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Man kan ikke gradbøje børns nød og behov for hjælp
UNICEF/UKLA2013-00897/Karin Schermbrucker

Når vi i det kommende efterår fejrer, at FNs Børnekonvention – også kaldet verdens børns grundlov – fylder
25 år, så fejrer vi, at alle verdens børn uanset alder,
køn, race og religion har samme rettigheder.
De har ret til mad og drikke, til et tag over hovedet,
til skolegang og udvikling, til beskyttelse og en tryg
opvækst. For UNICEF er det hele fundamentet for
vores arbejde – både når vi arbejder langsigtet med
for eksempel sundheds- og uddannelsesprogrammer,
og når vi hjælper her og nu i forbindelse med krige
og naturkatastrofer.
Rettighederne og principperne i Børnekonventionen
er både smukke og rigtige. Men i virkeligheden er der
desværre en gang imellem langt fra principperne til
den verden, børnene oplever.
I 2013 hjalp UNICEF børn i mere end 30 store og små
nødhjælpsprogrammer. Nogle katastrofer kommer
aldrig i pressens søgelys. Det betyder jo ikke, at de
berørte børn ikke har behov for hjælp. Men særligt to
store nødhjælpsindsatser nåede frem til forsiderne og
den bedste sendetid: Tyfonen Haiyan i Filippinerne før
jul. Og hele året igennem de frygtelige konsekvenser
for børn af krigen i Syrien.
Der er ingen tvivl om, at begge katastrofer ramte børn
hårdt. Mange mistede livet. Andre mistede familie
medlemmer og venner. Endnu flere mistede deres
hjem og deres skole. Og i titusindvis af børn oplevede
så frygtelige ting, at de har store behov for psykosocial
hjælp til at komme videre.
Er der så forskel på et barn fra Syrien og et fra Filippi
nerne? Kan man gradbøje, hvor meget de har lidt, og
hvor meget de har brug for hjælp fra blandt andet
UNICEF? Nej, vil næsten alle svare. Selvfølgelig kan

man ikke det. Alligevel er der en væsentlig forskel.
På globalt plan har det vist sig svært at samle ind til
hjælpearbejdet i Syrien. Også i Danmark. Hvor det på
få uger lykkedes UNICEF Danmark at samle over syv
millioner kroner ind til børnene i Filippinerne, så har
vi gennem alle 12 måneder i 2013 kun kunnet samle
1,9 millioner kroner ind til børnene fra Syrien.
Hvordan kan det være? Langt hen ad vejen handler det
nok om, at en pludselig naturkatastrofe som tyfonen
i Filippinerne er nemmere at forstå og forholde sig til
end den komplekse og langstrakte konflikt i Syrien.
Sådan har jeg det også selv. Men så meget desto vigtigere bliver vores insisterende budskab om, at ALLE
børn – uanset hvilken katastrofe de er ramt af – har
behov for og ret til hjælp.
Skulle vi have et håb og et 25-års fødselsdagsønske for
børnene, så er det, at alle børn får samme muligheder
for hjælp – ikke bare i teorien, men også i praksis.
I 2013 lykkedes det UNICEF Danmark at samle over
130 millioner kroner ind. Det er et flot beløb, og det
gør virkelig en forskel for mange tusinde børn. Vi er
stolte over, at vi, fra et relativt lille land som Danmark,
kan bidrage så meget til at gøre Børnekonventionens
teori til virkelighed. Og vi er meget taknemmelige for
alle, der har gjort det muligt ved at støtte vores arbejde
for børn.

Steen M. Andersen
Generalsekretær
UNICEF Danmark
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UNICEF hjælper først og fremmest
de værst stillede børn
HVORDAN KAN DET VÆRE, AT UNICEF VÆLGER
BEVIDST AT PRIORITERE DE VÆRST STILLEDE
LANDE OG BØRN?
Det gør vi af tre årsager. Fordi alle børn skal have lige mulig
heder. Fordi de mest udsatte, isolerede, marginaliserede og
vanskeligt tilgængelige børn har allermest brug for hjælp. Og
fordi vores erfaring og forskning tydeligt viser, at det er det,
der bedst kan betale sig.

Fremskridt skjuler ulighed
Det går fremad for verdens børn, og vi glæder os over, at
vores arbejde i den grad bærer frugt. Men selvom de nyeste børnedødelighedstal viser, at intet mindre end dobbelt så
mange børn overlevede i 2012, som der gjorde i 1990, er det
ikke en succes, der kommer alle børn til gode. Sagen er, at
tallene dækker over en stor ulighed internt i landene. For
eksempel er der i Uganda over dobbelt så mange underer
nærede børn under fem år i landområderne, som der er i
byerne. Generelt i landet er børnedødeligheden faldet med
imponerende 37 procent i løbet af de sidste 15 år. En stor
succes! Men den skjuler desværre det faktum, at der stadig
dør alarmerende 15,3 procent af alle små børn under fem år i
landets fattigste region, Karamoja. Det er mere end dobbelt så
mange som de 6,5 procent, der dør i hovedstaden Kampala.

Hvem er de mest udsatte børn?
De mest udsatte og sårbare børn er de fattigste, dem der bor på
gaden, længst ude på landet eller under elendige kår i slumkvarterer i storbyerne, dem der tilhører en etnisk, racemæssig
eller religiøs minoritet, handikappede børn og pigerne. De har
ringe eller ingen adgang til sundhedsydelser, skolegang og
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Hjælpen batter mere og
gavner flere blandt de dårligst
stillede. Fordelen ved at koncentrere indsatsen om dem
opvejer simpelthen den ekstra
udgift, der er ved at nå dem.

information. De er mere sårbare overfor udnyttelse og misbrug,
og de har de færreste muligheder for at udvikle sig positivt.
Det betyder, at flere af dem bliver syge, fejlernærede og dør.
Mange af dem er analfabeter og i fare for at sidde fast i en
nedarvet fattigdomsspiral.

På hvilken måde betaler investeringen sig?
Vores forskning viser, at hver gang vi investerer 5,5 millioner kroner i at nå de dårligst stillede børn som for eksempel
børnene i Karamoja, kan vi redde 60 procent flere liv end ved
at opgradere hjælpen til de bedre stillede og lettere tilgængelige
børn. Hjælpen batter mere og gavner flere blandt de dårligst
stillede. Fordelen ved at koncentrere indsatsen om dem opvejer
simpelthen den ekstra udgift, der er ved at nå dem.

Hvordan hjælper vi dem så?
Vi nedbryder de barrierer, der helt konkret forhindrer dem i at
have adgang til basale sundheds- og sociale ydelser. Det gør
vi blandt andet gennem større vaccinations- og informationskampagner med hjælp fra lokale frivillige. Og ved at oprette
små, lokale sundhedscentre sørger vi for, at hjælpen når længere
ud til fjerntliggende områder. Sammenlagt handler hvert eneste
tiltag om én eneste ting: at skaffe mest mulig, bedst tænkelig
hjælp til flest børn med det største behov.

UNICEF/NYHQ2012-1732/Brian Sokol
UNICEF/NYHQ2012-1735/Brian Sokol

UNICEF/NYHQ2013-0870/Mougabe Koslengar

Otgonjargal er fire år gammel og kommer fra Mongoliet.
Hun og hendes familie rejser rundt som nomader og
rensdyrhyrder i fjerne områder, der ligger ufatteligt langt
væk fra alting. Et hold UNICEF-støttede sundhedshjælpere
rejste først med bil, så med håndtrukket færge, derefter til
fods og til sidst på rensdyrryg for at finde og vaccinere den
lille pige. Og nu er hun og de andre nomadebørn beskyttede mod mæslinger og røde hunde, der er dødsensfarlige
for børn uden adgang til medicin og sundhedshjælp.

