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Det er nok velkendt for de fleste, at UNICEF arbejder

Det kan også handle om vilkårene for de børn, som bli-

hver dag for børn i nød i verdens fattigste lande. Vac-

ver adopteret fra et land til et andet. Det var et tema,

cinationer, sundhedsprogrammer, skolegang, rent vand

som fyldte meget i de danske medier i sidste halvdel

– det er alt sammen eksempler på vigtige opgaver, som

af 2012 og et tema, hvor UNICEF i høj grad udfyldte sin

UNICEF-ansatte pukler med i dagligdagen.

rolle som fortaler for børnenes rettigheder og børnenes
tarv. Det skal nemlig i bund og grund kun være, når det

Men et andet og måske lidt mindre kendt element i vo-

er i hvert enkelt barns tarv, at international adoption

res arbejde for børn er vores fortalervirksomhed – altså,

kommer på tale. Det gav vi højt og tydeligt udtryk for

når UNICEF taler børnenes sag i forhold til regeringer,

i forbindelse med konkrete sager fra Etiopien – så højt,

myndigheder, samarbejdspartnere, erhvervslivet med

at Danida bevilgede fem millioner kroner til UNICEFs

flere. Det kan handle om bedre beskyttelse af børn gen-

arbejde i Etiopien for at styrke kontrollen med interna-

nem bedre lovgivning. Det kan handle om at afsætte

tional adoption.

flere penge på et lands budgetter til uddannelse og
sundhed. Eller det kan handle om særlige udfordringer

Vi er meget taknemmelige over, at Danida – ud over sin

for en udvalgt gruppe af børn, for eksempel etniske mi-

i forvejen omfattende støtte til UNICEFs arbejde – også

noriteter, børneslaver eller handicappede børn.

valgte at give ekstra midler til dette vigtige arbejdsområde. Vi er også stolte af, at fortalervirksomhed kan føre
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til mere fokus på at forbedre forholdene for børn. Når

har ført til konkrete resultater. Og netop fordi UNICEF er en

det handler om børn, som adopteres fra et andet land

FN-organisation og dermed har direkte adgang til et lands

til Danmark, er det jo fortalervirksomhed, som kommer

regering og myndigheder, så står vi som organisation

både børn i det andet land og her i Danmark til gode.

stærkt, også når det gælder at tale børnenes sag.

Også i Grønland står UNICEF Danmark stærkt i en for-

Uanset om vi driver fortalervirksomhed, eller om vi arbejder

talerrolle. I samarbejde med Grønlands Selvstyre står

direkte med sundhed, skolegang med mere, så gør vi det

vi i spidsen for det femårige projekt 'Nakuusa' (lad os

baseret på frivillige bidrag til UNICEFs arbejde. Tusind tak

være stærke sammen), som blandt andet handler om at

til alle, der i 2012 støttede UNICEFs arbejde for børn i nød.

både hos politikerne, i medierne og helt ud i de enkelte
familier. Efter bare to års arbejde i Grønland kender
mere end 60 procent af befolkningen til vores indsats
for børnene, og der er i høj grad fokus på børns vilkår
og muligheder i hele det grønlandske samfund.
Dette er bare to eksempler på fortalervirksomhed, som

Steen M. Andersen
Generalsekretær
UNICEF Danmark

Foto: UNICEF Danmark/Julie Troldborg

sætte vilkårene for grønlandske børn på dagsordenen
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SÅDAN HJÆLPER
UNICEF VERDENS BØRN
Små børn må ikke dø af simple sygdomme, der let kan behandles.
De må ikke udnyttes eller udsættes for overgreb. De har ret til at være trygge. De
har ret til at komme i skole. Og til at få indflydelse på deres egen fremtid. Det er
dét, UNICEF hjælper dem med at opnå.
UNICEF arbejder for alle børn i hele verden. 24 timer i

VI SAMLER INDSIGT, FØR VI HANDLER

døgnet. Vi hjælper udsatte børn med at overleve. Men

Takket være UNICEFs globale rækkevidde har vi mulig-

også med at få et liv og trives, så de når deres fulde po-

hed for at indsamle vigtig viden og data om problemer-

tentiale og finder deres egen plads i verden. Vi har særligt

nes størrelse, omfang og placering. De informationer

fokus på de børn, der har mest brug for hjælp. Fordi vores

ruster os til at løse vores opgave endnu mere effektivt.

erfaring har vist os, at sådan kan vi gøre den størst mulige

Første skridt i vores hjælpearbejde er altid baseret på

forskel for flest børn.

indsigt. Kender vi problemets årsag og de forhindringer,
der knytter sig til det, har vi de bedste forudsætninger

VI ER MED HELE VEJEN

for at finde en målrettet løsning.

Vi har fokus på børns trivsel og udvikling, lige fra de
kommer til verden, til de selv bliver forældre til et nyt

Hvis et stort antal af landsbyens børn dør af diarré, fordi

lille barn. I samarbejde med lokale sundhedshjælpere

de ikke har adgang til rent vand eller sæbe, eller fordi de

behandler og beskytter vi små børn mod underernæring

ikke er opmærksomme på betydningen af håndvask, så

og sygdomme som malaria, mæslinger og lungebetæn-

er det de udfordringer, vi skal finde en løsning på. Hvis

delse. Vi hjælper dem med adgang til rent drikkevand og

børnene lider af underernæring eller malaria, er det på

deler vores viden om hygiejne med dem, så de undgår

det område, vi skal sætte ind. Vi deler myggenet ud. Vi

at få diarré, der er en af de sygdomme, der slår flest

allierer os med lokale skolelærere, sundhedshjælpere og

børn under fem år ihjel i dag. Vi hjælper dem med at

forældre og ruster dem til at sprede informationer og

komme i skole. Og med at undgå at blive udnyttet el-

livsvigtig viden – for eksempel om hygiejne og begyn-

ler udsat for overgreb. Vi hjælper dem, uanset hvor de

dende tegn på underernæring.

bor. Og uanset hvor svære de er at nå frem til. Vi støtter
oprettelsen af små sundhedsstationer i fjerntliggende
samfund, så også børn, der bor i svært tilgængelige områder, får adgang til hjælp, vacciner og medicin.

