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1. Vision och mål
Vår övergripande vision är en värld där barnets 
rättigheter är universellt respekterade och där 
varje barn i varje ny generation växer upp som 
medmänskliga förändrare (changemakers), som 
står upp för alla människors lika värde, mänsk-
liga/barnets rättigheter, demokrati och hållbar 
utveckling. 

World’s Children’s Prize mål, i Sverige och 
globalt, är att genom ett globalt, holistiskt, 
upplevelsebaserat program bidra till att: 

•  Stärka det enskilda barnets inre utveckling, 
egenvärde, kunskap, tolerans och framtidstro.
•  Skapa en global plattform för barns yttrande- 
frihet för barnets rättigheter där de kan synlig- 
göra sina erfarenheter och göra sina röster hörda.
•  Skapa förutsättningar för att 
barnkonventionen implementeras och att 
barnets rättigheter tryggas och respekteras 
världen över.
•  Stärka en demokratisk utveckling där varje ny 
generation har möjlighet att utkräva sina med-
borgerliga rättigheter. 
Våra övergripande mål innefattar att 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 är 
förutsättningar för ett demokratiskt samhälle. Vi 
tror att varje enskilt barn har kraft till förändring 
om det ges de rätta verktygen. Varje generation 
som 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 förutsätt- ningar för utkrävande av 
ansvar gentemot be-slutsfattare. WCP kan sägas 
fungera som en livslång ”immunisering” för 
deltagande barn, som även när de blir vuxna 
fortsätter att stå upp för en kultur av fred och 
tolerans och till utvecklingen av ett demokratiskt 
och inkluderande samhälle. 

40,6 miljoner barn har hittills deltagit i World’s 
Children’s Prize-programmet, som riktar sig till 
barn mellan 10-18 år. En majoritet är utsatta 
barn i fattiga miljöer, som innan de deltog i 
WCP-pro- grammet inte visste att de hade 
rättigheter. 

Tusentals barn har utbildats till barnrätts-
ambassadörer, som hjälper andra barn att starta 
barnrättsklubbar i deltagande skolor. WCP ger 
barnen en plattform för att kunna framföra krav 
på förändring vad gäller respekten av barnets  
rättigheter. Det årliga programmet genomförs 
med hjälp av tiotusentals lärare. Sedan år 2000 
har mer än en halv miljon lärare genom WCP- 
programmet utbildats om barnets rättigheter och 
demokrati, och fått metoder för att arbeta med 
dessa i undervisningen. 

I Sverige är WCP det största kontinuerliga ut-
bildningsprogrammet för barnets rättigheter 
och demokrati. Årligen utbildas ca 30 000 barn i 
skolor över hela Sverige för tolerans,  empati och 
engagemang för barnets och mänskliga rättig-
heter. Programmet verkar även som en kraft 
mot rasism och främlingsfientlighet, och 
våldsbejakande extremism. Sedan starten år 
2000 har mer än 615 000 elever i Sverige delta-
git. 

2. Organisation och samarbete
WCP-programmet drivs av Stiftelsen World’s 
Children’s Prize Foundation (WCPF), grundat i 
Sverige, med säte i Mariefred. WCPF är parti- 
politiskt och religiöst obunden, har 90-konto och 
är medlem i FRII samt är godkänd av Givargui- 
den. Vår programidé bygger på ett effektivt sam- 
arbete och samordning med andra aktörer i våra 
programländer och med skolor i Sverige. Utan ett 
sådant samarbete skulle inte programmet kunna 
existera. Programmet är efterfrågestyrt och de 
samarbetspartners som idag deltar i programmets 
genomförande har proaktivt kontaktat WCPF 
med önskan om att delta. 

World’s Children’s Prize stöds av 70 457 Glo-
bal Friend-skolor i 116 länder och av 778 orga-
nisationer runt om i världen, varav de flesta är 
enskilda organisationer från det lokala civila 
samhället. En del av dessa genomför själva pro- 
grammet i samarbete med tiotusentals lärare 
årligen världen över. Dessa inkluderar WCPFs 
partnerorganisationer globalt som samordnar 
implementering av programmet med skolor, nät- 
verk och barngrupper i deras respektive länder, 
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samt skolor, barn, och individer som arbetar själv- 
ständigt med programmet genom det material 
som finns tillgängligt på SCPF:s webbsida eller 
som kan beställas från WCPF. Dessutom stöds 
WCPF av ett stort antal civilsamhällsorganisatio- 
ner, institutioner, nationella utbildnings- depar-
tement och av multilaterala organisationer som 
UNESCO och UNICEF. 

 
Effektiv medierapportering når årligen hundrata- 
let miljoner människor världen över kring WCP- 
programmet, barnets rättigheter och om demo- 
krati. På så vis får programmet effekter utöver de 
direkta målgrupperna genom att medvetande- 
göra allmänhet kring barnkonventionen, kränk- 

ningar av barnets rättigheter samt om global håll- 
bar utveckling. 