UNICEF/ETHA20130132/Jiro Ose

UNICEF/ETHA2013_00371/Jiro Ose
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UNICEF/ETHA2013_00323/Jiro Ose

Det nytter!

KAN DU KOMME I TVIVL OM, HVORVIDT
HJÆLPEN NYTTER? SÅ LÆS MED HER.
Hvert år opnår vi nye resultater for verdens børn takket være
blandt andre danskernes støtte til UNICEFs arbejde. Og 2013
var ingen undtagelse. Det blev for eksempel året, hvor børnedødeligheden atter nåede sit hidtil laveste niveau. Hvor kampen mod brug af børnesoldater ramte et vigtigt højdepunkt.
Og hvor flere børn fik papir på, at de rent faktisk eksisterer.

Papir på egen eksistens
Verden over er millioner af børn afskåret fra de mest basale
rettigheder som skolegang og sundhedsydelser, hvis de ikke
har en fødselsattest. Siden 2000 har UNICEF med succes
arbejdet målrettet på at få flere børn registreret. I løbet af kun
10 år er andelen af fødselsregistreringer steget med 30 procent i verdens fattigste lande. Og på globalt plan er der nu 30
millioner færre børn, som ikke har en fødselsattest.

Børnesoldater frigivet i Myanmar
Myanmar er blandt 14 lande, hvor hæren eller militære grupper
bruger børn under 18 år som soldater. Efter længere tids
forhandlinger og pres fra UNICEF og FN gik Myanmars hær i
slutningen af 2012 i gang med at frigive deres børnesoldater.
I alt 176 børnesoldater blev frigivet i de følgende 13 måneder.

Gratis sundhedsydelser i Senegal
I 2013 besluttede Senegals regering at afskaffe betalingen
for sundhedsydelser til børn under fem år. Det er et kæmpe
fremskridt, som betyder, at 2,5 millioner børn nu får adgang
til gratis behandling for underernæring og livstruende syg
domme som malaria, lungebetændelse, diarré og aids. UNICEF
hjælper Senegals sundhedsministerium med at gennemføre
det nye initiativ.

Myggenet redder liv
Malaria tager hvert år livet af 660.000 mennesker. De fleste
af dem er afrikanske børn. Myggenet er stadig den eneste
effektive metode til at beskytte børn mod malaria, og derfor
har UNICEF i de seneste ti år sat massivt ind med uddeling
af myggenet. Siden 2004 er antallet af myggenet i afrikanske lande syd for Sahara steget fra blot 5,6 millioner til 145
millioner. Det skønnes indtil videre at have reddet 1,1 millioner
menneskeliv.
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Flere børn i skole i Togo
I perioden 2009 -11 valgte UNICEF Danmark at støtte et uddannelsesprojekt i det lille afrikanske land Togo med midlerne
fra Danmarks Indsamling 2009. Formålet var at bekæmpe den
udbredte fattigdom i den nordlige Savanes region ved at styrke
uddannelsesindsatsen. Der blev blandt andet bygget 13 nye
skoler med i alt 39 klasseværelser. Der blev etableret toiletter
og skabt adgang til rent vand på en række skoler. Og UNICEF
sørgede også for undervisningsmaterialer og møbler til eleverne
og deres lærere. To år senere – i 2013 – begynder resultaterne

Foto: UNICEF Danmark/Gitte Jeppesen

Foto: UNICEF Danmark/Karin Aaen

2008
indskrevet 52%
gennemfører 4,9%
elever i klassen 60

at kunne ses. Inden projektet gik i gang, var kun 52 procent
af børnene i Savanes regionen indskrevet i en skole. I dag er
andelen steget til 67,6 procent. Før var der gennemsnitligt 60
elever i hvert klasseværelse. Nu er der 38. I 2008 var det kun
4,9 procent af eleverne, som gennemførte deres skolegang.
I 2013 var andelen nået helt op på 47,1 procent.

2013
67,6% indskrevet
47,1% gennemfører
38 elever i klassen
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”Det er ikke nok at være verdens bedste,
man skal også være det bedste for verden”
MOTTOET ER ALFRED JOSEFSENS, UNICEFS BESTYRELSESFORMAND.
DEN TIDLIGERE IRMA-DIREKTØR HAR I MERE END 10 ÅR VÆRET EN DEDIKERET
DEL AF UNICEF, OG DET HAR HAN TÆNKT SIG AT BLIVE VED MED.
UNICEF/Mozambique/2013

Men det er ikke det eneste, der imponerer Josefsen. Den adgang UNICEF har
til forhandlingsbordet blandt politikere
og lovgivere overalt i verden, gør, ifølge
formanden, organisationen til en helt
enestående og særligt stærk spiller.

En stemme der bliver hørt

”Her i det rige nord, har vi så meget
kapital at give ud af, og man bliver både
gladere og bedre mennesker af at tænke
mere på at give end på at modtage”,
siger han, når man spørger ham hvorfor.
”Det er stærkt meningsfyldt og helt ind
til benet en god sag. Det betyder rigtig
meget for min egen selvforståelse, at
jeg bruger en del af mine ressourcer og
talenter på at gøre en forskel. Og selvom
det ikke er noget, jeg skilter voldsomt
med, er det også med til at smitte af på
folk i erhvervskredses forståelse af, hvem
jeg er”, pointerer han.

Men hvorfor lige UNICEF?
”Jeg er utroligt imponeret over alle de
mennesker, jeg møder hos UNICEF. Og
det gælder både dem, jeg møder på kontorerne i den vestlige verden, og de mennesker jeg har mødt ude i fielden. Dén
dedikation, de alle sammen lægger for
dagen, er helt enestående. Det er stærkt
at opleve. De føler alle uden undtagelse,
at de arbejder for en stor og vigtig sag”.
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”Det at være FNs børnefond giver os en
autoriseret stemme til at varetage børns
interesser,” forklarer han. ”Man lytter til
os og regner med os. Overalt på kloden
forventes vi at kunne tage børnenes parti
i forhold til lovgivningen. Og dét vi kæmper for, kan vi sige i en helt upolitisk ånd,
hvor børnenes sag er i fokus. UNICEF
får simpelthen en renere røst, der får
opmærksomhed hele vejen fra Nordkorea
til den anden ende af verden. Vi bliver
oplevet som en troværdig organisation,
og der er stor respekt omkring det, vi
kommunikerer. Worldwide.”

Langt større effekt for pengene
En anden vigtig fordel er, ifølge formanden, at UNICEF får langt mere effekt for
de penge, der investeres.
”Overalt i verden, hvor vi arbejder, kan
det nationale UNICEF-kontor gå til regeringen og kæmpe for at få en andel af
statens ressourcer allokeret til børnenes
sag. De kan skabe opmærksomhed og
få regeringen til at afsætte flere midler til
børnene. Og når man lægger UNICEFs
ressourcer sammen med regeringernes
prioriteringer, bliver det til meget mere
hjælp til børn. Det har en helt altafgørende rolle!,” pointerer han.

To sundhedscentre bliver til flere
”I Mozambique for eksempel, som jeg
besøgte i oktober måned, finansierede
det lokale UNICEF to One Stop Shop

”I Irma handlede det om
at udvikle sig og følge
markedet og få øje på de
muligheder og behov, der
er for at få en profitabel
drift. Sådan er det også
med UNICEF, hvor det også
handler om at generere et
større og større årligt bidrag til
globale UNICEF hvert år. Og her
er det købmandsskabet i mig,
der er i spil og kan bruges”.

sundhedscentre. På centrene blev mange
af de ydelser, folk i området ellers skulle
både mange steder, og meget langt væk
for at få adgang til, samlet på ét sted helt
centralt i området. Og efter en vellykket
prøveperiode, er det nu lykkedes UNICEF
at få regeringen til at overtage konceptet.
Og nu er der intet mindre end 494 klinikker, der kører med One Stop Shop-princippet i det store land, hvor mere end 50
procent af befolkningen er børn under 18
år,” fortæller Josefsen.

