖR ALLA 

Utmaningen: 
Barn utan föräldrars omsorg har inte 
alltid tillgång till kvalitativ utbildning, 
från grundskola till högre utbildning. 
Barn inom målgruppen har ökad risk 
att hoppa av skolan i sin strävan 
efter att kunna försörja sig själva 
och/eller sina syskon, i så kallade 
child-headed households. 

Så här bidrar SOS Barnbyar: 
SOS Barnbyar ser till så att barn och 
unga kan gå i skolan och utbilda sig 
– från tidig barndom och grundskola 
till högre studier och yrkesutbild-
ningar som förbereder för arbetslivet. 
Hela samhällen förstärks genom 
öppna föreläsningar och erfarenhets-
utbyte, genom partnerskap och 
samverkan stärks också kommunala 
skolor. Vid katastrofer sker under-
visning på SOS Barnbyars barnvän-
liga platser.  

SOS Barnbyar stärker familjer och 
samhällen för att bryta fattigsdoms- 
spiralen och utanförskapet.

Tillsammans skapar  
vi en hållbar utveckling 

Tillsammans med partners strävar SOS Barnbyar efter att bidra till de  
globala målens agenda som sträcker sig till 2030. Det är framförallt fem 
av målen, 1, 4, 8, 10 och 16, som är primära i arbetet. Men även mål 17 

är centralt eftersom det utgör själva verktygslådan som bidrar till att nå 
målen, i samverkan med SOS Barnbyars viktiga partners. Genom att titta på de  
effekter som hittills kunnat mätas, går det att uppskatta hur SOS Barnbyars framtida 
insatser förväntas göra skillnad för de fem målen, det kommande decenniet. 
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MÅL 10 
MINSKAD 
OJÄMLIKHET 

Utmaningen: 
Ett barn som inte vet sina rättigheter 
har inte heller möjlighet att ta tillvara 
på dem. Barn som växer upp utan 
tillgång till ett jämlikt och inklude-
rande samhälle har svårare att bidra 
till det samhället i framtiden. Det 
leder till ett samhälle av exkludering, 
utanförskap och ojämlikhet.  
 
Så här bidrar SOS Barnbyar:
SOS Barnbyar arbetar aktivt med att 
utveckla och påverka policies och 
ramverk som ser till att alla har 
samma rättigheter och möjligheter i 
samhället. Det är ett arbete mot dis-
kriminering och för social inkludering 
som hjälper barn, familjer och lokal-
samhällen att bryta fattigdomsspira-
len så att framtidens generationer får 
leva under samma villkor.   

MÅL 16
FREDLIGA OCH 
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN 

Utmaningen: 
Våld i hemmet bidrar i många fall till 
att barn inte kan bo kvar hos sina 
föräldrar. De barn som separerats 
från sin familj löper en ökad risk att 
utsattas för våld. De saknar stöd 
från en trygg vuxen och blir ett 
enkelt offer för utnyttjande, våld och 
kränkning. När barn utsätts för våld 
ökar sannolikheten att de själva blir 
offer, eller förövare, senare i livet.
 
Så här bidrar SOS Barnbyar: 
Genom ett aktivt arbete av skydd 
av barn och barns rättigheter stärks 
barnens röst och plats i samhället. 
SOS Barnbyar är politiskt och reli-
giöst obunden och tar alltid hänsyn 
till barnets bästa i programmen. En 
viktig del av arbetet handlar om att 
öka kunskapen hos nyckelpersoner 
i barns närhet om vilka mekanismer 
som driver och rutiner som behöver 
fungera för att motverka all form 
av utnyttjande av barn, våld eller 
kränkning av barns integritet och 
rättigheter.   

GLOBALA MÅLEN
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MÅL 17
GENOM- 
FÖRANDE OCH 
GLOBALT 
PARTNERSKAP

Beskrivning: 
Genomförandet av de globala målen 
kräver global solidaritet, kapaci-
tetsutveckling och mobilisering av 
ekonomiska resurser för att säkra att 
inget land eller någon grupp lämnas 
utanför i utvecklingen. Mål 17 utgör 
en verktygslåda för hur globala 
målen ska kunna bli verklighet. Inter-
nationella investeringar och samord-
nad politik behövs för nyskapande 
teknisk utveckling, rättvis handel, 
tillförlitlig uppföljning och stöd vid 
humanitära kriser. Utbyte av kun-
skap, expertis, teknik och finansiella 
resurser är viktiga komponenter för 
att målen ska nås, framför allt för att 
tillgodose behoven hos de fattigaste 
och mest sårbara länderna. 

