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”Soldater med maskingevär sparkade upp dörren på kvällen. Jag och mina två 
småsystrar, elva och sju år gamla, tvingades ut. Vi bands med ett långt rep 
tillsammans med andra flickor. Vi tvingades gå som bundna slavar genom skog mot 
berget. Mitt i natten slet de av oss kläderna. När vi grät slog de oss med 
gevärskolvarna. Sedan våldtog de oss. Jag kunde inte hjälpa mina småsystrar som låg 
bredvid mig. Soldaterna turades om. Det pågick i en evighet. Dagen efter lyckades 
jag och min ena syster springa iväg, medan soldaternas kulor ven omkring oss. Jag 
vaknar av mardrömmar och tänker bara på min minsta syster. Kanske dödade de 
henne.  

 
En organisation gav mig Globen-tidningen /…/ Jag tyckte mycket om det jag hörde. 
Innan jag läste Globen hade jag ingen aning om att vi flickor har rättigheter. När de 
frågade om jag ville vara med i en grupp med barnrättsambassadörer för flickors 
rättigheter svarade jag ja direkt, från djupet av mitt hjärta. Vi träffas en gång i 
veckan, läser Globen ihop och lär oss mer om barnets rättigheter. Jag har startat en 
barnrättsklubb och vi ses hemma hos mig varje tisdag och lördag. Många flickor som 
drabbats av soldaternas våld vägrar att berätta, för då kanske ingen vill ha henne. 
Men det är så viktigt att jag inte kan vara tyst. Jag har fått modet att berätta 
genom att läsa om modiga flickor i Globen, som undervisar och hjälper andra. Det 
inspirerar mig och jag tänker kämpa för flickors rättigheter tills jag dör.”  
Masika, DR Kongo 
 
	  

	  
”Flickor	  och	  pojkar	  har	  samma	  rättigheter”	  står	  det	  på	  den	  här	  skylten	  som	  en	  	  
WCP-utbildad	  barnrättsambassadör	  i	  Benin	  håller	  upp.
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1.	  World’s	  Children’s	  Prize	  Foundation	  –	  vision	  och	  mål	  
	  
1.1.	  Vision:	  

Vår	  vision	  är	  en	  värld	  där	  barnets	  rättigheter	  är	  universellt	  respekterade	  och	  där	  varje	  ny	  
generation	  växer	  upp	  som	  medmänskliga	  globala	  medborgare	  (global	  citizens)	  och	  
förändringsaktörer	  (changemakers)	  bidragande	  till	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  rättighetsbaserat	  
och	  demokratiskt	  samhälle.	  
	  
1.2.	  Övergripande	  mål:	  

World’s	  Children’s	  Prize	  övergripande	  mål	  innefattar	  hela	  programmet,	  i	  Sverige	  och	  
globalt.	  	  

Målet	  är	  att	  genom	  ett	  holistiskt	  och	  upplevelsebaserat	  globalt	  program	  bidra	  till	  att:	  

• Stärka	  det	  enskilda	  barnets	  humanitära	  växt	  gällande	  inre	  utveckling,	  egenvärde,	  
kunskap,	  kapacitet,	  tolerans	  och	  framtidstro.	  	  

• Skapa	  en	  global	  plattform	  för	  barns	  yttrandefrihet	  för	  barnets	  rättigheter	  där	  de	  kan	  
synliggöra	  sina	  erfarenheter,	  göra	  sina	  röster	  hörda	  och	  utkräva	  respekt	  för	  sina	  
rättigheter.	  	  

Genom	  ovanstående	  målsättningar	  bidrar	  WCPF	  till	  att	  skapa	  ökade	  förutsättningar	  för	  
att	  på	  längre	  sikt	  uppnå	  vårt	  övergripande	  mål	  och	  vision:	  

• Att	  varje	  ny	  generation	  får	  kunskap	  och	  styrka	  att	  som	  självständiga	  
förändringsaktörer	  bidra	  till	  utvecklingen	  av	  en	  rättighetsbaserad,	  fredlig	  och	  
demokratisk	  utveckling	  i	  sina	  länder.	  	  

• Att	  barnkonventionen	  implementeras	  och	  att	  barnets	  rättigheter	  tryggas	  och	  
respekteras	  världen	  över.	  	  

Våra	  mål	  innefattar	  att	  genom	  programmet	  ge	  så	  många	  barn	  i	  världen	  som	  möjligt	  
chansen	  att	  växa	  som	  individer	  genom	  ökad	  kunskap	  om	  sina	  egna	  rättigheter	  och	  om	  de	  
grundstenar	  som	  utgör	  ett	  demokratiskt	  samhälle.	  Vi	  är	  övertygande	  om	  att	  varje	  enskilt	  
barn	  är	  förmöget	  att	  skapa	  och	  driva	  utveckling	  om	  de	  bara	  ges	  de	  rätta	  verktygen.	  WCP-‐
programmet	  vill	  på	  så	  vis	  genom	  den	  interaktiva	  och	  upplevelsebaserade	  metodiken	  
stärka	  barnen	  som	  självständiga	  förändringsaktörer	  (agents	  of	  change).	  WCPs	  
utvärderingar	  visar	  att	  de	  flickor	  och	  pojkar	  som	  deltagit	  i	  programmet	  (både	  som	  barn	  
och	  sedemera	  som	  vuxna)	  får	  kunskap	  och	  kraft	  att	  bli	  lokala	  förändringsaktörer	  och	  
härmed	  medverkar	  till	  ett	  långsiktigt	  nationsbyggande	  i	  respekt	  för	  allas	  lika	  värde,	  
mänskliga	  rättigheter	  och	  demokrati	  i	  sina	  länder.	  	  

Vårt	  grundantagande	  bygger	  på	  att	  varje	  ny	  generation	  som	  fått	  kunskap	  om	  sina	  och	  
andras	  rättigheter,	  och	  som	  upplevt	  och	  deltagit	  aktivt	  i	  en	  demokratisk	  process,	  har	  
potential	  att	  förändra	  sitt	  samhälle	  i	  positiv	  riktning	  och	  skapar	  framtida	  förutsättningar	  
för	  utkrävande	  av	  ansvar	  gentemot	  beslutsfattare.	  
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1.3.	  Programmål	  och	  delmål	  Sverige	  
	  
Programmål	  Sverige:	  
	  
	  Ökat	  antal	  barn	  i	  åldern	  10-18	  år	  har	  stärkt	  kunskap	  och	  engagemang	  om	  sina	  egna	  och	  
andra	  barns	  rättigheter,	  i	  Sverige	  och	  globalt,	  utifrån	  ett	  utvecklingsperspektiv.	  	  

Delmål	  Sverige:	  
	  
1. Ökat	  antal	  barn	  känner	  sig	  stärkta	  som	  individer	  och	  har	  ökad	  förmåga	  att	  göra	  sin	  
röst	  hörd	  och	  att	  hävda	  sina	  rättigheter.	  

2. Ökad	  spridning	  av	  information	  om	  barnkonventionen	  och	  om	  barnrättsfrågor	  i	  
Sverige.	  

3. Barn	  har	  ökad	  förståelse	  för	  varför	  demokrati	  är	  viktigt	  utifrån	  ett	  
utvecklingsperspektiv,	  samt	  ökad	  kunskap	  om	  kopplingar	  mellan	  demokrati,	  
mänskliga	  rättigheter	  och	  utveckling	  i	  utvecklingsländer.	  

4. Ökat	  antal	  barn	  känner	  ”globalt	  kompisskap”;	  och	  har	  vuxit	  i	  empati,	  tolerans	  och	  
förståelse	  och	  känner	  minskad	  främlingsfientlighet	  och	  rasism.	  

5. Ökat	  antal	  barn	  och	  lärare	  i	  Sverige	  har	  fått	  information	  om	  hållbar	  utveckling,	  
utvecklingens	  drivkrafter	  och	  om	  fattigdomens	  bakomliggande	  orsaker.	  

6. Barn	  från	  utvecklingsländer	  har	  fått	  komma	  till	  tals	  och	  kunnat	  synliggöra	  sina	  röster	  
och	  erfarenheter	  gentemot	  skolbarn,	  lärare	  och	  allmänhet	  i	  Sverige.	  

7. Barn	  i	  Sverige	  har	  fått	  ökad	  kunskap	  om	  det	  civila	  samhällets	  roll	  som	  
förändringspådrivare	  inom	  utvecklingssamarbetet.	  

8. Ökat	  antal	  lärare	  har	  stärkt	  sin	  kunskap	  om	  barnets	  rättigheter	  och	  har	  förbättrad	  
pedagogisk	  kompetens	  att	  arbeta	  med	  alla	  människors	  lika	  värde,	  barnets	  rättigheter,	  
demokrati	  och	  globala	  utvecklingsfrågor	  i	  skolan.	  	  

	  
1.4.	  Programmål	  och	  delmål	  globalt	  

Programmål	  globalt:	  

Ökat	  antal	  barn	  i	  åldern	  10-‐18	  år	  har	  stärkt	  kunskap	  om	  och	  ökat	  engagemang	  för	  sina	  egna	  
och	  andra	  barns	  rättigheter,	  och	  är	  stärkta	  att	  göra	  sin	  röst	  hörd	  och	  utkräva	  sina	  
rättigheter	  som	  aktiva	  förändringsaktörer	  bidragande	  till	  en	  demokratisk	  och	  
rättsmedveten	  kultur.	  

Delmål	  globalt:	  

1. Ökad	  spridning	  av	  information	  om	  barnkonventionen	  och	  om	  barnrättsfrågor	  
lokalt	  och	  globalt.	  

2. Ökat	  antal	  barn	  i	  åldern	  10-‐18	  år	  har	  kunskap	  om	  demokratiska	  värden	  och	  om	  
hur	  demokrati	  kan	  utövas	  i	  praktiken.	  

3. Ökat	  antal	  barn,	  lärare	  och	  samarbetspartners	  –	  däribland	  
civilsamhälleorganisationer	  –	  har	  fått	  information	  om	  hållbar	  utveckling,	  
utvecklingens	  drivkrafter	  och	  om	  fattigdomens	  bakomliggande	  orsaker.	  



	  
	  

6	  

4. Barn	  känner	  ökat	  ”globalt	  kompisskap”;	  har	  vuxit	  i	  empati,	  tolerans	  och	  
förståelse,	  respekterar	  alla	  människors	  lika	  värde	  och	  känner	  minskad	  
främlingsfientlighet	  och	  rasism.	  

5. Barn,	  lärare	  och	  samarbetspartners	  har	  fått	  inspiration	  och	  engagemang	  genom	  
goda	  exempel	  och	  möten	  med	  förändringspådrivare	  inom	  det	  civila	  samhället.	  

6. Ökat	  antal	  lärare	  har	  stärkt	  sin	  kunskap	  om	  barnets	  rättigheter	  och	  har	  
förbättrad	  pedagogisk	  kompetens	  att	  arbeta	  med	  barnets	  rättigheter,	  demokrati	  
och	  globala	  utvecklingsfrågor	  i	  skolan.	  

7. Aktörer	  inom	  det	  civila	  samhället	  har	  ökad	  kompetens	  och	  kapacitet	  kring	  hur	  
man	  kan	  arbeta	  med	  den	  nationella	  barnrättssituationen	  med	  stöd	  i	  WCP-‐
programmets	  innehåll	  och	  metodik.	  

8. Några	  av	  världens	  mest	  utsatta	  barn	  har	  fått	  stöd	  till	  ett	  bättre	  liv,	  och	  en	  
plattform	  där	  deras	  berättelser	  är	  synliga	  världen	  över.	  
	  

1.5.	  Programmets	  utgångspunkter	  och	  målgrupper:	  

WCP-‐programmet	  belyser	  årligen	  frågor	  om	  alla	  människors	  lika	  värde,	  mänskliga	  
(specifikt	  barnets	  och	  flickors)	  rättigheter	  och	  demokrati,	  genom	  barnets	  egen	  röst.	  
Dokumentära	  berättelser	  ger	  barnet	  upplevelser	  som	  gestaltar	  hur	  globala	  utmaningar	  
för	  utveckling	  –	  såsom	  hiv/aids	  och	  andra	  epidemier,	  förtryck,	  krig,	  migration,	  
fattigdom,	  miljö-‐	  och	  klimat	  är	  starkt	  sammankopplade.	  Programmet	  belyser	  också	  hur	  vi	  
alla	  gemensamt	  och	  som	  enskilda	  individer	  bär	  ansvar	  för	  utvecklingen	  i	  vårt	  närområde,	  i	  
vårt	  land	  och	  i	  vår	  värld.	  	  
	  
Det	  interaktiva	  materialet	  lyfter	  upp	  individen	  som	  rättighetsbärare,	  och	  förmedlar	  
bilden	  av	  det	  enskilda	  barnet	  som	  förändringsaktör	  med	  kapacitet	  att	  ta	  makt	  över	  
utvecklingen	  i	  sitt	  eget	  liv.	  Porträtterade	  priskandidater	  och	  deras	  kamp	  för	  barnets	  
rättigheter	  visar	  att	  positiv	  förändring	  och	  utveckling	  är	  möjlig.	  Det	  stärker	  barnets	  
förtroende	  för	  vuxenvärlden	  och	  ger	  barnen	  framtidstro.	  	  
	  
Frågor	  om	  jämställdhet	  och	  jämlikhet	  genomsyrar	  allt	  innehåll,	  och	  programmet	  vilar	  
på	  tanken	  om	  ett	  solidariskt	  ”vi-‐skap”	  för	  att	  främja	  förståelse,	  tolerans	  och	  empati.	  	  

	  

Vidare	  fokuserar	  programmet	  kontinuerligt	  bland	  annat	  på	  rättigheterna	  för	  särskilt	  
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utsatta	  grupper	  såsom	  barn	  med	  funktionsnedsättning,	  barnsoldater,	  föräldralösa	  barn,	  
barn	  som	  utsatts	  för	  barnslaveri	  eller	  barnsexhandel	  och	  barn	  som	  på	  olika	  sätt	  får	  sina	  
rättigheter	  kränkta	  på	  grund	  av	  konflikt,	  våld,	  klimatförändringar.	  	  

Barns	  och	  barnrättsaktivisters	  berättelser	  är	  grundbulten	  i	  det	  pedagogiska	  materialet	  
där	  en	  högkvalitativ	  tidning	  för	  barn,	  Globen,	  är	  en	  förutsättning	  för	  programmets	  
genomförande	  och	  karaktär	  som	  ett	  upplevelsebaserat	  storytelling-‐projekt.	  Tidningen	  
innehåller	  faktatexter	  om	  komplexa	  frågor	  anpassade	  till	  barn,	  och	  gestaltade	  texter,	  
sannberättelser,	  som	  bygger	  på	  barns	  och	  barnrättsaktivisters	  livsberättelser.	  
Berättelserna	  sprids	  också	  på	  film,	  berättelser	  samt	  i	  dialog	  med	  unga	  via	  webb	  och	  i	  
sociala	  medier.	  Detta	  möjliggör	  för	  de	  deltagande	  barnen	  att	  fördjupa	  sin	  förståelse	  för	  
och	  kunskap	  om	  barnets	  rättigheter,	  yttrandefrihet,	  demokrati	  och	  globala	  utvecklings-‐
frågor.	  Stora	  delar	  av	  det	  pedagogiska	  materialet,	  inklusive	  tidningen,	  lärar-‐
handledningen,	  webb	  och	  filmer	  –	  görs	  på	  minst	  åtta	  och	  vissa	  år	  upp	  till	  13	  språk,	  och	  
används	  av	  deltagande	  barn	  i	  Sverige	  och	  jorden	  runt.	  
	  
Programmet	  tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  FN:s	  Konvention	  om	  barnets	  rättigheter	  och	  stöds	  av	  
barn,	  lärare	  och	  skolor	  i	  113	  länder.	  Bland	  de	  barn	  som	  lärt	  sig	  om	  sina	  rättigheter	  och	  
demokrati	  genom	  World’s	  Children’s	  Prize	  finns	  tiotals	  miljoner	  barn	  som	  själva	  fått	  sina	  
rättigheter	  kränkta.	  Många	  av	  dem	  visste	  tidigare	  inte	  om	  att	  barnets	  rättigheter	  
fanns.	  Genom	  att	  delta	  i	  WCP-‐programmet	  får	  dessutom	  elever	  i	  svenska	  skolor	  ett	  
interaktivt	  ”möte”	  med	  dessa	  utsatta	  barn	  och	  möjlighet	  att	  lära	  sig	  om	  barnets	  
rättigheter	  genom	  deras	  berättelser	  och	  livserfarenheter.	  	  

Deltagande	  barn	  delar	  årligen	  ut	  unika	  och	  globalt	  respekterade	  priser	  till	  individer	  
och/eller	  organisationer	  för	  deras	  insatser	  för	  barnets	  rättigheter.	  Årets	  tre	  utvalda	  
barnrättshjältar,	  	  barnens	  egna	  pris	  World’s	  Children’s	  Prize	  samt	  världsomröstningen	  
Global	  Vote	  utgör	  de	  tre	  motorer	  eller	  ”evighetsmaskiner”	  som	  årligen	  genererar	  
entusiasm	  hos	  barn,	  lärare,	  samarbetspartners	  och	  medier	  för	  att	  delta	  i	  och	  genomföra	  
själva	  programmet.	  	  

	  

	  
  World’s Children’s Prize Internationella Barnjury 2015 och en av pristagarna, Javier Stauring. 
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Av	  ett	  stort	  antal	  nominerade	  barnrättsaktivister	  och	  barnrättsorganisationer	  utses	  
årligen	  tre	  slutkandidater	  av	  World’s	  Children’s	  Prize	  Internationella	  Barnjury,	  som	  
består	  av	  15-‐talet	  barn	  från	  hela	  världen.	  Barnen	  i	  juryn	  är	  experter	  på	  barnets	  
rättigheter	  genom	  sina	  egna	  livserfarenheter	  och	  representerar	  bland	  annat	  barn	  som	  är	  
barnsoldater,	  i	  konfliktområden,	  slavar	  och	  andra	  barnarbetare,	  utnyttjas	  i	  
barnsexhandel	  samt	  de	  som	  skilts	  från	  sina	  föräldrar	  och/eller	  blivit	  föräldralösa	  på	  
grund	  av	  HIV/aids.	  Miljoner	  barn	  jorden	  runt,	  inte	  minst	  i	  Sverige,	  lär	  sig	  om	  barnets	  
rättigheter	  genom	  att	  läsa	  om	  jurybarnens	  livserfarenheter.	  
 