De største oplevelser i fielden
”I løbet af de sidste 10 år har jeg været
med UNICEF i Cambodia, Indonesien og
Mozambique. Det er så stærkt at se med
sine egne øjne, at fordi der er rejst midler,
så resulterer det helt konkret i, at der
er ting, der kan gennemføres. Det giver
virkelig næring til mit engagement. Og så
bringer jeg budskabet videre til mit netværk bagefter. Jeg fortæller bestyrelsen,
præsidiet og vores andre interessenter,
hvordan vi skaber værdi og gør en forskel.
Og jeg håber, at det så også har en positiv effekt på deres engagement i sagen.”

Alfred Josefsen mener, at en af UNICEFs helt
store styrker er evnen til at få et stort afkast for
de penge, der investeres. Det giver i sidste ende
meget mere hjælp til verdens udsatte børn. For
eksempel i Etiopien, hvor dette billede er taget.

UNICEF/ETHA2013_00364/Jiro Ose
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FRA IRMA-BLÅ TIL CYANBLÅ
• Topchef for Irma 1999-2012
• Formand UNICEF Danmark 2006 • Næstformand UNICEF Danmark 2004
• Bestyrelsesmedlem UNICEF Danmark 2002
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Teater og rollespil, der virker

Der er brug for UNICEF

”I Mozambique var jeg særligt imponeret over de pædagogiske metoder, de
UNICEF-støttede medarbejdere brugte til at
få tabubelagte hiv og aids-problematikker
kommunikeret på en måde, der virkede. Her
forstod man virkelig at vælge de midler, der
skulle til, for at få kvinderne til at se, hvordan
de tager vare på sig selv. De brugte for eksempel teater, der blev spillet af hiv-smittede frivillige. Og tidligt om morgenen mødte
mange af områdets kvinder op for at se
rollespil, som de kunne genkende sig selv
i og lære noget direkte af. Det var en stærk
oplevelse at se, hvordan det virkede.”

”Det gjorde også et kæmpe indtryk at
opleve en skole langt ude på landet, der
simpelthen foregik under et mangotræ. Så
sad eleverne på små tæpper på jorden, og
lærerens tavle var en jernplade. Men da jeg
spurgte hvorfor, der var så få elever, fortalte
læreren, at de ikke kom, fordi de var for
sultne til at gå hele vejen derhen. Så er det
altså svært at lære, når de helt elementære
basisforudsætninger ikke er på plads. Det
var hårdt at opleve. Men det viste også, at
der er brug for det, vi gør. Og så længe der
er det, holder jeg aldrig op med at støtte
UNICEF,” siger Alfred Josefsen og fortsæt-

ter:”Det er lidt, som når man har lært at
cykle, så kan man ikke lade være med at
kunne det. Sådan er det også med UNICEF.
Når først man har fået UNICEF-blod i årene,
så bliver det ved med at være der.”

Frivillige hiv-smittede kvinder spiller
teater om, hvor vigtigt det er at lade
sig teste for hiv. Og om at livet ikke
er slut, hvis man er smittet. Man kan
nemlig få medicin og en behandling,
der gør det muligt at få børn uden at
videreføre smitten til dem.

DANSK STØTTE FRA
DET OBELSKE FAMILIEFOND
Et af de projekter, som Alfred Josefsen besøgte i Mozambique, er dansk
støttet af Det Obelske Familiefond.
Dets hovedformål er at forhindre
overførslen af hiv-smitte fra mor til
barn under graviditet og fødsel.
Bestyrelsesformand for Det Obelske
Familiefond Christen Obel siger: ”Det
Obelske Familiefond er meget glade
for at samarbejde med UNICEF, som
vi kender som en ambitiøs og veldrevet organisation. Projektet i Mozambique er et godt eksempel på, at der
skabes en bæredygtig udvikling i et
lokalsamfund. Det er ikke blot en herog-nu løsning at begrænse hiv-smitte
fra mor til barn, men en investering
i fremtidig folkesundhed, og derfor
er vi meget glade for at kunne støtte
UNICEF”.
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Nye værktøjer for virksomheder
om børns rettigheder

VIRKSOMHEDER INTERAGERER MED BØRN PÅ DAGLIG BASIS
– BÅDE DIREKTE OG INDIREKTE.
Børn er arbejdstagere, men de er også børn af medar
bejdere, forbrugere og en del af det lokalsamfund, hvor
virksomheder opererer. Men mange virksomheder forholder sig ikke strategisk til børn som interessenter.
Virksomheders påvirkning af børns rettigheder rækker ud
over børnearbejde. UNICEF og samarbejdspartnere har
udviklet ’Børnerettigheds-principperne for Virksomheder’,
der i 2013 blev suppleret med nye UNICEF værktøjer og
retningslinjer for, hvordan virksomheder kan respektere og
støtte børns rettigheder på arbejdspladsen, markedet og i
samfundet.
De nye værktøjer giver virksomheder praktisk vejledning i,
hvordan de kan integrere børns rettigheder i deres bredere
arbejde. Værktøjerne er med til at afmystificere forbindelsen
mellem virksomheder og børns rettigheder. De forklarer,
hvad børns rettigheder betyder for virksomheder, og hvordan
de kan respektere og støtte børns rettigheder i deres beslut
ningsprocesser, handlinger og relationer.
Værktøjerne er blevet udviklet over de seneste tre år i
samarbejde med eksperter og via konsultationer med
virksomheder, menneskerettighedseksperter og andre
relevante specialister.

“Når vi taler om børn, er de vores med
arbejderes børn eller leverandørers børn.
De er forbrugere. Men de er også vores
fremtid.”   
Novo Nordisk
Corporate Vice President, Charlotte Ersbøll

“Når virksomheder, NGO’er, FN organisationer
og regeringer laver partnerskaber, kan man
virkelig gøre en stor positiv forskel.”   
Lego Group
Senior Director, Governance and Social Sustainability,
Marie Busck
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Children are Everyone’s Business
Workbook 2.0
En guide til, hvordan børns rettigheder kan
integreres i virksomheders etiske retnings
linjer, risikoanalyser og rapportering. Hånd
bogen tilbyder virksomheder en overordnet
ramme til at styrke og operationalisere deres
respekt for børns rettigheder på arbejdsplad
sen, markedspladsen og i samfundet.

Children’s Rights in Policies and
Codes of Conduct
Værktøjet anbefaler fleksible måder, hvorpå
virksomheder kan indarbejde børns rettig
heder i deres politikker og etiske retnings
linjer. Det rækker ud over de traditionelle
fokusområder som børnearbejde og filantropi
og skitserer, hvordan børns rettigheder er
relevante for alle virksomheder.

Children’s Rights in Impact Assessments
Giver virksomheder et redskab til at under
søge, hvordan deres politikker og processer
påvirker børns rettigheder. Den fremlæg
ger en række kriterier, så virksomheder
kan belyse kritiske områder, der kan have
konsekvenser for børns rettigheder, og
den identificerer specifikke handlinger for
forbedringer.    

Children’s Rights in Sustainability
Reporting
Værktøjet guider virksomheder til at ind
drage overvejelser om børns rettigheder
i deres bæredygtige rapporteringer på et
niveau, der rækker udover børnearbejde og
investering i lokalsamfundet. Det rådgiver
om, hvordan elementer fra ’The Global
Reporting Initiative’, der handler om globale
retningslinjer for rapportering om bæredygtighed, kan benyttes som grundlag for at
rapportere om børns rettigheder.   

