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Vår vision 
En förändrad värld där barns drömmar får liv. Med barns drömmar som drivkraft vill vi på Erikshjälpen vara med och 
förändra världen. Genom insatser för utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd ger vi barn och unga runt 
om i världen hjälp och möjlighet att våga drömma om framtiden. Vi vill att alla barn ska bli sedda och tagna på allvar.

Vår värdegrund vilar på tre ben

1. Eriks anda
Vi värnar om Erik Nilssons arv som formades av hans personliga engagemang och kristna tro. Trots svår sjukdom 
hade han blick och hjärta vända utåt, mot andras behov. Att verka i ”Eriks anda” innebär för oss att vara empatiska 
och kreativa, med fokus på möjligheter. Precis som Erik är vi måna om en ansvarsfull förvaltning av givarnas gåvor 
och kundernas medel.

2. Kristen människosyn
Erikshjälpens värderingar utgår från en kristen människosyn, med särskild betoning på att: 
• Alla människor är älskade av Gud och har samma värde. 
• Alla människor har rätt till ett värdigt och utvecklande liv. 
• Alla människor har ansvar för jorden, att bruka och inte missbruka den.

3. Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter definierar ytterligare de universella villkor som barn i vår värld har rätt att 
leva under och som Erikshjälpen vill verka för. Det gäller bland annat alla individers lika och unika värde, oavsett kön, 
ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och religion.

Vårt uppdrag
Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. Utifrån barnkonventionen kämpar vi för att barn som lever i fattigdom och 
utsatthet ska få ett bättre liv, både nu och i framtiden. Utifrån en vision om en förändrad värld där barns drömmar 
får liv bedriver Erikshjälpen utvecklingsarbete tillsammans med partnerorganisationer i 16 länder, inklusive Sverige, 
där vi stödjer exempelvis barn i socialt utsatta situationer. 

Genom insatser för utbildning, hälsa samt trygghet och skydd ger vi barn och unga runt om i världen möjligheter att 
våga drömma om framtiden. Vi vill att alla barn ska bli sedda och tagna på allvar och få vara med och förändra sin 
och andras värld. För att detta ska kunna ske måste barnen få bli delaktiga i utvecklingsinsatserna, vilket kräver en 
tilltro och positiv barnsyn som många gånger utmanar gällande normer och traditioner.

Vi arbetar med hållbar utveckling – hela tiden
Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina. För att bidra till vår vision är arbetet med hållbarhet grundläggande eftersom det 
påverkar barns och familjers möjligheter till en långsiktig framtid. Med barns och familjers möjligheter i fokus åtar 
sig Erikshjälpen att arbeta aktivt med hållbarhetens tre perspektiv; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

De globala målen
Det finns inget specifikt mål som behandlar barns rättigheter men barnperspektivet finns med under alla områden 
och är relevant både för vår verksamhet i Sverige och det arbete vi stödjer internationellt. Som barnrättsorganisation 
med en ideell second hand-verksamhet har vi påverkan på i stort sett alla utvecklingsmålen. 

Erikshjälpens fokusområde Utbildning bidrar naturligt till mål 4 God utbildning men också till mål 5 Jämställdhet, 
eftersom mycket av den verksamhet som vi stödjer fokuserar på flickor som i många samhällen inte får eller kan gå i 
skolan. Fokusområdet Hälsa bidar till mål 3 God hälsa och välbefinnande, men också till mål 2 Ingen hunger efter-
som många insatser riktar sig till barn som riskerar undernäring. Fokusområde Trygghet och skydd omfattar många 
mål, till exempel mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.
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Erikshjälpens humanitära insatser bidrar till mål 1 Ingen fattigdom men också målen som handlar om till exempel 
hälsa och utbildning. Genom att tillgängliggöra hållbar konsumtion och främja den cirkulära omställningen bidrar 
Erikshjälpen Second Hand till bland annat mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. Genom att erbjuda praktik och 
arbetsträning bidrar verksamheten till mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Genom samverkan med organisationer i Sverige och internationellt stärker vi det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling i enlighet med mål 17. Under 2021 antog vi en Hållbarhetspolicy som en grund för ett än mer utvecklat 
hållbarhetsarbete där Erikshjälpen är ett gott föredöme och säkerställer positiva bidrag för en hållbar utveckling. 

Vårt sammanhang
Erikshjälpens internationella programavdelning genomför sina insatser tillsammans med lokala partnerorganisation-
er. Det är i det lokala sammanhanget som man bäst vet hur situationen ser ut, vilka problem som finns och hur de 
långsiktigt kan lösas. Eriks-hjälpen fungerar som partner, rådgivare och finansiär medan projektens praktiska genom-
förande vilar på den nationella lokala organisationen. 

Genom att samarbeta med lokala organisationer stärks det civila samhället, vilket är av avgörande betydelse för  
utveckling och fattigdomsbekämpning. Att projekten implementeras av lokala organisationer är dessutom en 
förutsättning för att skapa hållbara lösningar och resultat. Målsättningen är att de lokala partnerorganisationerna 
ska växa sig starka och fortsätta vara en aktiv röst i det civila samhället, liksom att projekten ska ha långsiktig effekt, 
även efter att Erikshjälpens stöd till en insats har avslutats. 

För att ytterligare förstärka det lokala perspektivet har Erikshjälpen fyra regionkontor; i Västafrika (Mali/Burkina 
Faso), Östafrika (Uganda/Kenya), Sydostasien (Kambodja) och Östra Europa (Rumänien). Här arbetar lokalt anställd 
personal med partnersamarbeten, uppföljning och utvärdering av projekten. 

I Sverige har Erikshjälpen alltmer implementerande arbete i egen regi men stödjer även insatser för barns rättigheter 
i samverkan med olika partners.

Samarbetet med andra organisationer bidrar till att utveckla Erikshjälpen och det arbete organisationen utför. Under 
2021 har Erikshjälpen bland annat arbetat tillsammans med Human Bridge, Skandinaviska Läkarbanken, Individuell 
Människohjälp, Räddningsmissionen, Frälsningsarmén och Childhood Foundation. På Europanivå har samarbete 
bedrivits med bland andra EUCord, Medair, Strömmestiftelsen och Fida.

Erikshjälpen stödjer, genom stiftelsen Human Bridge, materialbistånd till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. 
Sjukhus och organisationer får del av utrangerad och rekonditionerad sjukvårdsutrustning och material från Sverige. 
Även kläder, skor och förnödenheter förmedlas till människor som lever i utsatta situationer. 

Human Bridge har ett långsiktigt engagemang i ovan nämnda regioner. Det handlar om att bidra till att bygga upp 
säker och tillgänglig sjukvård i några av världens mest utsatta länder. Human Bridge samarbetar med hälsominister-
ier samt lokala organisationer för att på bästa sätt planera och genomföra biståndsverksamheten efter mottagarnas 
specifika behov.

Skandinaviska Läkarbanken skickar ut ca 50 läkare per år till sjukhus och hälsoprojekt runt om i världen. Skandina-
viska Läkarbanken är en fristående ideell organisation vars målsättning är att utifrån en kristen värdegrund arbeta för 
att människor i låginkomstländer ska ha tillgång till hälso- och sjukvård. Verksamheten finansieras av Erikshjälpen 
och den personella kompetensen inom Läkarbanken nyttjas inom ett flertal av Erikshjälpens utvecklingsinsatser. 

Human Bridge och Skandinaviska Läkarbanken utgör viktiga komplement till Erikshjälpens egna resurser och insatser. 