Nya	  jurybarn	  under	  programperioden	  2014/2015	  var:	  
	  
Payal	  Jangid,	  14,	  från	  Indien,	  som	  representerar	  fattiga	  barn	  som	  kämpar	  för	  sina	  
rättigheter	  och	  mot	  barnarbete	  och	  barnäktenskap.	  
	  
Jhonn	  Nara,	  14,	  från	  Brasilien,	  som	  representerar	  barn	  som	  tillhör	  
ursprungsbefolkningar	  och	  kämpar	  för	  sina	  rättigheter,	  samt	  barn	  som	  får	  sina	  
rättigheter	  kränkta	  på	  grund	  av	  övergrepp,	  diskriminering	  och	  miljöförstöring.	  
	  
Manchala,	  16,	  från	  Nepal,	  som	  representerar	  barn	  som	  utnyttjats	  i	  människohandel	  och	  
barn	  som	  utsatts	  för	  sexuella	  övergrepp.	  
	  
Emma	  Mogus,	  16,	  från	  Kanada,	  som	  representerar	  barn	  som	  kämpar	  för	  alla	  barns	  lika	  
rättigheter,	  särskilt	  för	  barn	  som	  tillhör	  ursprungsbefolkningar.	  
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2.	  Strategier	  för	  måluppfyllelse	  	  
WCPFs	  genomför	  kontinuerlig	  problemanalys	  utifrån	  ett	  rättighetsperspektiv	  i	  våra	  
programländer	  för	  att	  säkerställa	  relevansen	  i	  programmet.	  En	  problemanalys	  ger	  också	  
verktyg	  för	  att	  utvärdera	  om	  vi	  fokuserar	  på	  rätt	  aktiviteter	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  nå	  våra	  
uppsatta	  mål.	  För	  att	  angripa	  problemen	  och	  dess	  underliggande	  orsaker	  kan	  man	  välja	  
att	  arbeta	  på	  olika	  nivåer.	  Andra	  aktörer	  väljer	  exempelvis	  att	  arbeta	  på	  politisk	  eller	  
juridisk	  nivå	  för	  att	  bekämpa	  kränkningar	  mot	  barnets	  rättigheter.	  Att	  förändra	  ett	  
samhälle	  tar	  tid	  och	  kräver	  åtgärder	  på	  flera	  nivåer,	  och	  därför	  behövs	  kompletterande	  
aktörer	  och	  effektiv	  samordning.	  	  
	  
WCPF	  har	  valt	  att	  adressera	  problemen	  utifrån	  ett	  ”underifrånperspektiv”.	  Vi	  är	  
övertygade	  om	  att	  en	  långsiktig	  och	  hållbar	  förändring	  i	  grunden	  även	  måste	  byggas	  
underifrån,	  dvs.	  att	  viljan	  och	  kraven	  på	  förändring	  måste	  växa	  fram	  hos	  individen	  och	  
gruppen	  lokalt,	  för	  att	  sedan	  utgöra	  en	  kritisk	  massa	  i	  samhället.	  Gruppen	  kan	  sedan	  
utöva	  tryck	  på	  förändring	  ”uppåt”	  gentemot	  makthavare	  och	  beslutsfattare	  på	  olika	  
nivåer.	  WCPF	  utgår	  ifrån	  tanken	  att	  när	  en	  människa	  väl	  har	  fått	  en	  intellektuell	  och	  
känslomässig	  förståelse	  och	  kunskap	  kring	  sitt	  eget	  värde	  och	  de	  egna	  rättigheterna,	  
finns	  också	  möjlighet	  till	  verklig	  förändring.	  En	  mycket	  förenklad	  problemanalys	  som	  
ligger	  till	  grund	  för	  programmets	  fokusområden	  presenteras	  nedan:	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
Figur	  1:	  Observera	  att	  figuren	  ovan	  inte	  eftersträvar	  att	  vara	  heltäckande,	  utan	  endast	  syftar	  till	  att	  ge	  exempel	  på	  de	  bakomliggande	  
problemen	  och	  de	  konsekvenser	  som	  ligger	  inom	  WCP-programmets	  fokusområden.	  

	  
Genom	  att	  stärka	  barnets	  kunskap,	  kapacitet,	  egenvärde	  och	  inre	  drivkraft	  skapas	  
möjligheter	  för	  nya	  generationer	  att	  driva	  utvecklingen	  framåt.	  Varje	  ny	  generation	  som	  

Barnets	  rättigheter	  kränks	  i	  
samhällen	  med	  svag	  demokratisk	  

kultur	  och	  praktik	  

Barn	  med	  låg	  känsla	  för	  
sitt	  egenvärde,	  

bristande	  hopp	  och	  utan	  
tro	  på	  framtiden	  

	  

Brist	  på	  kapacitet	  att	  
utkräva	  rättigheter	  =	  

”passiv	  kultur”	  

Brist	  på	  kunskap	  
om	  demokrati	  

och	  om	  
demokratisk	  
utövning	  	  

Exploatering	  
och	  

övergrepp	  	  
Bristande	  

skolgång	  och	  
utbildning	  

Våld	  och	  
fysisk	  ohälsa	  

Stress	  och	  
mental	  ohälsa	  

Hinder	  för	  
utveckling	  av	  
demokrati	  

Fattigdom	  
och	  under-‐
utveckling	  

Ökad	  risk	  för	  
instabilitet	  
och	  konflikt	  

Marginalisering	  
och	  

kriminalitet	  

Social	  
orättvisa	  och	  
segregation	  

Konsekvenser	  	  
samhällsnivå:	  
(exempel)	  

Konsekvenser	  
individnivå:	  
(exempel)	  

Grundproblem:	  

Problem:	  
(exempel)	  

Underliggande	  orsaker:	  
(exempel)	  

Brist	  på	  kunskap	  
om	  barnets	  
rättigheter	  

Avsaknad	  av	  
arenor	  för	  
dialog	  och	  
debatt	  kring	  
barnets	  

rättigheter	  
	  

Avsaknad	  av	  
plattformar	  där	  
barn	  kan	  uttrycka	  
sin	  vilja	  och	  sina	  
behov	  =	  barnets	  

röst	  
	  

Ojämlikhet	  
och	  

ojämställdhet	  
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upplevt	  och	  fått	  kunskap	  om	  sina	  och	  andras	  rättigheter	  och	  direkt	  upplevelse	  av	  
deltagande	  i	  en	  demokratisk	  process,	  har	  potential	  att	  förändra	  sitt	  samhälle	  i	  positiv	  
riktning	  och	  skapar	  framtida	  förutsättningar	  för	  utkrävande	  av	  ansvar	  gentemot	  
beslutsfattare.	  
	  
Figur	  2:	  Se	  förenklad	  interventionslogik	  nedan.	  Observera	  att	  figuren	  inte	  syftar	  till	  att	  vara	  heltäckande,	  utan	  till	  att	  ge	  en	  bild	  av	  hur	  
aktiviteter	  inom	  programmet	  bidrar	  till	  delmål,	  övergripande	  mål	  och	  vision.	  
	  
	  
	  
LONG-‐TERM	  
SOCIETAL	  
CHANGE:	  
	  
	  
	  
EFFECTS:	  
Overall	  
goals	  
	  
	  
	  
	  
RESULTS:	  
Program	  
goals	  
	  
	  
	  
	  
	  
PROGRAM	  
ACTIVITIES:	  
CHILDREN	  	  
(examples)	  
	  

	  
PROGRAM	  
ACTIVITIES:	  
ADULTS	  
(examples)	  
	  
	  
	  
INPUTS	  /	  
BUDGET	  
	  

	  

	  

New	  generations	  empowered	  as	  agents	  of	  change	  and	  
humane	  citizens,	  actively	  contributing	  to	  the	  

development	  of	  a	  democratic	  rights-based	  society	  

Empowered	  children	  and	  youth:	  increased	  	  
knowledge	  and	  strengthened	  self-‐value,	  

hope,	  belief	  in	  the	  future	  

Societal	  dialogue	  and	  debate	  on	  rights	  
and	  democracy:	  increased	  demands	  for	  
respect	  for	  the	  rights	  of	  the	  child	  and	  a	  

democratic	  culture	  

Improved	  
knowledge	  on	  
the	  rights	  of	  
the	  child	  

Improved	  
capacity	  to	  

reclaim	  rights	  

Improved	  
knowledge	  on	  
democracy	  

Arenas	  to	  
debate	  the	  
rights	  of	  the	  

child	  

Platforms	  for	  
children’s	  
voices	  

Interactive	  child	  
rights	  program	  in	  

schools	  

Children’s	  press	  
conferences	  –	  

Freedom	  of	  Speech	  

Democratic	  skills	  
training	  /	  Global	  

Vote	  

Empowerment	  /	  
capacity	  

strengthening	  

Awareness	  raising	  
workshops	  and	  

seminars	  on	  rights	  

Empowerment	  
building	  and	  

capacity	  training	  

	  Training	  and	  
sensitization	  on	  
democracy	  

Pedagogical	  skills	  
training	  on	  the	  
rights	  of	  the	  child	  

Cost	  effective,	  
admin,	  

transport	  and	  
logistics	  

Professional	  
staff	  and	  
experts	  	  

Interactive	  
unique	  

educational	  
materials	  and	  
methodology	  

Strong	  local	  
ownership,	  
engagement	  

and	  
knowledge	  

Broad	  
network	  of	  
cooperation	  
partners	  

Improved	  
teaching	  

capacity	  and	  
pedagogical	  

skills	  

Improved	  
teaching	  tools	  
on	  rights	  and	  
democracy	  

Strengthened	  
self-‐worth	  
and	  self-‐
esteem	  	  

Increased	  	  
respect	  equal	  
value	  for	  all,	  
solidarity	  and	  
empathy	  

Increased	  
activism	  and	  
capacity	  for	  
change	  
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2.1.	  Programmets	  utformning	  och	  metodik	  

Programmet	  är	  efterfrågestyrt	  och	  öppet	  för	  alla	  skolor,	  grupper	  och	  organisationer	  som	  
vill	  engagera	  sig	  för	  barns	  rättigheter	  och	  för	  demokratiska	  värden.	  Programmet	  är	  ett	  
massprogram	  men	  är	  samtidigt	  utformat	  för	  att	  enkelt	  kunna	  anpassas	  efter	  lokala	  
förutsättningar	  och	  behov.	  	  

WCP-‐programmet	  utgår	  ifrån	  en	  participativ	  ansats	  där	  barnets	  deltagande	  utgör	  en	  
viktig	  del	  i	  programmets	  planering,	  genomförande	  och	  uppföljning.	  Barnen	  själva	  är	  de	  
verkliga	  genomförarna	  av	  programmets	  olika	  moment;	  de	  upplever	  andra	  barns	  
verklighet	  och	  komplexiteten	  i	  globala	  frågor	  genom	  det	  interaktiva	  pedagogiska	  
materialet	  och	  metoderna,	  de	  planerar	  och	  genomför	  egna	  presskonferenser	  och	  
demokratiska	  val	  och	  de	  för	  dialog	  med	  media	  och	  lokala	  beslutsfattare	  samt	  deltar	  i	  
utvärderingar	  och	  återrapporterar	  resultat.	  	  
	  

	  
”Välkomna	  till	  Barnens	  presskonferens	  här	  i	  Maputo!”	  Elisa,	  16	  år,	  öppnar	  	  
World’s	  Children’s	  Press	  Conference	  i	  Moçambique	  och	  fortsätter:	  ”Det	  är	  vanligt	  	  
att	  lärare	  utsätter	  sina	  elever	  för	  sexuella	  övergrepp	  i	  utbyte	  mot	  bra	  betyg	  och	  
uppflyttning	  till	  nästa	  årskurs.	  Detta	  måste	  få	  ett	  slut!”	  

	  
En	  högkvalitativ	  upplevelsetidning	  för	  barn,	  ”Globen”,	  är	  grundbulten	  i	  det	  pedagogiska	  
materialet	  och	  utgör	  en	  förutsättning	  för	  programmets	  genomförande	  och	  karaktär	  som	  
ett	  upplevelsebaserat	  storytellingprojekt.	  Tidningen	  Globen	  innehåller	  såväl	  faktatexter	  
om	  komplexa	  frågor	  anpassade	  till	  barn,	  och	  gestaltande	  reportage	  som	  bygger	  på	  barns	  
och	  barnrättsaktivisters	  livsberättelser.	  Detta	  i	  kombination	  med	  film,	  berättelser	  samt	  
dialog	  med	  barn	  och	  unga	  via	  webb	  och	  i	  sociala	  medier,	  möjliggör	  för	  de	  deltagande	  
barnen	  att	  fördjupa	  sin	  förståelse,	  kunskap	  och	  sitt	  engagemang	  för	  och	  i	  barnets	  
rättigheter	  och	  globala	  utvecklingsfrågor.	  Stora	  delar	  av	  det	  pedagogiska	  materialet,	  
inklusive	  tidningen,	  lärarhandledningen	  webb	  och	  filmer	  –	  görs	  på	  minst	  åtta	  och	  vissa	  
år	  upp	  till	  13	  språk,	  och	  används	  av	  deltagande	  barn	  i	  Sverige	  och	  jorden	  runt.	  

WCPF	  erbjuder	  fortbildning,	  lärarhandledning	  och	  pedagogiskt	  material	  för	  att	  stärka	  
metodkunskaperna	  för	  skolor	  och	  lärare.	  Det	  pedagogiska	  material	  som	  programmet	  
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tillhandahåller	  är	  av	  hög	  kvalitet	  och	  utformat	  av	  specialister	  inom	  barnets	  rättigheter,	  
interaktiv	  pedagogik,	  kommunikation	  och	  utvecklingsfrågor.	  Materialet	  uppdateras	  
årsvis	  i	  linje	  med	  aktuella	  tematiska	  frågor,	  dokumentationsresor,	  erhållna	  erfarenheter,	  
utvärderingar	  och	  återkoppling	  från	  deltagande	  barn	  och	  lärare	  i	  enlighet	  med	  WCP:s	  
rapporterings-‐	  och	  utvärderingssystem.	  	  

Barn	  från	  hela	  världen,	  som	  intervjuas	  för	  det	  pedagogiska	  materialet,	  får	  en	  röst	  när	  
deras	  berättelser	  och	  tankar	  publiceras	  och	  sprids	  genom	  WCP-‐tidningen	  Globen	  och	  via	  
andra	  kanaler	  och	  plattformar.	  WCPF	  uppmuntrar	  även	  direkt	  och	  aktiv	  dialog	  med	  och	  
mellan	  barn	  genom	  webb	  och	  sociala	  medier.	  Barns	  delaktighet	  och	  inflytande	  är	  även	  
en	  integrerad	  del	  av	  WCPF:s	  planerings-‐	  och	  utvärderingssystem	  och	  barnens	  
erfarenheter	  och	  synpunkter	  tas	  till	  vara	  i	  utformandet	  av	  allt	  pedagogiskt	  material.	  

WCPF	  arbetar	  genom	  programmet	  även	  för	  att	  öka	  kunskapen	  hos	  allmänheten	  om	  
flickors	  och	  pojkars	  situation	  i	  världen	  utifrån	  ett	  globalt	  utvecklingsperspektiv.	  Detta	  
sker	  direkt	  via	  de	  deltagande	  barnen	  och	  skolorna,	  som	  förmedlar	  ny	  kunskap	  till	  
syskon,	  föräldrar	  och	  andra	  vuxna	  i	  barns	  omgivning.	  	  Allmänheten	  nås	  även	  genom	  
effektiv	  rapportering	  i	  medierna,	  till	  följd	  av	  programmets	  informations-‐	  och	  
kommunikationsstrategi,	  däribland	  det	  unika	  konceptet	  med	  barnledda	  
presskonferenser.	  Dessa,	  och	  de	  lokala	  barnens	  deltagande	  i	  programmet,	  väcker	  stort	  
intresse	  bland	  lokala	  medier.	  På	  detta	  sätt	  bidrar	  även	  programmet	  till	  Sveriges	  
fullgörande	  av	  sitt	  informationsåtagande	  enligt	  §42	  i	  Barnkonventionen.	  	  	  
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3.	  Organisation	  och	  samarbete	  
	  
WCP-‐programmet	  drivs	  av	  Stiftelsen	  World’s	  Children’s	  Prize	  Foundation	  (WCPF)	  som	  
grundats	  i	  Sverige	  och	  som	  har	  sitt	  säte	  i	  Mariefred1.	  WCPF:s	  programidé	  bygger	  på	  ett	  
effektivt	  samarbete	  och	  samordning	  med	  andra	  aktörer	  i	  våra	  programländer	  och	  med	  skolor	  
i	  Sverige.	  Utan	  ett	  sådant	  samarbete	  skulle	  inte	  programmet	  kunna	  existera.	  Vår	  övertygelse	  
är	  att	  ju	  fler	  som	  samverkar	  i	  kampen	  för	  barnets	  rättigheter	  desto	  snabbare	  når	  vi	  hållbara	  
resultat.	  Detta	  kräver	  dock	  effektivitet,	  samordning	  och	  tillvaratagande	  av	  var	  och	  ens	  
komparativa	  fördelar.	  Programmet	  är	  efterfrågestyrt	  och	  de	  samarbetspartners	  som	  idag	  
deltar	  i	  programmets	  genomförande	  har	  proaktivt	  kontaktat	  WCPF	  med	  önskan	  om	  att	  delta.	  	  

Bild	  1:	  WCPFs	  samarbetspartners	  och	  organisatoriska	  sammanhang	  

	  

	  

World’s	  Children’s	  Prize	  stöds	  av	  nära	  700	  Adult	  Friend	  Organisationer	  (AFO)	  runt	  om	  i	  
världen,	  varav	  de	  flesta	  är	  enskilda	  organisationer	  från	  det	  lokala	  civila	  samhället.	  En	  del	  av	  
dem	  genomför	  själva	  programmet	  i	  samarbete	  med	  omkring	  50	  000	  lärare	  årligen	  världen	  över.	  
Dessa	  inkluderar	  WCPs	  partnerorganisationer	  globalt	  som	  samordnar	  implementering	  av	  
programmet	  med	  skolor,	  nätverk	  och	  barngrupper	  i	  deras	  respektive	  länder,	  samt	  skolor,	  barn,	  
och	  individer	  som	  arbetar	  självständigt	  med	  programmet	  genom	  det	  material	  som	  finns	  
tillgängligt	  på	  WCPs	  hemsida	  eller	  som	  kan	  beställas	  från	  WCP.	  AFO:s	  visar	  sitt	  	  stöd	  för	  WCP	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 WCPF är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse. 
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och	  för	  barnets	  rättigheter.	  Registreringen	  som	  AFO	  ger	  organisationerna	  rätt	  att	  nominera	  
barnrättshjältar	  som	  priskandidater	  samt	  att	  genomföra	  WCP-‐programmet	  i	  sin	  verksamhet	  för	  
barn.	  WCP	  samarbetar	  med,	  och	  stöds	  även	  av	  institutioner,	  nationella	  utbildningsdepartement	  
och	  av	  multilaterala	  organisationers	  nationella	  kontor,	  såsom	  UNESCO	  och	  UNICEF.	  	  