UNICEF/NYHQ2006-1470/Giacomo Pirozzi

UNICEFS IMAGE I TOP
Igen i 2013 lå UNICEF Danmark i toppen i en årlig imageundersøgelse
blandt de 20 største humanitære hjælpeorganisationer i Danmark.
Som i de foregående to år vurderer de adspurgte i undersøgelsen fra
YouGov, at UNICEF er den organisation, der har klaret sig næstbedst
i det seneste år. Undersøgelsen viser også, at 87 procent kender
UNICEF, hvilket gør organisationen til en af Danmarks bedst kendte
humanitære organisationer.

UNICEF/NYHQ1998-0503/Giacomo Pirozzi

UNICEF/NYHQ2005-2096/Giacomo Pirozzi
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TREND: Ressourcestærke seniorer
vil have indflydelse på fremtiden
DET ER IKKE KUN DE GUNSTIGE REGLER I DEN NYE ARVELOV, DER FÅR FLERE
MENNESKER TIL AT OPRETTE TESTAMENTE. DER ER OGSÅ EN TREND I TIDEN,
DER VISER, AT FOLK GERNE VIL GIVE NOGET VIDERE – ISÆR TIL BØRN.
De ønsker simpelthen at nå
at påvirke verden positivt.
Det mener fremtidsforsker,
direktør og medstifter af
Future Navigator, Anne
Skare Nielsen.
Men hvem er det så typisk, der ønsker at
betænke verdens børn i deres testamente?
”Det er indflydelsesrige mennesker,”
siger Anne Skare Nielsen. ”Mennesker,
der har en drøm om at lave noget andet
med deres liv end at fise rundt og spille
golf og drikke rødvin. Og her får de en
mulighed for at være involverede og
aktive medskabende borgere, som er

med til at gøre verden til et bedre sted
at være for verdens børn.”
Hun forklarer: ”Flere mennesker lever
i længere tid. Og jo ældre vi bliver, jo
mere får man jo også den her fornem
melse af, at alle de her visitkort og rejser
og oplevelser man selv har haft, hvad har
det egentlig betydet? Og al den visdom
man har opavlet, den vil man egentlig
gerne have lov til at give videre. Lidt
ligesom de gamle indianere, der skal
give noget videre til de unge indianere.”
”Og så har du altså også noget, du kan
skrive på din gravsten, som de andre
ikke kan,” slutter fremtidsforskeren.

DEN NYE ARVELOV
Ifølge advokat og arve
retsekspert Anja Cordes
giver: ”Den nye arvelov
testator ret til at råde over
75 procent i stedet for de
tidligere 50 procent af sin
efterladte formue.”

SÅDAN GØR DU
”Hvis man ønsker at testamentere sine
penge til velgørende formål, skal man
kontakte en advokat, der har forstand på
arveret – og få rådgivning om sine formue
forhold og muligheder for at råde
ved testamente,” siger Anja Cordes.

Derfor støtter disse fonde verdens børn
Birgitte Nauntofte

Sine Egede

Niels Peter Louis-Hansen

Direktør,
Novo Nordisk Fonden

Projektchef,
Bikubenfonden

Formand,
Fondsbestyrelsen Aage og Johanne
Louis-Hansens Fond

Novo Nordisk Fonden
støtter i henhold til sin
formålsparagraf årligt en række etable
rede humanitære hjælpeorganisationer,
der har fokus på menneskers sundhed
og velfærd. Novo Nordisk Fonden har
fundet UNICEFs ansøgning støtteværdig,
da organisationens forskningsbasere
de arbejde kan hjælpe til at reducere
børnedødeligheden og forbedre livet
for børn og unge i hele verden.
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Bikubenfonden ønsker
at bidrage til at forbedre
forholdene for socialt udsatte børn
og unge i Grønland. Derfor støtter vi
NAKUUSAs Børnepanel og dermed
UNICEF Danmarks vigtige arbejde med
at give grønlandske børn og unge en
stemme. Det er vigtigt, at deres bud
på, hvordan Grønland kan blive et bedre
sted at vokse op, bliver hørt.

Ved at støtte UNICEF Danmarks projekt
i Grønland tror vi på, at børnene direkte
kan mærke afkastet af vores og andres
bidrag til UNICEF.

Jacob og hans familie finansierer et UNICEF
projekt i Kenya
FOR JACOB OG HANS FAMILIE VAR DER INGEN TVIVL. DE NÆREDE ET STORT
ØNSKE OM AT DONERE TIL UNICEF FOR AT GØRE EN KONKRET FORSKEL FOR
UDSATTE BØRN, DER HAR BRUG FOR EN NY CHANCE I LIVET.
Sport har altid spillet en stor rolle i Jacobs liv, og derfor var
det naturligt, at familien valgte at finansiere et af UNICEFs
sportsprojekter i Kenya. Her bruger UNICEF sport til at hjælpe
udsatte piger ud af prostitution og misbrug og styrke deres
selvtillid, så de får mod på at vende tilbage til skolen.
”Vores families deltagelse i projektet med UNICEF er i første
omgang et forsøg på konkret at hjælpe en række unge men
nesker, men det er også en mulighed for at øge ikke mindst
vores døtres bevidsthed om, hvordan leveforholdene er mange
steder i Afrika. De er både glade og stolte over at være en del
af projektet, og deres glæde ved at kunne hjælpe jævnaldrende
børn i Kenya er kæmpestor.”

Familien valgte i 2011 at tage til Kenya, så de kunne opleve
projektet med egne øjne. Og det var en kæmpe oplevelse,
fortæller Jacob: ”Vi besøgte for eksempel et såkaldt Youth
Talent Academy, som hver dag gennemfører en professionel
sports- og musiktræning for mere end 100 udsatte piger. En del
af pigerne – som var virkelig stærke personligheder – fortalte
os om deres vanskelige baggrund og den kæmpemæssige
udvikling, de havde været igennem de seneste år ved hjælp
af projektet. UNICEF i Kenya var ekstremt professionelle og
engagerede, hvilket kraftigt understøttede det valg, vi oprinde
lig havde foretaget ved at finansiere et projekt, som UNICEFs
globale organisation kvalitetssikrer, både hvad angår projekt
indhold og implementering.”

Privatfoto

De er både glade og stolte over
at være en del af projektet, og
deres glæde ved at kunne hjælpe
jævnaldrende børn i Kenya er
kæmpestor.
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Stærk støtte fra danskerne

NÆSTEN 65.000 DANSKERE GØR HVER DAG UNICEF I STAND TIL
AT HJÆLPE DE BØRN, DER HAR DET STØRSTE BEHOV.
Vi pakker køletasker med vacciner og fragter dem gennem bjerg
landskaber på æselryg. Vi etablerer skoler på steder, hvor piger
kan møde op uden at frygte for deres liv. UNICEF går langt for
at nå verdens mest udsatte børn – og vi når langt takket være
vores faste støtter. Næsten 65.000 danskere overfører et fast
beløb hver måned og lader det være op til UNICEF, hvor deres
penge gør mest gavn.
Det er disse ikke-øremærkede midler, som gør os i stand til at
planlægge langsigtet og prioritere de børn, der har det største
behov for hjælp. Uanset hvor de bor, og om resten af verden
har fokus på dem eller ej. Vores faste støtter er hver eneste
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dag med til at sikre, at børn overlever, kommer i skole og ikke
bliver syge af det vand, de drikker. De gør det muligt for os at
samarbejde med regeringer og lokale myndigheder og sørge
for, at indsatsen for børnene varer ved – også når UNICEF har
trukket sig i baggrunden. Sammen med vores faste støtter
skaber vi resultater for børn, som ikke ellers ville være nået.
Et af de temaer, vi mærkede særligt stor opbakning til fra
danskerne i 2013, var pigeomskæring. I maj lancerede vi kam
pagnen ’Stop pigeomskæring’, som havde til formål at sætte
fokus på den smertefulde tradition. Vi tog til Etiopien for at se
nærmere på det program mod pigeomskæring, som UNFPA

STOP PIGEOMSKÆRING
5.500 danskere skrev i 2013 under på et støttebanner, som
vi sendte til en række landsbysamfund i Afrika, der har
valgt at afskaffe pigeomskæring. Underskrifterne sendte
et vigtigt signal og har hjulpet UNICEF og UNFPA
i arbejdet med at stoppe pigeomskæring.