HIV / AIDS

-9

0

6

ar

mdr

°

UNICEF/NYHQ2006-2816/Khemka

UNICEF/NYHQ2008-1456/Bonn

OVERLEVELSE

1

3

ar

5

ar

°

°
ar

°

UNICEF/NYHQ2008-1543/Assimi

UNICEF/NYHQ2009-1736/Brekke

UNICEF/BANA2012
-00696/Ahsan Kha
n

<< Rahul er glad igen - takket være UNICEF
Rahul på 15 måneder bor sammen med sin
familie i en landsby i Bangladesh. Uden
UNICEF kunne han meget let være blevet et af
de omkring 1,2 millioner børn, der hvert år dør
af lungebetændelse. Han blev alvorligt syg, og
hans mor var ude af sig selv af bekymring. Men
en sundhedshjælper, der er uddannet af UNICEF, kom på rutinebesøg i landsbyen. Hun gav
ham en diagnose og den medicin, der skulle til
for at gøre ham rask. Nu er den lille dreng glad
og fuld af leg igen.

til mødre og deres børn. Ligesom det er lykkedes
os at motivere Congos regering til at give udsatte
børn gratis adgang til malariamedicin. Sammen
med vores globale partnere har vi desuden fået
stridende parter til at indgå aftale om dage med
våbenhvile under væbnede konflikter for at få ro
til at gennemføre omfattende vaccinationskampagner. Det er for eksempel sket i Sudan, Irak og
Filippinerne.

VI KAN SE, INDSATSEN VIRKER
VI HANDLER I FELTEN OG VED
FORHANDLINGSBORDET

Siden 1990 er det lykkedes at nedbringe antallet af børn

UNICEF gør en forskel både på støvede grusveje, hvor

færre børn om dagen end året før. Det glæder vi os over.

hjælpearbejdet sker, men også på regeringskontorer og

For det viser, at det, vi gør, virker. Men der er stadig knap

i ministerier, hvor politiske og økonomiske beslutninger

19.000 børn under fem år, som dør hver dag. Og derfor

træffes. Som den eneste børneorganisation er vi en del

fortsætter vi kampen. Vi ved, mange af dem dør af mæs-

af FN. Det betyder, at vi har direkte adgang til politiske

linger, lungebetændelse, diarré, malaria eller fødselskom-

ledere og ministre. Og de lytter ofte til vores råd. Netop

plikationer. Og vi ved, at halvdelen af dødsfaldene skyl-

dét privilegium giver os en enestående mulighed for at

des underernæring og manglen på rent vand og sanitet.

ændre på uhensigtsmæssig lovgivning og kæmpe for til-

Vi kender årsagerne, men vi ved også, hvilke våben vi skal

tag, der kommer børn til gode. For eksempel har vi påvir-

bruge for at bekæmpe dem.

i verden, der dør, med 41 procent. Og i 2011 døde 2.000

ket Sierra Leones regering til at indføre gratis lægehjælp

BESKYTTELSE

UDDANNELSE
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Har du nogensinde tænkt på, om hjælpen nytter? Det gør den! Hvert år opnår
vi nye resultater for verdens børn takket være blandt andre danskernes støtte til
UNICEFs arbejde. Og 2012 var ingen undtagelse. Det blev for eksempel året, hvor
børnedødeligheden nåede et rekordlavt niveau. Hvor tusindvis af katastroferamte
børn kom tilbage i skole. Og hvor endnu flere lokalsamfund gik ind i kampen mod
pigeomskæring.
FLERE BØRN I SKOLE I HAITI

FLERE GÅR PÅ TOILETTET

39.000
77%

Siden det store jordskælv ramte Haiti i 2010, har UNICEF

blandt andet fokuseret på at hjælpe de katastroferamte
børn tilbage i skole. Det har været en stor succes, og i dag

går flere haitianske børn i skole end før jordskælvet. Kun
halvdelen af de 6-11-årige gik i
skole i 2005 og 2006. I dag er
andelen oppe på 77 procent.

FÆRRE BØRN FÅR HIV

UNICEF og partnere har gennemført en massiv indsats for
at forhindre hiv-smitte fra mor til barn. Og det virker! Antallet af børn, der bliver smittet med hiv, er faldet med 24

330.000
procent på kun to år – fra 430.000 i 2009 til 330.000

end 24 millioner fra 50 lande har i løbet af de seneste fem
år etableret toiletter med støtte fra UNICEF og fralagt sig
deres hidtidige praksis med at bruge naturen som toilet.
Adgang til toiletter er et af de vigtigste våben i kampen
mod diarré og lungebetændelse, der hvert år tager livet af
cirka to millioner børn.

FÆRRE PIGER BLIVER OMSKÅRET
I 2008 gik UNICEF sammen med FNs befolkningsfond,
UNFPA, til kamp mod pigeomskæring. Siden da har
næsten 10.000 lokalsamfund med en samlet befolkning

i 2011. Særlig godt er det gået i Burundi, Kenya, Namibia,

på cirka 8 millioner fra 15 lande taget afstand fra pigeom-

Sydafrika, Togo og Zambia, hvor det er lykkedes at nedbrin-

skæring – heraf en femtedel bare i 2012. Og nye tal tyder

ge hiv-smitte fra mor til barn med mindst 40 procent.

på, at indsatsen virker. I de 29 lande, hvor pigeomskæring

BØRNENES LOV I LIBERIA
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39.000 lokalsamfund med en samlet befolkning på mere

hovedsageligt prakti-

36%

I 2012 indførte Liberia ’Børnenes lov’, som er en omfat-

seres, er 36

tende lovpakke, der sikrer og beskytter børns rettigheder

procent af de

i landet. Loven er baseret på FNs Børnekonvention og

15-19 -årige

det ’Afrikanske charter for børns rettigheder og velfærd’.

piger blevet

Liberia er det første afrikanske land, der gennemfører så

omskåret, mens andelen for deres mødres generation -

omfattende lovgivning om børns rettigheder.

de 45-49-årige - er 53 procent.

ANTAL
DØDSFALD BLANDT
BØRN UNDER FEM ÅR
PÅ VERDENSPLAN
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FLERE BØRN OVERLEVER
Børnedødeligheden nåede et rekordlavt niveau på 6,9 mil-

2011
6,9
MIO.

lioner i 2011. Det er et markant fald siden 1990, hvor 12,5
millioner børn døde inden deres fem års fødselsdag. I dag

14.000
overlever 14.000 flere børn om dagen end for 20 år siden.

Siden 1990 har 20 af verdens fattigste lande mere end halveret børnedødeligheden, og fire lande – Laos, Østtimor,
Liberia og Bangladesh – har reduceret børnedødeligheden
med mindst to tredjedele.

POLIO NÆSTEN UDRYDDET
I 2012 blev først Indien og senere Angola erklæret

99%

nedbragt med
mere end 99
procent siden
1988, og i 2012
blev der kun
konstateret

lidt over 100 polio-tilfælde i tre lande – Afghanistan,

Nigeria og Pakistan. Siden 1988 har UNICEF sammen
med blandt andre WHO, Rotary og Bill & Melinda Gates Foundation arbejdet målrettet på at udrydde polio.