I	  Sverige	  implementeras	  programmet	  årligen	  över	  hela	  landet	  av	  lärare	  och	  barn	  i	  cirka	  
400	  skolor.	  1743	  svenska	  skolor	  står	  som	  Global	  Friend-‐skolor	  bakom	  World’s	  
Children’s	  Prize.	  	  

Genom	  effektiv	  medierapportering	  når	  information	  om	  WCP-‐programmet	  och	  barnets	  
rättigheter	  årligen	  hundratalet	  miljoner	  människor	  världen	  över.	  På	  så	  vis	  får	  
programmet	  effekter	  utöver	  de	  direkta	  målgrupperna	  genom	  att	  medvetandegöra	  
allmänhet	  kring	  barnkonventionen	  och	  kring	  kränkningar	  av	  barnets	  rättigheter.	  

WCP-‐programmet	  beskyddas	  av	  ett	  flertal	  personer	  som	  gör	  speciella	  insatser	  för	  
barnets	  rättigheter	  och/eller	  World’s	  Children’s	  Prize.	  Bland	  beskyddarna	  (patrons)	  
finns	  fem	  Nobelpristagare	  och	  de	  tre	  globala	  legendarerna	  Nelson	  Mandela,	  
demokratikämpen	  Aung	  San	  Suu	  Kyi	  från	  Burma	  och	  frihetskämpen	  Xanana	  Gusmão,	  
idag	  Östtimors	  premiärminister.	  	  Även	  Drottning	  Silvia	  och	  de	  globala	  ledarna	  i	  The	  
Elders;	  Ärkebiskop	  Emeritus	  Desmond	  Tutu	  och	  Graça	  Machel,	  är	  beskyddare	  av	  World’s	  
Children’s	  Prize,	  liksom	  Sveriges	  statsminister	  Stefan	  Löfven.2	  	  

På	  riksnivå	  har	  vi	  under	  perioden	  främst	  samarbetat	  med	  ECPAT	  Sverige.	  Ett	  
omfattande	  samarbete	  genom	  det	  av	  Svenska	  PostkodLotteriet	  bekostade	  
Specialprojektet	  ”Rättigheter	  och	  demokrati	  för	  en	  miljon	  flickor”	  implementerades	  
under	  2012-‐2014.	  Under	  2015	  slutrapporterades	  projektet	  och	  WCPF	  och	  ECPAT	  
Sverige	  genomförde	  även	  en	  gemensam	  fältresa	  till	  ett	  av	  projektländerna;	  Ghana.	  

	  

4.	  Kapacitet	  och	  resurser	  för	  måluppfyllelse	  

World’s	  Children’s	  Prize	  programmet	  har	  genomförts	  varje	  år	  sedan	  år	  2000.	  Erfarenhet,	  
utvärdering	  och	  löpande	  utveckling	  av	  programmet	  har	  under	  åren	  samlat	  en	  gedigen	  
resursbank	  av	  kunskap	  och	  metodkunnande	  för	  kvalitativt	  och	  effektivt	  genomförande.	  
Kanslipersonal	  och	  kontraktsbaserad	  expertis	  speglar	  tillsammans	  en	  bred	  
erfarenhetsprofil	  och	  kompetens	  inom	  relevanta	  områden.	  Verksamheten	  bygger	  på	  
effektiv	  samordning	  och	  tillvaratagande	  av	  komparativa	  fördelar.	  	  
	  
Personella	  resurser:	  

-‐ Personal	  (kansli).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Till	  WCPFs	  beskyddare	  hör	  också	  Nobels	  fredspristagare	  och	  president	  José	  Ramos	  Horta,	  Östtimor,	  
Nobelpristagaren	  i	  ekonomi	  Joseph	  Stiglitz	  från	  USA,	  förra	  chefen	  för	  Unicef	  i	  världen	  Carol	  Bellamy,	  
FN:s	  tidigare	  ordförande	  i	  säkerhetsrådet	  och	  biträdande	  generalsekreterare	  Olara	  Otunnu	  från	  
Uganda,	  supermodellen	  och	  aktivisten	  Alek	  Wek	  från	  Sydsudan,	  den	  svenska	  sångerskan	  Loreen	  samt	  
den	  sydafrikanske	  sångaren	  Vusi	  Mahlasela.	  Den	  kompletta	  listan	  finns	  på	  
www.worldschildrensprize.org	  
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-‐ Expertis	  (journalister,	  experter	  inom	  barnrättsfrågor,	  utvecklingsfrågor,	  
kommunikation,	  metodologi,	  utvärdering	  och	  pedagogik).	  

-‐ Projektanställda	  (i	  samband	  med	  särskilda	  händelser	  och	  events).	  Exempelvis	  
under	  den	  årliga	  WCP-‐veckan	  och	  -‐ceremonin.	  

-‐ Fokalpunkter	  och	  samordningsansvariga	  i	  programländer.	  
-‐ Frivilliga,	  främst	  lärare	  samt	  volontärer	  i	  AFOs	  (i	  Sverige	  och	  i	  programländer).	  

	  
Övriga	  resurser	  och	  styrkor	  bidragande	  till	  måluppfyllelse	  (exempel):	  

-‐ Beprövad	  unik	  metodik	  som	  bygger	  på	  upplevelse	  och	  deltagande.	  
-‐ Långsiktighet	  och	  hållbarhet	  (inkluderande	  arbetssätt	  och	  med	  lokalt	  ägarskap).	  
-‐ Vilja	  och	  engagemang	  hos	  målgruppen	  som	  bygger	  på	  efterfrågan,	  relevans	  och	  

behov.	  
-‐ Lokal	  kännedom	  (genom	  lokala	  aktörer	  och	  samarbetspartners).	  
-‐ Externt	  stöd	  av	  respekterade	  beskyddare	  ”patrons”	  (se	  avsnitt	  3	  ovan).	  
-‐ Nätverk	  och	  strategier	  för	  god	  spridning	  och	  kommunikation	  om	  programmet	  

genom	  medier	  i	  Sverige	  och	  globalt.	  
	  
Finansiella	  resurser:	  

-‐ WCPF	  är	  en	  av	  Svenska	  PostkodLotteriets	  förmånstagare.	  
-‐ Anslag	  från	  Sidas	  Informations-‐	  och	  Kommunikationsanslag	  i	  Sverige.	  
-‐ Stöd	  från	  filantroper	  och	  fonder.	  
-‐ Företagsstöd	  och	  företagssamarbeten.	  
-‐ Stöd	  från	  enskilda	  individer.	  
-‐ World’s	  Children’s	  Prize	  USA	  har	  etablerats	  med	  501C3-‐status,	  vilket	  ger	  

förutsättningar	  för	  att	  kunna	  erhålla	  skattefria	  donationer	  i	  USA.	  
-‐ WCPF	  är	  registrerat	  som	  Foreign	  PBO	  (Public	  Benefit	  Organisation)	  i	  Sydafrika	  

vilket	  ger	  möjlighet	  till	  skattefria	  donationer.	  
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5.	  Hur	  vi	  mäter	  resultat	  

WCP-‐programmet	  bygger	  på	  en	  effektiv	  mål-‐	  och	  resultatstyrning,	  där	  hela	  
verksamhetscykeln	  syftar	  till	  att	  säkra	  så	  goda	  resultat	  som	  möjligt	  på	  både	  kort-‐	  och	  
lång	  sikt.	  WCP-‐programmets	  resultat	  mäts	  på	  olika	  nivåer.	  På	  projektnivå	  identifieras	  
konkreta	  kvalitativa	  resultat	  genom	  den	  rapportering	  och	  de	  utvärderingar	  och	  de	  
enkätsvar	  som	  inkommer	  från	  aktiva	  barn,	  lärare,	  skolor,	  organisationer	  och	  
myndigheter	  som	  deltar	  i	  programmet	  (se	  nedan).	  

WCPF	  har	  även	  effektiva	  system	  för	  att	  mäta	  utveckling	  och	  resultat	  i	  kvantitativ	  
bemärkelse.	  Vi	  kommer	  även	  fortsättningsvis	  att	  definiera	  högt	  uppställda	  kvantitativa	  
målsättningar	  eftersom	  programmet	  är	  utformat	  som	  ett	  massprogram	  med	  potential	  
att	  omfatta	  miljontals	  barn	  i	  hela	  världen.	  

5.1.	  Utvärderingsmetodik	  och	  verktyg:	  
	  
1.	  Enkäter	  till	  	  

-‐ deltagande	  barn	  
-‐ deltagande	  lärare/rektorer	  
-‐ Fokalpunkter	  och	  samarbetsorganisationer	  

2.	  Intervjuer	  med:	  
-‐ deltagande	  barn	  
-‐ deltagande	  lärare/rektorer	  
-‐ Fokalpunkter	  och	  samarbetsorganisationer	  

3.	  Fria	  upplevelseberättelser	  och	  vittnesmål	  från	  deltagande	  barn	  	  
4.	  Vittnesmål	  från	  vuxna	  (lärare,	  fokalpunkter,	  föräldrar,	  rektorer	  etc.)	  
5.	  Statistik	  och	  analys	  genom	  digital	  enkät	  i	  Sverige	  
6.	  Direkt	  dialog	  och	  återkoppling	  från	  partnerorganisationer	  globalt	  
7.	  Dokumentationsresor	  till	  programländer	  
8.	  Dokumentation	  från	  programimplementering	  genom	  foto	  och	  video/film	  
	  
5.2.	  Indikatorer	  och	  nyckeltal:	  
WCPF	  utvecklar	  indikatorer	  och	  nyckeltal	  för	  varje	  delmål	  som	  sedan	  används	  för	  att	  
mäta	  och	  analysera	  måluppfyllelse	  och	  resultat.	  Indikatorer	  och	  verifikationskällor	  
presenteras	  sedan	  i	  resultatmatriser	  för	  programmet	  i	  Sverige,	  respektive	  globalt.	  
Processen	  med	  att	  ta	  fram	  verktyg	  för	  planering,	  utveckling,	  utvärdering	  och	  
resultatrapportering	  bygger	  i	  grunden	  på	  LFA	  (Logical	  Framework	  Approach)	  och	  
Theory	  of	  Change3.	  Förenklat	  kan	  man	  säga	  att	  metodiken	  används	  för	  att	  kunna	  se	  och	  
utvärdera	  vad	  som	  leder	  till	  vad,	  och	  hur	  vi	  ska	  kunna	  mäta	  den	  förändring	  vi	  vill	  uppnå,	  
d.v.s.	  en	  metodik	  för	  att	  säkra	  att	  programmets	  grundförutsättningar,	  verksamhet	  och	  
aktiviteter	  faktiskt	  leder	  till	  definierade	  delmål	  och	  vidare	  till	  övergripande	  programmål.	  
	  
Gällande	  kvantitativa	  resultat	  mäter	  WCPF	  måluppfyllelse	  i	  nyckeltal	  som	  exempelvis	  
antalet	  barn	  i	  en	  viss	  målgrupp	  som	  deltagit	  aktivt	  i	  programmet,	  genomfört	  egna	  
presskonferenser	  eller	  röstat	  i	  världsomröstningen	  Global	  Vote.	  Dessa	  kvantitativa	  data	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 http://www.theoryofchange.org/what-is-theory-of-change/ 
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kompletteras	  sedan	  med	  mätningar	  som	  uppvisar	  kvalitativ	  förändring	  hos	  den	  
deltagande	  målgruppen	  (genom	  barns	  och	  lärares	  egna	  berättelser	  och	  vittnesmål,	  
intervjuer,	  enkäter	  etc.)	  exempelvis	  gällande	  ökad	  kunskap	  kring	  de	  egna	  rättigheterna,	  
ökad	  kännedom	  om	  demokratiska	  värden	  och	  demokratisk	  utövning,	  ökad	  förmåga	  och	  
tillit	  till	  sig	  själva	  och	  möjligheten	  att	  göra	  sin	  röst	  hörd.	  Se	  avsnitt	  6	  för	  presentation	  av	  
resultat	  och	  effekter.	  
	  
WCPF	  utvecklar	  ständigt	  programmets	  utvärderingsrutiner	  och	  arbetar	  löpande	  med	  att	  
kvalitetssäkra,	  systematisera,	  analysera	  och	  exemplifiera	  både	  direkta	  resultat	  och	  mer	  
långsiktig	  effekt	  i	  vår	  planering	  och	  utvärdering.	  Eftersom	  programmets	  målsättningar	  
inbegriper	  svårmätbara	  kvalitativa	  målsättningar	  kring	  attityd-‐	  och	  kulturförändringar	  
på	  både	  kortare	  och	  längre	  sikt,	  så	  krävs	  även	  innovativa	  lösningar	  och	  alternativa	  
mätmetoder.	  Därför	  arbetar	  WCPF	  på	  olika	  nivåer	  med	  att	  utvärdera	  och	  mäta	  kvalitativ	  
måluppfyllelse.	  Vi	  kompletterar	  mer	  traditionella	  metoder	  (enkäter,	  intervjuer	  etc.)	  med	  
storytelling-‐metodik	  och	  med	  barns	  egna	  berättelser	  kring	  den	  förändring	  de	  upplever	  i	  
sig	  själva,	  i	  sin	  omgivning	  och	  kring	  sin	  kunskap.	  Barnens	  upplevelse	  av	  förändring	  
kompletteras	  med	  lärares	  och	  andra	  vuxnas	  bedömning	  av	  hur	  barnen	  och	  deras	  
kunskapsnivå	  utvecklats	  genom	  programmet.	  
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6.	  Programmets	  spridning	  och	  räckvidd	  

Antalet	  deltagande	  barn	  visar	  på	  programmets	  spridning,	  räckvidd	  och	  potential	  att	  
skapa	  bred	  och	  långsiktig	  förändring	  i	  ett	  samhälle.	  Vårt	  grundantagande	  är	  att	  ju	  fler	  
barn	  som	  tidigt	  får	  medvetenhet	  och	  kunskap	  kring	  sitt	  eget	  –	  och	  allas	  lika	  -‐	  värde	  och	  
sina	  egna	  –	  och	  alla	  barns	  –	  rättigheter,	  desto	  fler	  barn	  växer	  upp	  till	  medvetna	  
förändringsaktörer	  som	  kan	  driva	  sitt	  samhälle	  i	  demokratisk	  och	  fredlig	  riktning.	  
Programmet	  är	  efterfrågestyrt	  och	  öppet	  för	  alla	  skolor,	  grupper	  och	  organisationer	  som	  
vill	  engagera	  sig	  för	  barns	  rättigheter	  och	  för	  demokratiska	  värden.	  Programmet	  är	  ett	  
massprogram,	  men	  utformat	  för	  att	  enkelt	  kunna	  anpassas	  efter	  lokala	  förutsättningar	  
och	  behov.	  Det	  har	  således	  en	  enorm	  spridningspotential	  i	  världen.	  
	   Även	  om	  siffor	  kring	  deltagande	  i	  sig	  inte	  speglar	  förändring	  i	  effekt-‐bemärkelse,	  
så	  är	  räckvidden	  på	  så	  vis	  av	  stor	  betydelse	  för	  programmets	  potential	  att	  skapa	  
förutsättningar	  för	  förändring	  på	  längre	  sikt.	  	  
	  
67	  508	  skolor	  med	  32	  473	  282	  elever	  i	  113	  länder	  har	  anmält	  sitt	  stöd	  till	  World’s	  
Children’s	  Prize	  som	  så	  kallade	  WCP	  Global	  Friend-‐skolor.	  1743	  av	  skolorna	  är	  svenska.	  
	  
Som	  mest	  har	  7,1	  miljoner	  barn	  runtom	  i	  världen	  deltagit	  i	  en	  Global	  Vote.	  I	  Sverige	  har	  
586	  380	  barn	  deltagit	  i	  WCP	  sedan	  programmets	  start	  år	  2000	  och	  fått	  sina	  röster	  i	  
Global	  Vote	  registrerade	  i	  tid.	  29	  036	  barn	  i	  357	  skolor	  i	  Sverige	  deltog	  i	  hela	  
programmet	  under	  2015.	  

År	  2014	  röstade	  totalt	  1	  833	  190	  barn	  i	  världsomröstningen	  Global	  Vote	  och	  2015	  
röstade	  1	  774	  035	  barn	  globalt.	  Sedan	  starten	  för	  World’s	  Children’s	  Prize	  år	  2000	  har	  
totalt	  minst	  38	  369	  540	  	  barn	  i	  världen	  deltagit	  i	  det	  årliga	  WCP-‐programmet.	  
	  
I	  Sverige	  är	  WCP-‐programmet	  landets	  största	  årligen	  återkommande	  
utbildningsprogram	  som	  på	  ett	  holistiskt	  vis	  utbildar,	  engagerar	  och	  stärker	  barn	  i	  
frågor	  kring	  deras	  rättigheter,	  alla	  människors	  lika	  värde,	  demokrati	  och	  globala	  
utvecklingsfrågor.	  Varje	  år	  involverar	  programmet	  30	  000-‐40	  000	  barn	  i	  åldrarna	  10-‐18	  
år	  i	  Sverige,	  främst	  genom	  skolan.	  Dessutom	  nås	  1	  500-‐2	  000	  lärare,	  samt	  föräldrar	  
och	  syskon,	  allmänhet	  och	  medier.	  	  

Sedan	  starten	  av	  World’s	  Children’s	  Prize	  år	  2000,	  har	  ett	  45-‐tal	  pristagare	  och	  
decenniepristagare	  utsetts	  och	  har	  som	  barnrättshjältar	  blivit	  inspiratörer	  för	  barn	  över	  
hela	  världen.	  Prispengarna	  har	  hjälpt	  till	  att	  ge	  tiotusentals	  av	  världens	  mest	  utsatta	  
barn	  ett	  bättre	  liv,	  hittills	  i	  57	  projekt	  i	  31	  länder.	  
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Världsomröstning	  för	  barnets	  rättigheter	  i	  en	  skola	  i	  Thar-	  
öknen	  i	  Sindh,	  Pakistan.	  