 
Bland andra sex nobelpristagare och tre globala 
legendarer har ställt sig bakom World’s Children’s 
Prize som beskyddare; programmets Hedersvux-
envänner. Beskyddarna är förebilder och inspiratö-
rer för alla de barn som deltar i WCP-programmet. 
Till beskyddarna hör: den bortgångne Nelson 
Mandela, Malala Yousafzai, Xanana Gusmão, 
HM Drottning Silvia, Sveriges statsminister  
Stefan Löfven, samt medlemmarna i The Elders, 
Graça Machel och Desmond Tutu. (Se 
www.worldschildrensprize.org för hela listan). 

 
 

WCPF:s samarbetspartners och organisatoriska sammanhang 
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Barn från minoritetsbefolkningar i Burma nås av WCPF. Global Vote-dag på Snättringeskolan i Huddinge utanför Stockholm. 

WCPF drivs av ett kansli med sex anställda, 10-
talet medarbetare på konsultbasis samt 15-talet 
extra personal under den årliga WCP- veckan. I 
styrelsen för World’s Children’s Prize Foundation 
ingår bland andra: 

• Ordförande Arne Karlsson (tidigare
VD/ordförande i Ratos) är även ordförande i Bon-
nier Holding, Einar Mattsson, Ecolean, styrelse-
leda- mot i AP Möller-Maersk och Bonnier AB,
samt ledamot av Aktiemarknadsnämnden. Arne
Karlsson är ordförande i Kollegiet för Svensk bo-
lagsstyrning som förvaltar och administrerar den
svenska koden för bolagsstyrning i syfte att
främja en god förvaltning av börsnoterade bolag i
Sverige. Kollegiet främjar också god sed på den
svenska aktiemarknaden. Han är också ordfö-
rande i SNS Förtroenderåd.

• Vice ordförande Trond Waage är en globalt er-
känd barnrättsexpert och har arbetat i många år
som rådgivare i barnrättsfrågor till flera län-
ders regeringar och internationella institutioner.
Han är internationell expert i Europarådet gäl-
lande Citizenship and Human Rights Education.
Trond har varit barnombudsman i Norge i åtta
år, initierade ”the European Network of Om-
budspersons for Children” (ENOC), samt var
drivande i att skapa Barnom- budsmän i 20 länder
i Europa.

• WCPF:s CEO och grundare Magnus Bergmar,
som har drivit World’s Children’s Prize utveck- 
ling till en global rörelse. Magnus har nära 40 års

erfarenhet som kommunikationsstrateg och producent 
av kommunikationsprojekt om barnets rättigheter och 
andra globala frågor, med mycket omfattande sprid-
ning. Hans filmer om apartheid och barnslaveri har vi-
sats i TV i över 80 länder. Bland de utmärkelser han har 
erhållit ingår Humanpriset (Banco Fonder), Kunskaps-
priset (NationalEncyklopedin), Tidskriftsakademins 
Stora Pris, CMS Mahatma Gandhi Award och Kung-
liga Sällskapet Pro Patrias guldmedalj. 

3. Strategi och metod
WCPF 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 orsa- 
ker kan man välja att arbeta på olika nivåer. Andra ak-
törer väljer exempelvis att arbeta på politisk eller ju-
ridisk nivå för att bekämpa kränk- ningar mot barnets 
rättigheter. Att förändra ett samhälle tar tid och krä-
ver åtgärder på flera nivåer, och därför behövs kom-
pletterande 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. Viljan och kraven på för-
ändring måste växa fram hos individen och gruppen 
lokalt, för att sedan utgöra en kritisk massa i samhäll 
et och bidra till ett  dynamiskt  civilsamhälle. 
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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. Nedan 
presenteras en mycket förenk- lad problemanalys 
som ligger till grund för programmets fokusom-
råden: 

 
Genom att stärka barnets kunskap, kapacitet, 
egenvärde och inre drivkraft skapas möjligheter 
för nya generationer att driva utvecklingen 
framåt. Varje generation som stärkts i sin kunskap 
om sina rättigheter och fått 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. 

3.1. WCP-Programmets utformning 
och metodik 
 
WCP-programmet är efterfrågestyrt och öppet 
för alla skolor, grupper och organisationer som 
vill engagera sig för barns rättigheter, hållbar 
utveckling och demokratiska värden. Program- 
met är ett massprogram som samtidigt är utfor- 
mat för att enkelt kunna anpassas efter lokala för- 
utsättningar och behov. 
 