UNICEF/HTIA2012-00377/Marco Dormino

polio-fri. På verdensplan er antallet af polio-tilfælde
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MEGET MERE
HJÆLP FOR PENGENE
UNICEFs målsætning er at hjælpe alle børn i nød – og især dem, der har mest
brug for hjælp. Derfor investerer vi vores ressourcer på de måder, som giver
mest nytte for pengene.
UNICEF er verdens største børneorganisation. Alligevel er

Som FNs børneorganisation er det vores ansvar at indsamle

vores budget lillebitte i forhold til alle de nationale budgetter

viden om og forske i forholdene for verdens børn. Og fordi

i verden og ikke mindst i forhold til den hjælp, som verdens

vi har en unik og direkte adgang til verdens regeringer, kan

udsatte børn har behov for. Realiteten er, at vi aldrig vil

vi bruge vores forskningsresultater til at overbevise rege-

kunne opnå de nødvendige forandringer for børn i kraft af

ringerne om, at det kan betale sig at investere i børnene. Vi

vores egne projekter alene. Derfor arbejder vi med partner-

bruger vores viden til at sætte nyskabende projekter i gang.

skaber – på alle niveauer – for at opnå resultater, der rækker

Og når vi har dokumenteret effekten, hjælper vi regerin-

langt ud over vores egne projekter. UNICEF er en del af

gerne med at overtage projekterne, så endnu flere børn

FN. Det giver os indflydelse, og det giver os mandat til at

får gavn af dem. Ofte stiller vi også vores viden og eksper-

bringe lokale kræfter, internationale hjælpeorganisationer

tise til rådighed for regeringerne og hjælper dem med at

og regeringer sammen for at opnå den størst mulige effekt

reformere landenes systemer. Rigtig mange regeringspro-

for børn. Vi samarbejder med andre organisationer om at

grammer for udsatte børn er netop blevet til som resultat af

gennemføre de løsninger, vi ved, virker i praksis. Og i felten

UNICEFs fortalervirksomhed og rådgivning. Og det betyder,

arbejder vi tæt sammen med lokale partnere. Det sikrer

at vores løsninger ikke kun er langsigtede og bæredygtige –

os en god indsigt og nær tilknytning til de lokalsamfund, vi

de skaber også meget mere hjælp for pengene.

hjælper. Og det giver os en langt større rækkevidde, så vi
kan nå flest mulige børn.

STYRKET SUNDHEDSSYSTEM BEKÆMPER
UNDERERNÆRING I BURKINA FASO >>
Burkina Faso har den niende højeste børnedødelighed i verden. Her dør 146 ud af 1.000 børn, før de
fylder fem år. Undersøgelser viser, at mindst 35 procent af alle dødsfald blandt børn i landet er relateret
til fejl- og underernæring. Det vil UNICEF ændre på
med et nyt projekt, der udføres i samarbejde med
Burkina Fasos regering og lokale og internationale
hjælpeorganisationer. I stedet for at opbygge et parallelt system, der fortsat vil være afhængigt af hjælp
udefra, styrker vi det nationale sundhedssystem. Det
gør vi ved at opbygge et netværk mellem 1.523 ek-
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sisterende sundhedscentre, der behandler fejl- og
underernæring, og ved at træne 17.000 frivillige sundhedsarbejdere, så de selv kan screene børnene for
fejlernæring og lave oplysningsarbejde om ernæring,
sygdomme og hygiejne ude i landsbyerne. Vi hjælper
Burkina Fasos hospitaler ved at levere udstyr, medicin og ernæringstilskud og ved at uddanne personalet
i behandling af underernærede børn. UNICEF udvikler desuden lærerplanerne til uddannelse af sundhedsmedarbejderne og står indtil videre for at levere
forsyningerne til hele ernæringsprogrammet.
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UNICEF HJÆLPER,
STØTTER OG SAMARBEJDER
MED ENHEDER PÅ ALLE
NIVEAUER I BURKINA FASOS
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hjem. Så nu kan hun selv
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skal spise jordnøddepure
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genvinde sin normale kro
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UNICEF UNDER
KATASTROFER = SAMARBEJDE,
EFFEKTIVITET OG INNOVATION

Koleraudbrud. Oversvømmelser. Væbnede konflikter. Tørke

Tørken hærgede, og UNICEF advarede allerede i slutningen

og sult. Katastrofer har mange grimme ansigter, og det er

af 2011 om, at mere end en million børn risikerede at dø af

vi forberedt på. UNICEF arbejder i mere end 150 af verdens

underernæring, hvis der ikke blev sat ind. Og takket være

fattigste lande, hvilket betyder, at vi som regel allerede er

blandt andet danskernes støtte kunne vi sammen med vores

til stede i landet, før katastrofen rammer. Og vi bliver der,

partnere skaffe livsvigtige forsyninger i tide. Dét gjorde det

længe efter den er overstået.

muligt at behandle 850.000 børn mod akut underernæring.

Vi leverer vandrensningsudstyr, medicin, tæpper, telte og

Takket være de ikke-øremærkede midler, som vi gør en sær-

nærende jordnøddepuré til behandling af underernæring. Vi

lig indsats for at skaffe, er vores katastrofeberedskab altid

giver psykosocial hjælp til traumatiserede børnesind og opret-

klar til at rykke ud med det samme. Også til de situationer,

ter midlertidige skoler, som, udover at hjælpe børnene med

der ikke får medieomtale eller tv-tid. Vi samarbejder tæt med

vigtig viden og læring, også giver dem en reparerende følelse

myndighederne, med det øvrige FN og med andre både lo-

af hverdag og trivsel midt i det kaotiske sceneri, de er fanget

kale og internationale hjælpeorganisationer. På den måde

i. Vi screener og behandler for sygdomme og underernæring.

sikrer vi, at nødhjælpen bliver organiseret så effektivt som

Og vi tilrettelægger indsatsen, så den skaber forbedringer,

muligt, så den kommer flest mulige mennesker til gavn.

der rækker langt ind i fremtiden.

EFFEKTIVT KATASTROFEBEREDSKAB
Vi afhjælper nemlig ikke blot den konkrete katastrofesituation, men arbejder også for at forbedre systemerne,
så landene ikke bliver ligeså hårdt ramt næste gang. I
Etiopien og Burkina Faso hjælper vi for eksempel med at styrke sundhedsenheder i
fjerne landområder, så børnene hurtigt og
effektivt kan blive screenet og behandlet
for underernæring helt lokalt. Det muliggør en tidlig indsats, der kan forebygge
en større katastrofe. Og det er
Afrikas Sahel-region et godt
eksempel på.
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<< Kumbaba på syv
måneder blev behandlet for akut underernæring i Sahel
regionen i Afrika i
2012. Den lille dreng
blev behandlet med
en specialudviklet
nærende jordnøddepuré, så han kunne
komme til hægterne
igen.

UNICEF/NYHQ2012-0465/Mia Brandt

Det er børnene, der bliver hårdest ramt, når familien pludselig mister alt, hver dagen slås i stykker, og ingenting mere er det samme. UNICEF gør en forskel i
næsten 300 katastrofesituationer hvert år.