Nätverkande har med åren blivit allt viktigare och under år 2020 har Erikshjälpen varit aktiv medlem i flera samman-
hang, däribland Svenska Missionsrådet (Ramorganisation till Sida) som samlar kyrkor och biståndsorganisationer 
med en kristen värdegrund. CONCORD Sverige, ett nätverk för civilsamhällesorganisationer med arbete inom global 
utveckling. Forum för idéburna organisationer med social inriktning, Nätverket för Barnkonventionen samt EU-CORD, 
ett europeiskt nätverk för utvecklings- och humanitära organisationer med kristen värdegrund.

Erikshjälpen har, sedan organisationen grundades, byggt på enskilda människors engagemang och givande. Så är 
fallet än idag. Månadsgivare, faddrar och andra givare bidrar tillsammans med tusentals volontärer i våra drygt  
60 Second Hand-butiker till att ge Erikshjälpen en trygg ekonomisk grund. Under senare år har Erikshjälpen vuxit 
kraftigt och fått förutsättningar att utveckla sin verksamhet. 
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En lång rad privata gåvogivare lägger den ekonomiska grunden för Erikshjälpens arbete. Andra viktiga finansiärer 
är Erikshjälpen Second Hand, Sida, via Svenska missionsrådet och Forum Syd, Radiohjälpen genom kampanjen 
Världens Barn samt Musikhjälpen, Postkodlotteriet och Kavlifonden. En rad företag väljer också att stödja Eriks- 
hjälpens arbete för barns rättigheter, exempelvis genom att bli Erikshjälpens Företagspartner. 

Strategier för att uppnå våra mål
Erikshjälpens övergripande strategi för målet att minska fattigdom och förverkliga barns drömmar är att arbeta  
för och genom det civila samhället. 

Erikshjälpens strategi är att stärka det civila samhället i förverkligandet av barns rättigheter. Utifrån målgruppens 
egen problemanalys, bidrar Erikshjälpens partnerorganisationer till att flickor och pojkar, män och kvinnor kan få sina 
rättigheter tillgodosedda.

Lokala samarbetspartners har den stora fördelen att de kan sin kultur och kontext i de områden de verkar. De finns 
kvar på lång sikt och bygger lokal kompetens. Detta stärker trovärdigheten för och effekten av de insatser som 
utförs.

Med denna utgångspunkt har Erikshjälpen identifierat följande strategiska förhållningssätt (strategic approaches): 
• att arbeta rättighetsbaserat  
• att främja barns delaktighet  
• att arbeta för ökad resiliens och motståndskraft 
• att arbeta för och med det lokala civilsamhället

Vi arbetar med följande tematiska områden: 

1. Barns rätt till trygghet och skydd
”Alla barn har rätt till skydd mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp och skydd mot barnarbete.”  
Barnkonventionen, ur artikel 19, 32, 34, 36

Att uppfostra utan våld

Vartannat barn i världen utsätts för våld i hemmet. 
”Jag visste inte att man kunde uppfostra på ett annat 
sätt. I dag har jag bett mina barn om förlåtelse”, säger 
tvåbarnsmamman Esther i Myanmar, som genom Eriks- 
hjälpens lokala partner fått lära sig om barns rättigheter 
och vad det gör med ett barn att bli slaget. 

43-åriga Esther Hta Za bor i en by på landsbygden i Myan-
mar. De båda barnen är i dag i tonåren; dottern studerar på 
universitet och sonen går på högstadiet. 

Esther beskriver sig själv som en typisk tvåbarnsmamma 
och i den kontexten hon befinner sig i betyder det att hon 
har uppfostrat sina barn med våld. Det var inte bara så hon 
fått lära sig att man gör, utan också det hon fått lära sig är 
bäst för ett barn.

– Att uppfostra barn med våld eller fysiska bestraffnin-
gar är allmänt vedertaget och socialt accepterat bland 
föräldrar i Myanmar. De flesta föräldrar, särskilt på lands- 
bygden, tror att en disciplinär och våldsam uppfostran är 
för barnens bästa, att det är så de blir artiga och lydiga, Esther Hta Za med sin dotter och sin man.  FOTO: WCM
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säger Zaw Oo, på Erikshjälpens lokala partnerorganisation 
WCM. 

Genom kunskapsspridning och påverkansarbete jobbar 
Erikshjälpen och WCM för att förändra föräldrars beteende 
och förbättra relationer mellan föräldrar och barn.

Det var genom en sådan utbildning som Esther för första 
gången fick höra talas om barns rättigheter och vad det 
gör med ett barn att utsättas för våld. Budskapet om att 
uppfostran med våld är likställt med barnmisshandel och 
skadar barnets utveckling, påverkade Esther djupt. Hon 
beskriver hur orden  
ekade i hennes huvud – och värkte i hennes hjärta. 

– När barnen inte lyssnade, slog jag. När de gjorde fel, slog 
jag. Jag visste inte att man kunde uppfostra dem på ett 
annat sätt. I dag är jag så ledsen för det jag utsatte dem 
för, jag har bett om deras förlåtelse, säger hon.

Sedan den dagen är Esther en hängiven volontär i arbetet för barns rätt att skyddas från våld. Hon har genom Eriks- 
hjälpens lokala partner gått flera utbildningar inom barns rättigheter, barns utveckling och positivt föräldraskap. I dag 
arbetar hon aktivt med att sprida kunskapen vidare till andra föräldrar i byn. 

– När jag i dag möter föräldrar som slår sina barn blir jag ledsen och besviken. Jag gör allt jag kan för att utbilda 
dem och föra den kunskapen som jag har fått vidare. Jag kommer fortsätta dela med mig av min kunskap till andra, 
inte bara i egenskap av volontär, utan också i egenskap av mamma.  
                                                                                                                                                     Ur Erikshjälpens Årsberättelse 2021. 

2. Barns rätt till utbildning och fritid
”Alla barn har rätt till utbildning och grundskolan ska vara gratis.” Barnkonventionen, ur artikel 28

”Alla barn har rätt till lek, vila och fritid.”  Barnkonventionen, ur artikel 31

Fokus på fortsatt skolgång

Miljontals skolelever har känt frustration, rädsla och 
hopplöshet när skolor tvingats hålla stängt på grund 
av coronapandemin. Erikshjälpen har tillsammans med 
lokala partners arbetat målmedvetet för att hjälpa barn 
och ungdomar att fortsätta sin skolgång under pandemin 
– och att inte ge upp hoppet om framtiden. 

14-årige Dorin, i Timișoara i västra Rumänien, tyckte till 
en början att det var skönt att slippa gå till skolan, men 
tröttnade ganska snart på distansundervisningen. 

– Vi har inte lärt oss mycket alls hemifrån, säger Dorin. 

Att fortsätta skolgången när de fysiska skolorna stängde 
var allt annat än självklart för många barn och ungdomar. 
Christian Ignatoaie på Erikshjälpens partnerorganisation 
Kenosis i Rumänien berättar att det första problemet var 
bristen på digital teknik.

– Många av barnen hade inte tillgång till dator, surfplatta 
eller en tillräckligt bra internetuppkoppling för att kunna 

Rätt till en trygg uppväxt
Vartannat barn i världen utsätts för våld i hemmet. Tre 
av fyra barn mellan två och fyra år utsätts för systema-
tiskt våld i uppfostringssyfte. Och hälften av alla barn 
mellan 13 och 15 år får utstå fysiska bestraffningar i 
skolan. 

Tillsammans med lokala partnerorganisationer i bland 
annat Myanmar, Kambodja och Uganda ger Erikshjäl-
pen föräldrar och andra vuxna 
nya verktyg för att uppfostra 
barn på ett tryggt och positivt 
sätt. Vi utbildar också om 
barns utveckling och de skad-
liga effekterna av att använda 
våld mot barn. 