Traditionella	  och	  sociala	  medier	  har	  stor	  betydelse	  för	  möjligheten	  att	  nå	  allmänhet	  och	  
bredare	  målgrupper	  kring	  frågor	  om	  barnets	  rättigheter	  och	  demokratiska	  värden.	  
WCPF	  arbetar	  strategiskt	  och	  flexibelt	  för	  att	  öka	  kunskaperna	  även	  hos	  dessa	  
sekundära	  målgrupper	  genom	  en	  genomtänkt	  medie-‐	  och	  kommunikationsstrategi	  och	  
når	  på	  så	  vis	  miljontals	  människor	  världen	  varje	  år.	  WCP	  bidrar	  på	  så	  vis	  till	  att	  lyfta	  
barnets	  rättigheter	  på	  den	  sociala	  och	  politiska	  agendan	  och	  till	  att	  skapa	  dialog	  och	  
välbehövlig	  debatt	  även	  i	  slutna	  samhällen	  där	  barnets	  rättigheter	  är	  mycket	  eftersatt.	  	  
	  
De	  lokala	  barnens	  deltagande	  i	  WCP-‐programmet	  väcker	  stort	  intresse	  i	  lokala	  medier	  i	  
Sverige	  och	  i	  lokala	  och	  nationella	  medier	  globalt.	  Tre	  pressmeddelanden,	  vardera	  i	  25	  
svenska	  versioner	  anpassade	  efter	  de	  lokala	  barnens	  hemvist,	  samt	  vardera	  i	  40–50	  
globala	  versioner	  på	  fyra	  språk,	  distribueras	  årligen	  av	  WCPF:s	  kansli.	  De	  globala	  
pressmeddelandena	  anpassas	  efter	  varifrån	  jurybarn,	  pristagare	  och	  deltagande	  barn	  
kommer	  och	  översätts	  till	  ytterligare	  språk	  lokalt.	  AP	  och	  AFP,	  med	  flera	  nyhetsbyråer,	  
rapporterar	  årligen	  globalt	  om	  WCP.	  Barnledda	  World’s	  Children’s	  Press	  Conference,	  där	  
bara	  barn	  får	  uttala	  sig	  och	  intervjuas	  om	  sina	  rättigheter	  och	  om	  pristagarnas	  arbete	  för	  
barnets	  rättigheter,	  genomförs	  samtidigt	  i	  många	  länder.	  	  
	  
I	  Sverige	  genomfördes	  under	  2014	  11	  Barnens	  presskonferens	  och	  globalt	  genomfördes	  
ett	  hundratal.	  I	  Sverige	  skedde	  minst	  600	  publiceringar	  under	  året,	  i	  lokaltidningar,	  
rikstidningar,	  radio,	  TV	  och	  webbnyheter.	  Enbart	  under	  WCP-‐veckan	  i	  oktober	  skedde	  
419	  publiceringar	  i	  Sverige,	  som	  totalt	  nådde	  nära	  33	  miljoner	  
läsare/lyssnare/tittare/användare.	  	  En	  timslång	  version	  av	  prisceremonin	  visades	  sju	  
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gånger	  i	  Axess	  TV.	  Hela	  ceremonin	  direktsändes	  av	  TV	  4	  och	  Aftonbladet	  TV.	  Globalt	  
skedde	  tusentals	  publiceringar,	  till	  exempel	  i	  drygt	  300	  dagstidningar	  i	  Afghanistan,	  
Pakistan	  och	  Indien,	  samt	  	  av	  tolv	  radiostationer	  i	  DR	  Kongo.	  Publiceringarna	  
identifieras	  genom	  beställning	  av	  pressklipp	  och	  etermedialistor,	  sökningar	  på	  internet,	  
samt	  av	  lärare	  och	  focal	  points.	  
	  
WCPF	  arbetar	  strategiskt	  för	  att	  nå	  ut	  så	  brett	  som	  möjligt	  via	  såväl	  traditionella	  
printmedier	  som	  radio,	  TV	  och	  digitala	  kanaler	  (såsom	  webb	  och	  sociala	  medier).	  Till	  
exempel	  har	  WCPF:s	  Facebooksida	  omkring	  145	  000	  Likes/Gillamarkeringar.	  WCPF	  
utvecklar	  också	  närvaron	  på	  Twitter	  samt	  Instagram	  och	  andra	  plattformar	  som	  når	  de	  
yngre	  i	  våra	  målgrupper.	  Via	  en	  flerspråkig	  webbplats,	  worldschildrensprize.org,	  
förmedlas	  WCP-‐programmets	  material	  fritt	  och	  lättillgängligt.	  En	  övergång	  till	  en	  ny,	  
responsiv	  webb	  med	  större	  genomslagskraft	  på	  mobila	  plattformar,	  och	  mer	  anpassad	  
till	  integrering	  med	  sociala	  medier,	  inleddes	  i	  september	  2015.	  Det	  kommer	  att	  
ytterligare	  stärka	  WCPF’s	  arbete	  med	  att	  förstärka	  och	  utveckla	  dialogen	  med	  barn,	  
lärare	  och	  allmänhet	  via	  sociala	  medier.	  	  
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7.	  Programmets	  resultat	  och	  effekter	  
	  

”World’s	  Children’s	  Prize	  är	  verkligen	  en	  bra	  utbildning.	  Det	  tar	  inte	  bara	  barnets	  
rättigheter	  dit	  där	  de	  ofta	  respekteras	  utan	  även	  till	  konflikthärdar	  och	  stor	  fattigdom	  och	  
utsatthet.	  Det	  påminner	  oss	  och	  barnen	  i	  sådana	  situationer	  om	  att	  de	  har	  rättigheter	  och	  
att	  de	  ska	  kräva	  att	  dessa	  uppfylls.	  WCP	  är	  en	  underbar	  upplevelse.	  Det	  finns	  för	  barnens	  
skull	   och	  även	  för	  att	  beröra	  allas	  våra	  samveten	  så	  att	  vi	  inte	  vilar	  innan	  vi	  kan	  säga:	  Vi	  
gjorde	  det!”	  	  
Graça	  Machel,	  världsledare	  (The	  Elders),	  WCP	  Årtiondets	  barnrättshjälte	  och	  
beskyddare	  av	  World’s	  Children’s	  Prize	  

	  
Avsnittet	  nedan	  syftar	  till	  att	  presentera	  de	  resultat	  som	  programmet	  uppvisar	  på	  både	  
kortare	  och	  längre	  sikt.	  Vi	  eftersträvar	  inte	  att	  vara	  heltäckande	  i	  vår	  rapportering	  
nedan,	  utan	  till	  att	  ge	  exempel	  på	  den	  förändring	  som	  programmet	  skapar	  både	  hos	  den	  
enskilda	  individen,	  hos	  gruppen	  och	  på	  samhällelig	  nivå.	  Vi	  vill	  i	  så	  stor	  utsträckning	  
som	  möjligt	  göra	  detta	  genom	  barnets	  och	  individens	  egen	  röst,	  varför	  vi	  väljer	  att	  
förutom	  mätningar	  och	  statistik	  även	  redovisa	  resultat	  genom	  direkta	  citat	  och	  
vittnesmål.	  
	  
7.1.	  Resultat	  och	  effekter	  i	  sammanfattning	  
Med	  grund	  i	  våra	  utvärderingsresultat,	  enkäter	  och	  intervjuer	  med	  de	  olika	  målgrupperna,	  
röstrapportering	  och	  medierapportering	  kan	  resultaten	  nedan	  rapporteras	  i	  korthet:	  	  
(Se	  fördjupad	  resultatbeskrivning,	  statistik	  och	  exempel	  under	  avsnitt	  6.3.2.	  nedan).	  

	  
-‐ Ökade	  kunskaper	  och	  respekt	  hos	  deltagande	  barn	  för	  alla	  människors	  lika	  

värde,	  barnets	  rättigheter,	  barnkonventionen,	  demokrati	  och	  demokratiska	  
processer	  och	  hållbar	  utveckling.	  	  

-‐ Barn	  från	  utvecklingsländer	  har	  genom	  programmet	  fått	  en	  plattform	  för	  att	  
göra	  sina	  röster	  hörda	  och	  att	  utkräva	  sina	  rättigheter	  gentemot	  media,	  lärare,	  
föräldrar,	  lokala	  politiker	  och	  allmänhet.	  

-‐ Deltagande	  barn	  och	  lärare	  har	  fått	  ökad	  kunskap	  om	  andra	  länder,	  globala	  
utvecklingsfrågor	  och	  hållbar	  utveckling.	  	  

-‐ Deltagande	  barn	  har	  fått	  ökad	  vilja	  att	  hjälpa	  andra	  barn,	  känner	  ökad	  empati,	  
tolerans	  och	  förståelse	  för	  andra	  barn	  i	  Sverige	  och	  jorden	  runt,	  för	  utsatta	  
barn	  och	  för	  barn	  från	  andra	  kulturer	  och	  etnisk	  tillhörighet.	  	  

-‐ Programmet	  har	  gett	  ökad	  självkänsla,	  framtidstro	  och	  självtillit	  hos	  
deltagande	  barn	  och	  kraft	  till	  att	  själva	  agera	  för	  kunskapsspridning	  och	  
förändring.	  

-‐ En	  miljon	  flickor	  (och	  en	  miljon	  pojkar)	  i	  7	  länder	  har	  fått	  kunskap	  om	  
jämställdhet,	  flickors	  rättigheter	  och	  om	  barnsexhandel,	  samt	  möjlighet	  att	  
göra	  sina	  röster	  hörda,	  samt	  kraft	  och	  mod	  att	  förändra	  sina	  liv	  genom	  
specialprojektet	  ”Rättigheter	  och	  demokrati	  för	  en	  miljon	  flickor”.	  

-‐ Mycket	  utsatta	  barn	  (barnslavar,	  fängslade	  barn,	  föräldralösa	  barn,	  barn	  som	  
lever	  på	  soptippar	  etc.)	  har	  fått	  hjälp	  till	  skolgång,	  vård	  och	  rehabilitering	  och	  
härmed	  möjligheter	  till	  ett	  bättre	  liv	  genom	  pristagarna	  och	  deras	  
organisationers	  verksamhet.	  

-‐ Barnrättshjältarna	  och	  deras	  organisationers	  kamp	  för	  barnets	  rättigheter	  har	  
genom	  programmet	  skapat	  ökad	  kunskap	  och	  förståelse	  kring	  det	  civila	  
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samhällets	  roll	  för	  utveckling	  och	  demokrati,	  samt	  har	  bidragit	  till	  inspiration,	  
hopp	  och	  förändringsvilja	  hos	  deltagande	  barn.	  	  

-‐ Lärare	  och	  skolledare	  har	  fått	  ökad	  kunskap	  och	  metodologisk	  kapacitet	  i	  
arbetet	  med	  barnkonventionen,	  barnets	  rättigheter,	  demokrati	  och	  globala	  
utvecklingsfrågor,	  samt	  vittnar	  om	  att	  de	  nu	  ändrat	  både	  förhållningssätt	  och	  
praktik	  i	  sin	  undervisning.	  

-‐ Jurybarnens	  och	  andra	  barns	  levande	  berättelser	  i	  det	  pedagogiska	  materialet	  
har	  bidragit	  till	  ökad	  vi-‐känsla	  och	  globalt	  kompisskap	  hos	  de	  deltagande	  
barnen.	  	  

-‐ Allmänhet	  och	  andra	  sekundära	  målgrupper	  som	  kommit	  i	  kontakt	  med	  
programmet	  (föräldrar,	  skolledning,	  lokala	  beslutsfattare,	  enskilda	  
organisationer,	  lokala	  institutioner,	  journalister)	  fått	  ökad	  medvetenhet	  om	  
barnets	  rättigheter,	  allas	  lika	  värde	  och	  om	  demokratiska	  värden.	  

	  
	  

Över	  17	  000	  flickor	  i	  7	  länder	  har	  utbildats	  till	  WCP	  Barnrättsambassadörer	  genom	  
projektet	  ”Rättigheter	  och	  demokrati	  för	  en	  miljon	  flickor”.	  	  
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7.2.	  Rättigheter	  för	  en	  miljon	  flickor	  

	  
”Det	  har	  pågått	  ett	  krig	  mot	  flickor	  på	  vår	  skola.	  Rektorn	  och	  lärarna	  tvingade	  oss	  flickor	  att	  ha	  sex	  
med	  dem	  för	  att	  få	  bra	  betyg.	  Jag	  fick	  gå	  kvar	  i	  tionde	  klass	  eftersom	  jag	  sa	  nej.	  Jag	  gick	  en	  kurs	  för	  
att	  bli	  WCP	  barnrättsambassadör.	  Den	  öppnade	  våra	  ögon.	  Nu	  kan	  vi	  säga	  nej	  för	  vi	  vet	  våra	  
rättigheter.	  Det	  har	  skrämt	  lärarna	  som	  kräver	  sex	  för	  att	  vi	  ska	  bli	  uppflyttade	  till	  nästa	  klass.	  
Lärarna	  försökte	  sabotera	  vårt	  World’s	  Children’s	  Prize-program.	  Men	  vi	  kommer	  inte	  att	  vila	  förrän	  
det	  är	  slut	  på	  övergreppen	  i	  alla	  skolor.”	  	  
Mila,	  Moçambique	  

År	  2012	  initierades	  en	  särskild	  satsning	  på	  flickors	  rättigheter	  i	  sju	  länder	  där	  flickors	  
rättigheter	  är	  eftersatta:	  Moçambique,	  Zimbabwe,	  Ghana,	  DR	  Kongo,	  Nepal,	  Sydafrika	  och	  
Brasilien.	  Specialprojektet	  genomfördes	  i	  samarbete	  mellan	  World’s	  Children’s	  Prize	  
Foundation	  och	  ECPAT	  Sverige	  under	  perioden	  2012-‐2014.	  Projektet	  har	  utvärderats	  
kontinuerligt	  under	  projektperioden,	  och	  under	  2015	  har	  de	  sammantagna	  resultaten	  kunnat	  
sammanställas.	  
	  
Satsningen	  involverade	  aktivt	  flickor	  som	  fått,	  eller	  som	  riskerade	  att	  få,	  sina	  grundläggande	  
rättigheter	  kränkta	  -‐	  med	  ett	  särskilt	  fokus	  på	  barnsexhandel.	  Projektets	  metodik	  bygger	  på	  
individens	  egen	  drivkraft	  utifrån	  tanken	  ”för	  flickor	  av	  flickor”,	  där	  flickorna	  själva	  genomför	  
programmets	  olika	  delar	  och	  får	  verktyg	  att	  tillsammans	  agera	  för	  att	  sprida	  kunskap,	  
kapacitet,	  kraft	  och	  engagemang	  för	  flickors	  rättigheter	  i	  hemmet,	  på	  sin	  skola	  och/eller	  i	  sitt	  
lokala	  samhälle.	  Projektet	  har	  även	  skapat	  en	  arena	  för	  yttrandefrihet	  där	  flickorna	  utkrävt	  
sina	  rättigheter	  gentemot	  lärare	  och	  skolledning,	  medier,	  lokala	  beslutsfattare	  och	  
traditionella	  ledare.	  Projektet	  har	  således	  även	  en	  starkt	  preventiv	  dimension,	  där	  samtliga	  
målgrupper	  (flickor,	  pojkar,	  syskon,	  föräldrar,	  lärare,	  medier,	  traditionella	  ledare	  etc.)	  lärt	  sig	  
om	  flickors	  särskilda	  utsatthet	  och	  risker	  i	  relation	  till	  sexuell	  exploatering,	  trafficking	  och	  
barnsexhandel.	  
	  
Genom	  projektet:	  
-‐ Utbildades	  och	  stärktes	  en	  miljon	  flickor	  (1	  007	  193).	  
-‐ Utbildades	  17	  328	  flickor	  till	  WCP-‐barnrättsambassadörer	  
-‐ Bildades	  15	  085	  barnrättsklubbar	  på	  skolor	  i	  de	  7	  länderna.	  
-‐ Deltog	  298	  996	  flickor	  aktivt	  i	  barnrättsarbete	  genom	  projektets	  barnrättsklubbar	  	  
-‐ Fortbildades	  3	  858	  lärare	  och	  rektorer	  kring	  flickors	  lika	  rättigheter	  och	  om	  
barnsexhandel.	  

-‐ Härtill	  utbildades	  –	  utan	  någon	  extra	  kostnad	  -‐	  över	  en	  miljon	  pojkar	  i	  deltagande	  
skolor	  i	  projektländerna	  om	  flickors	  lika	  rättigheter	  och	  om	  barnsexhandel.	  

	  
Projektet	  har	  kontinuerligt	  utvärderats	  både	  kvantitativt	  och	  kvalitativt	  i	  enlighet	  med	  
uppställda	  mål,	  och	  vår	  resultatanalys	  visar	  på	  mycket	  god	  måluppfyllelse,	  samt	  på	  en	  rad	  
viktiga	  synergieffekter	  på	  både	  individ-‐,	  grupp-‐	  och	  samhällsnivå.	  	  
	  
De	  kvalitativa	  resultaten	  visar	  på	  stor	  förändring	  på	  direkt	  individnivå.	  Flickorna	  uttrycker	  att	  
projektet	  blivit	  ett	  ”uppvaknande”	  och	  att	  de	  nu	  fått	  kraft	  och	  kunskap	  till	  att	  driva	  förändring	  i	  
sina	  egna	  liv,	  men	  även	  till	  förändring	  i	  sin	  familj	  eller	  sitt	  lokala	  samhälle.	  De	  flickor	  som	  
deltagit	  i	  projektets	  utvärderingar	  och	  enkäter	  uttrycker	  att	  de	  för	  första	  gången	  fått	  veta	  att	  
de	  har	  rättigheter	  eller	  att	  de	  fått	  ökad	  kunskap	  om	  sina	  rättigheter,	  om	  flickors	  och	  pojkars	  
lika	  värde	  och	  om	  demokratiska	  värderingar.	  De	  uttrycker	  även	  att	  de	  genom	  projektet	  fått	  
styrka	  och	  mod	  att	  utkräva	  sina	  rättigheter	  och	  att	  större	  hopp	  inför	  framtiden	  och	  vilja	  att	  
engagera	  sig	  för	  flickors	  rättigheter.	  	  
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Den	  ökade	  kunskapen	  och	  engagemanget	  avspeglas	  även	  i	  mycket	  konkreta	  resultat	  då	  
deltagande	  flickor	  skapat	  betydande	  förändring	  i	  sina	  lokala	  samhällen	  genom	  att	  gemensamt	  
stå	  upp	  för,	  och	  driva,	  sina	  rättigheter.	  Ett	  exempel	  är	  hur	  flickor	  i	  Moçambique,	  som	  
systematiskt	  blivit	  sexuellt	  utnyttjade	  av	  lärare	  och	  rektorer	  på	  sin	  skola,	  genom	  projektet	  fick	  
kunskap	  och	  kraft	  till	  att	  sätta	  ett	  stopp	  för	  dessa	  grova	  kränkningar.	  Lärare	  avskedades	  och	  
rektorn	  ställdes	  inför	  rätta,	  och	  skolan	  är	  nu	  deklarerad	  fri	  från	  kränkningar.	  
Utbildningsministeriet	  i	  Moçambique	  är	  nu	  involverad	  i	  arbetet	  med	  att	  skydda	  flickor	  från	  
övergrepp	  i	  skolan,	  och	  på	  så	  vis	  har	  projektets	  resultat	  nått	  högsta	  beslutande	  nivå	  i	  landet.	  
	  