 
Så här bidrar SOS Barnbyar: 
SOS Barnbyar söker ständigt nya 
och innovativa lösningar för att 
säkra barns nutid och framtid. Nära 
partnerskap stärker kapaciteten och 
förmågan att kunna göra skillnad 
för fler. SOS Barnbyar Sverige har 
därför ett nära samarbete både med 
partnerorganisationer och federatio-
nen samt med andra samarbetspart-
ners och organisationer. Allt för att 
konsolidera och utveckla arbetet för 
alla barns rätt till en trygg uppväxt. 

Så här många deltagare förväntas vi  
nå fram till 2030, kopplat till respektive mål.  
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»

 ”Livet har  
gett mig allt”
Så många som 90 procent av de som tidigare har fått stöd från  
SOS Barnbyar upplever idag att de har en hög livskvalitet.  
En av dem är Jyotsana Chhetri. Bara tio år gammal kom  
hon till en SOS-familj i Nepal. Idag är hon själv mamma till  
två små flickor och arbetar i den barnby hon själv växte upp i.

TEXT: Kristin Stoltenberg och Morten Ödegaard FOTO: Nina Ruud
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JYOTSANA CHHETRI, 37 ÅR, stryker 
med handen över överkastet. Hon sitter 
i det som en gång var hennes säng i 
barnbyn, i huset hon växte upp i med 
sin SOS-mamma och nio syskon. Hon 
sveper fingertopparna lätt över fördjup-
ningar i trägaveln med dess välkända 
hack och flisor. Blundar hon känns det 
nästan som förr. På den tiden var vägg-
arna vita och rummet fyllt av viskande 
barnstämmor som delade hemligheter 
vid läggdags. 

Det påminner henne om trygghet 
och kärlek, men också om ett mörker. 

Om tankar och känslor hon gömde i sin 
dagbok, och som hon nu kan plocka 
upp för att lättare förstå hur barn som 
har förlorat sina föräldrar kan ha det. 

– Livet har gett mig allt, säger 
Jyotsana. Tack vare att jag växte upp i 
barnbyn har jag fått ett bra liv, kunnat 
utbilda mig och i min tur ge ett tryggt 
liv tillbaka till mina barn. 

Hon pekar på en rad vykort som 
hänger på ett snöre högt upp vid taket. 

– Titta, där är mina kort!
Jyotsana tar ner ett av dem. Blom-

motivet på framsidan har bleknat och 

skriften är nästan oläslig efter mer än 
20 år, men hon gör ett försök att tyda 
texten: ”Min kära Jyotsana. Tack för 
ditt senaste brev /…/ Jag har hittat en 
bok om mitt land till dig.”

Kortet är från hennes fadder. Boken 
har hon fortfarande kvar. I kortet har han 
skrivit att han uppmuntrar hennes tankar 
om att studera. 

– Varje år fick jag ett kort till min 
födelsedag. Jag minns att jag alltid vän-
tade spänt på det kortet, säger Jyotsana. 

FYRA MILJONER BARN
På väggen hänger också fotografier på 
SOS Barnbyars grundare, Hermann 
Gmeiner. I år är det 70 år sedan han 

startade den första 
barnbyn i Österrike, 
för barn som hade 
förlorat sina föräldrar 
i andra världskriget. 
Sedan dess har SOS 
Barnbyar stöttat över 
fyra miljoner barn och 
unga världen över, 
både genom att ge 
ett hem till de barn 
som saknar omsorg, 
men också genom att 
stärka utsatta familjer 
så att de kan fortsätta 
att hålla ihop och inte 

behöva splittras. 
I den här rapporten står det mer om de 

långsiktiga effekterna från SOS Barnby-
ars arbete. Resultaten är baserade på in-
tervjuer med tusentals tidigare SOS-barn 
i flera länder, alla idag utskrivna ur pro-
grammen. Det framgår att det i huvudsak 
gått bra för barnen och ungdomarna: 
Hela 90 procent av de tillfrågade har 
trygga familjeförhållanden och sociala 
nätverk idag. De har också täckt in minst 
två av de tre grundläggande behoven: tak 
över huvudet, mat och hälsa. 