Dorin, 14 år, Rumänien.
FOTO: KENOSIS

Dorin, 14 år, Rumänien.  FOTO: KENOSIS
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delta i digitala lektioner. När vi hade sett till att alla hade 
förutsättningar för att studera online dök nästa problem 
upp; de flesta av barnen studerade i ett rum som de delade 
med hela sin familj. I den miljön var det svårt för dem  
att koncentrera sig och att följa lärarens instruktioner,  
säger han.

Under den tid som skolorna var stängda gjorde Keno-
sis personal vad de kunde för att inom restriktionernas 
gränser hjälpa barn och ungdomar att fortsätta studera. 
De höll tät kontakt med de barn som vanligtvis kommer till 
Kenosis läxhjälpcenter och eftersom många föräldrar inte 
kan läsa fungerade personalen också som en bro mellan 
skola och familjer, för att förmedla information och skol- 
uppgifter. Så snart restriktionerna tillät öppnade Kenosis 
sina lokaler för de barn som hade svårast att studera 
online från sina hem.

Det är ännu för tidigt att överblicka pandemins totala kon-
sekvenser för barns utbildning, men många av de barn som 
tvingats hoppa av skolan under pandemin – för att jobba eller kanske bli bortgifta – kommer troligen inte komma 
tillbaka till skolan. Därmed ökar risken för att dessa barn ska hamna eller bli kvar i ett liv av fattigdom och utsatthet.

– Det är därför det varit och är så viktigt för Erikshjälpen och våra partners att hjälpa barn och ungdomar fortsät-
ta sin skolgång. Även om den distansundervisning som skolorna kunnat erbjuda ibland har varit bristfällig så har 
barnen och ungdomarna i alla fall fått fortsätta vara skolelever och de kommer kunna fortsätta sin utbildning i den 
fysiska skolan igen. Coronapandemin har inte berövat dem deras framtid, säger Cezar Gavriliuc, ansvarig för Eriks- 
hjälpens arbete i Östra Europa.

Ur Erikshjälpens Årsberättelse 2021

.

3. Barns rätt till Hälsa
”Alla barn har rätt till trygghet, att vara så friska som möjligt och att leva och utvecklas.”  
Barnkonventionen, ur artikel 6, 24, 26

Fler får fylla fem

Barnadödligheten i världen minskar men fortfarande dör varje 
dag 14 000 barn under fem år. De flesta av orsaker som hade 
kunnat förebyggas eller behandlas om barn och mammor haft 
tillgång till vård. För Dipali – flickan som somnat i sin farmors 
famn – var det aldrig självklart att få uppleva sin ettårsdag. 
Nu har hon fått fylla fem. 

I Khandwa-distriktet i Indien är nästan 60 procent av barnen  
underviktiga och över 100 per 1 000 barn dör innan sin femårs-
dag. Här jobbar Erikshjälpens partnerorganisation Eficor till- 
sammans med statliga hälsoarbetare för att förebygga och 
motverka dålig barn- och mödrahälsa. 

Eficor utför inte vårdinsatserna, utan fokuserar på att stärka 
kvaliteten på den vård som finns samt skapa kunskap och med-
vetenhet om olika hälsofrågor och motivera människor i byarna 
att nyttja olika vårdinstanser. Det finns fortfarande ett mycket 
stort behov av kunskapsspridning för att förbättra hälsan hos 

Rätt till utbildning
Utbildning är en av de viktigaste nycklarna i kampen 
mot fattigdom. Men redan innan coronapandemin var 
det 260 miljoner barn i världen som inte gick i skolan. 
Ytterligare 24 miljoner barn riskerar, enligt Unicef, att 
inte komma tillbaka till skolan alls igen efter pande-
min. 

Erikshjälpen arbetar långsiktigt för att främja barns rätt 
till utbildning, bland annat genom påverkansarbete, att 
stärka familjers försörjnings-
möjligheter så att de har råd 
att skicka sina barn till skolan 
och att ge stöd till barn med 
särskilda behov av till exempel 
läxhjälp.

Dipali sover gott i farmor Laxmis famn.  FOTO: JULIA GRAHN
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både mammor och barn i området, men det är tydligt att 
Eficors arbete bidrar till att utvecklingen går åt rätt håll. 

Femåriga Dipali är ett av de barn som haft stor nytta av 
arbetet. Dipali har tre äldre systrar och en yngre bror. När 
hon föddes hoppades hennes föräldrar på att få en son. 
Det är söner som för familjenamnet vidare och tar hand 
om familjen när föräldrarna blir gamla. Besvikelsen över att 
få ännu en dotter i kombination med en svår ekonomisk 
situation ledde till att Dipali blev försummad och inte fick 
tillräckligt med mat för att kunna utvecklas normalt.

När Eficor fick vetskap om Dipalis situation såg de till att 
nutritionscentret i byn tog kontakt med Dipalis familj. Då 
var Dipali ett halvår och gravt undernärd. Personalen på 
centret började arbeta för att stärka familjen och relation-
erna inom familjen. Så småningom ledde arbetet till att 
familjen kontaktade sjukvården för att Dipali skulle kunna 
få hjälp. Hon blev akut inlagd på ett nutritionscenter i 
Khandwa.

I hembyn fortsatte sedan arbetet med att hjälpa Dipali. Via byns lilla nutritionscenter fick hon – och får forfarande – 
tre mål näringsrik mat om dagen och familjen har fått stöd och familjerådgivning. Dipali har gått upp i vikt och börjat 
växa på längden. Hon har en bit kvar till sin målvikt och centret i byn fortsätter att kontrollera hennes utveckling med 
jämna mellanrum. Men nu kan Dipali gå, sitta och leka som vilken femåring som helst. Hon har också fått en varm 
relation till sina föräldrar och till sin farmor.

Eficors arbete, med stöd av Erikshjälpen, har gjort stor nytta för tusentals mammor och barn. Den indiska statens 
regler för organisationer som tar emot pengar av utländska givare är just nu under förändring och Eficor arbetar för 
att få nya tillstånd så att arbetet tillsammans med Erikshjälpen kan fortsätta även i framtiden. 

Ur Erikshjälpens Årsberättelse 2021.

Humanitära insatser 
Erikshjälpen arbetar också med humanitära insatser. Coronapandemins lockdown påverkade alla, men för de allra 
fattigaste blev restriktionerna som mest kännbara. Många daglönearbetare förlorade alla inkomstmöjligheter och 
familjer hamnade snabbt i akut fattigdom. Erikshjälpen gjorde, tillsammans med lokala partners, flera insatser för att 
stötta familjer som drabbats av pandemins konsekvenser.  

Skydd mot extremväder
I vartannat land som Erikshjälpen arbetar i, är risken för att barn ska drabbas av klimatförändringar extremt hög. 
För att skydda barnen fokuserar Erikshjälpen både på akuta insatser och långsiktigt arbete för att stärka familjers 
och samhällens motståndskraft mot katastrofer. 

Förstörda skördar, bortspolade fiskodlingar och drunknade kor. Extremväder och katastrofer gör tillgången till mat 
osäker för miljontals barn. I spåren av översvämningar, torka och andra naturkatastrofer följer ofta avhopp från  
skola, barnarbete och tidigt bortgifte av flickor. 

För Samoussiath Logo, från Alibori i norra Benin, innebar den senaste översvämningen inte bara stor materiell skada 
– vattenmassorna tog också med sig drömmar och framtidshopp. 

– Vår by blev översvämmad och vårt hus förstördes. Dessutom spolades mina skolböcker bort. Jag slutade gå till 
skolan och fick lägga alla mina ambitioner åt sidan, säger hon.