UNICEF og partnere leverer hver dag over en million liter rent vand til Za’atari lejren i Jordan. I december 2012
husede lejren mere end 66.000 børn og voksne på flugt
fra konflikten i Syrien. Udover at sørge for rent vand har
UNICEF i 2012 vaccineret 1,3 millioner syriske børn mod
mæslinger og 1,5 millioner mod polio og sørget for
varmt vintertøj til mere end 150.000 børn. >>

I 2012 HAR UNICEF I KATASTROFESITUATIONER SØRGET FOR, AT:
•
•
•
		
•
		

38,3 millioner børn blev vaccineret
12,4 millioner fik adgang til rent vand
2 millioner børn blev behandlet for alvorlig
underernæring
3 millioner børn fik adgang til forbedret
uddannelse

Al-Masri

UNICEF Jordan/2012/

LEDERROLLE I SAMARBEJDE
Når vi samarbejder med andre organisationer i katastrofesituaNår katastrofen rammer, og mange mennesker tvinges til at bo

tioner, spiller vi som regel en ledende rolle i forhold til at skaffe

tæt sammen i lejre uden adgang til ordentlig hygiejne, risikerer

rent vand. Det gjorde vi blandt andet i forhold til de mange syri-

især børnene at blive alvorligt syge. Derfor er vaccinationer i sto-

ske familier, der kom i nød i 2012, og som stadig lever på flugt fra

re mængder altid en vigtig del af UNICEFs katastrofeindsats. Og

konflikten i deres hjemland. Vi leverer rent vand. Vi borer brønde,

hvis ikke vaccinerne holdes kolde, når de transporteres og opbe-

der også giver adgang til rent vand i fremtiden. Og vi forbedrer

vares, mister de deres virkning. Derfor har UNICEFs Innovation

adgangen til toiletter og badefaciliteter. Det bliver vi ved med i

Team udviklet soldrevne kølesystemer, der udnytter solenergi til

2013 og så længe, der stadig er brug for hjælp.

at producere is. På den måde overlever vaccinerne også under
den brændende sol. Og på den måde når de frem til de mange
børn, der får en langt bedre chance for at overleve og blive ved
med at være raske.

UNICEF/NYHQ2011-0745/Olivier Asselin

VIDSTE DU…
HVERT ÅR ER UNICEF TIL
STEDE I CIRKA 300
KATASTROFESITUATIONER. FOR
EKSEMPEL HJALP VI I 2011 BØRN
OG DERES FAMILIER I 292 KATASTROFE
SITUATIONER I SAMARBEJDE MED 1.218
PARTNERE I 80 LANDE.
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UNICEF
GIVER BØRNENE
EN STEMME
Børn er eksperter i at være børn, og derfor er det naturligt for UNICEF at tage dem
med på råd og give dem en stemme – som bliver taget alvorligt.
”Børn får tit tildelt en rolle, hvor de ikke har noget at skulle

EN INVESTERING I FREMTIDEN

have sagt. Jeg ser det som min opgave at gøre børnene

UNICEF arbejder både for og med børn, fordi det betaler

opmærksomme på, at de faktisk har ret til at blive hørt,”

sig. Giver man børn en aktiv rolle og tager dem seriøst i

siger 18-årige Lea Backes.

en tidlig alder, føler de et medansvar, som gør dem bedre
rustede til at tage del i samfundet som voksne. Det er altså

Hun er ungdomskoordinator i UNICEF Danmarks Børne-

ikke kun et spørgsmål om, at børn har ret til at blive hørt -

ekspertpanel, som hun selv var medlem af, indtil hun fyldte

det er en investering i fremtiden.

18. Flere gange om året tager hun ud og holder oplæg på
skoler om børns rettigheder, for – som hun siger: ”Det vir-

Det har Lea Backes selv oplevet, da hun som børneekspert

ker bare bedre, når børn taler til børn – at eleverne kan se,

var med UNICEF i Zambia i 2011. Her besøgte hun et klima-

jeg selv er ung.”

projekt, som understreger, hvor mange ideer børn kan føre
ud i livet, hvis bare de får rammerne til det. Projektet har

2012 blev et meget aktivt år for Børneekspertpanelet. Der

uddannet over 700 zambiske, unge klimaambassadører,

blev skrevet debatindlæg, holdt oplæg og deltaget i møder

som blandt andet udvikler nye klimavenlige måder at leve

og events om børns rettigheder – blandt andet da medlem

på. Zambias unge har dermed taget et aktivt valg om, at de

af FNs Børnekomité, Marta Mauras, besøgte Danmark i

vil påvirke deres lands fremtid – til gavn for ikke bare dem

marts for at se på forholdene for danske børn.

selv, men for mange generationer efter dem.

<< BØRNEEKSPERTPANELET
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Foto: UNICEF

Danmark/Julie

Troldborg

UNICEF Danmarks Børneekspertpanel
blev nedsat i 2004 og har til formål at
hjælpe med at udbrede kendskabet
til børns rettigheder. Panelet består af
ni børn fra hele landet i alderen 13-18
år og tre ungdomskoordinatorer, som
er tidligere børneeksperter. Medlemmerne mødes mindst fire gange om
året og er derimellem aktive debattører og oplægsholdere (fra venstre:
Liv, Lea og Sofie).

<< 20. NOVEMBER

Det var en af UNICEF
Danmarks børneeksperter,
der tog initiativ til at holde
Børnekonventionens 23-års
fødselsdag i samarbejde
med ’Capitol of Children’ i
Billund. Fødselsdagsfesten
blev med sine omkring
1.000 gæster UNICEF
Danmarks største fejring af
Børnekonventionen nogensinde. UNICEF ambassadør
Bubber var konferencier,
mens en anden UNICEF ambassadør, Mek Pek, optrådte
med en sang om børns rettigheder, som var forfattet af
to skoleklasser i Billund.

lsen

Foto: Brian Pou

NAKUUSA >>

Grønlands nystiftede
børnepanel mødtes for
første gang i maj, hvor det
formulerede budskaberne
til kampagnen ’Mere mor
og far’, som gik i luften
senere på året. Kampagnen er et kærligt opråb fra
Grønlands børn til deres
forældre og udspringer af
det femårige samarbejdsprojekt ’NAKUUSA’, som
UNICEF Danmark indledte
med Selvstyret i Grønland
i 2011. Samarbejdsprojektet, som primært er
finansieret af fonde, har til
formål at styrke grønlandske børns rettigheder.