(FNs Befolkningsfond) og UNICEF kører i 15 afrikanske lande.
De stærke fortællinger og billeder herfra brugte vi blandt andet
på Facebook, hvor temaet skabte et hidtil uhørt engagement.
Antallet af fans på siden steg fra 7.000 til 14.500 i kampagnens
første fire uger.
Vi brugte også Facebook til at samle underskrifter ind til et
støttebanner, som vi sendte til en række af de afrikanske
landsbysamfund, der i tiden efter besluttede at afskaffe pige
omskæring. 5.500 danskere skrev under på støttebanneret,
og mange af de underskrivere, som ikke i forvejen støttede
UNICEF fast, har sidenhen valgt at gøre det.

Vi har på Facebook spurgt nogle af vores
støtter, hvad der motiverer dem til at
bakke op om UNICEF.

UNICEF Danmark/Jakob Colville-Ebeling

Drengene spiller en vigtig rolle i kampen mod pige
omskæring. Disse drenge har taget stilling, og de går
ikke ind for at omskære piger. Det fortalte de UNICEF
Danmarks generalsekretær Steen M. Andersen, da
han besøgte Etiopien i maj 2013.
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25 år med papir på børns rettigheder

VERDENS LEDERE KAN IKKE HAVE UNDGÅET AT FØLE DET
HISTORISKE VINGESUS OVER FNS GENERALFORSAMLING
DEN 20. NOVEMBER 1989.

Det var den dag, de vedtog FNs
Konvention om Barnets Rettigheder.
Og fra da af var der ingen vej tilbage.
Verdens børn havde fået papir på
deres egne rettigheder.
Børnekonventionen har givet verden
et helt nyt syn på børn. Børn er ikke
længere deres forældres ejendom.
De er heller ikke hjælpeløse ofre.
Børn er mennesker med et menne
skes egne rettigheder, men de er
også mennesker, som har et særligt
behov for omsorg og beskyttelse.
Børnekonventionen er således det
fysiske bevis på, at verdens rege
ringer har en fælles forståelse af, at
ALLE børn har ret til at overleve og
udvikle sig, at blive beskyttet mod
vold, misbrug og udnyttelse og at
blive hørt og respekteret.
I 2014 fylder Børnekonventionen
25 år, og siden sin fødsel har den
været løftestang for utallige fremskridt
for børn verden over. I de forgangne
25 år er børnedødeligheden halveret.
Det samme er andelen af børn, som
ikke kommer i skole. Og der er kom
met en øget global opmærksomhed
omkring alvorlige, ofte tabubelagte
emner som børneægteskaber, pige
omskæring, børn i væbnede konflikter
og vold mod børn.
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Børnekonventionen sætter
spor i hele verden
I alle regioner i verden har Børnekon
ventionen sat sine spor. I international
handlekraft. I national lovgivning. Og
i lokal praksis. Brasilien har for eks
empel vedtaget en grundlæggende
lovgivning om børn og unge baseret
på Børnekonventionens principper.
Burkina Faso har etableret et børne
parlament, som bliver hørt om nye
lovforslag. Børnekonventionen var
den første internationale konvention,
som blev tiltrådt af Sydafrika, og det
har siden medført blandt andet forbud
mod fysisk afstraffelse af børn og
udviklingen af et særskilt retssystem
for unge. Rusland har også etableret
ungdoms- og familiedomstole som
følge af konventionen. Marokko
har indført et nationalt institut, som
skal overvåge børns rettigheder.
Og Finland har, inspireret af Børne
konventionen, gennemført en lang
række initiativer som lærerplaner
for enhedsskolen, forbedringer af
skolens sundhedstilbud og en
handlingsplan for bekæmpelse af
fattigdom og social eksklusion.
Også i Danmark har Børnekonven
tionen medført helt konkrete
forbedringer for børn. Der er blandt
andet etableret et statsligt Børneråd,

som skal sikre børns rettigheder.
Børnepornografi er blevet forbudt.
Forældres revselsesret er afskaffet.
Børn har fået ret til at blive hørt i sager
om forældremyndighed. Skolelederes
ret til at censurere elevernes skole
blade er afskaffet. Der er kommet
mere fokus på at forebygge mob
ning og beskytte børn mod seksuelt
misbrug. Og i 2010 vedtog Folketinget
’Barnets Reform’, som skal sikre
udsatte børns rettigheder og styrke
hensynet til barnets tarv frem for
hensynet til forældrenes ønsker.

Mere aktuel end nogensinde
På trods af alle disse markante
fremskridt er Børnekonventionens
eksistensberettigelse mere aktuel end
nogensinde. Og det vil den være, så
længe børn stadig dør af årsager, der
kan forhindres. Så længe børn verden
over stadig ikke får mulighed for at
gå i skole. Og så længe der stadig er
børn, som udsættes for vold, misbrug
og udnyttelse. Børnekonventionen har
endnu ikke opnået alt det, den blev
sat i verden for. Men den har givet os
et helt essentielt grundlag for at skabe
en verden, hvor respekten for børns
rettigheder er det mest naturlige, vi
kan forestille os.

Foto: UNICEF. Foto af danske børn: Finn Brasen

HVAD ER DEN VIGTIGSTE RETTIGHED, DANSKE BØRN HAR
OPNÅET I LØBET AF DE 25 ÅR MED BØRNEKONVENTIONEN?
Per Larsen,

Eva Smith,

Formand for Børnerådet:
”Konventionen har først og fremmest givet
Danmark et sigtepunkt; et ambitionsniveau;
en standard at forholde sig til. Vi kan gøre
det bedre at være barn i Danmark, og vi skal
gøre det bedre. Derfor er det også vigtigt, at konventionen
bliver inkorporeret, så den for alvor forpligter og sætter
rammerne for politik, lovgivning og praksis.”

Professor, dr. jur.:
”Den vigtigste rettighed, børn har opnået,
er, at de nu fra 12-årsalderen høres i sager
vedrørende deres egne forhold. For eksem
pel i sager vedrørende forældremyndighed
og samværsret, samt i sager efter serviceloven. Vedrørende
yngre børn skal deres holdning til sagen fremgå.”

Jens Raahauge,
Manu Sareen,
Minister for børn, ligestilling,
integration og sociale forhold (R):
”Børns rettigheder betyder meget for både
regeringen og for mig personligt. I de 25
år, FNs Børnekonvention har eksisteret,
er der sket vigtige fremskridt på mange områder. Den
største landvinding i mine øjne er, at vi i 1997 endegyldigt
fik afskaffet forældres ret til at slå deres børn. Børn er
selvstændige individer, og vold mod børn er forbudt. Jeg
tror, at det opgør med revselsesretten, der blev taget i
1997, har været trædestenen for mange af de tiltag, som
siden da er taget for at styrke børns rettigheder.”

Formand for Dansklærerforeningen:
”Konventionen om Barnets Rettigheder har
medvirket til, at man på mange måder har en
omgangsform, der er præget af gensidig res
pekt, bekæmpelse af mobning, anvendelse
af den demokratiske, herredømmefri samtale og styrkelse
af elevernes udtrykslyst og -muligheder.”