Alibori drabbas ofta av extremväder, som svår torka, stormar och översvämningar. Det leder till att redan fattiga 

Rätt till hälsa 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för att 
en individ ska kunna nå sin fulla potential och att sam-
hället ska utvecklas. En viktig del i det globala arbetet 
för människors hälsa är att minska barnadödligheten, 
det vill säga antalet barn som dör innan de hunnit fylla 
fem år. 

Att förebygga och bekämpa undernäring, göra sjukvård 
tillgänglig för fler och spri-
da kunskap om hygien och 
smittskydd är exempel på hur 
Erikshjälpen arbetar för att 
flera barn ska få vara så friska 
som möjligt och uppleva sin 
femårsdag.
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familjer blir ännu fattigare och att många saknar 
mat för dagen.

– I den senaste översvämningen var det 78 
familjer som blev hemlösa och en stor mängd 
grödor och boskap spolades bort av vattnet. Min 
familj hade inte mycket innan översvämningen 
och vattnet tog med sig det lilla vi hade, säger 
Samoussiath.

Innan översvämningen var Samoussiaths 
föräldrar noga med att få sina små inkomster 
att räcka till olika avgifter kopplade till barnens 
skolgång, men efter översvämningen blev det 
omöjligt. Samoussiath drömde om att få fort- 
sätta studera, men tvingades i stället sluta 
skolan i förtid.

Ofta drabbas just flickorna hårdast när extrem-
väder slår till mot familjers försörjning. Innan 
pandemin hoppade nästan var femte flicka av 
grundskolan i området där Samoussiath bor 
och var tredje flicka slutade högstadiet i förtid. 
Troligen har pandemin ytterligare ökat avhoppen. 
Det medför extremt allvarliga sociala risker för flickorna, som bortgifte och barnarbete.

Tillsammans med den lokala partnerorganisationen Dedras har Erikshjälpen startat ett nytt projekt för att stärka 
familjer i det område där Samoussiath bor, så att de kan sätta mat på bordet och ha råd att skicka alla barn – även 
flickorna – till skolan. 

I projektet får föräldrar från 1 000 fattiga familjer stöd att hitta nya, klimatanpassade inkomstmöjligheter, till exempel 
genom nya odlingstekniker och självhjälpsgrupper. Familjer och byar får också hjälp för att klara framtida extrem-
väder bättre, bland annat genom ökad kunskap om förebyggande åtgärder och ett varningssystem för att tidigt 
upptäcka att extremväder är på väg. För Samoussiath finns nu hopp om fortsatta studier igen, när hennes föräldrar 
hittar nya vägar till försörjning.

Ur Erikshjälpens Årsberättelse 2021.

Under 2021 har Erikshjälpen nästan  
tredubblat sitt stöd till humanitära in- 
satser, jämfört med året innan. Drygt  
8,8 miljoner kronor har betalats ut till  
17 insatser i totalt åtta länder. Här är 
några exempel.

• När monsunregn orsakar stor förödelse 
i Bangladesh, genomför Erikshjälpen 
tillsammans med partnerorganisationen 
Friendship en insats som innebär att 
7 400 drabbade familjer får mat, hygien-
kit, näringstillskott samt ekonomiskt 
stöd för att kunna återhämta sig efter 
katastrofen. 

• I Burkina Faso genomför Erikshjälpen 
tillsammans med partnerorganisationen 

ODE en fyra månader lång insats som 
ger 2 000 barn under fem år tillgång till 
näringsrik mat för att förhindra att de ska 
drabbas av undernäring. Tillsammans 
med organisationen CREDO ges stöd till 
ytterligare 1 000 barn som lider av under-
näring och 700 hushåll får genom insat-
sen stöttning och utbildning i näringslära 
och hygien för småbarn. 

• När översvämningar drabbar Kambodja 
genomför Erikshjälpen en mindre insats 
tillsammans med partnerorganisationen 
M’lup Russey för att hjälpa de allra mest 
utsatta hushållen. 100 familjer får mat- 
paket, tält och skolmaterial. Tillsammans 
med partnerorganisationen Sunshine ge-
nomförs också en stödinsats riktad mot 

familjer som har 
förlorat sin möjlig-
het till försörjning 
under pandemin. 

• I Indien genom-
förs flera insatser 
för att hjälpa familjer, totalt över 4 500, 
som drabbats av översvämning och  
familjer vars möjlighet till inkomst för-
svunnit på grund av pandemin. Familjer-
na får matpaket och ekonomiskt stöd. 
På lång sikt stärks familjernas försörj-
ningsmöjligheter genom insatser för att 
förbättra jordbruksmetoder och repara-
tioner av fiskefartyg. 

Fler exempel på humanitära insatser under 2021
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Upplysning och påverkan
Erikshjälpen är även med och sprider kunskap om barns rättigheter. Vi vill att barn själva ska blir bärare och ambas-
sadörer av sina rättigheter. Därför måste barn få kännedom om vilka rättigheter de har. I Sverige arbetar Erikshjälpen 
med ”Verktyg för barns rättigheter” som specifikt handlar om kunskapsspridning om barnkonventionen och de 
globala hållbarhetsmålen bland såväl barn som vuxna.

Inom samtliga områden arbetar Erikshjälpen både med praktiska insatser och påverkansarbete riktat till myndigheter 
och beslutsfattare.

Erikshjälpen arbetar långsiktigt med fleråriga projekt och landstrategier för prioriterade programländer. Vilka  
partnerorganisationer och projekt som Erikshjälpen väljer att arbeta med är beroende av vilka förändringsmål 
organisationen vill bidra till i ett visst land eller ett visst område. Vissa insatser är begränsade till specifika lokala 
förändringsmål medan andra insatser handlar om att åstadkomma förändringar på nationell nivå. Det senare kräver 
samverkan och nätverksarbete med bred uppslutning.

Kapacitet och kunnande för att uppnå våra mål
Som nämnts ovan samarbetar Erikshjälpen med lokala partnerorganisationer. Dessa väljs ut baserat på deras  
kapacitet att genomföra relevanta projekt. 

På Erikshjälpens kontor i Sverige och på organisationens fyra regionkontor finns personal som arbetar med att  
planera och följa upp projekten både i Sverige och internationellt. Erikshjälpen och organisationens medarbetare  
har god kännedom och egen erfarenhet av det civila samhällets funktion. Medarbetarna inom Erikshjälpens  
programavdelning representerar en bredd av kompetenser med yrkesbakgrund inom t.ex. pedagogik, sociologi, 
statsvetenskap och utvecklingsstudier m m. 

Utöver programavdelningen är kommunikation- och insamlingsavdelningen och den administrativa avdelningen 
viktiga resurser för att kvalitetssäkra och utveckla Erikshjälpens verksamhet. 

Våra framsteg
Erikshjälpen arbetar med målstyrning på flera olika nivåer. Styrelsen fastställer en övergripande ”målbild” som beskriver 
hur organisationen och verksamheten ska utvecklas under de kommande åren. Med utgångspunkt i denna målskrivning 
formuleras sedan måldokument för varje verksamhetsår, som innehåller mätbara mål för organisationens övergripande 
utveckling, men också konkreta mål för varje avdelning: program, kommunikation, insamling och administration. Dessa 
mål bryts sedan ner till aktivitetsmål där varje avdelning klargör hur de ska arbeta för att nå sina mål. En rapport om 
resultaten jämfört med måldokumenten lämnas regelbundet till styrelsen i samband med dess sammanträden. 