Foto: Ulrik Bang
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DANSKERNE
INVESTERER
I VERDENS BØRN
Med en samlet støtte på 137 millioner kroner i 2012 fortsatte danskernes imponerende opbakning til UNICEFs arbejde. Bidragene kommer fra erhvervslivet,
fonde og fra tusindvis af helt almindelige danskere, som på den måde investerer i
verdens børn og deres fremtid.
Alle bidrag til UNICEF er med til at hjælpe børn til en bedre

myndigheder. Og det er de ikke-øremærkede midler, der

fremtid. Og mens du læser denne tekst, får udsatte børn

giver os mulighed for at igangsætte nye projekter, som

verden over hjælp til at overleve, gå i skole og vokse op un-

udviklingslandene efterfølgende overtager og breder ud til

der sunde og trygge forhold takket være danskernes gav-

gavn for endnu flere børn.

milde bidrag. Mange vælger at lade UNICEF bestemme,
hvor pengene skal gøre gavn. Det gælder ikke mindst de

Mange danskere har taget UNICEFs Verdensgaver til sig

flere end 63.000 mennesker, som støtter med et fast beløb

som en anderledes gaveidé og en meget håndgribelig

hver måned. Og det er en enorm fordel for vores arbejde.

måde at støtte på. I 2012 fyldte Verdensgaver fem år, og

Disse ikke-øremærkede midler er vigtige, fordi de gør os i

siden lanceringen har danskerne købt vacciner til en million

stand til at arbejde effektivt og langsigtet. Fordi vi kan plan-

børn, blyanter og kladdehæfter til mere end 350.000 sko-

lægge indsatsen flere år frem i tiden. Og fordi vi kan sætte

leelever samt tusindvis af andre livsvigtige forsyninger til

ind netop der, hvor behovet er størst, og hvor hjælpen gør

verdens udsatte børn. Verdensgaverne dækker således en

allermest gavn. Det er de ikke-øremærkede midler, der gør

del af udgifterne til de forsyninger, som er helt essentielle

det muligt for os at samarbejde med lokale og internatio-

for UNICEFs arbejde, og frigiver dermed midler til andre

nale hjælpeorganisationer samt med regeringer og lokale

vigtige dele af hjælpearbejdet.

VI HAR SPURGT NOGLE AF VORES
STØTTER, HVAD DER
MOTIVERER DEM TIL AT BAKKE
OP OM UNICEF

”
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Jeg støtter UNICEF grundet, at de gør et
stort stykke arbejde for verdens børn, trods i
mange tilfælde begrænsede ressourcer, så jeg
opfordrer til at støtte det gode formål. Det behøver ikke at være store beløb, da mange bække
små gør stor å, og den følelse at være med i den
gode sags tjeneste er meget værd.

”

Preben Nielsen, 70 år

Foto: Pr

ivatfoto

AMALIE RINGER
MED GODE
NYHEDER
Amalie har arbejdet som phoner hos UNICEF Danmark i halvandet år, hvor hun
har talt med hundredevis af UNICEF Danmarks trofaste støtter. Vi mødte hende
til en snak om hendes arbejde og om bidragydernes forhold til UNICEF.
Hvordan er det at arbejde som phoner i UNICEF Danmark?
- Jeg synes, at det er utroligt lærerigt og sjovt. I løbet af
en aften snakker man med en masse forskellige typer og
mennesker, og det er meget givende og interessant. Folk
er som regel meget på og venlige, og det smitter af på
mig, så jeg får mere energi og gåpåmod. Samtidig er det
også krævende og hårdt, fordi jeg skal være 100 procent
til stede hvert minut af en samtale hele aftenen, og det
kan være udfordrende, hvis folk er demotiverende og
nedladende.
Hvordan reagerer bidragyderne, når du ringer for at sige
tak for støtten?
- De bliver selvfølgelig glade for at blive takket, og
mange siger, at de sætter pris på, at jeg tager mig tid
til at ringe til dem. Mange bliver positivt overraskede
over, hvor kæmpestor en forskel UNICEF kan gøre.

Foto: UNICEF Danmark/O

ve Dissing-Spandet

Og så bliver de glade og stolte, når jeg fortæller om
de store fremskridt, de har været med til at skabe for
verdens børn.

”

”

Jeg støtter
UNICEF, fordi
de praktiserer omsorg
for verdens
børn.

Jeg støtter verdens
børn, fordi jeg synes, det
er så usandsynlig vigtigt,
at der er nogen, der tager
sig af den vigtige opgave
at hjælpe børnene i vores
verden til at komme godt i
gang med livet.

”

”

Sille Grønberg,
musiker fra Brønshøj

Ianneia fra Nørager

Foto: Privatfoto

Foto: Privatfoto
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INTEGRERET CSR:
		 FRA REAKTIV TIL
			
PROAKTIV
Der er en stigende opmærksomhed på, at virksomheder har

for jeres hjælp.” IKEA vidste godt, at problemerne ikke ville

et ansvar i forhold til de samfund og markeder, de arbejder,

forsvinde fra den ene dag til den anden, og at virksomheden

producerer og sælger i. For mange virksomheder kan kravene

stak næsen så langt frem, at andre kritisable forhold kunne

til deres sociale profil og engagement virke overvældende,

komme frem i lyset. Hvad der startede som et ønske om at

men alle skal starte et sted. Til det har UNICEF udviklet

forhindre børnearbejde i produktionskæden, er i dag blevet til

håndbogen 'Children are Everyone's Business'. Den er et

en CSR strategi, som gennemsyrer hele virksomheden – fra

værktøj for ledelse og CSR-ansvarlige til at tage temperaturen

lokale leverandører til medarbejdere og direktionsgang.

på, hvor virksomheder er på nuværende tidspunkt i forhold til
CSR med fokus på børnerettigheder.
CSR kan være en vanskelig størrelse, der påvirkes af virksomheders nationale og internationale aktiviteter. UNICEFs
nye håndbog fungerer som et værktøj, der kan give virksomhederne et overblik. Baseret på deres individuelle behov kan
virksomheden udvælge lige præcis de områder, som, den
mener, er oplagte at fokusere på i det videre strategiarbejde
omkring CSR.

CSR I VIRKSOMHEDENS DNA
Jo før virksomheder kommer i gang med at se på deres virke
i et større perspektiv og se CSR som en del af deres virksomheds strategi og dna, jo bedre. ”Det er vigtigt som virksomhed at være proaktiv og erkende, at man med sine handlinger
skal tilgodese alle interessenter. Det er blandt andet kunderne, medarbejderne, aktionærerne, men også samfundet,”
pointerer Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk
fonden og medlem af UNICEF Danmarks Præsidium. ”Jeg er
imponeret over de værktøjer, 'Children are Everyone's Business' tilbyder. Jeg ser interessante perspektiver for virksomheder i at benytte værktøjerne til at måle og tage fat på de
udfordringer, der ligger i at positionere sig som en stærk og
respekteret aktør på det globaliserede marked.”
IKEA er et godt eksempel på, at alle skal starte et sted. Som
så mange andre virksomheder har IKEA rykket en stor del af
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produktionen til den tredje verden, og i 2001 kom virksomheden til UNICEF og sagde: ”Vi har et problem, og vi har brug
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KOM MED I UNICEFS
VIRKSOMHEDSNETVÆRK!
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Hvis din virksomhed søger en mere enkel måde
at tage et medansvar for verdens udsatte børn, er
et UNICEF Erhvervspartnerskab en god løsning.
I bidrager med et fast årligt beløb og er hermed
med til at ændre børns liv helt markant nu og her
og fremover – i fællesskab med verdens største
børneorganisation.

o:

Sten Scheibye, bestyrelsesformand
Novo Nordisk fonden og medlem af
UNICEF Danmarks Præsidium

”

Jeg er imponeret over
de værktøjer 'Children are
Everyone's Business' tilbyder. Jeg ser interessante
perspektiver for virksomheder i at benytte værktøjerne
til at måle og tage fat på de
udfordringer, der ligger i at
positionere sig som en stærk
og respekteret aktør på det
globaliserede marked.