Anne Mette Friis,
Chef for Børn- og Ungearbejdet
i UNICEF Danmark:
”FNs Børnekonvention er et fantastisk doku
ment, som er med til at give os alle sammen
en fælles referenceramme, når vi taler om
børns rettigheder. Den giver os mulighed for at handle
mere og diskutere mindre. Derfor er konventionen et af
UNICEFs vigtigste redskaber.”

Alle børn har ret til at overleve og udvikle sig, at blive
beskyttet mod vold, misbrug
og udnyttelse og at blive hørt
og respekteret

ALLE BØRN
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UNICEF/NYHQ2014-0003/Diffidenti

UNICEF hjælper børn
under alle typer katastrofer

SYRIEN
Befolkning:

21,8 millioner mennesker, heraf er

9,1 millioner børn under 18 år
4,2 millioner børn var i 2013 påvirkede af konflikten i selve Syrien
4 millioner børn blev drevet på flugt i og omkring Syrien

HVAD ENTEN BØRN ER RAMT AF KRIG ELLER NATURENS KRÆFTER, SÅ
HAR DE HAR BRUG FOR AKUT NØDHJÆLP, OG DEN FÅR DE FRA UNICEF.
Da supertyfonen Haiyan hærgede Filip
pinerne den 8. november 2013, lå de
første nødhjælpskasser allerede klar på
UNICEFs lokale lagre i landet. For det var
hverken første eller sidste gang, Filippin
erne blev ramt af voldsomt vejr, og i de
situationer redder det liv at være godt
forberedt.
Overalt i verden er UNICEF som regel
blandt de første hjælpeorganisationer på
stedet, når en katastrofe rammer. Både
fordi vi næsten altid er til stede i landet
på forhånd, men også fordi vi har et
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effektivt katastrofeberedskab, der gør, at
vi kan rykke hurtigt ud med nødhjælp og
danne os et overblik over selv de mest
kaotiske situationer.
Ikke to katastrofer er ens – men de børn,
der rammes af dem, har brug for at få
opfyldt samme basale behov. Deres hver
dag er slået i stykker, og nogle har måske
mistet familiemedlemmer. Skolegang,
traumebehandling og legeområder kan
derfor være mindst lige så livsvigtige
som medicin og rent drikkevand.

Nogle katastrofer er så omfattende, at
vi samler særskilt ind til dem for at kunne
imødekomme behovet for hjælp. Men
katastrofens karakter og mediernes
bevågenhed har stor indflydelse på,
hvor meget vi samler ind. Dette var
tydeligt i 2013, hvor det på få uger
lykkedes at samle syv millioner kroner
ind til de tyfonramte børn i Filippinerne,
mens det gik langt mere trægt med at
samle ind til børnene fra Syrien, der på
tredje år lever med krigstraumer og en
hverdag i totalt opbrud.

FILIPPINERNE
Befolkning:

96,7 millioner mennesker, heraf er

39,4 millioner børn under 18 år
5,9 millioner børn var i 2013 påvirkede af tyfonen Haiyan
1,7 millioner børn blev drevet på flugt
EPA European Pressphoto Agency/Dennis M. Sabangan
Privatfoto

Det er den slags situationer, som under
streger, hvor vigtigt det er for UNICEF
at have ikke-øremærkede midler, som
vi selv kan fordele og bruge der, hvor
børnene har mest brug for hjælp. Og
det gælder ikke bare i den akutte nød
situation. UNICEF bliver i landet længe
efter, katastrofen er overstået, for at
gøre, hvad vi kan, for at landene ikke
bliver lige så hårdt ramt en anden gang.
Det sikrer vi blandt andet ved at styrke
landenes sundhedssystemer og få så
mange børn som muligt i skole.

”Det er så hårdt at
høre børnenes histo
rier. De har mistet
alt og ved ikke, hvad
fremtiden bringer. De
seneste par gange, jeg
har talt med dem, er jeg
begyndt at græde. Fordi
det er børn, det handler
om. Børn, som ikke ved,
hvornår de kan vende
hjem til Syrien.”

LAILA CHRISTINE MILAD
Dansker ansat på UNICEFs kontor i Jordan. Tager jævnligt op til Za’atari lejren i den nordlige del af landet, hvor
tusindvis af syriske børn lever som flygtninge.
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Tak for støtten

Tusind tak for hjælpen!
En stor og dybfølt tak til alle, der i 2013 hjalp os med at hjælpe
børn verden over til en bedre fremtid. Vor protektor, Grevinde
Alexandra af Frederiksborg, medlemsorganisationer, lokalafde
linger, frivillige i sekretariatet, frivillige forhandlere af UNICEFs kort
og produkter, medlemmerne af præsidiet, bestyrelsen og Børne
ekspertpanelet, 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
UNICEF retter en stor og varm tak til Danida, som i 2013 fortsatte
den generøse støtte til UNICEFs arbejde. Den danske stats gene
relle bidrag til UNICEF var 175 millioner kroner i 2013. Desuden
blev UNICEF Supply Division bevilget 47,5 millioner kroner.
Den danske stat støttede endvidere UNICEFs humanitære arbejde
med i alt 172 millioner kroner. Heraf i alt 50 millioner kroner i huma
nitær bistand til Syrien, 10 millioner kroner til Mali og katastrofe
hjælp til Filippinerne på 6 millioner kroner samt 40 millioner kroner
til UNICEFs humanitære partnerskabsaftale. Herudover modtog
UNICEF i alt bilateral assistance for 68,4 millioner kroner til indsatser
i Etiopien, Somalia, Sydsudan, Mali, Myanmar og Pakistan.
Den danske stat finansierede endvidere i 2013 personelbistand til
UNICEF for 3.030.618 kroner til dækning af en Special Assistent og
to Junior Professional Officers (JPOs).
Samlet set bidrog den danske stat i 2013 med i alt 465,9 millioner
kroner til UNICEFs arbejde.

Virksomheder
A/S Baltic Control Ltd.
Arrow Tankers A/S
Atelier Just
Bering Time ApS
Bruun & Hjejle
By Malene Birger A/S
CA Software ApS
Canblau Tapasbar
Carsten Møller Food A/S
Cycling Culture
Danske Lægers Vaccinationsservice
Ejendomsadministrationen 4-B A/S
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If Forsikring
IKEA Danmark
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Mærsk Drilling
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Nobelfresh Aps
Nordic Offshore A/S

Peter Larsen Kaffe A/S
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Siemens Danmark
Simonsen A/S
Simsek Holding ApS
Snedkermester Tom Christiansen ApS
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UNICEF/ETHA_201300451/Jiro Ose

ASHRAF FIK HJÆLP AF UNICEF SOM BARN
UNICEF Danmark/Ove Spandet

En varm juli-dag i 2013 kom Ashraf Fandi, chauffør
hos et tekstilservice firma, forbi UNICEF Danmarks
kontor i embeds medfør. ”Tak, UNICEF,” udbrød
han. Som barn voksede Ashraf op i en flygtningelejr
i Libanon, hvor han fik hjælp af UNICEF.
”Livet i en flygtningelejr er hårdt for børn. Vi boede
meget tæt sammen, og der var ikke meget at glæ
de sig over,” fortalte han. Men med UNICEFs hjælp
kom Ashraf og de andre børn i flygtningelejren

Øvrige
AHO-HTS Arbejdsgiverforeningen
Billund Kommune
Capitol of Children
Elever på mange danske skoler og gymnasier
Finn Brasen
Henrik Kloch
Jan Grarup
Jens Christiansen
Jens Jørn Spottag
Nykøbing Mors Inner Wheel
UNICEF danskere i felten

Fonde
Cand.pharm. Ove Lund og Inger Elisabeth Lunds Fond
Danske Banks Fond
Det Obelske Familiefond
Fonden af 1. januar 1994
Hempel Fonden
H.H. Prins Nikolais og H.H. Prins Felix’ Fond
Johannes Fogs Fond
Knud Højgaards Fond
Medarbejdernes honorarfond Novo gruppen
Novo Nordisk Fonden
Ole Kirks Fond
Rodox Fonden

i skole. ”UNICEF arrangerede også sjove
lege og tog os med på campingture uden for
flygtningelejren. Det var dejligt at få lov til at
lege og komme lidt væk fra lejren.”
Ashraf er dybt taknemmelig for den hjælp,
han fik som barn. Og han tænker ofte på det.
For hans familie bor stadig i en flygtningelejr,
hvor UNICEF fortsat gør en forskel for børnene.

