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lokol ayakae på syv måneder blev født i kenyas turkana-provins, da 
sultkatastrofen var på sit højeste sidste år. Siden hun var spæd, er 
hun blevet målt og vejet af UNICEFs mobile sundhedsteams, der flere 
gange om ugen rykker ud til de sværest tilgængelige områder for at 
hjælpe de børn, der ikke ellers ville få hjælp.



Steen M. Andersen 

Generalsekretær

UNICEF Danmark

 hjÆlPEN
       NYttEr
En årsrapport er altid fyldt med regnskabstal. 
det gælder også UNICEF danmarks, og tallene er 
heldigvis gode. men selv de flotteste regnskabs-
tal kan aldrig konkurrere med de allervigtigste 
tal for UNICEF: hvor mange børn overlever? går 
det den rigtige vej med vores udviklings- og nød-
hjælpsarbejde? 

SvARET ER ET STORT OG RUNGENDE JA!
I løbet af den sidste snes år er antallet af børn, der dør inden  

deres fem-års fødselsdag, faldet med hele 35 procent. I 

1990 døde 88 ud af 1.000 børn. I 2010, som er året med de 

nyeste tal UNICEF har, var tallet faldet til 57.

Det er imponerende og meget glædelige tal, for de er bevis  

på, at udviklingsarbejdet nytter. Men hvad så med nød-

hjælpsarbejdet ved de store katastrofer – som for eksempel 

hungersnøden på Afrikas Horn i 2011?

I januar i år havde jeg lejlighed til at besøge et af de aller-

hårdest ramte områder, nemlig Turkana-provinsen i det 

nordlige Kenya. Jeg besøgte en lille UNICEF-støttet sund-

hedsklinik i landsbyen Mukutano, som ligger langt fra alting,  

midt i et utroligt fattigt område. Lederen af klinikken,  

Jimmy Loree, fortalte, at på en ’normal’ måned behandlede 

de under 30 børn for alvorlig underernæring. Da hungers-

nøden var på sit højeste, var tallet langt over 80. Men takket  

være nødhjælpen nærmede tallet sig nu igen sit oprinde-

lige niveau. I hele den store og meget fattige provins viste 

UNICEFs opgørelser, at antallet af alvorligt underernærede  

børn var faldet fra 37 til 13 procent i 2011. Så jo, nød-

hjælpen virker.

I UNICEF Danmark samlede vi mere end 29 millioner  

kroner ind til denne katastrofe. Så danskerne har i høj grad 

været med til at redde børnene fra at dø af underernæring, 

ligesom danskerne gennem den generelle støtte til UNICEF  

Danmark er med til at sikre den flotte fremgang for børn 

under fem år. Jeg vil godt benytte lejligheden til at sige en 

stor og varm tak til alle, som gennem UNICEF har været 

med til at sikre ikke bare overlevelse, men også udvikling 

for nogle af de værst stillede børn her på kloden.

Men der er stadig årligt 7,6 millioner børn i verden, som 

ikke når at fylde fem år. De dør af årsager, som de ikke ville 

være døde af, hvis de levede i Danmark. Og selv i lande  

med generelt flotte statistikker er der ofte stadig børn, 

som tilhører en meget svag gruppe, som er svære at nå 

frem til i de fjernest liggende landsbyer eller i storbyernes 

slumområder. I stadigt stigende omfang når UNICEF ud 

til disse børn. For UNICEF er som verdens største børne-

organisation altid til stede, både når katastrofen rammer og 

i hverdagen. Og UNICEF arbejder både i de hårdest ramte 

og svært tilgænge lige områder og på regeringskontorerne. 

For et arbejde for børn i nød er ikke komplet, hvis der ikke 

både arbejdes med konkrete projekter, men også med lov-

givning, tildeling af penge gennem påvirkning af statslige 

budgetter, profes sionel opfølgning og evaluering af, om 

arbejdet virker.

UNICEF gør en forskel for millioner af børn. Og som bidrag-

yder til UNICEF er du med til at sikre det arbejde, som i 

bogstaveligste forstand kan betyde forskellen mellem liv 

og død for disse børn.
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   UNICEF 
     GIVER BØRN
EN NY CHANCE I LIVET

UNICEF er verdens største børneorganisation. Vores ene

ste formål er at hjælpe børn. Og ingen anden organisation 

har opnået og medvirket til så store forandringer for børn. 

For 25 år siden blev kun 10 procent af verdens børn vacci

neret mod livstruende sygdomme. I dag er mere end 80 

procent af børnene beskyttet mod de fire mest almindelige  

sygdomme, og det redder hvert år livet for mellem to og 

tre millioner børn under fem år. Den indsats har UNICEF 

stået i spidsenfor gennem alle årene. Og i dag leverer vi 

blandt andet vacciner til 58 procent af verdens børn. 

Vi mener, at alle børn har ret til at overleve, udvikle sig, 

blive hørt og få et godt liv – uanset hvem de er, og hvor de 

bor. Derfor er vi med i alle faser af barnets liv. Vi hjælper  

små børn med at overleve ved at beskytte dem mod syg

domme som malaria og mæslinger og ved at behandle 

dem for underernæring. Vi sørger for, at større børn  

kommer i skole. Og vi beskytter unge mod at blive udnyt

tet og udsat for overgreb. 

UNICEF har medarbejdere i mere end 150 af verdens  

fattigste lande. Her samarbejder vi tæt med lokalsam

fund, andre organisationer, lokale partnere og regeringer 

for at hjælpe flest mulige børn i nød. Og vi sørger for, at 

de børn, som har det største behov, også får den højeste 

prioritet. Som den eneste børneorganisation med et FN

mandat i ryggen har vi en unik adgang til regeringerne i 

alle de lande, vi arbejder i. Vi taler med politiske ledere 

og ministre om børns forhold – og de lytter og handler 

på vores råd. 

Børn har overraskende mange ressourcer, men alt for 

ofte må de kæmpe med udfordringer, der ikke burde  

eksistere. Hver dag knokler 13.000 UNICEFmedarbejdere,  

så millioner af børn som Aden og Zamzama kan få den 

hjælpende hånd, der gør dem i stand til at overvinde for

hindringerne  og sikre sig en ny chance i livet.