God omsorg går i arv, på samma 
sätt som studier visar att dålig omsorg 

Mer än 20 år efter  
att Jyotsana flyttat 
hemifrån, hänger 
fortfarande födelse-
dagskorten till henne 
på väggen i det 
gamla sovrummet. 
Flera av korten är 
från hennes fadder. 

REPORTAGE

När Jyotsana var ung blev hon djupt tagen av historien om Florence Nightingale. 
Sjuksköterskan är fortfarande en stor inspiration. På samma sätt inspirerar SOS 
Barnbyars grundare Hermann Gmeiner henne.
 – Hans dröm har gett många barn ett lyckligt liv, säger hon. 

Varje år fick 
jag ett kort 
till min 
födelsedag. 
Jag minns 
att jag alltid 
väntade 
spänt på det 
kortet.
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ofta överförs från en generation till en 
annan. SOS Barnbyars arbete handlar 
till stor del om att bryta den negativa 
spiralen och vända den, så att den tar 
en positiv riktning. Effektrapporten 
visar att arbetet har gett resultat: 90 
procent av de som tidigare varit med 
i våra program ger sina egna barn en 
trygg uppväxt, tack vare att de själva 
vuxit upp i en trygg miljö.

Men den generationseffekten i 
åtanke – att god omsorg blivit överfört 
från de första barnkullarna som ingick i 
SOS Barnbyars program från 1949, till 
deras barn och barnbarn – uppskattar 
man att vi tillsammans har förbättrat 
13 miljoner föräldra-barn-relationer de 
senaste 70 åren. 

Jyotsana har inga minnen från tiden 
före SOS Barnbyar. Hon känner bara 
till historien så som den har berättats 
för henne. 

– När jag föddes var min pappa 
redan död. Min mammas familj accep-
terade varken henne eller mig, och det 
var svårt för henne att överleva. Till 
slut tog en av hennes vänner med oss 
till SOS Barnbyar. Då var jag 2–3 år 
gammal. Jag minns ingenting från den 
tiden. Jag vet bara att det här är mitt 
hem, säger Jyotsana. 

Efter dialog med myndigheterna 
blev det klart att den lilla flickan 
kunde flytta till SOS-mamman Kanchu 
Regmi. Det skulle gå 18 år innan hon 

träffade sin biologiska mamma igen. 
Barnbyn är en fridfull oas med blom-

mor, träd och grönsaksodlingar, strax 
utanför en större och mer bullrig stad 
i Nepal. I barnbyn finns en skola, ett 
tempel och 16 familjehus. Barnen från 
grannskapet kommer ofta och leker 
med barnen i SOS-familjerna. Det här 
är Jyotsanas värld. Hon som var den 
försiktiga flickan och hjälpte till med 
hushållsarbete och var duktig i skolan. 
Som beundrade SOS-mammans mat- 
lagning, hennes lugn och värme. Som  
förundrat lyssnade på mammans 
spännande godnattsagor. Men också 
Jyotsana som testat gränser och smugit 
sig ut genom fönstret på kvällen för att 
träffa kompisar, när hon i själva verket 
skulle ha legat i sängen. 

16 år gammal flyttade hon till ung-
domsboendet. Där trivdes Jyotsana 
bra, men de första dagarna var svåra. 
Då var det skönt att veta att hon alltid 
kunde komma och hälsa på sin SOS-
mamma och syskon när hon ville. 

INFÖR VUXENLIVET
I ungdomsboendet förbereds barnen 
på livet efter barnbyn, på studier och 
på självständighet. De får också hjälp 

att lägga individuella karriärplaner. 
Jyotsanas plan var att ta en examen 
i sociologi. Ungdomarna har fortsatt 
tät kontakt med SOS-föräldrarna och 
syskonen, men de bor inte i huset. Alla 
följs upp tills de har hittat ett arbete 
och de har ett särskilt band till sin 
SOS-familj genom hela livet. 