Barnens aktiva deltagande utgör en viktig del i 
programmets planering, genomförande och upp- 
följning; de ”upplever” andra barns verklighet 
och komplexiteten i globala frågor genom det 
interaktiva pedagogiska materialet och metoder-
na, de planerar och genomför egna press- konfe-
renser och demokratiska val och de för dialog 
med media och lokala beslutsfattare samt deltar i 
utvärderingar och återrapporterar resultat. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Observera att figuren inte är heltäckande, utan endast ger exempel på de bakomliggande problemen och de konsekven-
ser som ligger inom WCP-programmets fokusområden. 
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Flickor och pojkar utbildas genom WCP-programmet till barnrättsambassadörer som utbildar andra barn om barnets rättigheter, som här i Kamerun 

En högkvalitativ upplevelsetidning för barn, Glo-
ben, är grundbulten i det pedagogiska materialet 
och utgör en förutsättning för programmets ge-
nomförande och karaktär som ett upplevelse-
baserat storytellingprojekt. 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 engage-
mang för och i barnets rättigheter och hållbar ut-
veckling. Merparten av det pedagogiska materi-
alet, inklusive tidning, lärarhandledning, webb 
och filmer – görs på minst åtta (vissa år upp till 
13) språk, och används av barn i Sverige och jor-
den runt.

WCPF erbjuder fortbildning, lärarhandledning 
och pedagogiskt material för att stärka metod- 
kunskaperna för skolor och lärare. Det peda-
gogiska material som programmet tillhan- 

dahåller är av hög kvalitet och är utformat av 
specialister inom barnets rättigheter, inter-
aktiv pedagogik, kommunikation och 
utvecklingsfrågor. Materialet uppdateras årsvis i 
linje med aktuella tematiska frågor, dokumentat-
ionsresor, erhållna erfarenheter, utvärderingar 
och återkoppling från deltagande barn och lärare 
i enlighet med WCPF:s rapporterings- och utvär-
deringssystem. 

Barn från hela världen får en röst när deras berät-
telser och tankar publiceras och sprids genom 
Globen och andra kanaler och plattformar. 
WCPF uppmuntrar även direkt och aktiv dialog 
med och mellan barn genom sociala medier. 
Barns delaktighet och inflytande är även en inte-
grerad del av WCPF:s planerings- och utvärde-
ringssystem. Barnens erfarenheter och syn-
punkter tas därmed till vara i utformandet av allt 
pedagogiskt material. 
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4. Kapacitet och resurser för 
måluppfyllelse 
World’s Children’s Prize-programmet har ge-
nomförts sedan år 2000. Erfarenhet, utvärdering 
och löpande utveckling av programmet har under 
åren vuxit till en gedigen resursbank av kunskap 
och metodkunnande för kvalitativt och effektivt 
genomförande. Kanslipersonal och kontraktsba-
serad expertis speglar tillsammans en bred erfa-
renhetsprofil och kompetens inom relevanta om-
råden. Verksamheten bygger på effektiv samord-
ning och tillvaratagande av komparativa fördelar. 

 
Personella resurser: 
- Personal (kansli). 
- Expertis (journalister, experter inom barnrätts- 
frågor, utvecklingsfrågor, kommunikation, meto- 
dologi, utvärdering och pedagogik). 
- Projektanställda, i samband med särskilda akti- 
viteter, som exempelvis den årliga WCP-veckan 
som avslutas med en ceremoni på Gripsholms 
slott i Mariefred. 
- Fokalpunkter och samordningsansvariga i pro- 
gramländer, oftast knutna till gräsrotsorganisa- 
tioner inom det civila samhället; med legitimitet, 
förankring och kunskap kring målgrupper, lo-
kala/nationella förhållanden och villkor. 
- Frivilliga, i Sverige och i programländer. 

 
Övriga resurser och styrkor som bidrar till 
måluppfyllelse är exempelvis: 
- Beprövad unik metodik som bygger på 
upplevelse och deltagande. 
- Långsiktighet och hållbarhet. 
- Inkluderande arbetssätt och lokalt ägarskap. 
- Vilja och engagemang hos målgruppen som 
bygger på efterfrågan, relevans och behov. 
- Lokal kännedom och legitimitet bland mål- 
grupperna, genom lokala aktörer och samarbets- 
partners. 
- Externt stöd av respekterade beskyddare (se 
avsnitt 3). 
- Nätverk och strategier för god spridning och 
kommunikation om programmet genom medier i 
Sverige och globalt. 

Finansiella resurser: 
- Förmånstagare med stöd från Svenska Post-
kod- lotteriet. 
 
 
 

- Sidas Informations- och Kommunikations- 
anslag i Sverige, genom Forum Syd. 
- Anslag från HM Drottning Silvias Stiftelse 
Care About the Children (CATCH). 
- Stöd från filantroper och fonder. 
- Ett samarbete med Rotary har inletts i Sverige och 

i Sydafrika. 
- Med stöd från Svenska Postkodlotteriet genomförs 

s.k. specialprojekt i samarbete med Håll Sverige 
Rent och Sveriges Olympiska Kommitté. 