Aden fra Somalia var tæt på at dø af underernæring, men fik behandling 
i tide. Zamzama fra Afghanistan kom i skole og drømmer om at blive 
lærer. Aden og Zamzama er blot to ud af mange millioner børn, som i 
2011 fik en ny chance i livet med UNICEFs hjælp.

Årsberetning 2011  ·  Om UNICEF6

DERFOR ER VI MED I ALLE FASER 
       AF BARNETS LIV



  FLERE
    BØRN  
OVERLEVER

Hver dag dør knap 21.000 børn under fem år. Sygdomme 

som mæslinger, lungebetændelse, diarré, malaria og aids 

bærer en stor del af skylden. Vi ved også, at underernæring 

og mangel på rent vand og sanitet bidrager til halvdelen af 

dødsfaldene. Det er alt sammen noget, vi kan forhindre 

med enkle midler som vaccination, medicin, ernæringstil

skud og rent vand. Og det kan sagtens lade sig gøre. Si

den 1960 er det lykkedes at nedbringe antallet af børn, der 

dør, med 62 procent. Og den største fremgang er faktisk  

opnået inden for de seneste år.

Hvert år overlever stadig flere børn. Siden 1960 er antallet af børn, der 
dør inden fem års alderen, faldet med hele 62 procent.



Hver dag mister knap 21.000 børn livet. Vi kender årsagerne til, at  
børnene dør. Og vi ved nøjagtig, hvad der skal til for at forhindre det.

Årsberetning 2011  ·  Børns overlevelse8

Som verdens største børneorganisation spiller UNICEF 

en ledende rolle i kampen for at hjælpe flest mulige børn 

med at overleve. I mere end 150 af verdens fattigste lande 

sætter vi ind fra alle sider med de mest effektive metoder. 

Vi hjælper regeringerne med at udvikle tekniske og økono-

miske løsninger. Vi leverer medicin og andre nødvendige 

forsyninger. Og vi uddanner sundhedsmedarbejdere og 

skaber netværk mellem vigtige aktører som universiteter, 

forskningscentre, ministerier, hjælpeorganisationer og 

virksomheder. 

vaccination redder hvert år mellem to og tre millioner 

børns liv. UNICEF overbeviser regeringerne om at investere  

i vaccination. Vi leverer vacciner og udstyr, og vi hjælper 

sundheds myndighederne med at planlægge og gennem-

føre vacci nationsaktiviteter, der når alle børn – også i svært 

tilgængelige områder. 

Sikre fødsler redder livet for både mødre og spædbørn. 

UNICEF leverer jordemoderudstyr og uddanner lokale 

sund hedsmedarbejdere til at assistere ved fødsler. Vi sør-

ErNÆrINg
     EFFEktIv 
ForEbYggElSE

SIkrE FødSlEr

vaCCINatIoN

UNICEF SÆttEr INd  
       Fra allE SIdEr  
  mEd dE mESt  
    EFFEktIvE mEtodEr

SÅdaN hjÆlPEr
       vI børN 
   mEd at ovErlEvE
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ger for, at gravide kvinder får adgang til jævnlige under-

søgelser, og at de bliver beskyttet mod sygdomme, som 

er farlige for mor og barn under graviditeten. 

Effektiv forebyggelse kan forhindre de fleste dødsfald 

blandt børn. UNICEF forebygger spredning af diarré og  

andre smitsomme sygdomme ved at skabe adgang til rent 

vand og ordentlig sanitet. Vi uddeler myggenet til beskyt-

telse mod malaria og sørger for rådgivning og medicin til 

hiv-smittede gravide kvinder, så de ikke overfører hiv-virus 

til deres børn. 

Ernæring har ofte stor betydning for, om et barn over-

lever et sygdomsforløb. UNICEF støtter ernæringscentre,  

som overvåger og behandler underernærede børn. Vi  

leverer livsvigtige tilskud af jod, zink, jern og a-vitamin, og vi 

oplyser om, at amning giver nyfødte den bedste start i livet. 

Sundhedstjek er en effektiv måde at forebygge og op-

dage sygdomme i tide. I mange lande organiserer UNICEF  

sammen med sundhedsmyndigheder og lokalsamfund 

sundhedsdage, hvor børnene bliver vaccineret, målt, vejet  

og undersøgt. 

adgang til lægehjælp er afgørende, 

når sygdom pludselig rammer. UNICEF 

støtter lokale sundhedscentre og uddanner sundhedsmed-

arbejdere. Vi leverer også hospitalsudstyr og medicin. 

oplysning kan også redde børns liv. Vi gennemfører  

oplysningskampagner om hygiejne, malaria, hiv/aids, rent 

vand, amning; kort sagt om alt, hvor viden skaber sund-

hed og forebygger sygdom. 

kapacitetsopbygning ruster landene bedre til at be-

kæmpe børnedødelighed på alle fronter. UNICEF uddanner  

flere medarbejdere inden for sundhed og ernæring. Vi 

hjælper myndighederne med at forbedre og overvåge 

sundhedssystemerne, og vi opfordrer landenes regerin-

ger til at udvide sundhedsbudgetterne. 

kaPaCItEtSoPbYgNINg 
oPlYSNINg
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I 2011 lancerede UNICEF danmark en 
kampagne for at samle ind til børns 
overlevelse. kampagnen hedder gI’ 
oS 5, fordi målet er, at flere børn skal 
over leve de første fem år. Så er de 
nemlig blevet stærkere nok til at mod-
stå de fleste livstruende sygdomme. 
gI’ oS 5 kampagnen opfordrer dan-
skerne til at støtte  UNICEFs kamp for 
børns over levelse med bidrag og ved 
at sprede budskabet – for eksempel på  
sociale medier.
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NÅr FEm År
     Er EN
  EvIghEd

Årsberetning 2011  ·  Børns overlevelse10

I landsbyen Ndomete mødte jeg blandt andet en ud-
mattet far, der ventede med sin søn i armene uden 
for en lokal lægeklinik. 15 kilometer havde han båret 
sin søn, der var dødeligt syg af malaria. En virkelig-
hed for alt for mange forældre og deres børn.

dødeligheden blandt børn i den Centralafrikanske  

republik er en af de højeste i verden. For hver  

tusinde børn, der bliver født i det ekstremt fattige 

land, dør 159 inden, de når deres fem års fødsels-

dag. 

derfor er UNICEF massivt til stede i landet for at 

forbedre børnenes overlevelsesmuligheder. Under 

min to uger lange reportagerejse gennem det for-

armede land så jeg blandt andet UNICEFs udde-

ling af myggenet og uddannelse af sundhedsmed-

arbejdere på små sundhedsklinikker, som UNICEF 

har været med til at bygge. 