STGS Gavefond
Toyota-Fonden
Villum fonden
Fonde, der støtter UNICEF
Danmarks program ’NAKUUSA’
Augustinus Fonden
Bikubenfonden
Aage og Johanne Louis-Hansens fond
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Højdepunkter fra arbejdet

Medlemsorganisationer
BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes
Landsforbund
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
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UNICEF Danmark

JUNI

Finn Brasen

MAJ

UNICEF Danmark/Karin Aaen

FEBRUAR

Julian Isherwood

JANUAR

i Danmark

Januar
Helsingør Kommune afslutter sit år som ’UNICEF By’ 2012.
Kommunen har samlet knap 1,3 millioner kroner ind til
at bygge en skole i Zambia, som kan modstå de stadigt
hyppigere oversvømmelser. Byggeriet af skolen gik i gang
i juli 2013.

Februar
Danskerne donerer knap 76 millioner kroner til ‘Danmarks
Indsamling’. UNICEF bruger sin andel af pengene på at
behandle og forebygge underernæring blandt børn i
Burkina Faso.

Maj
Langelinieskolen på Østerbro går i gang med forarbejdet
til det projekt, som i 2014 gør skolen til Danmarks første
UNICEF Rettighedsskole.

Juni
For første gang deltager UNICEF Danmark på Folkemødet
på Bornholm. Vi afholder en debat om børns rettigheder
med Paula Larrain som ordstyrer og med deltagelse af
blandt andre borgmester Marie Stærke, folketingsmedlem
fra Grønland Sara Olsvig og Noa Jankovic fra UNICEF
Danmarks Børneekspertpanel.

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 Danmark
Æresmedlemmer
Grethe Nedergaard

Kirsten Riesel
Leif Bahn
Mogens Bech-Hansen
Ole Kyed
Ole Sørensen
Torben Wielandt
UNICEF Ambassadører
Anders W. Berthelsen
Bakkens Pjerrot
Bubber
Birthe Kjær
Caroline Henderson

Michael Madsen

JULI

UNICEF Danmark

AUGUST

Capital of Children

NOVEMBER

Violina Ivanova

NOVEMBER

Mek Pek
Peter Frödin
Rune Klan
Sebastian Dorset
Trine Dyrholm
Børneekspertpanel
Aallaa Baker Awad
Anton Thorell Steinø
Esben Idorn Nørlund
Eva Krarup Hatt
Lea Backes
Line Sander Dreyer

UNICEF Danmark/Julie Troldborg

NOVEMBER

Liv Fjeldsted Alrøe
Mie Astrup Jensen
Minna Søe
Noa Jankovic
Sophie Isabelle Worrall
Ziggy Olsen
Bestyrelse
Formand Alfred Josefsen, repræsentant
for Roskilde Lokalafdeling
Næstformand Helle Dydensborg,
repræsentant for Det Danske
Spejderkorps

Juli
De to drenge Marc Billing og Markus Brandt Riis kører
på 12 dage fra Skagen til Bornholm på hver sit løbehjul,
mens de samler ind til blandt andet UNICEF via en digital
egenindsamling.

August
Der er bryster og babyer på vores Facebook-side, da vi i
anledning af den internationale amme-uge sætter fokus på
vigtigheden af amning i udviklingslande.

November
Børnekonventionens fødselsdag bliver for andet år i træk
fejret i samarbejde med projektet ’Capitol of Children’ i
Billund. UNICEF Danmarks protektor Grevinde Alexandra
deltager på dagen i et dommerpanel, som kårer den klasse,
der formidler børns rettigheder mest kreativt.

November
Frivillig i UNICEF gennem næsten 40 år, Inge-Lise Elming,
arrangerer en indsamling med dans, lotteri og salg af
UNICEF produkter i Herning Centret. Mads Vad og Vicki Jo
samt tv-vært Claus Elming fra ’Vild med Dans’ deltager i
arrangementet, som giver over 50.000 kr. til UNICEFs arbejde.

November
Elever, forældre og lærere på Blågård Skole samler over
10.000 kroner ind til Syriens børn ved et morgenmadsarrangement, hvor UNICEF ambassadør Sebastian
Dorset deltager.

Britta Martinsen, repræsentant for
Esbjerg lokalafdeling
Christian Stadil, indstillet af bestyrelsen
Dorrit Lyngbo, repræsentant for
Soroptimist International
Henrik Poulsen, repræsentant for
Danmarks Lærerforening
Jens Raahauge, repræsentant for
Dansklærerforeningen
Morten Brynskov, repræsentant for BUPL
Vibeke Westh, repræsentant for Dansk
Sygeplejeråd

Præsidium
Ærespræsident Alexandra,
Grevinde af Frederiksborg
Anne Skare Nielsen
Christine Wiberg-Lyng
Erwin Lauterbach
Linda Nielsen
Marianne Zibrandtsen
Ove Ullerup
Peter Straarup
Sten Scheibye
Thomas Vinterberg
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Regnskab
RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013
2013
Indsamlingsaktiviteter
Andre bidrag

131.677.711 137.148.722
4.218.373

4.316.411

350.006

930.420

Finansielle indtægter
Indtægter i alt

2012

2013
Tyrkiet (soft credit)
Zambia

24.225

0

0

2.502.052

17.684.504

29.562.577

136.246.090 142.395.553

Indsamlings- og salgsudgifter

37.437.579 28.509.090

UNICEF udvalgte temaer:			

Nettoindtægter i alt

98.808.511 113.886.463

Beskyttelse af børn

258.929

313.971

Børn ramt af aids

905.116

1.040.470

1.462.866

2.247.871

Løn, personale og administration

4.360.426

4.923.573

1.987.707

2.204.636

Øvrige driftsomkostninger
(IT, porto, kontorhold mv.)

609

4.162

212.630

102.610

6.561.372

7.234.981

Afskrivninger
Driftsomkostninger i alt
I alt til disposition til UNICEFs formål

Børns overlevelse og udvikling
Børns overlevelse og udvikling (soft credit)

Finansielle omkostninger

92.247.139 106.651.482

0

20.913

1.728.749

2.269.709

Børns uddannelse (soft credit)

0

510.072

Digital Citizenship & safety (global)

0

0

Børns uddannelse

Indsats mod pigeomskæring

596.091

0

Malaria

517.474

641.482

Skoler til Asien (soft credit)
Skoler til Asien

Anvendt til UNICEFs arbejde i andre lande

0

706.383

848.828

129.541

6.318.053

7.880.412

– med fokus på følgende områder:

		

Børns overlevelse og udvikling

UNICEF nødhjælp: 			

Børns uddannelse

Afrikas Horn

Beskyttelse af børn

Haiti

Børn ramt af aids

Filippinerne

Børns rettigheder

55.263.832 54.314.968

0

1.772.259

0

175.171

5.549.251

0

Pakistan

0

0

Sahel

0

2.300.000

UNICEF udvalgte lande: 		
Syrien

1.882.541

500.000

Angola

1.500.000

7.431.792

4.747.430

Bolivia

2.077.726

0

836.000

1.265.403

7.020.746

0

301.438

0

Bulgarien
Burkina Faso (DI2013)
Bangladesh (soft credit)
Brasilien (soft credit)