”När	  jag	  var	  13	  år	  tillfångatogs	  jag	  av	  soldater…	  Idag	  är	  jag	  World’s	  Children’s	  Prize-
barnrättsambassadör	  och	  kämpar	  för	  flickors	  rättigheter.	  Genom	  [WCP-tidningen]	  Globen	  har	  jag	  
lärt	  mig	  att	  mina	  rättigheter	  kränktes	  både	  när	  pappa	  inte	  tog	  hand	  om	  mig	  för	  att	  jag	  är	  tjej,	  och	  
när	  soldaterna	  utnyttjade	  mig.	  Mina	  egna	  upplevelser	  har	  gjort	  att	  jag	  vill	  kämpa	  för	  barns	  
rättigheter	  och	  som	  WCP-ambassadör	  kan	  jag	  verkligen	  göra	  det.	  Genom	  att	  vi	  berättar	  i	  skolorna,	  
och	  killar	  lär	  sig	  om	  tjejers	  rättigheter,	  är	  det	  mindre	  risk	  att	  dom	  behandlar	  sina	  döttrar	  eller	  
andra	  tjejer	  som	  min	  pappa	  och	  soldaterna	  behandlade	  mig.	  På	  skolbesöken	  möter	  vi	  även	  killar	  
som	  har	  varit	  barnsoldater,	  men	  jag	  är	  inte	  rädd.	  World’s	  Children’s	  Prize	  har	  gett	  mig	  mod	  och	  det	  
här	  är	  alldeles	  för	  viktigt	  för	  att	  man	  ska	  gå	  omkring	  och	  vara	  rädd.	  WCP	  ger	  oss	  tjejer	  en	  chans	  att	  
göra	  våra	  röster	  hörda.”	  
Bora Maliyabo, 16 år, Bukavu, D.R. Kongo	  

	  
Under	  perioden	  har	  vi	  genom	  intervjuer	  och	  utvärderingar	  fått	  in	  otaliga	  exempel,	  citat	  och	  
vittnesmål	  från	  flickor	  som	  genom	  projektet	  på	  olika	  sätt	  kunnat	  förändra	  sina	  liv	  genom	  ökad	  
kunskap,	  kapacitet	  och	  självtillit.	  Av	  de	  mycket	  utsatta	  flickor	  som	  svarat	  på	  
projektutvärderingar	  säger	  exempelvis:	  	  
	  

	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  denna	  grupp	  flickor	  kommer	  från	  mycket	  utsatta	  
förhållanden	  och	  hade	  ingen,	  eller	  mycket	  liten,	  kunskap	  om	  sina	  rättigheter	  innan	  de	  kom	  i	  
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”Projektet	  har	  visat	  mig	  att	  jag	  kan	  bli	  någon	  
betydelsefull,	  och	  att	  jag	  har	  möjlighet	  att	  

förändra	  saker	  i	  mitt	  land”.	  	  

	  ”Jag	  har	  genom	  projektet	  lärt	  mig	  att	  ulickor	  och	  
pojkar	  har	  samma	  rättigheter”	  (DR	  Kongo)	  	  

”Jag	  har	  genom	  projektet	  lärt	  mig	  att	  jag	  har	  rätt	  
att	  skyddas	  mot	  våld	  och	  sexuella	  övergrepp	  (DR	  

Kongo).	  	  

”Jag	  har	  genom	  projektet	  lärt	  mig	  att	  jag	  har	  rätt	  
att	  kräva	  respekt	  för	  mina	  
rättigheter”	  (Moçambique).	  

”Efter	  att	  ha	  deltagit	  i	  projektet	  känner	  jag	  ökat	  
hopp	  och	  mer	  framtidstro”	  (DR	  Kongo)	  

”Efter	  att	  ha	  deltagit	  i	  projektet	  känner	  jag	  mig	  
uppmuntrad	  att	  fortsätta	  försöka	  förändra	  saker	  
för	  barnen	  i	  mitt	  land	  i	  framtiden”	  (DR	  Kongo).	  
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kontakt	  med	  projektet.	  När	  vi	  analyserar	  enkätsvar	  från	  denna	  grupp	  flickor,	  är	  det	  även	  
viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  de	  starka	  patriarkala	  strukturer	  och	  den	  rädsla	  som	  många	  av	  dessa	  
flickor	  lever	  med	  dagligen.	  För	  många	  av	  flickorna	  är	  det	  första	  gången	  de	  har	  möjlighet	  att	  
uttrycka	  sin	  åsikt,	  och	  de	  kan	  känna	  rädsla	  för	  repressalier	  även	  om	  de	  inom	  programmet	  
garanteras	  anonymitet.	  Vi	  ser	  därför	  siffrorna	  ovan	  som	  mycket	  goda	  resultat	  i	  länder	  som	  
DR	  Kongo	  och	  Moçambique.	  
	  
Över	  17	  000	  flickor	  har	  dessutom	  genom	  projektet	  utbildats	  till	  barnrättsambassadörer.	  
Dessa	  tjejer	  har	  valts	  ut	  för	  att	  de	  på	  olika	  sätt	  fått	  sina	  rättigheter	  kränkta,	  eller	  för	  att	  de	  lever	  i	  
risk	  att	  på	  olika	  sätt	  drabbas	  av	  kränkningar.	  	  
	  

Av	  ambassadörerna	  svarade	  exempelvis:	  
• 78%	  att:	  ”I	  mitt	  område	  blir	  många	  flickor	  utnyttjade”	  
• 85%	  att:	  ”Många	  barn	  är	  rädda	  för	  att	  säga	  sin	  mening/åsikt”	  
• 80%	  att:	  ”Vuxna	  lyssnar	  inte	  på	  barn	  eller	  på	  barns	  åsikter”.	  
• 64%	  att:	  ”Många	  vuxna	  vet	  inte	  om	  att	  det	  är	  fel	  att	  slå	  barn”.	  
• 46%	  att:	  ”Jag	  blir	  slagen	  av	  mina	  föräldrar”	  

	  
”Jag	  började	  sälja	  tomater	  när	  jag	  var	  nio.	  En	  dag	  stannade	  en	  lastbil.	  När	  jag	  ville	  ha	  en	  dollar	  för	  
alla	  mina	  tomater	  sa	  chauffören	  att	  han	  skulle	  ge	  mig	  tio	  dollar	  om	  jag	  hjälpte	  honom	  med	  en	  annan	  
sak.	  När	  jag	  började	  städa	  i	  lastbilen	  våldtog	  han	  mig.	  När	  mormor	  och	  morfar	  dog	  i	  aids	  hamnade	  
jag	  hos	  en	  pastor	  som	  gjorde	  likadant	  mot	  mig.	  	  Efter	  tre	  år	  blev	  jag	  uttagen	  i	  skolan	  att	  resa	  på	  kurs	  
för	  att	  bli	  WCP	  barnrättsambassadör.	  När	  vi	  kom	  tillbaka	  lärde	  vi	  flickorna	  om	  deras	  rättigheter.	  Då	  
började	  jag	  tänka	  på	  mitt	  eget	  liv	  och	  hur	  mina	  rättigheter	  kränkts.	  Det	  var	  då	  jag	  bestämde	  mig	  för	  
att	  rymma.	  Jag	  kommer	  att	  fortsätta	  som	  barnrättsambassadör	  tills	  hela	  landet	  vet	  vad	  flickors	  
rättigheter	  är.”	  	  
Chelsea,	  Zimbabwe	  
 
	  “/…/We	  girls	  need	  to	  fight	  for	  the	  society	  to	  recognize	  that	  we	  too	  have	  our	  rights.	  In	  2014,	  I	  and	  my	  
friends	  will	  roame	  around	  schools	  located	  in	  our	  municipality,	  so	  that	  more	  children	  and	  adolescents	  
will	  get	  knowledge	  about	  girls’	  rights.	  We	  would	  like	  to	  make	  other	  children	  aware	  how	  the	  rights	  of	  
girls	  make	  a	  difference	  in	  our	  lives.“	  	  
Ana	  Carolina,	  13,	  Escola	  Municipal,	  São	  José	  dos	  Campos,	  Brasilien	  
	  

Exemplen	  från	  vittnesmålen	  ovan	  kommer	  alla	  från	  tjejer	  som	  utbildats	  till	  
barnrättsambassadörer	  genom	  projektet,	  och	  som	  på	  så	  vis	  fått	  förutsättningar	  att	  driva	  
förändring	  i	  sina	  egna	  liv,	  och	  i	  sina	  samhällen.	  På	  frågor	  om	  betydelsen	  av	  projektet	  svarar	  en	  
överväldigande	  majoritet	  av	  barnrättsambassadörerna	  att	  de	  även	  i	  framtiden	  vill	  vara	  med	  och	  
kämpa	  för	  flickors	  rättigheter:	  
	  



	  

	  

	   	   	  96%	  	  	  	  	  97%	  	  	  	  	  98%	  	  	  	  	  99%	  	  	  	  	  100%
	   	   	   	  
	   	   	   	  
	   	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  
	  

27	  

	  
	  



	  
	  

28	  

7.3.	  Resultat	  –	  WCP-programmet	  i	  Sverige	  
	  

	  
	  
Varje	  år	  utvärderas	  programmets	  genomförande	  och	  resultat	  i	  svenska	  skolor.	  Detta	  
arbete	  genomförs	  bland	  annat	  genom	  en	  omfattande	  och	  högkvalitativ	  enkät	  till	  
programmets	  deltagande	  lärare.	  Den	  årliga	  lärarenkäten	  utgör	  en	  del	  av	  World’s	  
Children’s	  Prize	  utvärderingssystem	  och	  är	  följaktligen	  ett	  instrument	  i	  vår	  mål-‐	  och	  
resultatstyrningsmodell.	  Andra	  verktyg	  för	  utvärdering	  och	  analys	  som	  ingår	  i	  WCPF:s	  
mål-‐	  och	  resultatstyrningsmodell	  är	  intervjuer	  med	  barn	  och	  lärare,	  löpande	  
återkoppling	  och	  direkt	  dialog	  med	  lärare,	  samt	  utvärderingar	  från	  fortbildningar.	  
	  
7.3.1.	  Omdömen	  om	  programmet	  
	  
"Genom	  WCP	  har	  jag	  lärt	  mig	  att	  försöka	  se	  saker	  från	  andras	  perspektiv	  och	  försöka	  förstå	  
andra	  människor	  i	  större	  utsträckning.	  Jag	  har	  fått	  stor	  kunskap	  om	  andra	  kulturer	  och	  olika	  
problem	  i	  världen.	  Jag	  har	  lärt	  mig	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  lyssna	  på	  olika	  människors	  
berättelser,	  för	  alla	  är	  lika	  viktiga,	  oavsett	  varifrån	  de	  kommer	  eller	  vad	  de	  varit	  med	  om.	  Jag	  
tror	  att	  WCP	  har	  gjort	  mig	  till	  en	  mer	  förstående	  och	  öppen	  människa	  som	  är	  mer	  
accepterande.	  Jag	  har	  fått	  större	  respekt	  för	  människor	  och	  är	  mer	  medveten	  om	  vad	  som	  är	  
mina	  rättigheter	  som	  barn."	  
Elna	  Persson,	  Kalmar	  
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96,1	  %	  av	  lärarna	  uppgav	  fortsättningsvis	  att	  eleverna	  värderade	  programmet	  som	  
”mycket	  bra”	  (59,8	  %)	  eller	  ”bra”	  (36,3	  %)	  2014.	  Motsvarande	  siffra	  2013	  var	  95,4	  %.	  Vi	  
kan	  alltså	  avläsa	  en	  liten	  ökning	  i	  den	  totala	  andelen	  som	  anger	  att	  eleverna	  tycker	  att	  
programmet	  är	  ”mycket	  bra/bra”.	  Däremot	  ser	  vi	  att	  andelen	  som	  svarat	  ”mycket	  bra”	  
minskat	  marginellt	  från	  2013	  (61,2	  %)	  till	  2014	  (59,8	  %).	  
	  
Lärarnas	  fria	  svar	  gällande	  denna	  fråga	  vittnar	  om	  ett	  stort	  engagemang	  för	  programmet	  
hos	  lärarna	  och	  hos	  de	  deltagande	  barnen.	  	  
	  

”Ett	  internationellt,	  ändå	  näraliggande	  perspektiv.	  Viktiga	  frågor	  att	  diskutera	  som	  väl	  
stämmer	  överens	  med	  läroplanens	  intentioner.	  Demokratiperspektivet.	  Mänskliga	  
rättigheter.	  De	  får	  undersöka	  samhällsfrågor	  ur	  olika	  perspektiv	  och	  träna	  på	  att	  beskriva	  
och	  utveckla	  komplexa	  samband	  med	  välutvecklade	  resonemang.	  De	  tränar	  på	  att	  använda	  
underbyggda	  argument	  i	  diskussioner	  och	  använda	  viktiga	  begrepp.	  De	  blir	  mer	  medvetna	  
om	  likheter	  och	  skillnader	  mellan	  människors	  levnadsvillkor.”	  
Ragnhild	  Lundberg-Burvall,	  lärare	  Stallarholmsskolan,	  Stallarholmen	  
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Hela	  98	  %	  av	  lärarna	  uppger	  att	  de	  tycker	  att	  WCP-‐programmet	  är	  ”mycket	  bra”	  (83,8	  
%)	  (74,1	  %	  2013)	  eller	  ”bra”	  (13,73	  %)	  (24	  %	  2013).	  Sammantaget	  är	  totalsiffran	  i	  nivå	  
med	  2013	  års	  resultat	  (98,1%).	  Anmärkningsvärd	  är	  dock	  den	  stora	  ökning	  av	  lärare	  
som	  2014	  svarat”	  mycket	  bra”	  83,8	  %,	  gentemot	  74,1	  %	  2013.	  Detta	  är	  en	  ökning	  med	  
9,7	  procentenheter.	  Citat	  från	  lärare	  som	  deltagit	  i	  WCP-‐programmet	  2014:	  
	  

”WCP-programmet	  är	  toppen.	  Hela	  undervisningen	  skulle	  kunna	  utgå	  från	  tidningen	  
Globen.	  
Jag	  använder	  mig	  mycket	  av	  texterna	  i	  tidningen.	  Det	  kan	  bli	  skrivuppgifter,	  vi	  läser,	  
argumenterar.Vi	  jobbar	  integrerat	  med	  bilden.	  Det	  är	  viktigt	  att	  barn	  får	  läsa	  om	  
barn.	  Förstå	  att	  vi	  är	  lika	  trots	  att	  vi	  har	  olika	  förutsättningar.	  Barn	  har	  drömmar	  och	  
mål	  i	  livet	  oavsett	  hur	  livssituation	  ser	  ut.	  Viktigt	  att	  förmedla	  att	  vi	  kan	  göra	  skillnad	  
om	  vi	  berättar	  för	  varandra	  att	  det	  går	  att	  kämpa	  för	  barnens	  rättigheter	  och	  att	  vi	  
kan	  hjälpas	  åt	  med	  det	  arbetet.”	  
Ulrika	  Forsman,	  lärare	  på	  Högoms	  skola,	  Sundsvall	  
	  
”Engagerar	  eleverna	  på	  ett	  ohört	  positivt	  sätt	  och	  får	  eleverna	  medvetna	  om	  hur	  olika	  
livssituationer	  kan	  se	  ut.	  Eleverna	  får	  ta	  ett	  ansvar	  och	  att	  det	  handlar	  om	  deras	  röst	  
att	  de	  kan	  göra	  skillnad	  ...	  det	  är	  viktigt	  och	  de	  känner	  sig	  själva	  viktiga	  och	  det	  
behöver	  vårt	  samhälle	  idag	  ...	  att	  man	  bryr	  sig!	  Ett	  oerhört	  roligt	  och	  viktigt	  material	  
att	  jobba	  med!”	  
Titti	  Jansson,	  lärare	  på	  Gateskolan,	  Arvika	  

	  
	  
World’s	  Children’s	  Prize	  programmet	  ligger	  även	  mycket	  väl	  i	  linje	  med	  den	  svenska	  
skolans	  demokratifostrande	  uppdrag,	  och	  är	  ett	  elevnära	  och	  engagerande	  sätt	  att	  
arbeta	  med	  läroplanens	  delar	  som	  handlar	  om	  värdegrund,	  mänskliga	  rättigheter	  och	  
demokrati.	  	  
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 ”Det	  är	  helt	  centralt	  för	  barnens	  kunskapsinhämtning	  att	  de	  känner	  sig	  trygga,	  blir	  
sedda	  och	  har	  inflytande	  och	  makt	  över	  sin	  egen	  utbildningssituation.	  Skolans	  uppdrag	  
är	  ju	  bland	  annat	  att	  fostra	  barn	  till	  goda	  samhällsmedborgare.	  Arbetet	  kring	  att	  göra	  
barn	  kunniga	  i	  Barnens	  rättigheter	  är	  därför	  en	  mycket	  viktig	  del	  i	  den	  verksamhet	  
som	  skolorna	  i	  Malmö	  bedriver.	  World’s	  Children’s	  Prize	  är	  egentligen	  kronan	  på	  
verket,	  för	  i	  grunden	  handlar	  det	  om	  just	  det:	  att	  utbilda	  barnen	  i	  sina	  egna	  
rättigheter”	  
	  Anders	  Rubin	  (S),	  skolkommunalråd,	  Malmö	  

	  
	  
7.3.2.	  Om	  förändring	  hos	  barnen	  och	  effekt	  av	  programmet	  
	  
Programmet	  ger:	  
	  
”Vidgade	  vyer.	  Empati.	  Att	  alla	  är	  mer	  lika	  än	  vi	  tror”	  
Ingegerd	  Karlsson,	  lärare	  Klinteskolan,	  Klintehamn	  
	  
”Förståelse.	  Aktivt	  arbete	  mot	  främlingsfientlighet”.	  
Birgitta	  Björling-Ottosson,	  lärare	  Gudhemsskolan,	  Falköping	  
	  
”Vi	  har	  på	  vår	  skola	  många	  elever	  med	  utländsk	  bakgrund	  och	  däribland	  många	  
nyanlända	  flyktingar.	  Reportagen	  i	  tidningen	  berikar	  undervisningen	  och	  
förståelsen	  för	  hur	  barn	  har	  det	  utöver	  världen.	  Jag	  tror	  också	  att	  viljan	  att	  
hjälpa	  dem	  som	  har	  det	  svårt	  växer”.	  
Gunvor	  Jonsson,	  lärare	  Fagerslättskolan,	  Nybro	  

	  
Lärarnas	  svar	  på	  frågor	  om	  hur	  programmet	  påverkat	  och	  lyft	  elevernas	  kunskap	  
visar	  fortsättningsvis	  mycket	  positiv	  effekt.	  Hela	  96,6%	  säger	  att	  elevernas	  
kunskap	  om	  barnets	  rättigheter	  har	  ökat,	  och	  94,6%	  att	  elevernas	  kunskap	  om	  
omvärld	  och	  globala	  frågor	  har	  ökat	  genom	  programmet.	  Likaså	  uppskattar	  
91,2%	  av	  lärarna	  att	  elevernas	  kunskap	  om	  den	  demokratiska	  processen	  har	  
ökat.	  	  
	  