Indsatsen er enorm – men også udfordrende. 

transport over lange afstande i ofte ufremkom-

melige områder tager tid, men hjælpen kommer 

frem! og den er ofte forskellen mellem liv og død 

for de mest udsatte – de børn, der håber at blive 

ældre end fem år.

rundt om i verden dør alt for mange børn, inden de fylder fem år. 
den prisbelønnede danske fotograf, jan grarup, der blandt andet 
arbejder for New York times, har besøgt den Centralafrikanske  
republik for at dokumentere børns kamp for overlevelse. her  
fortæller han om sine indtryk fra rejsen.
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Indbyggerne i Ndomete går til landsbyens 

eneste vandforsyning for at hente drikkevand,  

vaske tøj og forberede maden. UNICEF arbej-

der hårdt på at sikre adgang til rent vand for de 

mange landsbyboere, der ellers ville være nødt 

til at hente forurenet vand i junglen. 

En underernæret pige på et hospital i byen Sibut.

Et-årige david arambi er død på det lokale hos-
pital efter at have været syg i fem dage med 
mala ria. david er det andet barn, som moderen 
(th) og resten af familien mister på grund af ma-
laria. I alt for mange tilfælde dør børnene inden, 
de når frem til de små klinikker og hospitaler. 

En tavle på en lægeklinik i en lille landsby cirka 60 

kilometer uden for byen kaga bandoro fortæller om 

underernæring. klinikken prøver at hjælpe beboerne 

i et område, hvor dødeligheden er ekstremt høj.
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BØRN RAMT AF
      SULTKATASTROFE  
   I ØSTAFRIKA  

En tre-årig pige 

ankom til Jimmy 

Lorees sund-

hedsklinik sid-

ste år. Hun var 

ved at blive blind, og alle troede, det 

var en øjeninfektion. ”Men jeg vejede hende, og vægten 

viste kun 5,5 kilo. Pigen var ved at blive blind, fordi hun 

var så underer næret,” fortæller Jimmy Loree, der er over-

sygeplejerske på en UNICEF-støttet sundhedsklinik i det 

nordlige Kenya.

OVER 700.000 BØRN I LIVSFARE
Jimmy Loree var en af mange ildsjæle, der fra morgen til 

aften kæmpede for at redde liv under den værste tørke i 

60 år på Afrikas Horn. 13 millioner mennesker i Etiopien, 

Kenya, Somalia og Djibouti manglede mad, vand og medi-

cin. Over 700.000 børn var så alvorligt underernærede, 

at deres overlevelse afhang af, hvor hurtigt de fik hjælp. 

UNICEF arbejdede på højtryk i de tørkeramte områder 

med at behandle de akut underernærede børn, forebygge  

epidemier via hygiejneprogrammer og vaccinationer og 

give befolkningen adgang til rent vand.  

ARBEJDET FORTSÆTTER
Den tre-årige pige, hvis skæbne havnede i Jimmy Lorees 

hænder, var heldig. I dag kan hun se på begge øjne og har 

det godt. Heldigvis kan UNICEF fortælle mange lignende 

succeshistorier, men det betyder ikke, at der er droslet ned 

for hjælpearbejdet på Afrikas Horn. Millioner af mennesker 

har stadig brug for basal nødhjælp, og UNICEF investerer  

massivt i at ruste befolkningen til kommende tørke-  

perioder, så vi undgår lignende sultkatastrofer – blandt andet  

ved at bore vandhuller og iværksætte flere vaccinations-

kampagner. 

UNDERERNÆREDE BØRN HAR FÅET HJÆLP
Underernæring er stadig en stor udfordring på 
Afrikas Horn, men den massive indsats sidste år 
har betalt sig. 

UNICEF Danmarks generalsekretær, Steen M. Andersen, 

har besøgt den tørkeramte Turkana-region i det nordlige 

Kenya. Her er det med UNICEFs hjælp lykkedes at bringe 

antallet af akut underer-

nærede børn ned fra 37 

til 13 procent i 2011. 

”Jeg var ude med en 

sundhedsklinik, der 

flere gange om ugen 

rykker ud til svært til-

gængelige områder for 

at følge op på de børn, 

der ellers ikke ville få 

hjælp, fordi de har for 

langt til nærmeste 

klinik eller hospital. 

Den slags opsøgende 

arbejde har reddet  

tusindvis af børns 

liv,” siger Steen 

M. Andersen.

Den værste tørke i 60 år på Afrikas Horn udvik-
lede sig til den største humanitære katastrofe i 
nyere tid. 

Årsberetning 2011  ·  Sultkatastrofe Østafrika12
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EtIoPIEN  
     var  
   ForbErEdt

”Jeg kørte ad bittesmå veje, der var så øde, at jeg tænkte: 

Her kommer da aldrig nogen mennesker. Men selv her 

var der opstillet sundhedsposter,” fortæller Malene Kamp  

Jensen, der til daglig arbejder for UNICEF i New York. Under  

sult katastrofen sidste år var hun udsendt til Etiopien, hvor 

hun så, hvor stor en forskel det gjorde, at landet gennem 

mange år har opbygget et sikkerhedsnet, der opfanger de 

svageste.

”Når mødre for eksempel kunne se, at deres børn var ved 

at blive alvorligt underernærede, så kunne de hurtigt få 

hjælp på en af de omkring 8000 sundhedsposter, der var 

stillet op rundt omkring. Modsat andre steder, hvor mødre 

måtte gå i tre-fire dage for at nå frem til en sundhedsklinik 

og derfor ventede til sidste øjeblik – hvor det ofte var for 

sent,” fortæller Malene Kamp Jensen.