Programmålen för Erikshjälpens utvecklings- och humanitära arbete beskrivs i organisationens utvecklingspolicy, 
förändringsteori och målramverk. För varje programland tas fleråriga landstrategier med kontextanpassade resultat- 
ramverk fram, vilka fastställs av Erikshjälpens styrelse. Som komplement till detta har under 2022 en övergripande 
internationell strategi tagits fram som gäller för perioden 2022-2026. Strategin ska ge ytterligare strategisk vägled-
ning i utformande av landstrategier bl.a. inom tematiska områden, partner organisationer, nätverkande och påver-
kansarbete både inom långsiktigt utvecklingsarbete samt humanitära insatser.

Erikshjälpens förändringsteori bygger på ett rättighetsperspektiv. Organisationens uppdrag är att bidra till att alla 
barn får alla sina rättigheter tillgodosedda enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Om barnet har rättigheter 
så förutsätter det att andra har skyldigheter gentemot barnen. Det handlar i första hand om stater, myndigheter och 
offentliga institutioner. Men även familjer, lokalsamhällen, föreningar, kyrkor med flera har moraliska skyldigheter att 
se till barnets bästa. Den mest hållbara strategin blir därför att verka för att dessa olika skyldighetsbärare lever upp 
till sina åtaganden gentemot barnet. Det handlar både om att ge kunskap om barns rättigheter, stärka system och 
skyddsnät runt barnen och att utmana skyldighetsbärare som inte uppfyller sina skyldigheter.

Erikshjälpens mål- och resultatramverk bygger på förändringsteorin som beskrivits ovan. För varje temaområde har 
Erikshjälpen definierat önskvärda resultat utifrån olika aktörers roll i arbetet för barns rättigheter:  
• Barnen själva och deras egna möjligheter att ha inflytande över sina rättigheter.  
• Vidare följer Erikshjälpen upp hur väl legala skyldighetsbärare lever upp till sitt ansvar att tillgodose barnets  
 rättigheter.  
• Den tredje gruppen aktörer är familjer, civilsamhällesorganisationer och andra moraliska skyldighetsbärare. Sam- 
 mantaget vill Erikshjälpen på detta sätt kunna mäta den faktiska förändringen som förväntas ha skett för barnen.
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Inför starten av ett projekt görs normalt en förstudie, en s.k. ”base line study” som beskriver hur situationen och  
behoven ser ut innan insatsen implementeras. Under projektens gång och efter avslut följs resultaten upp och 
jämförs med förstudien. Denna utvärdering genomförs dels av Erikshjälpens egen personal och dels av oberoende 
konsulter och revisorer. 

Vad vi åstadkommit så här långt
Erikshjälpen bedriver utvecklingsarbete tillsammans med partnerorganisationer i 16 länder, inklusive Sverige.  
För att ta del av vad vi åstadkommit inom vår programverksamhet se urklipp från Erikshjälpens årsberättelse  
2021 samt programavdelning Sveriges verksamhetsberättelse 2021. 

För mer omfattande information se ERIKS - Global Programme Report 2021 på Erikshjälpens engelskspråkiga  
hemsida  eriksdevelopment.org/how/publications/

För att ta del av programavdelning Sveriges verksamhetsberättelse 2021 i sin helhet se erikshjälpen.se

10

http://eriksdevelopment.org/how/publications/
https://erikshjalpen.se/vad-vi-gor/vart-barnrattsarbete/barn-i-sverige/


20

Målsättning och resultat
Erikshjälpen arbetar i 16 länder för att barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd ska bli 
tillgodosedda. Under 2021 har insatser gjorts i 127 projekt, tillsammans med 69 lokala partnerorganisationer. 
Här är några exempel på resultat som nåtts under 2021. 

SITUATION I LANDET ERIKSHJÄLPENS MÅL VÅRA RESULTAT 2021

Trots goda framsteg då det gäller tillgång 
till utbildning i Bangladesh är det fortfaran-
de endast 83 procent av eleverna som slut-
för utbildningen på låg- och mellanstadieni-
vå, och 65 procent på högstadienivå. I av-
lägsna och svåråtkomliga områden är till-
gången till utbildning mycket begränsad 
och många barn börjar aldrig skolan eller 
hoppar av i ett tidigt skede. Dessa barn ris-
kerar att utsättas för barnarbete eller äkten-
skap i ung ålder. De främsta orsakerna till 
att barn hoppar av skolan är hushållens fat-
tigdom, föräldrars försumlighet, rädsla för 
kroppslig bestraffning och undermålig in-
lärningsmiljö.

Utbildningsministeriet som ansvarar för 
låg- och mellanstadiet saknar tillräckliga 
resurser att bygga skolor, rekrytera lära-
re och tillhandahålla lärarutbildning. Detta 
märks särskilt tydligt i svåråtkomliga om-
råden som öarna vid Jamunaflodens del-
ta där antalet statliga skolor är mycket lågt.

Traditionellt är barnäktenskap och barnar-
bete fortfarande vanligt, särskilt i avlägsna 
områden. Läs- och skrivkunnigheten bland 
vuxna, särskilt kvinnor, är mycket låg och 
därför ses utbildning för barn inte som en 
prioritet.

Pojkar och flickor är 
medvetna om sin rätt 
till utbildning och deltar 
aktivt i den. 

Myndigheter vidtar 
lämpliga åtgärder för 
att öka tillgången till ut-
bildning och trygga in-
lärningsmiljöer i delta-
områdena.

Det civila samhället (in-
klusive vårdnadshavare 
och lokalsamhället) för-
svarar och främjar rätt-
en till utbildning.

• I samarbete med den nationella organisationen Friendship 
stöder Erikshjälpen 37 låg- och mellanstadieskolor och el-
va högstadieskolor på öarna i Jamunaflodens delta. 2 848 
barn (1 452 flickor och 1 396 pojkar) i låg- och mellanstadi-
et och 599 elever (307 flickor och 252 pojkar) i högstadiet 
(årskurs 6–10) har fått utbildning. På grund av nedstäng-
ning i landet kunde inte klassrumsundervisning ges utan
alternativa inlärningsmetoder tillämpades. Eleverna har vi-
sat god motivation och informella tester pekar på goda in-
lärningsresultat. Friendships skolor har förklarats vara en
plats fri från kroppslig bestraffning. 

• I södra Bangladesh har Erikshjälpen genom partnerorgani-
sationen CODEC stöttat fyra informella lärcenter med 120 
barn inskrivna. Av dessa har 46 barn som hoppat av sko-
lan skrivits in i den formella skolan igen.

• De lokala utbildningsmyndigheterna har gett ett gott stöd
till Friendships skolor på öarna i deltaområdet. De har till-
handahållit skolmaterial och böcker samt deltagit i lärarut-
bildning och tillsyn av skolorna. 

• Konceptet Etik i praktik – utvecklat i Friendships skolor –
har också introducerats i statliga skolor. Det har bildats
lokala skolledningskommittéer i alla Friendships skolor.
Dessa har fått stöd för att komma i funktion. 

• Friendships skolor på öarna i deltaområdet har fått starkt 
stöd bland den lokala befolkningen. Medlemmarna i sam-
hället är aktiva i de lokala skolledningskommittéerna och
visar ett uppriktigt engagemang för att skydda skolans
egendom och stödja utbildningsverksamheten. 

• 680 kvinnor har anmält sig till läs- och skrivkunnighetskur-
ser i kombination med yrkesutbildning. 

• Covid-19-restriktionerna har satt stor press på familjerna, 
vilket bidrar till en tendens att gifta bort sina unga döttrar. 
Informationskampanjer har genomförts för att arbeta mot 
denna praxis. Även om andelen barnäktenskap har ökat
nationellt har den inte gjort det i projektområdena (särskilt 
inte i projektområdet som ligger vid kusten).