"WCP	  har	  öppnat	  mina	  ögon	  och	  lärt	  mig	  i	  princip	  allt	  jag	  kan	  om	  både	  mobbning	  och	  
jämlikhet.	  Genom	  tidningen	  Globen	  har	  jag	  läst	  om	  barn	  och	  våra	  rättigheter.	  Jag	  har	  fått	  
lära	  mig	  om	  vad	  jag	  har	  rätt	  till.	  Jag	  har	  fått	  lära	  mig	  att	  säga	  nej	  och	  vara	  modig.	  
Framförallt	  har	  jag	  fått	  lära	  mig	  om	  att	  jag	  får	  vara	  jag	  och	  hur	  jag	  kan	  påverka	  
framtiden!"	  
Rita	  Riadh	  Issa,	  WCP-elev,	  nu	  medlem	  i	  WCP	  Youth	  Advisory	  Board,	  Linköping	  

	  
Inte	  bara	  kunskapen	  ökar	  genom	  programmet,	  utan	  vi	  kan	  även	  avläsa	  positiv	  
effekt	  gällande	  elevernas	  attityder	  och	  inställning	  till	  omvärlden.	  Till	  exempel	  har	  
92,7%	  av	  lärarna	  uppgett	  att	  eleverna	  nu	  känner	  ökad	  empati	  och	  vilja	  att	  stödja	  
andra	  barn,	  och	  87,8%	  att	  elevernas	  tolerans	  och	  förståelse	  för	  andra	  barns	  
situation	  har	  ökat.	  73,5%	  menar	  också	  att	  eleverna	  genom	  programmet	  fått	  ökad	  
tolerans	  för	  olikheter	  och	  större	  öppenhet	  för	  mångfald.	  På	  så	  vis	  vittnar	  lärarna	  
om	  hur	  WCP-‐programmet	  bidrar	  till	  en	  mer	  tolerant	  kultur	  på	  skolorna	  och	  
härmed	  att	  programmet	  kan	  användas	  för	  att	  motverka	  rasism	  och	  mobbing.	  
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Av	  lärarna	  uppger:	  
96,6	  %	  att	  elevernas	  kunskap	  om	  barnets	  rättigheter	  ökat	  
94,6	  %	  att	  eleverna	  fått	  ökad	  kunskap	  om	  omvärlden	  och	  globala	  frågor	  
92,7	  %	  att	  elevernas	  empati	  och	  vilja	  att	  stödja	  andra	  barn	  ökat	  
73,5	  %	  att	  eleverna	  fått	  ökad	  tolerans	  för	  olikheter	  och	  öppenhet	  för	  mångfald	  
73,0	  %	  att	  eleverna	  känner	  ökad	  samhörighet	  med	  jämnåriga	  jorden	  runt	  
	  

 
	  	  	  	  “Mina	  favoritämnen	  är	  SO	  och	  svenska	  eftersom	  det	  är	  de	  ämnen	  som	  vi	  använder	  World’s	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  Children’s	  Prize	  i.	  Jag	  bryr	  mig	  om	  alla	  människor	  och	  tror	  på	  att	  alla	  har	  samma	  värde.	  	  
	  	  	  	  	  	  Jag	  bryr	  mig	  inte	  om	  vilken	  religion	  folk	  tror	  på	  eller	  hur	  de	  ser	  ut.	  	  
Arbetet	  med	  Globen	  har	  förändrat	  mig.	  Jag	  var	  den	  blyga	  flickan	  som	  aldrig	  sa	  något	  eller	  
hade	  någon	  åsikt.	  Jag	  deltog	  inte	  I	  något	  och	  hade	  inga	  stora	  drömmar.	  Nu	  är	  jag	  en	  
engagerad	  flicka	  med	  massor	  av	  idéer.	  Jag	  delar	  med	  mig	  av	  mina	  åsikter	  och	  tankar	  och	  
gör	  min	  röst	  hörd.”	  
Heba	  Mohammed,	  Malmö	  

 
Vi	  kan	  även	  utläsa	  att	  de	  deltagande	  barnen	  fått	  en	  ökad	  vilja	  att	  förändra	  orättvisor	  i	  
världen.	  På	  så	  vis	  bidrar	  programmet	  inte	  bara	  till	  ökad	  kunskap	  och	  ändade	  attityder,	  
utan	  även	  inspirerat	  till	  verkligt	  engagemang	  och	  ändrat	  beteende.	  
	  
Av	  lärarna	  uppger:	  
91,2	  %	  att	  eleverna	  känner	  ökat	  engagemang	  för	  barnets	  rättigheter	  
80,4	  %	  att	  eleverna	  fått	  kunskap	  om	  att	  barn	  kan	  kräva	  att	  deras	  rättigheter	  
respekteras	  
77,9	  %	  att	  eleverna	  blir	  inspirerade	  av	  pristagarna	  och	  deras	  arbete	  
75,5	  %	  att	  eleverna	  får	  ökad	  vilja	  att	  förändra	  orättvisor	  i	  världen	  

 
”Jag	  ser	  World’s	  Children’s	  Prize	  som	  en	  vulkan	  som	  får	  utbrott	  och	  sprutar	  ut	  glada	  nyheter	  
och	  kunskap	  om	  våra	  rättigheter.	  WCP	  har	  fört	  oss,	  världen	  barn,	  samman	  och	  alla	  vi	  
miljontals	  barn	  har	  blivit	  en	  stor	  och	  mäktig	  kraft.	  Vi	  förstår	  varandra	  genom	  läsningen	  av	  
Globen	  och	  är	  bredvid	  varandra	  under	  våra	  Global	  Vote-dagar.	  WCP	  känns	  som	  att	  ha	  en	  
andra	  familj	  vid	  min	  sida	  och	  har	  gjort	  mig	  till	  den	  jag	  är.	  Programmet	  har	  förändrat	  och	  
väckt	  tusentals	  tankar	  hos	  mig.”	  
Angelina	  Johansson,	  Uppsala	  
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7.3.3.	  Om	  förändring	  hos	  lärarna	  och	  effekt	  av	  programmet	  i	  Sverige	  
	  

”Jag	  känner	  att	  mitt	  arbete	  blir	  mer	  meningsfullt	  när	  det	  är	  verklighetesförankrat”.	  
Mélanie	  Piedoie,	  lärare	  på	  Möllevångsskolan,	  Malmö	  

	  
Även	  lärare	  får	  genom	  WCP-‐programmet	  ökade	  kunskaper,	  lärdomar	  och	  insikter.	  År	  
2014	  vittnar	  deltagande	  lärare	  om	  ökade	  och	  fördjupade	  kunskaper	  kring	  barnets	  
rättigheter,	  globala	  utvecklingsfrågor	  och	  om	  hur	  barn	  själva	  kan	  agera	  för	  förändring.	  
Hela	  89,3	  %	  av	  lärarna	  svarar	  dessutom	  att	  de	  genom	  programmet	  fått	  ett	  verktyg	  till	  att	  
arbeta	  aktivt	  med	  läroplanens	  frågor	  kring	  demokrati,	  mänskliga	  rättigheter	  och	  
värdegrund.	  73,6	  %	  av	  lärarna	  rapporterar	  att	  de	  fått	  en	  fördjupad	  och	  mer	  nyanserad	  
bild	  av	  omvärlden	  genom	  att	  arbeta	  med	  WCP-‐programmet.	  World’s	  Children’s	  Prize-‐
programmet	  bidrar	  till	  en	  mer	  kunnig	  och	  globalt	  medveten	  lärarkår	  i	  Sverige	  kring	  
frågor	  som	  rör	  barnets	  rättigheter	  och	  globala	  utvecklingsfrågor.	  Vår	  slutsats	  är	  att	  
programmet	  har	  en	  god	  effekt	  även	  på	  målgruppen	  lärare.	  
	  

”Jag	  deltar	  gärna	  på	  WCP	  fortbildningar/utbildningar	  för	  att	  utveckla	  mig	  själv	  ännu	  
mer.	  Jag	  känner	  mig	  som	  mycket	  ’proffsig’	  pedagog	  när	  jag	  undervisar	  i	  WCP	  tack	  vara	  
lärarhandledning	  och	  tidningen	  Globen	  som	  stöd”.	  
Karin	  Fagerlund,	  lärare	  på	  Observatorielundens	  skola,	  Stockholm	  

	  

	  
	  
	  
”Programmet	  får	  upp	  ögonen	  på	  elever	  –	  och	  även	  på	  mig	  –	  om	  hur	  det	  faktiskt	  ser	  ut	  	  
världen.	  Det	  drar	  med	  sig	  på	  mycket	  annat;	  koll	  på	  geografi,	  barn	  i	  Sverige	  som	  levt	  under	  
andra	  förhållanden	  än	  vad	  de	  flesta	  är	  vana	  vid,	  barnkonventionen,	  likabehandlingsplan,	  
ordningsregler,	  lagar,	  allt	  hänger	  ihop.	  Blir	  alltid	  mycket	  diskussioner	  om	  allt	  möjligt”.	  
Emma	  Nilsson,	  lärare	  på	  Kyrkskolan,	  Sala	  
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7.4.	  Resultat	  –	  WCP	  programmet	  Globalt	  
Vi	  eftersträvar	  att	  låta	  barnets	  egen	  röst	  få	  så	  stort	  utrymme	  som	  möjligt	  även	  i	  
resultatbeskrivningen	  i	  detta	  avsnitt	  eftersom	  vi	  tror	  att	  det	  är	  barnen	  och	  deltagarna	  
själva	  som	  bäst	  kan	  förmedla	  vilka	  förändringar	  mötet	  med	  programmet	  lett	  till.	  Det	  är	  
dock	  även	  viktigt	  att	  höra	  barnens	  röster	  när	  de	  beskriver	  sina	  liv	  och	  sin	  vardag.	  Nedan	  
några	  exempel	  på	  hur	  barn	  i	  Ghana,	  Moçambique,	  Sydafrika,	  Nepal,	  DR	  Congo	  och	  
Zimbabwe	  uppfattar	  sina	  vardagsproblem:	  
	  

80%	  svarar	  att:	  ”Många	  barn	  vet	  inte	  att	  de	  har	  några	  rättigheter”.	  
80%	  svarar	  att:	  ”Barn	  får	  ofta	  sina	  rättigheter	  kränkta”.	  
70%	  svarar	  att:	  ”I	  mitt	  område	  är	  många	  barn	  fattiga.”	  
70%	  svarar	  att:	  ”I	  mitt	  område	  är	  många	  barn	  utsatta	  för	  våld.”	  
40%	  svarar	  att:	  ”Jag	  blir	  slagen	  hemma	  /av	  mina	  föräldrar”.	  
47%	  svarar	  att:	  ”Jag	  blir	  slagen	  av	  min/mina	  lärare”.	  

	  
	  
7.4.1.	  Ökad	  kunskap	  om	  rättigheter	  
Många	  av	  de	  miljontals	  barn	  som	  deltar	  årligen	  i	  WCP-‐programmet	  runt	  om	  i	  världen,	  
visste	  inte	  att	  de	  hade	  några	  rättigheter	  alls	  innan	  de	  kom	  i	  kontakt	  med	  programmet.	  
Programmet	  och	  berättelserna	  i	  Globen	  blir	  till	  en	  stark	  ”ögonöppnare”	  för	  de	  
deltagande	  barnen.	  
	  
“The	  impact	  of	  The	  Globe	  magazine	  and	  my	  participation	  in	  the	  World’s	  Children’	  Prize	  activities	  
in	  my	  entire	  life	  in	  immeasurable	  and	  unquantifiable.	  I	  know	  my	  rights	  through	  the	  day	  I	  came	  in	  
contact	  with	  the	  magazine	  and	  it	  has	  given	  me	  the	  privilege	  to	  meet	  with	  dignitaries	  because	  am	  
an	  executive	  member	  of	  WCP	  Club	  in	  my	  school”.	  	  
Omowumi	  David	  -	  16	  years.	  Govt.	  Science,	  School,	  Nigeria	  
	  
“The	  World’s	  Children’s	  Prize	  is	  extremely	  important	  in	  our	  country.	  	  Best	  said	  out	  of	  the	  
mouths	  of	  the	  children:	  before	  this	  training	  I	  didn’t	  know	  we	  had	  rights.”	  	  
Amelia	  Mabecuane,	  WCP	  Focal	  point,	  Moçambique	  
	  
	  	  ”Jag	  måste	  jobba	  med	  att	  hugga	  ner	  sockerrör	  under	  skördetiden	  och	  med	  att	  rensa	  ogräs	  	  	  	  
	  	  	  under	  planteringstiden.	  Jag	  är	  inte	  lycklig	  över	  det,	  men	  tänker	  alltid	  på	  mina	  småsyskon.	  Om	  jag	  	  	  
	  	  	  inte	  arbetar	  får	  de	  ingen	  mat	  och	  mjölk.	  När	  jag	  läst	  Globen	  sa	  jag	  till	  min	  lärare	  att	  jag	  just	  	  	  
	  	  	  insett	  att	  vi	  barn	  har	  en	  viktig	  roll	  att	  spela	  i	  världen.	  Globen	  hjälpte	  mig	  att	  inse	  att	  vi	  barn	  är	  	  
	  	  mitt	  lands	  och	  också	  världens	  hopp.	  	  
	  	  	  När	  jag	  satt	  ensam	  under	  trädet	  och	  läste	  sa	  jag	  till	  mig	  själv	  att	  	  vi	  barn	  har	  kraft	  att	  göra	  våra	  	  	  	  
	  	  röster	  hörda	  för	  våra	  rättigheter.	  Och	  att	  vi	  är	  dom	  som	  världen	  behöver,	  för	  vi	  har	  oförstörda	  	  
	  	  tankar.	  	  Med	  samvetet	  som	  vi	  har	  kan	  vi	  inte	  göra	  det	  fel	  och	  som	  barn	  vet	  vi	  vad	  som	  är	  rätt	  och	  	  
	  	  fel.	  Jag	  insåg	  att	  jag	  upplevt	  många	  kränkningar	  av	  mina	  rättigheter.	  Jag	  inspirerades	  också	  av	  	  	  	  	  	  
	  	  WCP-juryn	  eftersom	  flera	  av	  dem	  har	  samma	  erfarenheter	  från	  barnarbete	  som	  jag.	  WCP-	  
	  	  programmet	  hjälper	  mig	  på	  många	  sätt,	  jag	  har	  lärt	  mig	  om	  mina	  olika	  rättigheter	  och	  vill	  sprida	  	  	  
	  	  dem	  också	  till	  andra.”	  
	  Aldrin,	  14,	  Ocampo,	  Filippinerna	  
	  
I	  Zimbabwe	  vittnar	  vår	  focal	  point	  om	  den	  kraftfulla	  förändring	  som	  skett	  i	  de	  
områden	  där	  projektet	  genomförts;	  där	  flickor	  nu	  tillsammans	  utgör	  en	  kritisk	  
massa	  som	  står	  upp	  för	  sina	  rättigheter	  och	  som	  även	  undervisar	  andra	  flickor	  och	  
vuxna	  om	  flickors	  rättigheter	  i	  sina	  lokala	  samhällen:	  	  
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	  “	  The	  program	  has	  advanced	  the	  rights	  of	  children	  in	  general	  and	  also	  accelerated	  the	  
recognition	  and	  validation	  of	  girls	  rights	  and	  has	  gathered	  a	  much	  needed	  critical	  mass	  of	  
girls	  who	  are	  able	  to	  stand	  and	  teach	  other	  children	  and	  adults	  about	  their	  rights.	  Boys	  
appreciate	  that	  girls	  are	  equal	  to	  them	  and	  that	  there	  should	  be	  no	  preferential	  treatment	  
as	  all	  children	  are	  the	  same.	  It	  is	  in	  the	  best	  interest	  of	  the	  rights	  and	  democracy	  for	  
children	  in	  Zimbabwe	  to	  keep	  taking	  part	  in	  the	  WCP	  program	  as	  well	  as	  the	  Special	  
project.”	  
Edinah	  Masanga,	  focal	  point,	  Zimbabwe	  
	  
	  
	  
	  

7.4.2.	  Ökad	  kunskap	  om	  demokrati	  	  
 

Projektets	  utvärderingar	  och	  enkäter	  visar	  att	  satsningen	  hjälpt	  till	  att	  medvetandegöra	  
både	  flickor	  och	  pojkar	  kring	  demokrati	  och	  att	  de	  fått	  ökad	  kunskap	  och	  medvetenhet	  
kring	  demokratiska	  värden	  genom	  att	  delta	  i	  den	  demokratiska	  processen	  som	  
världsomröstningen	  Global	  Vote	  innebär.	  Några	  exempel	  nedan: 
	  