HUNGERSNØD – ALDRIG IGEN
Etiopien var det land på Afrikas Horn, der var hårdest ramt 

af tørken. 4,56 millioner mennesker var i akut mangel på 

mad og vand. Men konsekvenserne af tørken var ikke så 

store, som de kunne have været. ”Etiopiens regering har 

det sådan, at den hungersnød vi så i 80’erne, den må  

aldrig ske igen. Så selv om sikkerhedsnettet blev presset 

til sit yderste sidste år, tør jeg slet ikke tænke på, hvordan 

det var gået, hvis vi ikke havde haft det,” siger Malene 

Kamp Jensen.

Erfaringerne fra Etiopien bliver brugt flittigt i UNICEFs 

arbejde med at forebygge nye sultkatastrofer. Udover 

hurtig hjælp på sundhedsposter viser erfaringen, at det 

redder liv, når sundhedshjælpere går fra hus til hus for at 

måle og veje børn. De vejleder også mødrene i, hvordan de 

kan skaffe mad, selvom alle dyrene er døde. 

”De mange penge, vi fik til hjælpearbejdet sidste år, betød, 

at UNICEF kunne lave endnu flere sundhedsposter og ud-

danne endnu flere sundhedshjælpere. Jeg var simpelthen 

så stolt af at være dansker, da jeg så, hvor mange penge vi 

fik fra Danmark. De penge betød alverden,” siger Malene 

Kamp Jensen.

Tusindvis af børn overlevede tørken sidste år, fordi Etiopien  
med UNICEFs hjælp havde forberedt sig på en mulig sultkatastrofe. 

       jEg var SImPElthEN 
   SÅ Stolt aF  at vÆrE daNSkEr,
da jEg SÅ, hvor maNgE PENgE 
              vI FIk Fra daNmark
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FlErE daNSkErE
      StøttEr  
  vErdENS børN

I 2011 fortsatte danskerne den 
massive støtte til UNICEFs arbejde  
for verdens børn. Samlet støttede 
befolkningen UNICEF med 155,6 
milli oner kroner, hvilket er det 
næststørste bidrag til UNICEF  
nogensinde. 

U
N

IC
E

F/
N

Y
H

Q
20

11
-0

14
6/

A
ss

el
in



AKUT OG LANGSIGTET STØTTE
Den enorme støtte går både til UNICEFs akutte katastrofeindsats og 

de langsigtede udviklingsprojekter. Da katastrofen ramte Østafrika i 

sommeren 2011, var danskerne hurtige til at udvise gavmildhed og 

støtte til de tusindvis af livstruede børn. Inden for kort tid blev der 

indsamlet mere end 29 millioner kroner. Det gjorde UNICEF i stand til 

hurtigt at sætte ind med livsvigtig nødhjælp til tusindvis af børn ramt 

af katastrofen. 

UNICEF er taknemmelig for al støtte, men sætter særligt  

pris på de faste private bidrag, der gives hver måned af 

flere end 61.000 danskere, hvilket er flere end nogen-

sinde før. Det udgør 86 millioner kroner af den samlede 

støtte. Den støtte er ekstra værdifuld, fordi den giver  

UNICEF frie hænder til at vurdere, hvor behovene er størst 

og styrke det langsigtede arbejde for de mest udsatte og 

ofte oversete børn.

KAJ vED, HvOR LIDT DER SKAL TIL
Alle UNICEFs faste bidragydere har hver deres personlige 

årsager til at støtte arbejdet for verdens børn. En af dem 

er Kaj Julin fra Randers, der skrev følgende kommentar på 

UNICEF Danmarks Facebook side: "Jeg støtter Unicef dk 

hver måned. Jeg har arbejdet tre år i Zambia det meste af 

tiden "far out in the bush", så jeg ved, hvad god hjælp til 

bl.a. børn betyder."

Det var især kontakten med flygtninge fra Mozambique, 

der berørte ham og har været medvirkende til, at han nu 

hver måned støtter UNICEFs arbejde. ”Jeg oplevede, hvor 

lidt der skulle til. En blyant og et kladdehæfte var nok til, at 

børnene kunne komme i gang med en uddannelse,” siger 

Kaj Julin.

danskerne, og især virksomheder, har taget verdens-
gaver som støtteform til sig. Flere og flere virksomheder 
viser deres sociale ansvar ved at give medarbejderne 
verdensgaver, der så bliver sendt fra UNICEFs lager til 
børn i 56 lande. I 2011 var gaven ’vacciner til 62 børn’ 
den mest populære. læs mere på verdensgaver.dk

vErdENSgavEr
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  glImt Fra  
UNICEFS arbEjdE  
                 I 2011

UgaNda. Pigerne udkæmper en intens finale 
i netball i byen kotido, som ligger i karamoja-
regionen i det nordøstlige Uganda. her bruger  
UNICEF sport til at motivere børnene til at 
komme i skole – og ikke mindst til at blive i 
skolen. Projektet ”Sports for life” er støttet 
af daNIda og børnenes Ulandskalender og 
har siden starten af 2009 haft succes med at 
få mange flere børn i skole i den ekstremt 
fattige region, hvor der ikke er tradition for 
skolegang.

PErU. Ét-årige luis og hans mor, maria, tilhører et af de oprindelige folk, som 
lever i andes-bjergene. børn af oprindelige folk oplever stadigvæk høj grad af 
ulighed. For eksempel er det kun hvert tredje barn af oprindelige folk, som går i 
skole. I samarbejde med regeringen hjælper UNICEF børnene i skole og sørger 
for, at de får adgang til sundhedssystemet. UNICEF arbejder også med at sikre, 
at børn af oprindelige folk får en fødselsattest, så de bliver officielt registrerede 
som borgere i landet.

aFghaNIStaN. I byen jalalabad sætter en vaccinations-
medarbejder et tegn på døren for at markere, at familiens 
børn er blevet vaccineret mod polio. I løbet af få dage blev 
3,2 millioner afghanske børn under fem år vaccineret mod 
den frygtede sygdom. Siden 1988 er antallet af poliotil-
fælde faldet med mere end 99 procent verden over takket 
være massive og vedholdende vaccinationskampagner fra  
UNICEF og partnere. afghanistan er et af de fire lande, hvor 
sygdommen stadig bryder ud med mellemrum.