BARNS RÄTT TILL UTBILDNING -  BANGLADESH
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Målsättning och resultat
Erikshjälpen arbetar i 16 länder för att barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd ska bli  
tillgodosedda. Under 2021 har insatser gjorts i 127 projekt, tillsammans med 69 lokala partnerorganisationer.  
Här är några exempel på resultat som nåtts under 2021.
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BARNS RÄTT TILL HÄLSA - MOLDAVIEN

SITUATION I LANDET ERIKSHJÄLPENS MÅL VÅRA RESULTAT 2021

Utbildning om sexuellt överförba-
ra sjukdomar är otillräcklig i Molda-
vien. Till exempel känner endast 1 
av 10 ungdomar till grundläggande 
information om hiv. Moldavien har 
den näst högsta andelen 15-åring-
ar (44 procent) som varken använ-
de kondom eller p-piller vid senas-
te samlag. Andelen tidiga gravidite-
ter och barnafödande bland tonårs-
flickor är mer än dubbelt så stor än i 
övriga Europa.

Det råder brist på resurser och kvali-
ficerad medicinsk personal, särskilt 
på landsbygden, vilket oproportio-
nerligt drabbar de mest utsatta fa-
miljerna och samhällena.
Hälsofrågor, särskilt sexuell och re-
produktiv hälsa, behandlas inte i 
skolan, främst på grund av brist på 
kapacitet bland pedagogerna.  Även 
om antalet ungdomsmottagningar 
ökar, menar barnen att de behöver 
mer systematisk och konsekvent 
information från skolan och föräld-
rarna.

Barn som lämnas kvar då föräldrar-
na flyttar är mer sårbara för risker 
relaterade till deras fysiska och psy-
kiska hälsa, däribland tidiga sexuel-
la relationer.

Ungdomar inom projektområde-
na har tillgång till kunskap om 
sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) och del-
tar i främjandet och förverkligan-
det av de rättigheter de har re-
laterat till SRHR. De stöder sina 
kamrater i att få tillgång till SRHR 
och påverkar lärare och andra 
skyldighetsbärare att respektera, 
skydda och tillhandahålla dessa 
rättigheter.

Skyldighetsbärare tar sitt ansvar 
när det gäller SRHR. Skolor och 
antalet ungdomsmottagningar 
har ökat kapaciteten att imple-
mentera SRHR enligt internatio-
nella standarder.

Föräldrar och familjer samt civil-
samhället främjar och föresprå-
kar tillhandahållande och tillgång  
till SRHR för ungdomar. De stö-
der ungdomar i utövandet av si-
na rättigheter. 

• Med stöd av Erikshjälpens partner Health for Youth Association 
bedrivs verksamhet på 41 ungdomsmottagningar. På dessa
mottagningar är omkring 400 tonårsvolontärer aktiva. Under 
2021 nåddes totalt 129 775 ungdomar (33 procent pojkar, 67 
procent flickor; 28 procent på landsbygd, 72 procent i städer) 
av ungdomsmottagningarnas verksamhet. Det innebär att 30,6 
procent av ungdomarna mellan 10–24 år omfattades av verk-
samheten.

• Under 2021 genomförde volontärerna 1 661 hälsofrämjande ak-
tiviteter och nådde ut till 25 589 ungdomar (16 141 flickor och 
9 354 pojkar; 4 359 från landsbygd och 17 188 från städer). 

• Alla 41 ungdomsmottagningarna arbetade enligt normer och 
kvalitetsmarkörer som godkänts av hälsomyndigheten. De re-
presenterade alla distrikt och kommuner i landet. Den totala of-
fentliga budgeten för ungdomsmottagningar ökade med fem
procent, jämfört med 2020. Månatliga online-möten har hållits 
med chefer och personal från alla mottagningarna för att lära
av varandra och bygga upp kapacitet. 

• Mottagningarna tillhandahöll 81 157 konsultationer under 2021. 
Andelen konsulttjänster online ökade mer än fem gånger under 
2021 jämfört med 2019 (5 865 respektive 1 158). Under 2021 
gjordes 5 349 snabbtester för HIV av mottagningarnas perso-
nal och 216 429 kondomer delades ut.

Genom påverkansarbete från Health for Youth Associations är 
många organisationer villiga att stödja främjandet av ungdomars 
hälsa och utveckling, inklusive hälsofrämjande i skolor.
• Fredskåren i Moldavien erbjöd sig att utbilda grupper i alla de 42 

skolor som jobbar med hälsa i hur man startar små lokala pro-
jekt samt hantering av stress under Covid-19.

• UNFPA Moldavien stödde möjligheterna att samarbeta på kom-
pisnivå, omfattande hälsoutbildning och kapacitetsuppbygg-
nad för volontärer.

• 20 skolor från nio distrikt valdes ut för att implementera ett 
självskattningsverktyg där man mäter hur skolorna lever upp till 
hälsofrämjande program. Det är ett WHO-verktyg som har an-
passats och översatts till rumänska och ryska. Skolan fick stöd 
att genomföra bedömningen och ta fram en fyraårig handlings-
plan för att förbättra olika hälsoaspekter inom skolan. 

FOTO: HEALTH FOR YOUTH ASSOCIATIONS
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Närmare 1,4 miljoner människor 
bor på de avlägsna och svåråtkom-
liga flodöarna i norra Bangladesh 
där hälso- och sjukvård varit näst-
intill obefintlig. Denna brist på häl-
sovård, men också på information 
och kunskap om hälsa, bidrar till 
höga sjukdomstal och dödlighet, 
särskilt bland små barn.

Medvetenheten och benägenheten 
att söka vård är låg bland den mar-
ginaliserade och svårnådda be-
folkningen i norra Bangladesh. Allt-
för ofta söks vård och behandling 
för sent vilket bidrar till att sjukdo-
mar förvärras och blir dyrare att be-
handla.

BARNS RÄTT TILL TRYGGHET OCH SKYDD – MYANMAR

SITUATION I LANDET ERIKSHJÄLPENS MÅL VÅRA RESULTAT 2021

• 2 973 barn i Putao har fått tillgång till utbildning i livskunskap,
skydd och psykosocialt stöd som gör det möjligt för dem att vara 
självsäkra, motståndskraftiga och få relevant stöd från människ-
or omkring dem trots corona-pandemin och politisk oro. 

• 599 studenter på internaten har fått utbildning i livskunskap, psy-
kosocialt stöd, hjälp med mat, studiematerial, och hygienartiklar
för att förebygga covid-19.  Dessa studenter har engagerat sig för
att öka medvetenheten bland barn och vuxna i flyktinglägren, om 
hur man förebygger covid-19, men även hur man skyddar barn 
från övergrepp. 

• 253 barn i förskoleåldern har fått näringsriktig kost och utbildning 
i hygien. Föräldrar och vårdnadshavare har utbildats i hur man
ger barn trygghet och skydd för att säkerställa att förskolebarnen 
känner sig säkra och väl skyddade när de befinner sig på försko-
lorna inne i flyktinglägren. 

• 2021 var utmanande för Erikshjälpens samarbetspartners och an-
dra ideella organisationer då det gäller att samverka med och sö-
ka stöd från de legala skyldighetsbärarna. Alla legala skyldighets-
bärare i de statligt kontrollerade områdena ersattes när militären 
tog makten.

• I de icke-statligt kontrollerade områdena finns cirka 235 legala
skyldighetsbärare med representanter från bland annat utbild-
ningsområdet, hälso- och sjukvården och Kachin kvinnoorganisa-
tion. Dessa samarbetar aktivt med de ideella organisationer som 
arbetar bland barn, inklusive Erikshjälpens samarbetspartner, för 
att säkerställa att barnen skyddas och att folk i samhället mår
bra. 