Att säkra övergången till vuxenlivet 
är en viktig prioritering för SOS Barn-
byar. Många länder har stora utmaning-
ar med arbetslöshet, inte minst för unga. 
De unga behöver professionella nätverk, 
som kan hjälpa dem in på arbetsmark-
naden. Undersökningen vi gjort till den 
här effektrapporten visar att 80 procent 
av de som tidigare varit med i våra 
program har utbildat sig och skapat 
förutsättningar för ett stabilt arbetsliv. 

TILLBAKA TILL SAMHÄLLET
James Heckman, Nobelprisvinnare i 
ekonomi, har forskning som visar att 
tidiga insatser har betydelse för sam-
hällsutveckling. Han menar att det inte 
finns något annat som är lika lönsamt 
för samhället som att ge barn en trygg 
uppväxt, säkra deras utbildning och 
förse dem med trygghet och hälsa.  
I undersökningen ser man att de åtgär-

Effektrapporten visar att arbetet har gett resultat: 90 procent av 
de som tidigare varit med i våra program ger sina egna barn en 
trygg uppväxt, tack vare att de själva vuxit upp i en trygg miljö.

Jyotsana med sina två döttrar 
i den barnbyn hon växte upp.
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barnbyledare och psykosocial rådgiva-
re, med skydd av barn som inriktning. 

– Min personliga erfarenhet och 
utbildning hjälpte mig att bättre förstå 
hur barnen har det. Samtidigt är jag 
medveten om att de har en egen histo-
ria. Deras känslor är inte mina, säger 
Jyotsana och tillägger: 

– Allt jag önskar är att barnen ska ha 
det bra, och att SOS-mammorna ska 
känna sig lugna och trygga i sin roll. 

Hon går bort till ett foto på väggen 
och pekar på två av flickorna som syns 
på bilden. Det är de SOS-systrarna som 
står henne närmast. Bägge har idag 
arbete och egna familjer. Vid stora hög-
tider ser de alltid till att träffas, men de 
ses också när alla i den gamla syskon-
skaran från barnbyn har återträffar.  
Jyotsana firar dessutom alla högtider 
och födelsedagar med sin egen biolo-
giska familj; maken och döttrarna. 

– Min dotter säger att hon har många 
mormödrar. Och det stämmer ju, skrat-
tar Jyotsana. 

För historien om Jyotsana handlar 
också om en återförening med den bio-
logiska mamman, som nu är omgift och 
i en annan situation i livet än den som 
tvingade henne att lämna dottern ifrån 
sig. Mamman är till och med fadder 
till SOS Barnbyar idag. Det märks att 
Jyotsana är stolt. 

– Jag respekterar min mamma. Samti-
digt är jag glad över att ha vuxit upp i 
en SOS-familj. Om jag inte kommit hit 
hade jag troligtvis blivit bortgift som 
13–14-åring och inte kunnat utbilda 
mig, säger Jyotsana. Hon är säker på 
sin sak: 

– Mitt starkaste band är det jag har 
till min SOS-mamma. Det var hon som 
var mitt stöd när jag växte upp. 

Kanchu Regmi bor fortfarande kvar i 
barnbyn, i ett av husen som är avsett för 
pensionerade SOS-mammor. Jyotsana 
besöker henne ofta. 

– Hon har gett mig allt. SOS Barnby-
ar finns i mitt blod, och för mig är SOS 
Barnbyar kärlek, säger Jyotsana. ● 

Min personliga erfarenhet och utbildning hjälpte mig att bättre 
förstå hur barnen har det. Samtidigt är jag medveten om att 
de har sin egen historia. Deras känslor är inte mina.

derna har positiva samhällseffekter. 
Rapporten visar att för varje investerad 
euro, ger SOS-programmen fem euro 
tillbaka till samhället. 

Enkla, konkreta åtgärder, bra uppfölj-
ning och ett omfattande stöd gör barn 
och vuxna kapabla att lyfta sig ur fat-
tigdomen. De blir familjer som klarar av 
att bygga nätverk i lokalsamhället, och 
inte minst – som kan ge sina barn en 
trygg barndom och möjlighet till att bli 
vuxna som själva kan bidra till samhäl-
let. Något som man inom SOS Barnbyar 
brukar benämna Omsorgseffekten.  

