
Till dem som har ställt sig bakom 
WCP som beskyddare hör Malala 
Yousafzai och den nu bortgångne 
Nelson Mandela, Graça Machel, 
Desmond Tutu, Drottning Silvia och 
statsminister Stefan Löfven. 

HUR GÅR DET TILL? 
WCP-programmet genomförs årligen 
i skolor över hela världen. Inför varje 
ny omgång nomineras tre framståen-
de barnrättshjältar till The World’s 
Children’s Prize for the Rights of the 
Child (WCPRC). Eleverna arbetar 
med WCP-läromedlet Globen, på 
webb, film och i sociala medier på upp 
till 13 språk. De upplever andra barns 
verklighet och barnrättshjältarnas 
kamp för dessa barns rättigheter. 
De lär sig om och diskuterar barnets 
rättigheter, demokrati och global 
hållbar utveckling. När de stärkts som 
förändrare kan de göra sina röster 
hörda och stå upp för medmänsk-
lighet, allas lika värde, barnets 
rättigheter, demokrati och hållbar 
utveckling. I No Litter Generation, en 
del av WCP-programmet, engageras 
de för miljön.

VÄRLDSOMRÖSTNING  
EN HÖJDPUNKT
En höjdpunkt i WCP-programmet 
är den en unika världsomröstningen 
Global Vote där bara barn får delta. 
I skolor över hela världen arrangerar 
eleverna egna valdagar, med allt 
som hör ett demokratiskt val till, och 
röstar på sina barnrättshjältar. Som 
mest under ett år har 7,1 miljoner 
unga röstat. 

Priskandidaten som får flest 
röster utses till mottagare av World’s 
Children’s Prize for the Rights of the 
Child medan de andra två kandida-
terna får ta emot World’s Children’s 
Honorary Award. Alla tre hedras 

som barnrättshjältar vid en ceremoni 
på Gripsholms slott i Mariefred, 
där Drottning Silvia hjälper barnen 
att dela ut priserna. Mottagaren av 
World’s Children’s Prize får 350 000 
kronor och hederspristagarna får 
175 000 kronor vardera, som ska 
användas i deras arbete för barn. 

Sedan år 2000 har över 52 
barnrättshjältar hedrats. Pris- 
pengarna har, genom deras organisa-
tioner, gett tiotusentals av världens 
mest utsatta barn ett bättre liv. 

NÅR DE MEST  
UTSATTA BARNEN 
WCP-programmet är öppet för alla 
barn och skolor jorden runt, men 
majoriteten av dem som nås är fattiga 
och utsatta barn. Genom programmet 
får de för första gången veta att de har 
rättigheter och kan göra sina röster 
hörda. Barn i Sverige deltar sida vid 
sida med tidigare barnsoldater, barn 
som utnyttjats i människohandel 
och i skuldslaveri. WCP-programmet 
når även barn i diktaturer och barn 
som drabbats av naturkatastrofer 
och klimatförändringar. Den stora 
uppmärksamheten i medier sprider 
kunskap om barns situation och sätter 
press på beslutsfattare. 

BRETT STÖD I HEL A VÄRLDEN
Tiotusentals frivilliga krafter hjälper 
årligen till att genomföra WCP- 
programmet. 

Över 70 000 skolor i 116 länder har 
hittills ställt sig bakom WCP (1 784 av 
dem i Sverige), liksom 778 organi-
sationer och sociala entreprenörer 
samt utbildningsdepartement och 
institutioner Tiotusentals lärare hjälper årligen till 

att genomföra WCP-programmet. 
De lär sig nya metoder för undervis-
ning om barns rättigheter, 
demokrati och hållbar utveckling.

70 000 skolor i 116 länder, 1 784 av 
dem i Sverige, har ställt sig bakom 
World’s Children’s Prize som ”Global 
Friend”-skolor.

44 miljoner barn, 650 000 i  
Sverige, har deltagit sedan år 2000 
och fått kunskap och kraft att stå upp 
för medmänsklighet, allas lika värde, 
barnets rättig heter, demokrati och 
global hållbar utveckling.

KORT OM WORLD’S CHILDREN’S PRIZE 

Sedan starten år 2000 har 44 miljoner barn stärkts som 
förändrare (changemakers) genom WCP-programmet, världens 
största årliga utbildningssatsning om barnets rättigheter och 
demokrati. En av höjdpunkterna är en världsomröstning där 
miljoner röstande barn utser årets barnrättshjälte. Barn i Sverige 
deltar tillsammans med utsatta barn i fattiga, konfliktdrabbade 
stater. Bland dem finns före detta barnsoldater, skuldslavbarn  
och unga offer för människohandel.



UNIK BARNJURY
Varje år nomineras ett stort 
antal barnrättskämpar till World’s 
Children’s Prize. Nomineringar 
skickas in från hela världen och de tre 
slutkandidaterna väljs ut av World’s 
Children’s Prize Barnjury: barn från 
ett 15-tal länder som är experter på 
barnets rättigheter genom sina egna 
livserfarenheter, som bland annat 
barnsoldater och skuldslavar. 

L ÄRARE HAR NYCKELROLL
Sedan starten har en halv miljon 
lärare utbildats för att kunna arbeta 
med barnets rättigheter, demokrati 
och hållbar utveckling i skolan. 

VI STÅR BAKOM WORLD’S  
CHILDREN’S PRIZE
WCP-programmet grundades år 
2000 och drivs av den svenska ideella 
stiftelsen World’s Children’s Prize 
Foundation (WCPF). med stöd av bl.a. 
Svenska Postkodlotteriet, Sida, Forum 
Syd, Julia & Hans Rausing Trust, 
Drottning Silvias Stiftelse Care About 
the Children, Survé Family Foun-
dation, Kronprinsessan Margaretas 
Minnesfond och Sparbanksstiftelsen 
Rekarne. 

Ett läromedel i berättelseform har 
spridits i mer än tio miljoner ex. 
jorden runt på upp till 13 språk. 
Berättelserna om barnrättshjältar 
och utsatta barn röster skapar 
upplevelser hos de unga läsarna.

Mer än 778 organisationer, har 
ställt sig bakom WCP. Många av 
dem är aktiva i att genomföra 
WCP-programmet.

WCP utbildar barn till WCP-barn-
rättsambassadörer, till exempel  
i Moçambique, där en del lärare 
kräver sexuella tjänster för att  
f lytta upp flickor till nästa klass. 
WCP-programmet har stärkt 
f lickorna så att de kan säga nej. 
Tusentals f lickors skolor är nu på  
väg att bli ”övergreppsfria”.

facebook.com/worldschildrensprize

@worldschildrensprize

@wcpfoundation

youtube.com/worldschildrensprize

WORLD’S CHILDREN’S PRIZE FOUNDATION 
Box 150, SE-647 24 Mariefred

Tel: +46-159-129 00
info@worldschildrensprize.org
www.worldschildrensprize.org