Årsberetning 2011  ·  Glimt fra UNICEFs arbejde i 201116
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SamarbEjdE. Når katastrofen pludselig rammer, samarbejder 
UNICEF altid med de internationale og lokale hjælpeorganisationer, 
der også arbejder i området. På den måde sikrer vi, at nødhjælpen 
bliver organiseret så effektivt som muligt og kommer flest mulige 
mennesker til gavn. også i vores mere langsigtede udviklings-
arbejde er samarbejdet med vores partnere afgørende. derfor har 
vi et nært samarbejde med landenes regeringer, myndigheder,  
organisationer og civilsamfund – både nationalt og lokalt.

ZambIa er et af de lande, som er hårdest ramt af klima-
forandringer. voldsomme regnskyl skaber jævnligt over-
svømmelser, der blandt andet går ud over børnenes 
muligheder for at gå i skole. UNICEF støtter projektet  
Unite4Climate, hvor børn og unge går forrest i kampen 
mod konsekvenserne af klima forandringerne. de unge 
klima ambassadører er mellem 12 og 18 år, og de har blandt 
andet overtalt politikere og skolemyndigheder til at støtte 
etable ringen af den første ’flydende’ skole. Skolen er under 
udvikling og skal bygges af materialer, der for eksempel kan 
holde skolen oven vande, når området er oversvømmet.
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to drenge krydser 
en flod i Pakistan i 
en stor stålgryde.
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  vIrkSomhEdEr
       StøttEr 
børNS rEttIghEdEr 

Med nye retningslinjer og værktøjer kan virksomheder være 
med til at støtte og respektere børns rettigheder. 

Årsberetning 2011  ·  Virksomhedssamarbejde18

Children’s Rights and Business Principles 

blev færdigudviklet i 2011 af UNICEF i 

samarbejde med Red Barnet og FNs 

Global Compact. Med baggrund i 

principperne er der udviklet let 

tilgængelige retnings linjer og 

værktøjer, så virksomheder  

kan finde ud af, hvor de 

står i forhold til CSR med 

fokus på børnerettig-

heder. Processen vil 

gøre virksomhederne 

i stand til at prioritere, 

hvordan principperne 

kan indgå i den over-

ordnede CSR strategi.

Når virksomheder ud-

viser respekt og støtte 

til børns rettig heder, er 

de ikke bare med til at for-

hindre overgreb på børn. De 

er også med til at skabe stær-

ke og veluddannede samfund,  

der er grundlæggende for stabile  

og bæredygtige markeder. Desuden  

kan det også bidrage til at styrke virk-

somheders omdømme, fastholde og til-

trække medarbejdere og generelt styrke mar-

kedspositionen.

thE CommUNItY & thE ENvIroNm
ENt

PrINCIPlE 2
Child labour

PrINCIPlE 3
Young workers,  

parents & caregivers

PrINCIPlE 4
Child protection  

& safety

PrINCIPlE 5
Products &  

services

PrINCIPlE 6
Marketing &  
advertising

PrINCIPlE 7
Environment

& land

PrINCIPlE 8
Security

PrINCIPlE 9
Emergencies
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PrINCIPlE 1
Child Rights
Integration

PrINCIPlE 10
Community &  

government efforts
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UNICEF har gennem mange år arbejdet sam-

men med virksomheder på flere niveauer. Lige 

fra faste årlige bidrag fra vores erhvervspartne-

re til mere inte grerede partnerskaber. 

Et eksempel er samarbejdet med H&M. Virk-

somheden har tilkendegivet, at den gerne vil 

være en del af katastrofeberedskabet. Da ka-

tastrofen ramte Østafrika i 2011, kom hjæl-

pen prompte. I H&Ms 72 butikker fik kunder-

ne mulighed for at runde beløbet på deres 

tøjindkøb op til støtte for de katastroferamte 

børn. ”Vi er stolte af, at vi sammen med vo-

res kunder har været med til at hjælpe børnene 

i Østafrika," siger H&Ms danske direktør Christel 

Friis- Mikkelsen. Initiativet gav mere end en halv 

million kroner til UNICEFs katastrofearbejde. 

I 2011 rundede By Malene Birgers støtte til UNI-

CEF tre milli oner kroner. Designer Malene Birger 

har gennem syv år været UNICEF Ambassadør. I 

den egenskab besøgte hun i 2011 Togo for at se, 

hvordan hendes engagement er med til at give børn 

i landet en bedre fremtid.

    ”WE arE Not thE SoUrCES oF ProblEmS;
WE arE thE rESoUrCES that arE NEEdEd to SolvE thEm.
        WE arE Not ExPENSES; WE arE INvEStmENtS. 
                    WE arE Not jUSt YoUNg PEoPlE; 
           WE arE PEoPlE aNd CItIZENS oF thIS World.”

Et budskab fra børnene på FNs børnetopmøde  “A World Fit for Children” 5.-7. maj 2002, New York.
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højdEPUNktEr  
     Fra arbEjdEt
   I daNmark

UNICEF Danmarks protektor, 

Grevinde Alexandra, deltager 

ved den officielle åbning af 

Randers som årets UNICEF 

By. Byen samler 1,3 millioner 

kroner ind til udsatte børn  

i Uganda.

Danskerne donerer over 

87 millioner kroner til 

Danmarks Indsamling. 

UNICEFs andel af  

pengene bruges delvist 

på projektet ’Brothers  

for life’ i Zambia.

UNICEF Danmark byder  

velkommen til to nye ambassa-

dører: Rune Klan og Birthe 

Kjær. ”Det er altid rart at 

kunne gøre noget i en god 

sags tjeneste, og det vil jeg 

gerne gøre sammen med 

UNICEF," siger Birthe Kjær.

Den 5. juni er der Kids for Kids  

koncert og sommeraktiviteter til  

fordel for UNICEF på Vedbæk Skole. 

Alle indtægter fra billetsalget går  

til at genopbygge skoler i det  

orkanhærgede Madagaskar.

Årsberetning 2011  ·  UNICEF i Danmark20
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UNICEF Danmark skyder 

kampagnen GI’ OS 5 

i gang ved, at medar-

bejdere og frivillige 

går på gaden og giver 

’high-fives’ til tilfældige 

forbipasserende.

DR1 og TV 2 går sammen om indsamlingsshowet 

’Afrika NU!’, der afholdes på UNICEFs verdenslager 

i Frihavnen. Showet ender med at indsamle 110 mil-

lioner kroner til nødhjælpsarbejdet på Afrikas Horn. 