I får et UNICEF Erhvervspartnerlogo, som I kan
bruge på jeres hjemmeside og på den måde vise
omverdenen, at I er en virksomhed, der viser
omtanke for verdens udsatte børn. Og hvis I har
lyst til at involvere jeres medarbejdere, kan I
også løbende få inspiration til, hvordan I gør det.
Undervejs fortæller vi naturligvis, hvordan jeres
bidrag giver børn et helt afgørende skub i den
rigtige retning.
Læs mere om vores Erhvervspartnerprogram og
øvrige samarbejdsmuligheder på www.unicef.dk
eller kontakt os på telefon 35 27 38 00.

”

UNICEF/NYHQ2011-1485/Noah Friedman-Rudovsky
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UNICEF DANMARK
PÅ FACEBOOK OG TWITTER

Elever og lærere får mu
lighed for at blive klo
gere på klimaforandri
det gratis undervisnin
nger gennem
gsmateriale 'Rune og
Zambias helte', som
Danmark har lavet i Zam
UNICEF
bia i samarbejde med
UNICEF ambassadør
Rune Klan.

Følg med i vores arbejde på www.facebook.com/unicefdanmark
og www.twitter.com/UNICEF_Danmark
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TAK
FOR STØTTEN
VI TAKKER FØLGENDE PERSONER, FONDE, LEGATER OG VIRKSOMHEDER FOR STØTTE I 2012
Virksomheder:
Atelier Just
Baltic Control Ltd. A/S
Bjerres Bureau ApS
Bruun & Hjejle
By Malene Birger A/S
City 2 Centerforeningen
Company Mobile
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Danske Lægers Vaccinations Service
Ellab A/S
FTZ Autodele & Værktøj A/S
Hennes & Mauritz A/S
IKEA Danmark
KNI A/S
LEGO
Lærerstandens Brandforsikring
M-Comp A/S
Moore Multibyg ApS
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Nordisk Union
Peter Larsen Kaffe A/S
PointShop A/S
Quantum ApS
Rambøll Gruppen A/S
S.C. Studio ApS
SAP Danmark A/S
Simonsen A/S
Swedbank
&Film
Øvrige
Billund kommune
Capitol of Children
Dansk Sygeplejeråd
Elever på mange danske skoler og
gymnasier
Foreningen Rød Fest
Hørsholm Golf A/S

Jens Jørn Spottag
Kids for Kids Fonden
Quorum Consulting
Randers Kommune
TV2 Charlie Charity
UNICEF By Helsingør
Fonde
Augustinus Fonden
BikubenFonden
Det Obelske Familiefond
Legofonden
Marie Helene Andersen's Fond
Nils Kevin Jacobsen Familie Fond I
Rodox Fonden
STGS Gavefond
Susi og Peter Robinsohns Fond
Villum Fonden

UNICEF/MOZAMBIQUE-2012/MAG
OE NUTRICAO_06

TUSIND TAK FOR HJÆLPEN!

Den danske stats generelle bidrag til UNICEF var 155

En stor og dybfølt tak til alle, der i 2012 hjalp os med

millioner kroner i 2012. Herudover blev UNICEF Supply

at hjælpe børn verden over til en bedre fremtid. Vor

Division bevilget 38 millioner kroner.

UNICEF/NYHQ2011-2151/Patricia Estevea

30-årige Delfina fra Mozambique
er hiv-smittet og mor til lille
Raquel på ni måneder. Takket
være generøse bidrag fra Det
Obelske Familiefond har UNICEF
i 2012 kunnet behandle hende
og mange andre gravide hivsmittede mødre i Mozambique.
Det har betydet, at mødrene ikke
bragte sygdommen videre til
deres nyfødte babyer. Derfor er
lille Raquel i dag sund og rask.
Og hun har stadigvæk en mor,
der er frisk nok til at passe på
hende.

protektor, Grevinde Alexandra af Frederiksborg, medlemsorganisationer, lokalafdelinger, frivillige i sekretaria-

Den danske stat støttede UNICEFs humanitære ar-

tet, frivillige forhandlere af UNICEFs kort og produkter,

bejde med i alt 82,5 millioner kroner. Heraf 10 millioner

medlemmerne af præsidiet, bestyrelsen og børneeks-

kroner i humanitær bistand til Sydsudan og katastro-

pertpanelet, UNICEF ambassadørerne, medarbejderne i

fehjælp til Sahel-regionen på 5 millioner kroner, 7,5

UNICEF Danmark og sidst, men ikke mindst, de mange

millioner kroner til Pakistan og 20 millioner kroner til

tusinder, som har bidraget økonomisk eller på anden vis

Syrien samt 40 millioner kroner til UNICEFs humani-

til vores arbejde.

tære partnerskabsaftale.

STØTTE TIL UNICEF

Herudover modtog UNICEF i alt bilateral assistance for

UNICEF retter en stor og varm tak til Danida og den

25 millioner kroner. Og den danske stat finansierede

danske stat, som i 2012 fortsatte den generøse støtte

endvidere personelbistand til UNICEF for 1.001.428

til UNICEFs arbejde i en svær tid, hvor mange andre

kroner til dækning af en Junior Professional Officer

lande valgte at skære ned på udviklingsbistanden.