0

123.505

0

1.731.965

15.038

Etiopien (In-kind Donation)

0

140.288

Globale midler (soft credit)

53.565

0

0

2.897.500

Kenya - Uddannelse af børn i nomadefamilier 161.148

8.641.942

Cambodia

Kenya - Leadership and Lifeskills gennem sport
Kina (soft credit)
Madagaskar
Malawi (soft credit)
Moldavien (In-kind Donation)
Mozambique
Sydafrika
Togo
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2012

462.815

0

0

277.587

32.577

0

0

9.993.453

2.740.460

3.478.440

0

467

618.334

350.407

I alt anvendt til UNICEFs internationale
udviklings- & nødhjælpsarbejde

86.698.181 96.505.387

UNICEFs oplysnings- samt skolearbejde
i Danmark

7.134.064

7.042.407

3.414.894

3.103.688

UNICEFs oplysnings- samt
rettighedsarbejde i Grønland
I alt anvendt i henhold til
organisationens formål

97.247.139 106.651.482

Årets resultat

-5.000.000

0

Årets resultat disponeres således:			
Overført fra formuekonto

-5.000.000

0

-5.000.000

0

ÅRSRAPPORT 2013
Den komplette årsrapport inklusiv noter,
anvendt regnskabspraksis og den uafhængige
revisor KPMGs påtegning kan downloades fra
www.unicef.dk

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013
2013

2012

Inventar

33.449

95.472

IT-udstyr

754.145

573.539

			

81.889

128.682

Gæld til UNICEF projekter

19.578.873

17.422.307

-

770.004

Anden gæld

3.160.062

2.227.516

Kreditorer og skyldige omkostninger

2.294.872

1.627.050

25.033.807

21.276.873

AKTIVER

Biler
Indretning af lejede lokaler

2013

2012

16.787.716

21.787.716

PASSIVER

Materielle anlægsaktiver i alt

869.483

1.567.697

Beholdning af egne varer

393.824

428.289

Andre tilgodehavender

2.450.958

2.082.883

Periodeafgrænsningsposter

6.191.082

5.879.731

Tilgodehavender i alt

8.642.040

7.962.614

Egenkapital i alt

Kortfristet gæld i alt

			
Passiver i alt

41.821.523

43.064.589

				

FORDELING AF UNICEF DANMARKS MIDLER, 2013
100%
Obligationer

152.321 21.771.853

Likvide beholdninger

31.763.855 11.334.136

Omsætningsaktiver i alt

40.952.040 41.496.892

80%
60%
40%

Aktiver i alt

41.821.523 43.064.589

20%
0%
Administration Indsamling
og salg

Arbejdet for
verdens børn

Total

Note: Det samlede resultat giver 104 procent. Det skyldes, at UNICEF Danmark i
2013 overførte 5 millioner kroner ekstra fra formuen til arbejdet for verdens børn.

LEDELSESPÅTEGNING
Bestyrelse og generalsekretæren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 for UNICEF Danmark.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af organisationens aktiviteter
og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i organisationens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat
og af organisationens finansielle stilling.

Bestyrelse:
Alfred Josefsen, formand
Helle Dydensborg, næstformand
Britta Martinsen
Christian Stadil
Dorrit Lyngbo
Henrik Poulsen
Jens Raahauge
Morten Brynskov
Vibeke Westh

Generalsekretær
Steen M. Andersen

Årsrapporten indstilles til Årsmødets godkendelse.
København, den 10. april 2014.
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Kildefortegnelse

SIDE 6-7

UNICEF HJÆLPER FØRST OG FREMMEST DE VÆRST STILLEDE BØRN:

Uganda-eksempel:
”Uganda – Statistics”, UNICEF, 31. december 2013
”Uganda Demographic and Health Survey”, side 98-99
Børnedødelighedstal for Ugandas regioner genereret af
Macro International Inc.
Leverandør af vacciner:
Annual Report”, side 1, UNICEF Supply Division, 2012

SIDE 8-9

DET NYTTER!:

25 ÅR MED PAPIR PÅ BØRNS
RETTIGHEDER:

”Convention on the Rights of the Child”, United Nations
Treaty Collection
Childinfo.org – Education
”Committing to Child Survival: A Promise Renewed
Progress Report 2013”, UNICEF
”The State of The World’s Children – Special edition.
Celebrating 20 Years of the Convention on the Rights
of the Child”, UNICEF november 2009

Flere børn overlever:
”Committing to Child Survival: A Promise Renewed Progress
Report 2013”, UNICEF

”20 years of the CRC – Convention brings progress on
child rights, but challenges remain” af Dan Seymour

Papir på egen eksistens:
”Every Child’s Birthright: Inequities and Trends in Birth
Registration”, UNICEF, 2013

”Concluding Observations of the Commitee on
the Rights of the Child: Denmark”, United Nations,
4. februar 2011

Børnesoldater frigivet i Myanmar:
”Sixty-eight more children and young people released by
Myanmar armed forces”, pressemeddelelse fra UNICEF,
7. august 2013
”Myanmar Armed Forces discharge 42 children and young
people”, pressemeddelelse fra UNICEF, 7. juli 2013
”Myanmar armed forces release 24 children; more expected
to be discharged in coming months”, pressemeddelelse fra
UNICEF, 20. februar 2013

”Barnets Reform” , Socialstyrelsen

Gratis sundhedsydelser i Senegal:
”Senegal provides free access to health services for 2.5
million under-five children”, pressemeddelelse fra UNICEF,
4. oktober 2013
Oplysninger indhentet fra Senegals landekontor pr. email.
Myggenet redder liv:
”Nets are key to cutting malaria deaths and illness”, presse
meddelelse fra UNICEF, 25. april 2013
Flere børn i skole i Togo:
”Project proposal – Reducing poverty among children and
families”, UNICEF Togo, december 2008
”Donor Progress Report - Reducing Poverty among Children
and Families through Education”, UNICEF Togo, juni 2011
Statistik fra Savanes indhentet hos landekontoret i Togo
(Annuaire MEPS Togo 2012-2013)
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SIDE 16-17

”Børnekonventionen i Danmark”, Børnerådet, 2002

SIDE 18-19

UNICEF HJÆLPER BØRN UNDER
ALLE TYPER KATASTROFER:

Fordrevne børn i Filippinerne:
”Philippines Humanitarian Situation Report”, #17, UNICEF,
22. januar 2014
Befolkningstal Filippinerne:
”At a glance: Philippines – Statistics”, UNICEF, 27. december
2013
Fordrevne børn i Syrien:
”Syria Crisis Bi-weekly Humanitarian Situation Report”,
UNICEF, 9. januar 2014
Befolkningstal Syrien:
”At a glance: Syrian Arab Republic – Statistics”, UNICEF,
31. december 2013

SIDE 24-25

HØJDEPUNKTER FRA
ARBEJDET I DANMARK:

Danidas støtte til UNICEF: Udenrigsministeriet

UNICEF/NYHQ2013-0259/Kate Holt
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STØT UNICEFS ARBEJDE
• Ring til: 9056 5619 og støt med 150 kroner
• Send sms: skriv UNICEF til 1919 og støt med 150 kroner
• Brug girokort: gironummer 4183-3420000
Du kan læse mere om mulighederne for at støtte UNICEFs
arbejde for verdens børn på:
www.unicef.dk
www.verdensgaver.dk
Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg

DA N S K U N I C E F KO M I T É

UNICEF arbejder for at fremme alle børns rettigheder og
trivsel i alt, hvad vi gør. Vi tager vores løfte til verdens
børn alvorligt, og sammen med vores partnere gør vi ord
til handling i 190 lande og territorier. Vi fokuserer især på
at nå de mest sårbare og udstødte børn til fordel for alle
børn, alle steder.

STØT NU