• 81	  %	  uppger	  att	  de	  känner	  att	  de	  nu	  har	  möjlighet	  att	  göra	  sin	  röst	  hörd	  
(Moçambique)	  

• 63	  %	  vet	  nu	  mer	  om	  vad	  demokrati	  är	  och	  hur	  den	  kan	  omsättas	  i	  handling	  
(DR	  Kongo)	  

• 63	  %	  har	  lärt	  sig	  att	  de	  har	  rätt	  att	  uttrycka	  sin	  åsikt	  (DR	  Kongo)	  
• 60	  %	  känner	  att	  de	  nu	  vet	  hur	  de	  ska	  använda	  sina	  demokratiska	  rättigheter	  

när	  de	  växer	  upp	  (efter	  att	  ha	  deltagit	  i	  Global	  Vote)	  (DR	  Kongo)	  
	  
Resultaten	  visar	  att	  WCP	  processen	  föder	  en	  mer	  demokratisk	  och	  rättighetsmedveten	  
ung	  generation	  medborgare.	  Vi	  eftersträvar	  att	  skapa	  ett	  samhälleligt	  tryck	  underifrån	  
och	  att	  de	  barn	  som	  deltar	  i	  programmet	  ska	  växa	  upp	  till	  rättighetssträvande	  
förändringsaktörer	  i	  sina	  länder;	  även	  i	  de	  mest	  odemokratiska	  regimerna	  i	  världen.	  Så	  
har	  exempelvis	  under	  många	  år	  WCP-‐tidningen	  Globen,	  i	  översättning	  till	  karen,	  
smugglats	  in	  till	  byskolor	  i	  Burma/Myanmar.	  Barnen	  i	  Karen-‐provinsen	  har	  på	  så	  vis	  
fått	  lära	  sig	  om	  barnets	  rättigheter,	  om	  allas	  lika	  värde,	  om	  demokrati	  samt	  genomfört	  
och	  deltagit	  i	  den	  demokratiska	  världsomröstningen	  Global	  Vote.	  När	  tiden	  kommer	  för	  
demokratiska	  val	  i	  landet	  så	  kommer	  barnen	  i	  Saw	  Bwe	  Dern-‐skolan	  i	  Karen-‐provinsen	  
att	  vara	  beredda.	  	  	  
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Global	  Vote	  Day	  i	  Saw	  Bwe	  Dern	  skolan,	  Karen	  provinsen,	  Burma/Myanmar	  
	  

”Om	  Jag	  vore	  kung	  eller	  statsminister	  skulle	  jag	  jobba	  för	  barnets	  rättigheter.	  Jag	  skulle	  
fatta	  beslut	  och	  satsa	  pengar	  för	  att	  hjälpa	  barnen.	  Förtryck	  och	  tvångsarbete	  är	  de	  
viktigaste	  barnrättsfrågorna	  här.	  Många	  människor	  lever	  ett	  helt	  liv	  utan	  att	  känna	  till	  
att	  barnets	  rättigheter	  finns.	  Vi	  måste	  arbeta	  för	  att	  göra	  dem	  mer	  kända...	  Jag	  är	  stolt	  
över	  att	  vara	  med	  och	  arbeta	  med	  World’s	  Children’s	  Prize	  och	  Global	  Vote-dagen	  är	  en	  
oförglömlig	  upplevelse	  för	  många	  av	  oss.	  Det	  är	  bra	  att	  många	  läser	  Globen	  och	  lär	  sig	  
mer	  om	  barnets	  rättigheter.”	  	  
Naw	  Hser	  Bwet	  Wah,	  12	  år,	  Burma	  

Programmet	  har	  på	  så	  vis	  varit	  en	  bidragande	  faktor	  till	  att	  förbereda	  unga	  
generationer	  för	  en	  demokratisk	  utveckling	  och	  för	  ökade	  rättigheter	  för	  befolkningen	  i	  
Burma/Myanmar.	  Så	  här	  skriver	  WCPs	  partnerorganisation	  i	  Burma	  i	  sin	  rapport	  efter	  
att	  ha	  deltagit	  i	  WCP-‐	  programmet:	  
	  
	  
”	  This	  support	  has	  strengthened	  the	  Community	  School	  Project	  which	  means	  that	  the	  
education	  level	  of	  the	  children	  is	  improving	  and	  in	  turn	  the	  civil	  society	  in	  Burma	  is	  
empowered.	  Through	  the	  input	  of	  the	  WCP	  program	  we	  gained	  knowledge	  about	  the	  
rights	  of	  the	  child	  and	  democracy	  and	  we	  are	  able	  to	  pass	  this	  on	  to	  the	  children	  
through	  regular	  school	  work	  and	  also	  events	  such	  as	  the	  child	  rights	  workshop.	  This	  will	  
have	  lasting	  impact	  on	  the	  Burmese	  society	  and	  these	  children	  mature	  and	  develop	  into	  
future	  leaders	  and	  community	  members.”	  
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I	  odemokratiska	  och	  auktoritära	  stater	  får	  WCP	  programmets	  värdegrund	  och	  
världsomröstningen	  Global	  Vote	  en	  särskild	  betydelse	  och	  stort	  genomslag	  hos	  både	  hos	  
barn	  och	  vuxna.	  En	  styrelsemedlem	  i	  Sadza	  Primary	  skolan	  i	  Zimbabwe	  uttrycker	  sig	  så	  
här	  efter	  att	  ha	  deltagit	  i	  programmet:	  
	  
”/…/Som	  jag	  ser	  det	  är	  det	  allra	  viktigaste	  med	  WCP	  att	  det	  lär	  ut	  sann	  demokrati.	  Det	  
är	  ett	  demokratiprojekt,	  och	  det	  är	  bra!	  Barnen	  kommer	  alltid	  komma	  ihåg	  det	  här.	  De	  
vet	  hur	  saker	  egentligen	  ska	  gå	  till,	  och	  kommer	  kräva	  mer	  än	  dagens	  vuxna	  den	  dagen	  
då	  de	  ska	  rösta	  i	  våra	  nationella	  val.”	  	  
Medlem	  ur	  skolans	  styrelse,	  Sadza	  Primary,	  Zimbabwe	  

	  
Många	  barn	  som	  deltar	  i	  programmet	  och	  som	  genomför	  den	  demokratiska	  
världsomröstningen	  Global	  Vote,	  uttrycker	  en	  stark	  samhörighet	  i	  den	  demokratiska	  
processen;	  känslan	  av	  att	  miljontals	  barn	  tillsammans	  gör	  sin	  röst	  hörd.	  De	  barn	  och	  
lärare	  som	  deltar	  i	  programmet	  vittnar	  om	  att	  programmet	  inte	  bara	  leder	  till	  ökad	  
kunskap,	  utan	  även	  bidrar	  till	  att	  barnen	  upplever	  ökat	  engagemang,	  hopp	  och	  tillit	  till	  
framtiden.	  Programmet	  bidrar	  på	  så	  vis	  till	  en	  framåtrörelse.	  Genom	  att	  lära	  känna	  
pristagarna	  och	  deras	  kamp	  för	  förändring,	  skapas	  en	  känsla	  av	  att	  förändring	  och	  
utveckling	  är	  möjlig.	   
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7.4.3.	  Utsatta	  barn	  får	  ett	  bättre	  liv	  

Varje	  år	  får	  de	  barn	  som	  genomför	  WCP	  programmet	  i	  Sverige	  möjlighet	  att	  lära	  sig	  om,	  
och	  inspireras	  av,	  individer	  och	  organisationer	  som	  på	  olika	  sätt	  kämpar	  för	  barnets	  
rättigheter.	  Sedan	  starten	  av	  World’s	  Children’s	  Prize	  år	  2000,	  har	  nu	  42	  pristagare	  samt	  
15	  decenniepristagare	  utsetts	  och	  blivit	  inspiratörer	  för	  barn	  över	  hela	  världen.	  
Prispengarna	  har	  hjälpt	  till	  att	  ge	  tusentals	  av	  världens	  mest	  utsatta	  barn	  ett	  bättre	  liv,	  
hittills	  i	  57	  projekt	  i	  31	  länder.	  

De	  barnrättshjältar	  som	  2014	  och	  2015	  hedrades	  med	  det	  unika	  World’s	  Children’s	  Prize	  
for	  the	  Rights	  of	  the	  Child	  eller	  World’s	  Children’s	  Honorary	  Award	  var:	  Malala	  Yousafzai	  
(Pakistan),	  John	  Wood	  (USA/Globalt),	  Indira	  Ranamagar	  (Nepal),	  Phymean	  Noun	  
(Kambodja),	  Javier	  Stauring	  (USA)	  och	  Kailash	  Satyarthi	  (Indien).	  

	  

	  
2015	  års	  barnrättshjälte	  Phymean	  Noun	  tillsammans	  med	  några	  av	  de	  barn	  från	  
Kambodjas	  soptippar	  som	  får	  omsorg	  och	  utbildning	  genom	  Phymeans	  organisation.	  	  

Här	  följer	  exempel	  på	  resultat	  som	  WCPs	  prispengar	  bidragit	  till	  2014/2015:	  

• Mycket	  utsatta	  barn	  från	  slum	  och	  soptippar	  i	  Kambodja	  har	  fått	  vård,	  omsorg	  
och	  möjlighet	  att	  gå	  i	  skola	  (Phymean	  Noun).	  

• Barn	  som	  sitter	  i	  fängelse	  i	  USA	  har	  fått	  en	  röst	  och	  talan,	  rättslig	  assistans	  och	  
t.ex.	  möjlighet	  att	  träffa	  sina	  föräldrar	  (Javier	  Stauring).	  

• Barnslavar	  på	  industrier	  och	  fabriker	  i	  Indien	  har	  blivit	  befriade	  och	  får	  nu	  
möjlighet	  till	  vård,	  rehabilitering	  och	  att	  få	  gå	  skola	  (Kailash	  Satyarthi).	  	  
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• Miljoner	  barn	  i	  världen	  har	  stärkts	  och	  inspirerats	  av	  Malalas	  starka	  kamp	  för	  
flickors	  rätt	  till	  utbildning,	  och	  WCPs	  prispengar	  gav	  Malala	  till	  
återuppbyggnaden	  av	  skolor	  för	  barn	  i	  konfliktdrabbade	  Gaza.	  

• Utsatta	  och	  fattiga	  barn	  som	  vistas	  hos	  föräldrar	  på	  fängelser	  i	  Nepal	  har	  befriats	  
och	  fått	  vård	  och	  utbildning	  (Indira	  Ranamagar).	  

• Tusentals	  barn	  i	  väldens	  fattigaste	  områden	  har	  fått	  tillgång	  till	  skola	  och	  böcker	  
(John	  Wood/Room	  to	  Read).	  

	  

	  
2014	  röstade	  världens	  barn	  fram	  Malala	  Yousafzai	  till	  att	  få	  World’s	  	  
Children’s	  Prize	  for	  the	  Rights	  of	  the	  Child.	  	  

	  
Malala	  donerade	  sin	  prissumma	  till	  återuppbyggnad	  av	  skolor	  för	  barn	  i	  Gaza.	  	  
FN-‐organet	  UNRWA	  rapporterar:	  
	  
”UNRWA	  Commissioner-General,	  Pierre	  Krähenbühl	  today	  reopened	  the	  Khuza'a	  Elementary	  
Co-ed	  A&B	  School,	  in	  eastern	  Khan	  Younis,	  Gaza	  Strip.	  The	  school	  hosts	  over	  1,100	  students,	  
who	  returned	  to	  classrooms	  in	  mid-March.	  Its	  refurnishment	  was	  made	  possible	  by	  
remarkable	  donations	  from	  international	  partners	  and	  Nobel	  Peace	  Prize	  Laureate	  Malala	  
Yousafzai	  who	  contributed	  US$	  50,000	  -	  her	  entire	  monetary	  award	  from	  the	  prestigious	  
World's	  Children's	  Prize.”	  
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7.4.4.	  Ökad	  kunskap	  hos	  lärare	  
Inte	  bara	  de	  deltagande	  barnen	  lär	  för	  livet	  genom	  WCP-‐programmet.	  Även	  lärare	  och	  
skolledare	  får	  ökade	  kunskaper	  och	  insikter	  kring	  barnets	  rättigheter	  och	  härmed	  
förändrade	  attityder	  och	  förhållningssätt.	  Härmed	  kan	  vi	  genom	  enkäter	  och	  vittnesmål	  
se	  att	  programmet	  ofta	  leder	  till	  verkliga	  förändringar	  och	  ökad	  respekt	  för	  barnets	  
rättigheter	  i	  skolan	  och	  i	  det	  lokala	  samhället.	  	  
	  
WCPs	  fokalpunkt	  i	  Sydafrika	  beskriver	  programmet	  som	  en	  ”unik	  miljö”	  och	  en	  ”säker	  
zon”	  där	  barnen	  själva	  får	  uttrycka	  sina	  erfarenheter	  av	  kränkningar	  av	  sina	  rättigheter.	  
Den	  sydafrikanska	  erfarenheten	  visar	  även	  på	  att	  lärare	  genom	  programmet	  får	  vetskap	  
medvetenhet	  om	  att	  fysisk	  bestraffning	  i	  skolan	  är	  olaglig:	  

“Our	  experience	  has	  been	  that	  the	  WCP	  programme	  offers	  a	  unique	  environment	  for	  discussion	  
of	  the	  violations	  of	  rights	  between	  children	  and	  their	  peers,	  as	  well	  as	  their	  caretakers.	  It	  
provides	  a	  safe	  space	  for	  the	  child	  to	  speak	  up,	  encouraged	  by	  the	  knowledge	  that	  she	  is	  within	  
her	  legal	  rights	  to	  object	  to	  abuse,	  and	  protected	  by	  the	  knowledge	  that	  other	  children	  across	  
the	  globe	  are	  standing	  up	  for	  themselves	  (as	  communicated	  in	  the	  WCP	  films	  and	  The	  Globe).	  
In	  this	  context,	  teachers	  are	  made	  aware	  that	  the	  children	  understand	  that	  certain	  actions,	  
such	  as	  corporal	  punishment	  and	  sexual	  exploitation,	  are	  illegal.	  
Marlene	  Winberg,	  Focal	  point,	  Sydafrika	  
	  
Lärare	  och	  skolledare	  nås	  på	  olika	  sätt	  inom	  ramen	  för	  programmet.	  Oftast	  utbildas	  
lärarna	  i	  barnets	  rättigheter	  och	  i	  WCP-‐programmets	  interaktiva	  metodik	  direkt	  av	  
WCPs	  lokala	  samarbetspartners,	  så	  att	  de	  sedan	  själva	  kan	  genomföra	  programmet	  på	  
sin	  skola.	  Men	  ibland	  utbildas	  de	  även	  av	  de	  utbildade	  barnrättsambassadörerna.	  Att	  
flickor	  i	  ett	  starkt	  patriarkalt	  och	  hierarkiskt	  samhälle	  kan	  stå	  framför	  manliga	  vuxna	  
och	  undervisa	  dem	  och	  utkräva	  sina	  rättigheter,	  är	  i	  sig	  ett	  bevis	  på	  programmets	  
effektivitet	  när	  det	  gäller	  att	  stärka	  flickorna	  till	  självtillit,	  kraft	  och	  vilja	  till	  förändring.	  
Ett	  exempel	  är	  Alisha	  från	  Nepal:	  	  
	  
Alisha,	  på	  bilden	  nedan,	  såldes	  fem	  år	  gammal	  som	  hushållsslav	  till	  en	  familj.	  Hon	  blev	  
misshandlad	  och	  utnyttjad,	  men	  lyckades	  fly	  när	  hon	  var	  9	  år	  gammal.	  Nu	  är	  Alisha	  
utbildad	  till	  Barnrättsambassadör	  i	  samarbete	  mellan	  World’s	  Children’s	  Prize	  
Foundation	  och	  organisationen	  Maiti	  Nepal.	  Alisha	  undervisar	  också	  lärare	  och	  andra	  
vuxna	  i	  Kavrepalanchowk	  om	  barnets	  rättigheter,	  flickors	  lika	  rättigheter	  och	  om	  att	  
många	  flickor	  i	  Nepal	  utsätts	  för	  människohandel.	  	  
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Alisha undervisar både elever och lärare om WCP-programmet och om barnets rättigheter. 
	  
WCP-‐programmet	  och	  specialprojektet	  ”Rättigheter	  för	  en	  miljon	  flickor”	  gav	  följande	  
resultat	  för	  lärare	  och	  skolledare:	  
	  

-‐ Ökad	  kunskap	  om	  flickors	  och	  pojkars	  lika	  värde	  och	  rättigheter,	  och	  ökad	  kapacitet	  
att	  arbeta	  integrerat	  med	  frågor	  gällande	  jämställdhet	  och	  flickors	  rättigheter	  i	  den	  
reguljära	  undervisningen.	  

-‐ Ökad	  kunskap	  och	  metodologisk	  kapacitet	  i	  arbetet	  med	  barnkonventionen,	  barnets	  
rättigheter,	  demokrati	  och	  globala	  utvecklingsfrågor.	  

-‐ Ökad	  kunskap	  om	  barnsexhandel,	  trafficking	  och	  utnyttjande	  för	  sexuella	  ändamål,	  
och	  ökad	  medvetenhet	  om	  barnsexhandelns	  bakomliggande	  orsaker,	  
rekryteringsmönster	  och	  om	  hur	  barnsexhandel	  och	  trafficking	  kan	  motverkas	  
genom	  engagemang	  och	  kunskapsspridning	  lokalt.	  
	  