(JPO) i 2012.
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JESPER MØRCH:
MIT JOB HAR VÆRET
ET PRIVILEGIUM
I 31 år har Jesper Mørch arbejdet for UNICEF i så forskellige lande som Vietnam
og Somalia. Og selvom danskeren nu har sat et formelt punktum med sin pension, ser han UNICEF som en livsbeskæftigelse.
Jesper Mørch kom til Somalia i 2002 - året efter terroran-

BLIVER ALDRIG FÆRDIG MED UNICEF

grebet 11. september i USA. Bag sig havde han 20 års er-

Det var nogle hårde, men lærerige år i Somalia, og Jes-

faring fra UNICEF-kontorer i andre dele af verden og troede

per Mørch havde ikke været dem foruden. Ligesom hans

ikke, der var noget, der kunne overraske ham. Men her tog

begejstring er stor, når snakken falder på Indonesien, Tan-

han fejl. Sjældent har han været så bange – og sjældent har

zania, Sydafrika og Vietnam – alle lande, hvor danskeren

han følt sig så overbevist om, at UNICEF gør en forskel.

gennem årene har boet og gjort en forskel for udsatte børn
sammen med UNICEF. Karrieren runder han af i Mozam-

”På et tidspunkt kørte vi i det centrale Somalia og faldt

bique, hvor han har ledet UNICEFs kontor siden 2010.

i baghold. Biler lukkede af både for og bag og skød mod
os. Det lykkedes os at slippe væk i kugleregnen, men det

”Min tid i UNICEF har ikke bare været et arbejde. Den har

kunne være gået så galt,” fortæller Jesper Mørch og fort-

været et privilegium. Da jeg kom til Indonesien i 80’erne,

sætter: ”Da jeg forlod Somalia i 2005, var der trusler mod

tænkte jeg: Hvis UNICEF vil have mig, vil jeg have UNI-

internationale medarbejdere. Ingen følte sig trygge. Men

CEF - resten af mit liv. Mandatet og strukturen appellerede

det var alligevel en stor tilfredsstillelse at arbejde i Soma-

til mig,” fortæller Jesper Mørch, der netop er fyldt 60 og

lia. UNICEF var næsten den eneste organisation i landet –

dermed ifølge FNs regler har nået pensionsalderen. Selv

ethvert sundhedscenter, enhver læge og lærer, alt førte til-

bliver han dog aldrig færdig med UNICEF.

bage til UNICEF. Det var fantastisk at rejse rundt og se, når
noget faktisk fungerede i et land uden central regering.”

”Min identitet vil altid have med UNICEF at gøre. Der har
ikke været én dag de sidste 31 år, hvor jeg ikke har haft
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Medlemsorganisationer
BUPL – Forbundet for Pædagoger og klubfolk
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
LOFs landsorganisation
LO i Danmark
NETOP – Netværk for Oplysning
Nutidens Kvinder
OSMTH Danmark
Rotary i Danmark
Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Socialdemokraterne
Soroptimist International
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. Bertelsen
Bakkens Pjerrot
Bubber
Birthe Kjær
Caroline Henderson
Mek Pek
Peter Frödin
Rune Klan
Sebastian Dorset
Trine Dyrholm
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mod på den dag, der ventede,” siger han og tilføjer,
at det dog også bliver rart med mere tid til historiebøgerne, kameraet og motorcyklen. ”Men man stopper altså ikke med at være en del af UNICEF, bare
fordi man stopper som ansat. Slet ikke når det har
fyldt næsten halvdelen af ens liv.”

JESPER MØRCH, 60 ÅR
•  Uddannet historiker
•  Arbejdet for UNICEF siden 1982
•  Bor i Mozambique med sin
hollandske kone og tre drenge
på 18, 14 og 10 år

Børneekspertpanel
Aallaa Baker Awad
Anton Thorell Steinø
Christine Grevsen
Clara Strid Lundsgaard
Eva Krarup Hatt
Johannes Skjold Ottesen
Lea Backes
Line Dreyer
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Bestyrelse
Alfred Josefsen, repræsentant for Roskilde Lokalafdeling (formand)
Bettina Vestergaard Andersen, repræsentant for Soroptimisterne
Christian Stadil, indstillet af bestyrelsen
Emil Andersen, repræsentant for Københavns Lokalafdeling
Hanne Meyer, repræsentant for Esbjerg Lokalafdeling
Helle Dydensborg, repræsentant for Det Danske Spejderkorps
Henrik Poulsen, repræsentant for Danmarks Lærerforening
Kamilla Warberg, indstillet af bestyrelsen (næstformand)
Morten Brynskov, repræsentant for BUPL
Vibeke Westh, repræsentant for Dansk Sygeplejeråd

Præsidium
Alexandra, Grevinde af Frederiksborg (Ærespræsident)
Anne Skare Nielsen
Christine Wiberg-Lyng
Erwin Lauterbach
Linda Nielsen
Marianne Zibrandtsen
Peter Straarup
Ove Ullerup
Sten Scheibye
Thomas Vinterberg
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REGNSKAB 2012
RESULTATOPGØRELSE
FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012
2012

2012

Indsamlingsaktiviteter
Finansielle indtægter

4.316.411

4.167.829

930.420

1.720.530

142.395.553 155.619.718

Indsamlings- og salgsudgifter
Nettoindtægter i alt

2011

137.148.722 149.731.359

Andre bidrag
Indtægter i alt

2011

28.509.090

27.201.828

113.886.463 128.417.890

Løn, personale og administration

4.923.573

5.296.564

Øvrige driftsomkostninger

Zambia

2.204.636

1.895.264

Finansielle omkostninger

4.162

4.189

102.610

87.846

7.234.981

7.283.863

Afskrivninger
Driftsomkostninger i alt

2011

0

260.900

2.502.052

8.958.714

29.562.577 22.004.567
UNICEF udvalgte temaer:			
Beskyttelse af børn

313.971

319.411

Børn ramt af aids

1.040.470

1.148.504

Børns overlevelse og udvikling

2.247.871

3.118.283

Børns overlevelse og udvikling (soft credit)
Børns uddannelse

(IT, porto, kontorhold mv.)

I alt til disposition til UNICEFs formål

2012
Vietnam

Børns uddannelse (soft credit)

20.913

0

2.269.709

2.092.945

510.072

0

0

546.900

Malaria

641.482

796.466

Schools for Africa (soft credit)

706.383

0

Schools for Asia

129.541

0

7.880.412

8.022.508

Digital Citizenship & safety (global)

106.651.482 121.134.027

		
Anvendt til UNICEFs arbejde i andre

UNICEF nødhjælp: 			

lande - med fokus på følgende områder:

Afrikas Horn

Børns overlevelse og udvikling

Haiti

Børns uddannelse

Myanmar

0

153.289

Beskyttelse af børn

Pakistan

0

525.563

Børn ramt af aids

Sahel

2.300.000

0

Børns rettigheder

Syrien

500.000

0

4.747.430

29.408.141

54.314.968 50.916.188

1.772.259 28.729.289
175.171

0

		
UNICEF udvalgte lande: 		
I alt anvendt til UNICEFs internationale
Bulgarien

1.265.403

1.387.308

Cambodia

15.038

1.085.571

0

1.978.781

140.288

0

Cameroun
Etiopien (In-kind Donation)
Kenya - Leadership and Lifeskills
gennem sport

udviklings- & nødhjælpsarbejde

96.505.387 110.351.404

UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde
i Danmark

7.042.408

6.256.019

3.103.688

3.026.603

UNICEFs oplysnings- samt
2.897.500

2.615.000

rettighedsarbejde i Grønland

Kenya - Uddannelse af børn i
nomadefamilier (DI2012)