- Företagsstöd och företagssamarbeten. 
- Stöd från enskilda individer. 
- Etablerat World’s Children’s Prize USA med 
501C3-status, vilket ger förutsättningar för att 
kunna erhålla skattefria donationer i USA. 
- Registrerat som Foreign PBO (Public Benefit 
Organisation) i Sydafrika, vilket ger möjlighet till 
skattefria donationer i landet. 

 
5. Hur WCPF mäter resultat 
WCP-programmet bygger på en effektiv mål- och 
resultatstyrning, där hela verksamhetscykeln syf-
tar till att säkra så goda resultat som möjligt på 
både kort- och lång sikt. WCP-programmets re-
sultat och effekter mäts på olika nivåer. På pro-
jektnivå identifieras konkreta kvalitativa resultat 
genom den rapportering och de utvärderingar 
och de enkätsvar som inkommer från aktiva 
barn, lärare, skolor, organisationer och myndig-
heter som deltar i programmet. 

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

 
5.1. Utvärderingsmetodik och verktyg: 

 
1. Enkäter till 
- barn 
- lärare/rektorer 
- Fokalpunkter och samarbetsorganisationer 

 
2. Intervjuer med: 
- barn 
- lärare/rektorer 
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- Fokalpunkter  och samarbetsorganisationer 
- Föräldrar och syskon (vissa länder) 
- Informella ledare; traditionella-/religiösa ledare 
(vissa länder) 

 
3. Upplevelseberättelser och vittnesmål från barn. 
5. Statistik och analys genom digital enkät i 
Sverige. 
6. Direkt dialog och återkoppling från partner- 
organisationer globalt. 
7. Dokumentationsresor till programländer. 
8. Audiovisuell dokumentation av program- 
implementering 

 
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 resul- 
tatmatriser för programmet i Sverige, respektive 
globalt. 

 
Gällande kvantitativa resultat mäter WCPF mål- 
uppfyllelse i nyckeltal som exempelvis antalet 
barn i en viss målgrupp som deltagit aktivt i 
programmet, eller antalet barn som genomfört 
egna presskonferenser eller röstat i världsom- 
röstningen Global Vote. Dessa kvantitativa data 
kompletteras sedan med mätningar som uppvisar 
kvalitativ förändring hos den deltagande mål- 
gruppen (genom barns och lärares egna berättel-
ser och vittnesmål, intervjuer, enkäter etc.) ex-
empelvis 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. 

 
WCPF utvecklar ständigt programmets ut-
värderingsrutiner och arbetar löpande med att 
kvalitetssäkra, systematisera, analysera och 
exemplifiera både direkta resultat och mer lång- 
siktig 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 lös- 
ningar och alternativa mätmetoder. Därför 

arbetar WCPF på olika nivåer med att utvärdera 
och mäta kvalitativ måluppfyllelse. Mer traditio- 
nella metoder (enkäter, intervjuer etc.) komplet- 
teras med storytelling-metodik; barns egna be-
rättelser 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. 

 
5.3. 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 värde 
och sina egna rättigheter – desto fler barn växer 
upp till medvetna förändrare som kan driva sitt 
samhälle i demokratisk och fredlig riktning. 
Programmet är efterfrågestyrt och öppet för alla 
skolor, grupper och organisationer som vill enga- 
gera sig för barns rättigheter och för demokra- 
tiska värden. Det är, som tidigare nämnts, ett 
massprogram som samtidigt är utformat för att 
kunna anpassas efter lokala förutsättningar och 
behov. Det har således en mycket stor spridnings- 
potential i Sverige och i världen. 

 
Siffor kring deltagande speglar inte i sig föränd-
ring i effektbemärkelse, men vi menar att räck-
vidden är av betydelse och ett villkor för pro- 
grammets potential att skapa förutsättningar för 
djupare förändring i ett samhälle på längre sikt. 
Ca 70 000 skolor med mer än 34 miljoner elever i 
116 länder har hittills anmält sitt stöd till World’s 
Children’s Prize som så kallade Global Friend- 
skolor, varav 1 759 i Sverige. (Se tabell sid.9) 

 
Gällande kvantitativa resultat mäter WCPF 
måluppfyllelse i nyckeltal som exempelvis antalet 
barn i en viss målgrupp som deltagit aktivt i pro- 
grammet, eller antalet barn som genomfört egna 
presskonferenser eller röstat i världs- omröstning-
en Global Vote. Kvantitativa data kompletteras 
med mätningar som uppvisar kvalitativ föränd-
ring hos målgruppen (genom barns och lärares 
egna berättelser och vittnesmål, 
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World’s Children’s Prize Global Friend-skolor i världen 
Land	 Antal	