	  “I	  am	  grateful.	  I	  now	  know	  that	  I	  must	  get	  time	  to	  study	  and	  also	  that	  playing	  with	  
other	  kids	  is	  not	  wrong	  but	  it	  is	  my	  right.	  I	  am	  so	  glad	  that	  there	  is	  something	  called	  
children’	  s	  rights.	  Before	  I	  didn’	  t	  know	  all	  this.	  Thanks	  to	  the	  girls	  who	  brought	  
magazines	  and	  trained	  our	  teacher.	  Mr	  Muzondo	  and	  all	  the	  clubs	  that	  we	  now	  have	  
at	  our	  school	  we	  talk	  a	  lot	  about	  what	  is	  going	  on	  in	  the	  village	  which	  is	  not	  right	  
about	  our	  other	  girls”	  	  
Yvonne,	  12,	  Zvimba,	  Zimbabwe	  

	  
Vi	  kan	  utläsa	  hur	  dessa	  satsningar	  och	  lärarnas	  kontakt	  med	  programmets	  metodik	  och	  
budskap	  leder	  till	  verklig	  förändring	  i	  kunskap,	  attityd	  och	  beteende	  hos	  många	  lärare.	  
Exemplet	  nedan	  från	  Nigeria	  vittar	  om	  hur	  lärare	  slutat	  att	  aga	  och	  bestraffa	  barn	  och	  
elever	  efter	  att	  ha	  lärt	  sig	  om	  barnets	  rättigheter	  genom	  WCP	  programmet:	  
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“Since	  I	  came	  in	  contact	  with	  this	  Globe	  magazine	  and	  the	  activities	  of	  the	  world’s	  
children’s	  prize	  programmes	  in	  my	  school,	  I	  have	  learnt	  that	  it	  is	  a	  crime	  bullying	  and	  
caning	  children,	  I	  have	  stop	  caning	  children	  both	  at	  home	  and	  in	  schools	  despite	  that	  our	  
African	  tradition	  permit	  caning	  children	  as	  a	  way	  of	  correction	  for	  a	  child	  misconducts”.	  
Gabriel	  Eben-Mosi	  Ajala	  -	  Govt.Science	  Secondary	  School,	  Nigeria	  

Andra	  exempel	  visar	  hur	  vuxna	  tar	  intryck	  av	  den	  demokratiska	  process	  som	  
barnen	  demonstrerar	  genom	  att	  planera	  och	  genomföra	  världsomröstningen	  
Global	  Vote.	  Härmed	  blir	  barnen	  till	  förebilder	  för	  vuxna	  medborgare	  i	  ett	  samhälle	  
med	  mycket	  svag	  demokratisk	  kultur:	  
	  
“How	  I	  wish	  the	  adults	  can	  take	  a	  good	  example	  of	  the	  organised	  democracy	  as	  being	  
demonstrated	  by	  this	  WCP	  Club	  members	  I	  love	  the	  magazine	  because	  it	  is	  from	  their	  I	  
learnt	  that	  children’s	  rights	  is	  as	  important	  as	  adults	  rights,	  I	  will	  continues	  supporting	  
this	  cause	  in	  my	  school	  and	  wherever	  I	  found	  myself.	  Kudos	  to	  the	  founder	  of	  this	  
initiative”.	  	  
Adeyinka	  George	  Sanni	  -	  GRAMP	  Schools,	  Nigeria	  

	  
	  
7.4.5.	  Politisk	  vilja	  och	  medvetenhet	  

”It	  is	  the	  only	  program	  that	  teaches	  children	  about	  democracy	  and	  how	  we	  could	  grow-up	  
promoting	  equality	  in	  a	  democratic	  country”	  
Janeit	  Gurung,	  WCP	  focal	  point,	  Nepal,	  om	  WCP	  programmets	  betydelse	  

	  
Intervjuer	  och	  vittnesmål	  från	  våra	  samarbetspartners	  visar	  att	  programmet	  ger	  stort	  
avtryck	  i	  det	  vidare	  samhället.	  Programmet	  bidrar	  till	  ett	  ökat	  tryck	  på	  förändring,	  
öppenhet	  och	  dialog	  kring	  demokratiska	  rättigheter	  i	  allmänhet	  och	  kring	  barnets	  
rättigheter	  i	  synnerhet.	  Följande	  exempel	  kommer	  från	  Ghana:	  
	  
”The	  introducion	  of	  this	  programme	  (WCP)	  into	  the	  district	  has	  done	  more	  advocacy	  in	  one	  
year	  than	  all	  my	  efforts	  for	  the	  past	  three	  years”.	  	  
District	  director	  of	  social	  welfare,	  Dangbe	  West,	  Ghana	  

	  
Projektet	  lyfter	  även	  på	  ett	  mycket	  konkret	  vis	  barnens	  egna	  röster	  och	  åsikter	  upp	  
till	  dialog	  och	  debatt,	  och	  sätter	  ljuset	  på	  hur	  barnen	  själva	  uppfattar	  sin	  verklighet.	  
Denna	  typ	  av	  statistik	  visar	  med	  all	  tydlighet	  att	  barnets	  rättigheter	  är	  mycket	  
eftersatta	  och	  att	  projekt	  som	  detta	  är	  av	  stor	  relevans.	  Statistiken	  blir	  mer	  talande	  
när	  den	  kommer	  direkt	  från	  barnen,	  och	  sätter	  fokus	  på	  hur	  barnen	  själva	  uppfattar	  
sin	  verklighet	  och	  sin	  vardag.	  Se	  exempel	  från	  projektets	  enkätsvar	  från	  deltagande	  
flickor	  nedan:	  
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• 80%	  svarar	  att:	  ”Många	  barn	  vet	  inte	  att	  de	  har	  några	  rättigheter”.	  
• 80%	  svarar	  att:	  ”Barn	  får	  ofta	  sina	  rättigheter	  kränkta”.	  
• 70%	  svarar	  att:	  ”I	  mitt	  område	  är	  många	  barn	  fattiga.”	  
• 70%	  svarar	  att:	  ”I	  mitt	  område	  är	  många	  barn	  utsatta	  för	  våld.”	  
• 40%	  svarar	  att:	  ”Jag	  blir	  slagen	  hemma	  /av	  mina	  föräldrar”.	  
• 47%	  svarar	  att:	  ”Jag	  blir	  slagen	  av	  min/mina	  lärare”.	  

	  
Programmets	  genomförande	  i	  ett	  samhälle/region	  sätter	  på	  så	  vis	  barnens	  situation	  
och	  deras	  rättigheter	  på	  den	  sociala	  och	  politiska	  agendan,	  och	  skapar	  även	  ökade	  
förutsättningar	  för	  samordning	  och	  samarbete	  mellan	  olika	  aktörer,	  samt	  till	  att	  
utöva	  politiska	  påtryckningar	  få	  förändringar	  till	  stånd.	  I	  Ghana	  har	  WCP-‐processen	  
lett	  fram	  till	  ett	  samordnande	  organ	  för	  barnets	  rättigheter;	  ”Adult	  Friends	  Forum”	  
där	  ett	  antal	  enskilda	  organisationer,	  media	  och	  regeringen	  (socialministeriet)	  
samarbetar	  i	  ett	  område	  där	  barnets	  rättigheter	  kräver	  särskild	  uppmärksamhet:	  
	  
“Ada	  is	  a	  district	  capital	  surrounded	  with	  many	  villages	  that	  do	  not	  have	  junior	  high	  
schools.	  Children	  from	  these	  villages	  must	  move	  to	  Ada	  to	  continue	  their	  basic	  education.	  
They	  are	  accepted	  into	  homes	  where	  eventually	  they	  are	  turned	  into	  domestic	  slaves	  
without	  rights.	  The	  process	  (project)	  has	  moved	  their	  harsh	  treatment	  into	  the	  public	  
domain	  and	  started	  a	  discussion	  on	  the	  treatment	  meted	  out	  to	  them.	  This	  has	  led	  to	  the	  
collaborative	  efforts	  of	  GES,	  ATCWAR,	  RADIO	  ADA	  and	  the	  ministry	  of	  social	  welfare	  
creating	  the	  Adult	  Friends	  Forum/…/”	  	  
Ekua	  Ansah-Eshon,	  focal	  point,	  ATCWAR,	  Ghana	  

	  
I	  Sydafrika	  har	  WCP-‐programmet	  fått	  enastående	  resultat	  som	  lett	  till	  att	  
utbildningsdepartementet	  i	  Western	  Cape-‐provinsen	  beslutat	  att	  göra	  WCP-‐programmet	  
till	  en	  del	  av	  den	  reguljära	  läroplanen	  (Western	  Cape	  Department	  of	  Education).	  Detta	  
innebär	  att	  flickor	  och	  pojkar	  får	  ökade	  kunskaper	  kring	  sina	  rättigheter,	  om	  
demokratiska	  processer,	  yttrandefrihet	  och	  jämställdhet.	  Detta	  innebär	  även	  att	  
programmet	  får	  en	  hållbar	  uppbyggnad	  inför	  framtiden	  i	  Sydafrika.	  Möjligheten	  att	  
långsiktigt	  arbeta	  med	  programmet	  i	  denna	  region	  är	  särskilt	  viktig	  eftersom	  Western	  
Cape	  är	  ett	  område	  där	  95%	  av	  hushållen	  lever	  i	  ekonomisk	  utsatthet	  och	  där	  
kränkningar	  av	  flickors	  rättigheter	  är	  mycket	  omfattande	  som	  en	  konsekvens	  av	  
fattigdom,	  migration	  och	  social	  splittring:	  

“Many	  live	  in	  previous	  apartheid	  group	  areas/	  homeland	  geographical	  areas	  where	  
poverty	  and	  social	  dysfunction	  are	  particularly	  noticeable,	  often	  as	  a	  result	  of	  the	  migrant	  
labour	  system	  in	  S.A./…/In	  these	  poverty	  stricken	  communities,	  children	  are	  exposed	  to	  
violence	  and	  other	  forms	  of	  crime,	  drugs	  and	  sexual	  exploitation.”	  	  
Marlene	  Winberg,	  focal	  point,	  Sydafrika	  
	  

I	  Sydafrika	  kan	  vi	  utläsa	  att	  programmet	  bidragit	  till	  tydliga	  resultat	  i	  bemärkelsen	  ökad	  
medvetenhet	  och	  öppenhet	  i	  samhället	  kring	  flickors	  utsatthet	  gällande	  sexuella	  
övergrepp	  och	  kränkningar:	  
	  
/…/To	  sum	  it	  up;	  the	  programme	  raises	  awareness	  and	  knowledge	  about	  democratic	  
values	  and	  participation,	  contributes	  to	  breaking	  the	  silence	  surrounding	  commercial	  
and	  other	  forms	  of	  sexual	  exploitation	  in	  South	  African	  schools	  and	  related	  
communities”.	  	  
Marlene	  Winberg,	  focal	  point,	  Sydafrika	  
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8.	  Utmaningar	  
Under	  programperioden	  2014/15	  har	  vi	  även	  mött	  utmaningar.	  	  
	  
8.1.	  Utmaningar	  globalt	  	  
Globalt	  genomförs	  WCP-‐programmet	  i	  många	  länder	  och	  områden	  där	  våld	  och	  väpnad	  
konflikt	  är	  en	  realitet	  för	  de	  deltagande	  barnen.	  Ett	  par	  aktuella	  exempel	  är	  Burundi	  	  och	  
DR	  Kongo.	  I	  Burundi	  vågar	  många	  barn	  inte	  gå	  till	  skolan	  på	  grund	  av	  ett	  uppblossande	  
inbördeskrig	  och	  i	  DR	  Kongo	  har	  flertalet	  massakrer	  satt	  skräck	  i	  barn,	  lärare	  och	  
föräldrar.	  Dessa	  mycket	  allvarliga	  situationer	  skapar	  stora	  utmaningar	  för	  WCP-‐
programmets	  genomförande,	  och	  kräver	  stor	  känslighet	  och	  flexibilitet	  av	  våra	  lokala	  
partnerorganisationer.	  Samtidigt	  visar	  dessa	  exempel	  även	  på	  programmets	  oerhörda	  
relevans	  och	  vittnar	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  fortsätta	  kämpa	  för	  barnets	  rättigheter,	  alla	  
människors	  lika	  värde	  och	  för	  utveckling	  av	  en	  demokratisk	  kultur	  i	  dessa	  våldsamma	  
områden.	  
	  

	  
Eleverna	  från	  flera	  skolor	  i	  Beni	  i	  östra	  DR	  Kongo	  (ovan)	  har	  samlats	  för	  sin	  Global	  Vote-dag.	  Flera	  
gånger	  under	  det	  senaste	  året	  har	  området	  utsatts	  för	  attacker	  från	  väpnade	  grupper.	  Många	  har	  
dödats.	  Andra	  barn	  har	  förts	  bort	  tvingats	  bli	  barnsoldater	  eller	  sexslavar	  åt	  soldaterna.	  
	  
Pojken	  Zar	  Khan	  i	  Balochistan	  i	  Pakistan	  skriver	  till	  WCP:s	  Facebook:	  
”I	  flera	  år	  har	  vi	  deltagit	  i	  World’s	  Children’s	  Prize	  och	  …..	  lärt	  oss	  mycket	  om	  barnets	  
rättigheter	  och	  om	  World’s	  Children’s	  Prize.	  På	  grund	  av	  den	  mycket	  kritiska	  situationen	  här	  
i	  Balochistan	  har	  BLLFS	  slutat	  med	  sitt	  arbete	  här,	  så	  vi	  kan	  inte	  vara	  med	  i	  år.”	  
	  

Zar	  Khan	  har	  lärt	  sig	  om	  sina	  rättigheter	  och	  om	  demokrati	  genom	  WCP-‐programmet,	  
men	  på	  grund	  av	  våldet	  i	  Balochistan	  tvingades	  WCP-‐programmet	  göra	  ett	  uppehåll	  tills	  
läget	  stabiliserats	  sig.	  
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Valkön	  under	  Global	  Vote-dagen	  sträcker	  sig	  långt	  genom	  flyktinglägret	  Ampain	  i	  Ghana,	  dit	  
många	  barn	  flytt	  från	  ett	  blodigt	  inbördeskrig	  i	  Elfenbenskusten.	  
	  
Andra	  utmaningar	  för	  programmet	  under	  perioden	  har	  varit	  Ebola-‐epidemin	  som	  
drabbade	  främst	  Sierra	  Leone	  och	  Guinea	  (av	  de	  länder	  där	  WCP-‐programmet	  
genomförs	  i	  regionen).	  Lärare,	  föräldrar	  och	  barn	  insjuknade,	  dog	  eller	  tvingades	  bort	  
från	  sina	  hem	  på	  grund	  av	  epidemin	  och	  programmet	  kunde	  därför	  inte	  genomföras	  som	  
planerat	  under	  2014,	  men	  kom	  igång	  planenligt	  under	  2015.	  
	  
8.2.	  Utmaningar	  Sverige	  	  
I	  Sverige	  är	  stödet	  för	  WCP	  programmet	  fortsatt	  mycket	  stort.	  Samtidigt	  ser	  vi	  att	  lärare	  
som	  engagerat	  sig	  i	  WCP-‐programmet	  under	  många	  år	  och	  som	  kämpar	  för	  att	  främja	  
kunskaper	  kring	  barnets	  rättigheter,	  tolerans	  och	  demokratiska	  värden	  inom	  skolan,	  
vittnar	  om	  hur	  de	  senare	  årens	  reformer	  och	  ett	  än	  striktare	  resultatfokus	  gör	  att	  
skolledare	  ibland	  bromsar	  arbetet	  med	  World’s	  Children’s	  Prize-‐programmet.	  Nedan	  ett	  
vittnesmål	  från	  en	  deltagande	  lärare:	  
	  

”Med	  stor	  sorg	  måste	  jag	  meddela	  att	  skolans	  pedagoger	  inte	  längre	  kan	  delta	  i	  detta	  
både	  nödvändiga	  och	  välarbetade	  projekt.	  Skolan	  är	  idag	  helt	  inriktad	  på	  kunskaper	  och	  
prov.	  Att	  man	  aktivt	  måste	  arbeta	  med	  frågor	  gällande	  medmänsklighet	  förstår	  man	  
inte.	  Många	  har	  inte	  heller	  klart	  för	  sig	  att	  då	  eleverna	  förstår	  hur	  en	  god	  människa	  
tänker	  och	  agerar	  förändras	  deras	  syn	  på	  vad	  de	  själva	  kan	  göra	  för	  samhället	  och	  
världen.	  Jag	  måste	  också	  tacka	  er	  eldsjälar	  för	  allt	  fantastiskt	  våra	  elever	  fått	  vara	  med	  
om.	  Och	  jag	  själv	  också	  förstås.”	  
Karin	  Hellgren,	  Sofielundsskolan,	  Sollentuna	  	  

	  
WCPF	  kommer	  att	  med	  ökad	  kraft	  kommunicera	  programmets	  stora	  effekter	  på	  
elevernas	  kunskaps-‐,	  tolerans-‐	  och	  empati-‐utveckling	  och	  de	  starka	  kopplingar	  innehåll	  
och	  resultat	  har	  till	  den	  svenska	  läroplanen	  kring	  mänskliga	  rättigheter	  och	  demokrati.	  
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Återkopplingar	  från	  lärare	  visar	  att	  den	  svenska	  skolans	  åtstramningar	  och	  strikta	  fokus	  
på	  kunskapsmål	  gjort	  att	  vissa	  skolledare	  väljer	  bort	  verksamhet	  som	  de	  tror	  ligger	  
utanför	  definierade	  mål	  i	  läroplanen.	  

Häri	  ligger	  en	  stor	  utmaning	  för	  WCPF	  att	  tydliggöra	  programmets	  unika	  resultat	  
och	  dess	  kopplingar	  till	  läroplan	  och	  mål,	  inte	  minst	  till	  de	  mål	  som	  handlar	  om	  
värdegrund,	  mänskliga	  rättigheter	  och	  demokrati.	  Vår	  erfarenhet	  visar	  att	  deltagande	  
lärare	  ser	  och	  förstår	  dessa	  unika	  mervärden	  med	  WCP-‐programmet,	  medan	  
rektorer/skolledare	  i	  vissa	  fall	  bromsar	  skolans	  deltagande	  med	  hänvisning	  till	  tid,	  
ekonomi	  och/eller	  strikt	  fokus	  på	  kunskapsmålen.	  	  
	  
I	  en	  utveckling	  där	  främjande	  av	  empati	  och	  tolerans	  för	  mångfald	  blir	  allt	  viktigare,	  bör	  
WCP-‐programmet	  betraktas	  som	  ett	  unikt	  och	  effektivt	  verktyg	  –	  inte	  som	  en	  pålaga.	  
WCPF	  kommer	  än	  mer	  aktivt	  att	  kommunicera	  programmets	  resultat	  i	  denna	  
bemärkelse	  gentemot	  rektorer	  och	  skolledare	  under	  2016.	  Vi	  bör	  i	  sammanhanget	  dock	  
understryka	  att	  väldigt	  många	  rektorer	  är	  positiva	  och	  stödjande	  i	  genomförandet	  av	  
WCP-‐programmet	  då	  de	  över	  tid	  sett	  dess	  positiva	  resultat	  och	  att	  programmet	  hjälper	  
skolan	  att	  uppfylla	  läroplanens	  uppdrag..	  
	  
	  