8.641.942

0

0

380.786

277.587

590.660

Moldavien (In-Kind Donation)

9.993.453

0

Mozambique

3.478.440

0

Libyen
Madagaskar

Sydafrika
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Togo
Uganda

467

29.533

350.407

700.989

0

4.016.325

I alt anvendt i henhold til
organisationens formål
Årets resultat

106.651.482 119.634.026
0

1.500.000

Årets resultat disponeres således:			
Overført til formuekonto

0

1.500.000		

0

1.500.000
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KILDEANGIVELSER
SIDE 6-7, ’SÅDAN HJÆLPER UNICEF
VERDENS BØRN

LÆGEHJÆLP I SIERRA LEONE: ‘Case Study on Narrowing the
Gaps for Equity Sierra Leone - Removing health care user fees
to improve prospects for mothers and children’, ICON, UNICEF
West & Central Africa Region Office (WCARO), november 2011
GRATIS MALARIAMEDICIN I CONGO: ’New national policy in
Congo provides free malaria treatment to the most vulnerable’,
unicef.org At a glance: Congo, juli 2008
DAGE MED VÅBENHVILE: ’Telling the UNICEF story’, side 52,
UNICEF PFP Central Fundraising, maj 2011
DAGE MED VÅBENHVILE: ’ For Peace Day, Afghan children get a
chance to be immunized’, unicef.org – Afghanistan, September 2008
FÆRRE BØRN DØR: ’A promise renewed – Levels and Trends in
Child Mortality’, UNICEF, september 2012
FÆRRE BØRN DØR: ’World pneumonia day - fast facts’, UNICEF,
november 2012

SIDE 8-9, ’DET NYTTER’:

FLERE BØRN OVERLEVER: ’A promise renewed – Levels and
Trends in Child Mortality’, september 2012 Færre piger bliver
omskåret: ’Fewer girls threatened by Female Genital Mutilation’,
fælles pressemeddelelse fra UNFPA og UNICEF, 6. februar 2013
FLERE BØRN I SKOLE I HAITI: ’Nearly three years after Haiti
earthquake, national survey shows progress for children in
Haiti’, pressemeddelelse fra UNICEF, 10. januar 2013
FÆRRE BØRN FÅR HIV: ’On World Aids Day: More pregnant
women and children must get treatment, says UNICEF’, pressemeddelelse fra UNICEF, 28. november 2012
BØRNENES LOV I LIBERIA: ’President Sirleaf launches Children’s
law of Liberia’, newsnote fra UNICEF, 4. februar 2012
FLERE GÅR PÅ TOILETTET: ’On World Toilet Day, ending open
defecation is possible, says UNICEF’, newsnote fra UNICEF, 19.
november 2012
POLIO NÆSTEN UDRYDDET: ’Marking its first year without any
polio cases, India takes a giant leap toward wiping out the
disease’, artikel på unicef.org af Priyanka Pruthi, 12. januar 2012
POLIO NÆSTEN UDRYDDET: ’A year without polio: Angola
celebrates victory with a vision to eradicate’, fælles newsnote fra
UNICEF og WHO, 10. august 2012
POLIO NÆSTEN UDRYDDET: ’Poliomyelitis’ – factsheet no 114 fra
WHO, oktober 2012

NYE SKOLER I PAKISTAN: ’Thirty-five UNICEF constructed
schools inaugurated in flood-affected districts of Southern
Punjab’, newsnote fra UNICEF, 4. januar 2012
NY VACCINE NÅR 100 MILLIONER MENNESKER: ’100 millionth
person receives lifesaving meningitis vaccine’, fælles pressemeddelelse fra UNICEF, WHO, PATH og GAVI Alliance, 3. december 2012
DRAMATISK FALD I TILFÆLDE AF MÆSLINGER: ’Eighty-six percent decline in measles cases brings Western Pacific Region closer than ever to measles elimination’, fælles pressemeddelelse
fra UNICEF, WHO, CDC, UN Foundation og American Red Cross,
12. september 2012

KILDER TIL SIDE 10-11, ’MEGET MERE
HJÆLP FOR PENGENE’:

BØRNEDØDELIGHEDSTAL FRA BURKINA FASO: ’A promise Renewed - Levels and Trends in Child Mortality’, Burkina Faso,
September 2012
TAL VEDR. UNDERERNÆRING I BURKINA FASO: ’Bekæmpelse
af fejlernæring blandt børn i Burkina Faso’, projektbeskrivelse til
Danmarks Indsamling 2013

KILDER TIL SIDE 12-13, ’UNICEF UNDER
KATASTROFER’:

UNDERERNÆREDE BØRN I SAHEL: ’ 850,000 children treated in
Sahel for severe acute malnutrition in 2012’, newsnote fra
UNICEF, 11. december 2012
KONFLIKT I SYRIEN: ’Syria sit rep’, situationsrapport fra UNICEF,
20. december 2012 og 11. januar 2013
KATASTROFER I 2012: ’ Helping children caught in emergencies
and conflict - Humanitarian Action for Children 2013’, artikel på
unicef.org af Priyanka Pruthi, 25. januar 2013
KATASTROFER I 2011: ’Safe and unimpeded access critical for
humanitarian workers, says UNICEF on World Humanitarian
Day’, newsnote på unicef.org, 19. august 2012

KILDER TIL SIDE 16-17, ’DANSKERNE INVESTERER I VERDENS BØRN’:

UNICEF DANMARKS INDSAMLINGSRESULTAT: ’UNICEF Danmarks årsrapport 2012’
TAL VEDR. VERDENSGAVER: Beregninger på baggrund af salgstal for Verdensgaver i perioden 2007-2012

KILDER TIL SIDE 18-19, INTEGRERET CSR.
FRA PROAKTIV TIL REAKTIV:

HÅNDBOG TIL VIRKSOMHEDER: ‘Children Are Everyone’s Business - A practical workbook to help companies understand and
address their impact on children's rights’, UNICEF, 2012
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STØT
UNICEFS
ARBEJDE
STØT NU

•

Ring til: 9056 5619 og støt med kr. 150

•

Send sms: skriv UNICEF til 1919 og støt
med kr. 150 kr.

•

Brug girokort: giro nummer 9541-3420000

Du kan læse mere om mulighederne for at
støtte UNICEFs arbejde for verdens børn på:
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 rettigheder og samler penge
ind til UNICEFs hjælpearbejde for verdens
børn. UNICEFs arbejde er udelukkende finansieret af frivillige bidrag fra private bidragydere, regeringer, erhvervslivet og fonde.
Protektor:
Alexandra, Grevinde af Frederiksborg
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