Sydafrika	 25	864	

Indien	 8	756	

Demokratiska	Republiken	Congo	 5	048	

Thailand	 4	450	

Ghana	 4	428	

Nigeria	 3	805	

Kenya	 3	130	

Cote	d'Ivoire	 2	593	

Sverige	 1	784	

Guinea-Bissau	 1	559	

Brasilien	 1	465	

Zimbabwe	 1	299	

Moçambique	 974	

Pakistan	 918	

Senegal	 888	

Guinea	 492	

Filippinerna	 454	

Benin	 349	

Mexico	 297	

Burkina	Faso	 233	

Övriga	länder	 1671	

Totalt	 70	457	
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intervjuer, enkäter etc.) exempelvis gällande ökad 
kunskap kring de egna rättigheterna, ökad kän-
nedom om demokratiska värden och demokra-
tisk utövning, ökad förmåga och tillit till sig 
själva och möjligheten att göra sin röst hörd. 

WCPF utvecklar ständigt programmets utvärde- 
ringsrutiner och arbetar löpande med att kvali-
tetssäkra, systematisera, analysera och exempli-
fiera både direkta resultat och mer långsiktig 
effekt i vår planering och utvärdering. 
Eftersom programmets målsättningar inbegriper 
svårmätbara kvalitativa målsättningar kring atti- 
tyd- och kultur förändringar 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  kun-
skap. Barnens upplevelse av förändring kom-
pletteras med lärares och andra vuxnas bedöm-
ning av hur barnen och  deras  kunskapsnivå  ut-
vecklats genom programmet. 

Sedan starten år 2000 har totalt minst 40 577 
653 barn i världen deltagit i det årliga WCP-
programmet. Som mest har 7,1 miljoner barn 
runtom i världen deltagit i den demokratiska 
världsomröstningen Global Vote under ett år. I 
Sverige har fler än 615 000 barn deltagit i WCP 
totalt sedan 2000 (och fått sina röster i Global 
Vote registrerade i tid). I WCP-programmet 
2017 röstade totalt  2 208 115 barn i världsom-
röstningen Global Vote med deltagande barn 
från många länder.  

I Sverige är WCP-programmet det största årligen 
återkommande utbildningsprogram som utbildar 
och engagerar barn i frågor kring deras rättig- 
heter, demokrati och global hållbar utveckling. 
Årligen involveras omkring 30 000 barn i åldrarna 
10-17 år i Sverige, främst genom skolan. Dessu-
tom nås drygt 2 000 lärare, samt föräldrar och 
syskon, allmänhet och medier. 

Sedan starten har 51 barnrättshjältar utsetts 
till pristagare och blivit förebilder och inspira-
törer för barn i  hela världen. Prispengarna har 
hjälpt dem och deras organisationer att ge tio-
tusentals utsatta barn ett bättre liv, hittills ge-
nom 66 projekt  i 35 länder. 

WCPF arbetar för att nå ut så brett som möjligt 
via såväl traditionella medier som i digitala kana- 
ler såsom webb och sociala medier. WCPF:s stora 
räckvidd via medierna har stor betydelse för möj-
ligheten att nå allmänhet och bredare målgrupper 
kring frågor om barnets rättigheter, hållbar ut-
veckling och demokratiska värden. WCPF arbe-
tar strategiskt och flexibelt för att öka kunskaper-
na även hos dessa sekundära målgrupper genom 
en genomtänkt medie- och kommunikationsstra-
tegi och når på så vis miljontals människor världen 
varje år. WCPF bidrar till att lyfta barnets rättig-
heter på den politiska agendan och till att skapa 
dialog och debatt, även i samhällen och sam-
manhang där barnets rättigheter är mycket ef-
tersatta. (I Sverige bidrar programmet på så vis 
till landets fullgörande av sitt informa- tionsåta-
gande enligt § 42 i Barnkonventionen.) 

De lokala barnens deltagande i WCP- programmet 
är en förutsättning för det stora intresset i lokala 
medier i Sverige samt i lokala och nationella medier 
globalt. Tre pressmeddelanden, vardera i ett 25-tal 
svenska versioner anpassade efter de olika kommu-
ner där WCP- programmet genomförs i skolor, samt 
vardera i ett 50-tal globala, lokalt anpassade vers-
ioner på fyra språk, distribueras årligen av WCPF:s 
kansli. De globala pressmeddelandena anpassas 
efter varifrån jurybarn, barnrättshjältar och delta-
gande barn finns, och översätts till ytterligare språk 
lokalt, av våra samarbetspartners. TT, AP och 
AFP, med flera nyhetsbyråer, rapporterar årligen 
globalt om WCP. Barnledda presskonferenser, så 
kallade World’s Children’s Press Conference, där 
bara barn får uttala sig och intervjuas om sina rät-
tigheter och om pristagarnas arbete för barnets 
rättigheter, genomförs samtidigt i många länder. 
Barnens presskonferenser genomfördes under 2017 i 
30-talet länder.