UNICEFs samar-

bejdspartner Peter 

Larsens Kaffe star-

ter salg af udvalgt 

kaffeprodukt med 

donation for hver 

solgt pose.

Mange skoler vælger at 

kombinere skolernes mo-

tionsdag med UNICEFs 

Moveathon – en aktivitet, 

hvor elever gennem leg 

og sport kan samle penge 

ind til børn i verdens fattig-

ste lande.

’Dancing for UNICEF’ byder på dans i verdensklasse på Det Konge-

lige Teater til fordel for UNICEF. ’Økonomisk set er vi ikke rige,  

men vi er rige på vores kunst, og med dansen som drivkraft har  

vi sat os for at gøre en forskel,’ siger Sebastian Kloborg – en af  

de to balletdansere, der fik ideen til forestillingen.

NovEmbEr

SEPtEmbEr

oktobEr

– børn hjælper børn

– børn hjælper børn

MOVEATHON
MOVEATHON

jUNI

Hertugen og Hertug-

inden af Cambridge og 

det danske kronprins-

par besøger UNICEFs 

verdenslager for at 

sætte fornyet fokus 

på krisen på Afrikas 

Horn. 

NovEmbEr

aUgUSt

Følg med i vores arbejde på www.facebook.com/unicefdanmark 
og https://twitter.com/UNICEF_Danmark

UNICEF daNmark
    PÅ FaCEbook og tWIttEr
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  tak 
For StøttEN 

En stor og dybfølt tak til alle, der i 2011 hjalp os med at 

hjælpe børn verden over til en bedre fremtid. Vor protektor,  

Grevinde Alexandra af Frederiksborg, medlemsorgani-

sationer, lokalafdelinger, frivillige i sekretariatet, frivillige 

forhandlere af UNICEFs kort og produkter, medlemmerne 

af præsidiet, bestyrelsen og børneekspertpanelet, UNICEF 

ambassadørerne, medarbejderne i UNICEF Danmark og 

sidst, men ikke mindst, de mange tusinder, som har bidraget  

økonomisk eller på anden vis til vores arbejde. 

STØTTE TIL UNICEF
Den danske stats generelle bidrag til UNICEF var 155 milli-

oner kroner i 2011. Hertil blev UNICEF Supply Division  

bevilget 23 millioner kroner over Finansloven.

Den danske stat støttede UNICEFs humanitære arbejde 

med i alt 70 millioner kroner. Heraf 30 millioner kroner til 

katastrofehjælp på Afrikas Horn, samt 40 millioner kroner 

til UNICEFs humanitære partnerskabsaftale.

Herudover modtog UNICEF i alt bilateral assistance for 

79.249.278 kroner. 

UNICEF Danmark modtog desuden 1.745.000 kroner fra 

U-landskalenderen til unge i Uganda.

Den danske stat finansierede endvidere for 2.988.243  

kroner personelbistand til UNICEF, som blev fordelt på 4 

Junior Professional Officers (JPOs), 

Tusind tak for hjælpen 

Årsberetning 2011  ·  Tak for støtten22

virksomheder: 
All Remove Clean ApS
Atalier Just
Benjamin Media A/S
Bjerrers Bureau Aps
Brøndby IF
Celgene Aps
Computersalg A/S
CORTEXIA
Danmarks Lærerforening
Danske Lægers Vaccinationsservice
Dansk Sygeplejeråd
Designit
Döhler Scandinavia A/S
Epoka Group A/S
eStrategy
Falkonergårdens Gymnasium
Future Navigator
G. Tscherning A/S
Heidi Øland ApS
Hennes & Mauritz
Hotel Sct. Thomas
Hovedstadsafdelingen 
 AHO HTS Arbejdsgiverforeningen
IKEA
Lego A/S  
Leo Pharma A/S

Malerfirma Thage W Nielsen A/S
M-Comp A/S
Nyhavn Rejser A/S
Peter Larsens Kaffe A/S
PFA Pension
Rambøll
R. Færch Plast A/S
Rackhosting.com ApS
Ruzicka
S.C. Studio ApS
SAP Danmark A/S
Simonsen A/S
Swedbank
Tivoli A/S
Wilke Markedsanalyse A/S
Woodbois International ApS

øvrige: 
Anne-Lise Becker
Elever på mange danske skoler 
 og gymnasier
Elsebeth Egholm
Jens Jørgen Spottag
Kids for Kids fonden
Laura Bach  
Laura Bro

Malene Birger
Martin Elley fra Suzumuchi
Michael Kongshaug
Omar Mazuk
Radio 100 FM
Seven Summits Copenhagen
Tirstrup Idrætsefterskole
Thomas Vinterberg
Udenrigsministeriet
Ulrik Birkkjær og Sebastian Kloborg
UNICEF BY Randers (kommune og borgere)

Fonde: 
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Frantz Hoffmanns Mindelegat
Gerda Laustsens Fond
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Skandinavisk Tobakskompani's Gavefond
Bikubenfonden
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
Villum Fonden
Foreningen Roskilde Festival
Ole Kirk's Fond
Familiefonden af den 1. oktober 1975
Danske Banks Fond
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

vI TAKKER FØLGENDE PERSONER, FONDE, LEGATER OG vIRKSOMHEDER FOR ØKONOMISK STØTTE I 2011
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    UNICEF ÅbNEr  
NYt FamIlIE  CENtEr  
        I bUlgarIEN

Familiecenteret lig-

ger i Vidin, og det 

er det første af sin 

slags i Bulgarien. 

UNICEF Danmark og Velux-

fonden støtter projektet, der efter planen 

skal overtages af de lokale myndigheder 

i 2013. Siden 2009 har Vidins indbyggere 

set frem til, at den forladte skole ville blive 

omdannet til et center, der sørger for an-

bragte børn. I åbningstalen sagde grevinde 

Alexandra blandt andet om familiecentrets 

medarbejdere:”Det er godt at se, at der 

allerede er mere end 20 enga gerede med-

arbejdere, der har modtaget uddannelse og 

fortsat vil blive trænet i at tage sig bedst muligt 

af børnene. Man fornemmer det store behov for 

deres hjælp.” Familiecentret ligger i en tid ligere 

skole, og de ansatte skal ikke kun sørge for 

anbragte børn. Centeret skal også forebygge,  

at børn bliver anbragt. Det sker gennem opsø-

gende rådgivning af forældre, der befinder sig i 

en svær situation.