• Föräldrar och vårdnadshavare är alltid är de viktigaste aktörer-
na för att säkerställa barns rätt till skydd och välbefinnande. Det 
finns cirka 520 föräldrar i de regeringskontrollerade områdena 
och 3 768 föräldrar i icke-statligt kontrollerade områden som ak-
tivt skyddar barn i sina byar och flyktingläger. De har ett fortsatt 
nära samarbete med de lokala myndigheterna och lokalbefolk-
ningen för barnens bästa.

• Det finns 1 518 vuxna (1 013 kvinnor) som direkt har dragit nyt-
ta av barnskyddsarbetet i Putao. De har fått kapacitetsutveckling 
när det gäller positivt föräldraskap, barns rättigheter samt skydd 
av barn. De är aktiva när det gäller att identifiera frågor som rör 
barn och kan ta fram handlingsplan, genomföra, övervaka och lära
ut detta inom sina egna byar. 

Den politiska situationen med en stats-
kupp 1 februari 2021 följd av väpnade 
konflikter har haft allvarliga negativa ef-
fekter på befolkningen. Allt från socialt 
liv och ekonomi, till hälsa och utbildning 
har påverkats.

I delstaten Kachin och norra Shan-sta-
ten finns för närvarande 106 700 intern-
flyktingar, vars liv påverkats kraftigt av 
den politiska oron och av coronapande-
min. Många barn har varit tvungna att 
överge sin utbildning helt och många 
har heller inte fått sina grundläggande 
behov tillgodosedda då familjer hamnat 
i en allt djupare fattigdom. 

Militärregimen vägrar att förlänga sam-
verkansavtalet för Erikshjälpens samar-
betspartners och andra ideella organi-
sationer i Myanmar. Organisationerna 
får inte komma in i projektområdet. 

Ingen av de icke-statliga organisationer-
na, inklusive Erikshjälpens samarbets-
partners, stödjer den nuvarande mili-
tärregimen, men måste trots detta föl-
ja restriktioner, regler eller order från mi-
litären.

Den nuvarande politiska situationen ger 
ett mycket begränsat utrymme för ytt-
randefrihet och rörelsefrihet. Detta ska-
par stora svårigheter då det gäller på-
verkansarbete och utbildning av de le-
gala och moraliska skyldighetsbärarna.

Militären har förbjudit offentliga sam-
mankomster och kränkningar av 
mänskliga rättigheter sker dagligen. 

Flickor och pojkar både i flyk-
tinglägren, internaten och i sam-
hället åtnjuter sina rättighe-
ter, särskilt rätten att skyddas 
även om de bor i de mest utsat-
ta områdena. Flickor och pojkar 
stärks och engagerar sig i att 
identifiera sina egna problem, 
deltar i beslutsfattande, har till-
gång till psykosocialt stöd och 
utbildning i livskunskap. Flickor 
och pojkar känner att de har ett 
värde och är stolta över vilka de 
är oavsett sin bakgrund, etnici-
tet eller trosuppfattning. 

Legala skyldighetsbärare fullgör 
sina roller och tar sitt ansvar för 
att skydda, respektera och un-
derlätta säkerställandet att barn 
skyddas samt att se till att barn 
kan utkräva rättvisa när deras 
rättigheter har kränkts. 

Föräldrar lyssnar och agerar i 
frågor som delas av barnen för 
att respektera, skydda och upp-
fylla barns rätt till skydd.

Moraliska skyldighetsbärare har 
utvecklat relationer, förtroende, 
respekt och samarbete med de 
legala skyldighetsbärarna för att 
säkerställa arbete med barns 
trygghet och skydd  genom på-
verkansarbete och kapacitetsut-
veckling för relevanta intressen-
ter, inklusive barn. 
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Målsättning och resultat
Här följer några korta exempel på resultat från Erikshjälpens arbete i Sverige 2021 kopplat till barns rätt till utbildning 
och fritid, hälsa samt trygghet och skydd.
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Fullföljda studier är en av de viktigaste 
faktorerna för att unga ska kunna etablera 
sig på arbetsmarknaden, få en egen 
inkomst och leva ett självständigt liv. 
Skolverket och OECD-jämförelser visar 
dock att svensk skola inte är likvärdig och 
att elevers socioekonomiska bakgrund 
har betydelse. 

Elever med föräldrar som är 
arbetslösa, låginkomsttagare 
eller socialbidragstagare är över-
representerade bland dem som 
avbrutit sina gymnasiestudier. Det går 
också att se samband mellan avhopp 
och avsaknad av studietradition samt 
mellan ungas utländska bakgrund, 
skolgång och studieresultat.

I grundskolans läroplan ingår 
undervisning om barnkonventionen. 
I två år har dessutom konventionen 
gällt som svensk lag. Trots detta finns 
det fortfarande stor kunskapsbrist 
gällande barnrätt och tillämpning av 
barnkonventionen.

Barn upplever att de 
har förutsättningar 
att klara av skolan 
för att ta sig vidare i 
arbetslivet, utvecklas 
och nå sin fulla 
potential.

Vårdnadshavare 
och andra vuxna har 
ökad kunskap och 
förstärkt kapacitet 
att tillgodose 
barns rätt till god 
utbildning.

Skolan fullgör sitt 
ansvar att öka barns 
kunskap och deras 
förmåga att använda 
den gällande barns 
rättigheter, utifrån 
ett nationellt och 
globalt perspektiv 
och de globala 
hållbarhetsmålen.

- På Erikshjälpen Framtidsverkstad i Helsingborg
erbjuder man i samband med studiestöd på
fredagar ”eat & talk”, vilket innebär att man äter
tillsammans och samtalar om något angeläget
tema. Ungdomarna ges också hjälp med att skriva
CV och söka jobb. Efter deltagarnas önskemål
finns även ett mini-bibliotek för utlåning av böcker. 

- På Erikshjälpen Framtidsverkstad i Motala har
ett tiotal föräldrar i riskzon för utanförskap getts
möjligheter att skapa kontakter, bygga sociala
nätverk och träna de förmågor som är viktiga för
att möta arbetslivets krav och därmed hitta sin
plats i arbetslivet och fungera som trygga vuxna 
förebilder. 

- Även på Erikshjälpen Framtidsverkstad i Uppsala
har man i samverkan med Lötenkyrkan haft
riktade föräldrainsatser med familjespråkcafé som 
besökts av ett 30-tal deltagare. Träffpunkten har
också möjliggjort att barnen fått ett utökat nätverk
av trygga vuxna.

- Rafikis e-lektioner bjuder in världen i klassrummet 
och utbildar om barnkonventionen och de globala
målen. Materialet och digitala lektioner har fått stor 
spridning i skolvärden. Under året har 5 600 unika 
besök gjorts på Rafikis pedagogsajt.

-  På rafiki.se har användandet ökat med 20 procent. 
Rafikis filmer har exempelvis 25 000 visningar i
egna kanaler.

- Under året har över 300 pedagoger deltagit i
utbildningstillfällen med Rafikis kommunikatör. 

- Genom barns egna berättelser i den globala världen 
är Rafiki med och inspirerar barn om möjligheten till 
påverkan och förändring. Sammantaget har cirka
107 000 barn använt Rafikis olika digitala material 
om barns rättigheter och de globala målen. 

BARN HAR GODA FÖRUTSÄTTNINGAR ATT KLARA AV SKOLAN 
OCH KUNSKAP OM SINA RÄTTIGHETER
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Barn upplever att de har tillgång 
till meningsfull fritid

Samverkan mellan myndigheter 
och civilsamhället resulterar i 
barns utökade förutsättningar 
att förbättra sin tillgång till 
meningsfull fritid. 