WCPF arbetar strategiskt för att nå ut så brett som 
möjligt i print och digitala medier. Via stiftelsens 
flerspråkiga webbplats worldschildrensprize.org 
görs WCP-programmets innehåll tillgängligt för 
målgrupperna och för allmänheten. World’s Child-
ren’s Prize Foundation finns även på Facebook, 
YouTube, Flickr, Instagram och Twitter där mest 
fokus läggs på att uppdatera Facebook och 
Youtube. 

Över 90 procent av deltagande skolor globalt be-
räknas att sakna internetuppkoppling och arbetar 
enbart med det tryckta materialet. Webbsidan är på 
motsvarande sätt upplagd så att de som inte har 
tillgång till det tryckta materialet där har tillgång 
till allt som behövs för att delta i WCP-
programmet. Majoriteten av våra webbanvändare är 
barn och lärare på WCP-aktiva skolor. De flesta 
besöken görs från skolor där många användare de-
lar ett eller ett fåtal så kallade ip-nummer. Det kan 
göra att tiotals, ibland hundratals besökare från en 
skola kan komma att räknas som en enda unik be-
sökare. 

Under 2017 hade worldschildrensprize.org enligt 
statistiktjänsten Awstats totalt 275 399 unika besö-
kare, att jämföra med 211 660 unika besökare 2016. 
I början av 2017 hade 144,837 personer gillat 
WCPs Facebook-sida. Den största räckvidden för 
en enskild post var 174 626 personer, med 5 180 
likes, kommentarer och delningar. Den mest sedda 
videon uppladdad på Facebook nådde 8 163 perso-
ner. Youtubekanalen @worldschildrensprize hade 
under 2017 46 427 visningar, en ökning med cirka 
30 procent jämfört med 2016.  

2017 distribuerade WCPF:s kansli tre pressmed-
delanden i ett 25-tal versioner på svenska, anpas-
sade efter de olika kommuner och mediaområden 
där WCP-programmet genomförs i skolor. Press-
meddelandena avsåg utgången av Global Vote, 
presentationen av de tre nya barnrättshjältarna för 
WCP 2018 samt lanseringen av specialprojektet 
Child Rights & No Litter Generation. Motsvarande 
pressmeddelanden distribuerades även i 50-talet 
globala, lokalt anpassade versioner på fyra språk. 
De globala pressmeddelandena anpassas efter vari-
från jurybarn, barnrättshjältar och deltagande barn 
kommer. De översätts sedan även till ytterligare 
språk lokalt, där våra fokalpunkter hjälper till att 

sprida pressmeddelandet. Mest uppmärksamhet i 
medierna skapades i samband med WCP-veckan i 
april, i både Sverige och internationella medier. Från 
rapportering genom åtta olika radiostationer i Gui-
nea-Bissau till direktsändning i Sveriges Radios 
Studio Ett från presskonferensen. Intresset var 
mycket stort för barnens lokala presskonferenser 
(World’s Children’s Press Conferences) vilka ledde 
till många och omfattande inslag i TV, radio och 
printmedier, liksom snurr på sociala medier. Enbart 
de printpubliceringar i Sverige som samlades in av 
vår pressklippsservice nådde drygt tolv miljoner 
läsare, till ett annonsvärde av 2 252 982 kronor. Då 
ingick inte publiceringar bakom betalväggar.  
Även WCP-arbetet med att utbilda WCP-
barnrättsambassadörer i svaga stater fick bra medie-
täckning hela året, då WCP:s focal points i bland 
annat DR Congo, Sydafrika och Zimbabwe bjuder in 
radio, TV och tidningar till utbildningarna.
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6. Resultat och effekter
Med grund i våra utvärderingsresultat, enkäter 
och intervjuer med barn i Sverige, och i 11 sam- 
arbetsländer, kan följande mätbara resultat hos 
målgrupperna rapporteras i korthet: (Se för- 
djupad resultatbeskrivning, statistik och exempel 
nedan). 
- Ökade kunskaper hos deltagande barn om bar- 
nets rättigheter, barnkonventionen, demokrati
och demokratiska processer och hållbar utveck- 
ling.
- Ökad självkänsla, framtidstro och självtillit hos
barn och kraft till att själva agera för kunskaps- 
spridning och förändring.
Barn från utvecklingsländer har genom pro-
grammet fått en plattform för att göra sina rös-
ter hörda och att utkräva sina rättigheter gent- 
emot media, lärare, föräldrar, lokala politiker 
och allmänhet. 
- Barn har fått ökad vilja att hjälpa andra
barn, känner ökad empati, tolerans och för-
ståelse för barn från andra länder, kulturer
och etnisk tillhörighet.
- Barn och lärare har fått ökad kunskap om
andra länder, globala utvecklingsfrågor och
hållbar utveckling.
- Lärare och skolledare har fått ökad kunskap