De bulgarske myndigheder vil inden for 15 år 

lukke alle hidtidige børnehjem og erstatte dem 

med familiecentre – som det i Vidin. UNICEF 

Danmark og Velux-fonden støtter Bulgariens 

bestræbelser på at skabe bedre rammer for 

landets udsatte børn. 

I maj 2011 åbnede UNICEF Danmarks 
protektor,Grevinde Alexandra, sammen 
med general sekretær Steen M. Andersen 
et nyt, moderne familiecenter i Bulgarien. 

medlemsorganisationer 
ASF-Dansk Folkehjælp
BUPL - forbundet for pædagoger og klubfolk
Børnehaveklasseforeningen 
Danmarks Lærerforening
Danmarks Retsforbund
Danmarks Socialdemokratiske Ungdom
Dansk Metalarbejderforbund
Dansk Psykolog Forening
Dansk Selskab for Folkesundhed
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Ungdoms Fællesråd
Danske Baptisters Spejderkorps
Dansklærerforeningen
De Grønne Pigespejdere
Den Danske Druideorden
Det Danske Bahaí Samfund
Det Danske Spejderkorps

Det Radikale Venstre
DKIN
FN-Forbundet
FOFs Landsorganisation
HK
Jordemoderforeningen
KFUM-spejderne i Danmark
Københavns Lærerforening
Landsforbundet DUI- LEG og VIRKE
LO i Danmark
LOF’s landsorganisation
OSMTH Danmark
NETOP – netværk for oplysning
Nutidens Kvinder
Rotary i Danmark
Sct. Georgs Gilderne i Danmark 
Socialdemokraterne
Soroptimist International i Danmark

Venstres Landsorganisation
Wizo i Danmark

Æresmedlemmer
Grethe Nedergaard
Kirsten Riesel
Leif Bahn
Mogens Bech-Hansen
Ole Kyed
Ole Sørensen
Torben Wielandt

UNICEF ambassadører
Anders W. Berthelsen
Bakkens Pjerrot
Birthe Kjær
Bubber
Caroline Henderson
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    UNICEF ÅbNEr  
NYt FamIlIE  CENtEr  
        I bUlgarIEN

grøNlaNdSkE UNgE  
     tagEr aNSvar For  
  EgNE rEttIghEdEr

Det foreløbige højdepunkt i samarbejdet 

er NAKUUSA Youth Forum, der fandt sted 

i oktober 2011. NAKUUSA er grønlandsk 

for ’lad os være stærke,’ og den betydning 

beviste 39 unge deltagere fra hele landet. 

De var som repræsen tanter for Grønlands 

børn og unge inviteret fem dage til Ilulis-

sat på den grønlandske vestkyst. 

NAKUUSA Youth Forum var en unik mulig-

hed for, at de unge med egne ord kunne 

fortælle, hvad det gode børneliv i Grønland 

er. NAKUUSA, der støttes af blandt andet 

Bikubenfonden og Dronning Margrethe 

og Prins Henriks Fond, tager afsæt i de 

unge selv og ikke i andres fortolkninger 

af, hvad en god opvækst i Grønland er. På 

programmet var en række 

workshops, hvor de unge 

fik muligheden for at dis-

kutere emner som drømme, 

selvværd og ud dannelse. De 

mange betragtninger udmøn-

tede sig i et slutdokument med 

anbefalinger, der efterfølgende 

blev overrakt til medlem af 

Naalakkersusiut for Familie,  

Kultur, Kirke og Lige- 

stilling, Mimi Karl-

sen. Et af børnenes 

ønsker er større for-

ældreansvar, og det 

er hovedtemaet for 

NAKUUSA i 2012. 

UNICEF Danmark samarbejder med Selv -
styret i Grønland om at styrke børns vilkår  
og rettigheder under navnet NAKUUSA. 

Venstres Landsorganisation
Wizo i Danmark

Æresmedlemmer
Grethe Nedergaard
Kirsten Riesel
Leif Bahn
Mogens Bech-Hansen
Ole Kyed
Ole Sørensen
Torben Wielandt

UNICEF ambassadører
Anders W. Berthelsen
Bakkens Pjerrot
Birthe Kjær
Bubber
Caroline Henderson

Mek Pek
Peter Frödin
Rune Klan 
Sebastian Dorset
Trine Dyrholm

børneekspertpanel
Aallaa Baker Awad
Anton Thorell Steinø
Arne Lindahl
Christine Grevsen
Eva Krarup Hatt
Ingrid Leth
Lea Backes
Line Sander Dreyer
Minna Søe
Noa Jankovic
Ole Kyed

Præsidium
Alexandra, Grevinde af Frederiksborg (Ærespræsident)
Anne Skare Nielsen 
Benedicte Strøm
Christine Wiberg-Lyng
Erwin Lauterbach
Knud Sørensen
Linda Nielsen
Marianne Zibrandtsen
Ove Ullerup 
Sten Scheibye 
Thomas Vinterberg

Sophie Worrall
Susanne Glending
Ziggy Olsen

bestyrelse
Alfred Josefsen, rep. for Roskilde Lokalafdeling 
(formand)
Bettina Vestergaard Andersen, rep. for Soroptimisterne
Christian Stadil, indstillet af bestyrelsen
Nils Kristian Håkansson, rep. for Dansk Sygeplejeråd
Emil Andersen, rep. for Københavns Lokalafdeling
Hanne Meyer, rep. for Esbjerg Lokalafdeling
Helle Dydensborg, rep. for Det Danske Spejderkorps.
Henrik Poulsen, rep. for Danmarks Lærerforening
Kamilla Warberg, indstillet af bestyrelsen 
(næstformand)
Morten Brynskov, rep. for BUPL

NakUUSa 
  "lad oS vÆrE StÆrkE"
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rEgNSkab 2011