- Många projektdeltagare på Erikshjälpen Framtidsverkstad 
har uttryckt att de känner att de gör någonting roligt och 
produktivt när de deltar. Flertalet barn och ungdomar har 
också uttryckt att de har blivit mer sociala på sin fritid.
Genom sitt engagemang känner de att de kan göra
något meningsfullt som kan gynna dem i framtiden. På
Framtidsverkstaden har barn och ungdomar möjlighet
att testa på olika aktiviteter, vilket bidrar till en mer aktiv
fritid.

- Deltagande ungdomar på Erikshjälpen Framtidsverkstad 
har berättat att de upplever att deras självförtroende,
vänskapsband, framtidstro och motivation har ökat
sedan de började engagera sig i Framtidsverkstaden.
Erikshjälpen har under 2021 börjat se effekterna av 
verksamhetens kontinuerliga motivationsarbete och
har kunnat bidra till personlig utveckling, en ökad
framtidstro och en mer meningsfull fritid hos många av 
projektdeltagarna.

- Erikshjälpens satsning i Lövgärdet har i samverkan
med bostadsbolagen, skolan, fritidsgården samt flera 
andra verksamma inom näringsliv och civilsamhället
skapat olika aktiviteter för barn och unga men även för
hela familjen. Samverkan har resulterat i att barn och
unga getts olika alternativ till sysselsättning under
sin fritid. Vid samtliga lov har det erbjudits diverse
lovaktiviteter vilket har uppskattats av barn, unga och
övriga boende. 

BARN HAR TILLGÅNG TILL EN MENINGSFULL FRITID 

Att ha en rik fritid där man 
blir en del i en positiv social 
gemenskap spelar stor roll 
för välmående, personliga 
relationer, utveckling av 
sociala kompetenser och 
den egna identiteten. Det är 
en förebyggande faktor mot 
utanförskap, destruktiva 
aktiviteter och kriminalitet. 

Idag ser vi dock att allt färre 
barn och unga är aktiva i 
någon förening. Särskilt stor 
är andelen i socioekonomiskt 
underprivilegierade områden.

Målsättning och resultat
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Under de senaste tjugo åren har 
den psykiska ohälsan bland barn 
och unga ökat.

Kopplingen mellan delaktighet, 
inflytande och hälsa är tydlig. 
Om man upplever att man saknar 
möjlighet att påverka sina egna 
livsvillkor och utvecklingen i 
samhället i stort uppstår en känsla 
av utanförskap och maktlöshet, 
vilket bidrar till sämre hälsa.

Barn som är delaktiga inom 
olika organisationer eller 
fritidsverksamheter känner en 
större tillit till samhället och en ökad 
känsla av inflytande över sin egen 
livssituation. 

Barn upplever att de har 
en god psykisk hälsa och 
välmående.

Myndighetsutövare 
bidrar till att stärka vuxna 
i barnets omgivning. 
Genom insatser för 
föräldrar och andra vuxna 
ser vi ökad kunskap och 
förstärkt kapacitet i att 
tillgodose barns rätt till 
god psykisk hälsa och 
välmående.

- Erikshjälpen Framtidsverkstad beskrivs av deltagande
barn och ungdomar som en plats där de känner
sig hemma. Det är en plats där de kan och får vara
sig själva. För vissa deltagare uppges besöken på
Framtidsverkstaden med diverse aktiviteter och häng
vara veckans höjdpunkt.

- Erikshjälpen Framtidsverkstad har en vision att det
ska vara en plats där barn och ungdomar känner att
deras röster blir hörda och deras tankar blir tagna
på allvar. Från att tidigare ha känt att ingen bryr sig
om deras åsikter visar många deltagare nu ökat
självförtroende och hopp om att de kan bidra till en
positiv samhällsförändring.

- Samarbetet mellan Motala kommun och Erikshjälpen
Framtidsverkstad syftar till att främja goda livsvillkor
och uppväxtförhållanden på bostadsområdet Ekön
samt bidra till ökad integration och inkludering för social 
sammanhållning i kommunen. Genom arbetsträning
ges föräldrar möjlighet och stöd till en fungerande
vardag med rutiner. I arbetsträningen förs bland annat
samtal om vikten av att ta hand om sin hälsa och att
hitta goda rutiner kring mat och sömn något som även
påverkar barnen.

”Idag är jag inte den här stressade, lättirriterade och 
gnälliga människan längre. Jag är mer positiv nu.” 

- Förälder som fått arbetsträning på Erikshjälpen
Framtidsverkstad i Motala.
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Närmare 1,4 miljoner människor 
bor på de avlägsna och 
svåråtkomliga flodöarna i norra 
Bangladesh där hälso- och 
sjukvård varit nästintill obefintlig. 
Denna brist på hälsovård, men 
också på information och 
kunskap om hälsa, bidrar till höga 
sjukdomstal och dödlighet, särskilt 
bland små barn.

Medvetenheten och benägenheten 
att söka vård är låg bland den 
marginaliserade och svårnådda 
befolkningen i norra Bangladesh. 
Alltför ofta söks vård och 
behandling för sent vilket bidrar 
till att sjukdomar förvärras och blir 
dyrare att behandla.

BARN VÄXER UPP I TRYGGA UPPVÄXTMILJÖER OCH BOSTADSOMRÅDEN
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- Feriearbetande ungdomar i Erikshjälpen Framtidsverkstad 
i Uppsala arbetade fram kuber som grafittimålades med 
positiva budskap med syfte att inspirera och engagera.
Kuberna ställdes ut i området under sommaren och delar 
av väggarna har sedan flyttats in i Gränbyskolan. 

- Erikshjälpen och Räddningsmissionen driver i samverkan 
med bland annat organisationen Bufff påtryckningar
till beslutsfattare för att förbättra stödet för barn med
en frihetsberövad familjemedlem. I april presenterar
Socialstyrelsen nya uppdrag att stärka och utveckla
stödet till barn som anhöriga. Glädjande ingår även att
stärka stödet till barn vars förälder eller vårdnadshavare
är frihetsberövad. 

- Erikshjälpen Framtidsverkstad i Helsingborg tilldelades
medel från Socialförvaltningen för att arbeta med
förebyggande insatser för att minska risken att barn och
unga dras in i kriminalitet. Detta möjliggjorde anställning
av verksamhetsledare för arbete med föräldrastöd. 

Medias bild av socioekonomiskt 
utsatta områden är oftast ensidig 
och skildrar våld och kriminalitet.

Inte allt för sällan uttrycker barn 
och unga en önskan att andra 
ska sluta tala illa om deras 
bostadsområden.

Barn och unga vars förälder eller 
familjemedlem är frihetsberövad 
är en utsatt grupp som löper 
större risk att drabbas av psykisk 
ohälsa, utanförskap och hamna i 
kriminalitet än andra barn. Trots 
det saknar majoriteten av Sveriges 
kommuner riktat stöd för denna 
målgrupp.

Att växa upp i ett socioekonomiskt 
underprivilegierat område innebär 
ökad risk att exponeras för våld och 
kriminalitet, vilket påverkar barns 
känsla av trygghet, välmående, 
självkänsla och upplevelse av 
kontroll. 

Barn upplever att de har 
utökade förutsättningar 
att förbättra sina egna och 
andra barns uppväxtmiljöer 
och bostadsområden.

Politiska beslutfattare 
fullgör sitt ansvar för att öka 
barns trygghet och skydd.

Skyldighetsbärare har 
ökad kunskap och 
förstärkt kapacitet att 
tillgodose barns rätt till 
trygga uppväxtmiljöer och 
bostadsområden.
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