och metodologisk kapacitet i arbetet med barn-
konventionen, barnets rättigheter, demokrati och 
globala utvecklingsfrågor. 
- Lärare i samarbetsländer har ändrat både för- 
hållningssätt och praktik i sin undervisning;
t.ex. har många lärare slutat använda fysisk
bestraffning i klassrummet.
- Barnrättshjältarna och deras organisationers
kamp för barnets rättigheter har genom pro-
grammet skapat ökad kunskap och förståelse
kring det civila samhällets roll för utveckling och
demokrati, samt har bidragit till inspiration,
hopp och förändringsvilja hos deltagande barn.
- Mycket utsatta barn har fått bl.a. skolgång,
rättshjälp och rehabilitering och härmed
möjligheter till ett bättre liv genom barnrätts- 
hjältarna och deras organisationer.
- Samarbetsorganisationer och fokalpunkter har
stärkts i kunskap om barnets rättigheter och i
metodologisk kapacitet att planera och driva
arbete för barnets rättigheter i sina länder.
- Allmänhet och andra sekundära målgrupper
som kommit i kontakt med programmet (föräl- 
drar, skolledning, lokala beslutsfattare, enskilda
organisationer, lokala institutioner, journalister)
fått ökad medvetenhet om barnets rättigheter,
allas lika värde och om demokratiska värden.

Barn deltar i WCP-programmet och lär sig om sina rättigheter i Elfenbenskusten. 
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6.1. Resultat och effekter globalt 

Detta avsnitt presenterar de resultat som pro-
grammet uppvisar på både kortare och längre 
sikt. Tanken är inte att vara heltäckande utan 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 bar-
nets och individens egen röst, varför vi förutom 
mätningar och statistik även redovisar resultat 
genom citat och vittnesmål. 

Programmet har under programperioden upp- 
nått definierade målsättningar och förväntade 
effekter. Omfattande utvärderingar, intervjuer 
och enkätundersökningar har genomförts med 
barn, lärare och med WCPFs fokalpunkter på 
genomförande partnerorganisationer i elva 
samarbetsländer (Zimbabwe, Demokratiska 
Republiken Kongo (DRC), Guinea Bissau, 
Burma/Myanmar, Burundi, Benin, Moçambi-
que, Ghana, Nepal, Sydafrika och Republiken 
Kongo/Brazzaville.) 

Utvärderingarna täcker in barnens egen syn och 
uppfattning kring problem och villkor sitt liv och 
i sitt samhälle. Härmed blir barnens röster och 
tankar en del av WCPFs problemanalys. Ut- 
värderingarna adresserar vidare vad barnen hade 
för kunskap innan de kom i kontakt med WCP 
programmet, och vad de fått för kunskap och för 
kapacitet efter att de deltagit i programmet. 

“The children are thrilled about the pro-
gramme because it’s a programme for children 
by children and it gives them space and oppor-
tunity to talk about issues that affect them as 
far as rights are concerned without barriers.” 
Ekenia Chifamba, WCPF fokalpunkt, Zimbabwe 

6.1.1. Barn globalt 

Barn från elva av våra samarbetsländer (Zim-
babwe, Demokratiska Republiken Kongo 
(DRC), Burma/Myanmar, Pakistan, 
Moçambique, Ghana, Nepal och Republiken 
Kongo/Brazzaville.)  har deltagit i en kvalitativ 
enkät kring WCP-programmet och dess påver-
kan i deras liv. 74 % av de deltagande barnen är 
mellan 12-16 år. Av de barn som deltagit var en 
knapp majoritet flickor (54%).  

”World’s Children’s Prize-programmet är viktigt i 
mitt land och i min skola, där elevernas rättigheter 
inte respekteras. Genom WCP kan vi få våra rättig-
heter. Jag trodde att flickorna måste göra allt hus-
hållsarbete tills WCP hjälpte mig att förstå att vi 
behöver hjälpa våra systrar och mammor. Viktigast 
är att få föräldrarna att läsa Globen och förstå att 
de ska tillåta flickorna att ta hand om sina liv, för 
världen är modern.” 
Henok, 17 år, Guinea 

Deltagande barn om sin kunskap innan de deltog i 
WCP-programmet 
Våra enkätsammanställningar visar att medveten-
het och kunskap om de mänskliga rättigheterna, 
särskilt barnets rättigheter, i allmänhet är mycket 
låg bland de deltangande barnen innan de deltagit i 
WCP-programmet. Till exempel så framgår det av 
WCPFs enkät genomförd med barn i DR Kongo, 
att 60 procent av barnen innan deltagandet i WCP-
WCP-programmet inte visste att flickor och pojkar 
har lika rättigheter, och att 25 procent endast hade 
mycket begränsad kunskap. 47 procent av barnen 
hade ingen kunskap alls om barnets rättigheter, 
och 42 procent hade en mycket begränsad kun-
skap. Dessutom, hade bara 25 procent av barnen 
viss kunskap om demokrati och demokratiska 
rättigheter, och 45 procent ingen kunskap alls om 
demokrati innan deltagandet i WCP-
programmet.  