Salg af UNICEF kort og produkter 1.658.967 5.598.245

Indsamlingsaktiviteter 149.731.359 152.119.639

Andre bidrag 2.508.862 2.769.770

Finansielle indtægter 1.720.530 1.407.555

Indtægter i alt 155.619.718 161.895.209

Indsamlings- og salgsudgifter 27.201.828 26.156.400

Nettoindtægter i alt 128.417.890 135.738.809

Løn, personale og administration 5.296.564 4.507.388

Øvrige driftsomkostninger

(IT, porto, kontorhold mv.)  1.895.264 2.020.047

Finansielle omkostninger 4.189 1.231

Afskrivninger 87.846 51.944

driftsomkostninger i alt 7.283.863 6.580.610

 

I alt til disposition til UNICEFs formål 121.134.027 129.158.199

 

anvendt til UNICEFs arbejde i andre  

lande – med fokus på følgende områder:  50.916.188 52.956.010

Børns overlevelse og udvikling

Børns uddannelse

Beskyttelse af børn

Børn ramt af aids

Børns rettigheder

UNICEF udvalgte lande: 

Bolivia, børns uddannelse 0 1.932.700

Bulgarien 1.387.308 3.689.985

Cambodia 1.085.571 0

Cameroun 1.978.781 6.436.355

Kenya 2.615.000 0

Libyen 380.786 0

Madagaskar 590.660 1.711.129

Sydafrika 29.533 0

Togo 700.989 1.609.256

Uganda 4.016.325 1.905.058

Vietnam 260.900 0

Zambia 8.958.714 2.223.500

 22.004.567 19.507.983

UNICEF udvalgte temaer:

Beskyttelse af børn 319.411 427.400 

Børn ramt af aids 1.148.504 1.594.397

Børns overlevelse og udvikling 3.118.283 1.780.208

Børns uddannelse 2.092.945 2.543.826

Digital Citizenship & safety (global) 546.900 0

Malaria 796.466 644.606

 8.022.508 6.990.438

UNICEF nødhjælp: 

Afrikas Horn 28.729.289 0

Haiti 0 25.111.036

Kirgisistan 0 1.137.000

Myanmar 153.289 680.507

Pakistan 525.563 11.384.006

 29.408.141 38.312.549

 

I alt anvendt til UNICEFs internationale

udviklings- & nødhjælpsarbejde 110.351.404 117.766.981

UNICEFs oplysnings- samt  

skolearbejde i Danmark  6.256.019 5.891.219

UNICEFs oplysnings- samt

rettighedsarbejde i Grønland 3.026.603 0

I alt anvendt i henhold til 

organisationens formål 119.634.026 123.658.200

Årets resultat 1.500.000 5.500.000

Årets resultat disponeres således:

Overført til formuekonto 1.500.000 3.500.000

Overført til egenkapitalhenlæggelse, 

samarbejdsaftale Grønland 0 2.000.000

 1.500.000 5.500.000

 

 2011 2010  2011 2010

rESUltatoPgørElSE
    For 1. jaNUar - 31. dECEmbEr 2011



Bestyrelse og generalsekretæren har dags dato behandlet 
og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2011 for UNICEF Danmark.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregn-
skabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 
et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af 
organisationens aktiviteter og pengestrømme for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2011.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen  
indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i organi-
sationens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat 
og af organisationens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til Årsmødets godkendelse.
København, den 17. april 2012.

bestyrelse
Alfred Josefsen, formand
Bettina Vestergaard Andersen
Christian Stadil
Emil Andersen
Hanne Meyer
Helle Dydensborg
Henrik Poulsen
Kamilla Warberg, næstformand
Morten Brynskov
Nils Kristian Håkansson

generalsekretær
Steen M. Andersen

aktIvEr  

Inventar 124.366 10.066

IT-udstyr 787.040 996.209

Biler 10.000 30.000

Indretning af lejede lokaler 807.673 365.833

materielle anlægsaktiver i alt 1.729.079 1.402.108

  

beholdning af egne varer 474.328 390.949

 

Andre tilgodehavender 2.836.678 4.767.165

Periodeafgrænsningsposter 7.098.628 5.949.502

tilgodehavender i alt 9.935.306 10.716.667

obligationer 18.926.705 57.793.335

likvide beholdninger 5.531.878 20.769.992

omsætningsaktiver i alt 34.868.217 89.670.943

 

aktiver i alt 36.597.296 91.073.051

PaSSIvEr  

Egenkapital i alt 21.787.716 20.287.716

 

Gæld til UNICEF projekter 5.223.099 65.453.294

Anden gæld 6.115.065 2.623.001

Kreditorer og skyldige omkostninger 3.471.416 2.709.040

 

kortfristet gæld i alt 14.809.581 70.785.335

 

Passiver i alt 36.597.296 91.073.051

 

 2011 2010  2011 2010

lEdElSESPÅtEgNINg

balaNCE
    Pr. 31. dECEmbEr 2011

Den komplette årsrapport inkl. noter, anvendt regn-
skabspraksis og den uafhængige revisors påtegning 
kan downloades fra www.unicef.dk

ÅrSraPPort 2011

UNICEFs samlede indtægter i danmark:

■	 	UNICEFs arbejde for børn: 73,6 %
■	 	Udgifter til indsamling og salg: 21,7 %
■	 Administration: 4,7 %



Ring 90 56 56 19 og støt med 150 kr.

SMS UNICEF til 1231 og støt med 150 kr.

Giro (bidrag): 9541-3420000 

www.unicef.dk

www.verdensgaver.dk

UNICEF blev oprettet i 1946 som FNs børnefond. 

UNICEF arbejder i over 150 af verdens fattige 

lande for at sikre børn en sund og tryg opvækst, 

skolegang og beskyttelse mod vold, udnyttelse 

og aids. I den industrialiserede del af verden har 

UNICEF 36 nationalkomiteer, heriblandt UNICEF 

Danmark, der oplyser om børns vilkår og rettig- 

heder og samler penge ind til UNICEFs hjælpe-

arbejde for verdens børn. UNICEFs arbejde er ude-

lukkende finansieret af frivillige bidrag fra private 

bidragydere, regeringer, erhvervslivet og fonde. 

Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg

   Støt 
UNICEFS 
    arbEjdE

Skan selv og få adgang til mere indhold om  

UNICEF Danmark i 2011 på din smartphone.  

Ingen skanner? Søg på BARCODE READER  

i App Store eller Android Market.