De goda resultaten av 70 års arbete 
hade inte varit möjliga utan faddrar, 
frivilliga, samarbetspartners och andra 
som engagerar sig för barnen. Med 
gemensamma krafter får fler barn 
en stabil uppväxt och möjlighet att 
utveckla sin fulla potential. 

ROLLERNA BYTTES
Jyotsana rådfrågade sin SOS-mamma 
innan hon tackade ja till jobbet i barn- 
byn. Då var hon 23 år gammal. Plöts-
ligt var det hennes tur att vara den 
vuxna. Den som både stöttar barnen 
och som vägleder SOS-föräldrarna. 
Idag är hon anställd som assisterande 

Här går god omsorg från en 
generation till en annan: från 
SOS-mamman Kanchu till Jyotsana 
och nu till hennes egen dotter. 
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To SOS Children’s Villages
Thank you. I do not know where to start, or end, in expressing how grateful 
I am to you. I came here as a confused child who had just lost the one 
person who meant the world to me and my sense of hope. I was excited 
about coming here because I was promised a better life, one which was full 
of possibilities. At that time, I did not truly understand what this meant, but 
knew that I would not have to go to bed hungry, or think about where my 
next meal would come from, as my mother who used to provide for us had 
passed and life at home had become unbearable. 

I am thankful to you for having created a safe home for me and taking 
away all the fears I had in life before SOS. You took away my nightmares 
and turned them into live dreams which I have up to this moment, managed 
to fulfil, and continue to dream. 

I cannot say that I have not had challenges, but I can confidently say that 
because of what you stand for, and the parents that you have provided me 
with: our mothers, the community; our parents in the office etc, I have been 
able to overcome these challenges. 

In this, I stand as evidence that the work that you do, together with the 
parents that you have provided us with, is not in vain. There are so many of 
them and I cannot begin to mention them by name. However, I would like 
to make a special mention of my Mom in the village. I have seen so much 
love and continue to see so much love from her and I am very grateful to have 
someone like her in my life. Thank you ma. 

I am thankful because you have provided me with so many opportunities 
to realise my dreams. I am thankful because today I pride myself of belong-
ing to a loving family because of you, SOS. I am thankful because I will 
always be an SOS child and have a family, not only in the village but the 
entire country, continent and the world. 

I am grateful because you have equipped me with enough skills to face 
the world head on, and have the confidence that I will succeed. It is my 
prayer that you will continue to show so much love and kindness to those 
before and after me, that they will seize every opportunity that you make 
available to them and realise their dreams. 

Thank you. 
With Love, a former beneficiary 

Brev som mottogs 25 januari 2019 från en kvinna som växte upp i en av barnbyarna i Sydafrika.
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 • ELFENBENSKUSTEN 

En trygg uppväxt i generationer
Raphaël Adou, född 1962, var den första generationens  
barn som växte upp i SOS Barnbyar Elfenbenskusten.  
Hans mamma kom från Elfenbenskusten och pappan,  
som han aldrig träffat, kom från Europa. På grund av  
Raphaëls dubbla härkomst blev han aldrig erkänd av  
mammans familj så hon kunde inte ta hand om honom. 

– Min uppväxt i barnbyn gjorde att jag ville ha egna barn  
att ta hand om, på samma varma sätt som jag togs om hand. Min SOS-
mamma gjorde ett stort intryck på mig. Jag hade aldrig upplevt den 
typen av kärlek tidigare, berättar Raphaël.



Trygghet  
skapar framtid

I 70 år har SOS Barnbyar arbetat för varje barns rätt till en trygg uppväxt.  
Men vi vill ge barn mer än trygghet och ett sammanhang.  

Vi vill ge barn egenmakt och mod. Vi vill ge barn möjligheten  
att få vara barn. Tack vare vårt långsiktiga arbete i 136 länder  
tillåts fler barn växa upp till starka och självständiga vuxna.  

Vi ger oss inte och arbetar ständigt för att hitta nya,  
innovativa lösningar för att säkra barns nutid och framtid. 

Det gör skillnad för generationer framåt. 
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