"This program is good for us children because be-
fore we did not know when, where or how our 
rights are being violated, now that we are in-
formed we feel empowered to make formal reports 
when violations of rights are being done for the 
positive development of our generation".   
Shamiso 14, Glenview, Zimbabwe 

Deltagande barn om sin kunskap efter att de del-
tagit i WCP-programmet 

Resultatanalysen efter genomfört program vittnar 
om kraftfulla förändringar. Deltagande barn upp-
ger att de genom WCP-programmet fått kunskap 
om sina rättigheter, om demokrati och om flickors 
och pojkars lika värde och rättigheter. Barnen 
uppger även förändring i attityd och kapacitet; 
t.ex. att de genom programmet fått ökat hopp inför
framtiden, känner sig modigare som personer,
vågar uttrycka sina tankar och åsikter och att de
känner sig inspirerade till att verka för barnets
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rättigheter i sitt samhälle och i sitt land – även i 
framtiden. Globalt vittnar deltagande barn även 
om följande förändring. Samtliga svarsfrekven-
ser i nedan resultat ligger mellan 85–95 %. 

Efter att ha deltagit i WCP-programmet: 
- Har jag lärt mig att barnets rättigheter existe-

rar
- Har jag lärt mig att barnets rättigheter ska

respekteras
- Vet jag mer om mina egna rättigheter
- Har jag lärt mig att alla barn har lika

rättigheter, oavsett var de kommer ifrån, de-
ras religion eller om de är rika eller fattiga.

- Har jag lärt mig vad demokrati är och hur
den kan användas.

- Har jag lärt mig att jag har rätt att öppet ut-
trycka mina tankar och idéer.

- Har jag lärt mig att det är fel när en vuxen
slår barn.

- Vet jag att flickor och pojkar har lika
rättigheter.

- Vet jag att jag har rätt att bli skyddad från
våld och sexuellt utnyttjande. 

Förändringar i barnens liv 

Ökad kunskap, kapacitet och mod att ut-
trycka sina tankar, erfarenheter och att ställa 
krav på vuxenvärlden har även gett konkreta 
förändringar i barnens liv. Exempelvis uttryck-
er   87 % av barnen som deltagit i WCP:s en-
kätundersökning i Zimbabwe  att deras för-
äldrar, efter att de fått kunskap om barnets rät-
tigheter och om flickors och pojkars lika rät-
tigheter genom programmet, nu behandlar 
dem med större respekt.87 % av de deltagande 
barnen i Zimbabwe vittnar om att deras föräld-
rar nu lyssnar mer på vad de har att säga, 91%  
uppger att de talar med sina föräldrar om det 
som de lär sig genom WCP- programmet, 
87% att föräldrarna nu har större kunskap om 
barnets rättigheter och demokrati och 91% att 
föräldrarna nu vet mer om flickors och poj-
kars lika rättigheter.  

De deltagande barnen i Zimbabwe uppger även i 
enkätsvar att andra vuxna i deras skola eller 
samhälle, efter att de kommit i kontakt med 
WCP-programmet nu: vet mer om barnets rät-
tigheter (92%), respekterar barnets rättigheter 
bättre (79%), och nu vet att det är fel att slå ett 
barn (83%).  

Förändringarna ligger därmed  inte  bara inom 
individen, utan påverkar familjer, grupper och 
samhället i stort. Detta visar på programmets 
kraft att driva långsiktig förändring och utveckl-
ing på en lokal, regional och i förlängningen 
nationell nivå i deltagande länder.  

Barnen berättar också fritt: 

”WCP är Min Frihet och Mitt Visum att slippa 
bli bortgift. Efter att jag berättat om WCP för 
min familj och min by sa min mamma till min 
pappa att låta mig gå kvar i skolan och inte bli 
bortgift.” 
Houlimata, 13 år, Toufndé Gandé-skolan, Senegal 

”Sedan jag nåddes av WCP har det hjälpt mig 
mycket som muslimsk flicka och även andra flick-
or i skolan. Jag är WCPbarnrättsambassadör på 
min skola och utbildar medlemmarna i vår WCP-
barnrättsklubb, där de flesta är flickor, i våra rät-
tigheter….. Jag rekommenderar att alla barn i 
alla skolor i Ghana får ett eget ex av Globen, spe-
ciellt på landsbygden där vare sig barnets rättig-
heter eller flickor respekteras.” 
Bariksu, 15 år, Gomoa Buduburam Junior High School, 
Ghana 

”Genom World’s Children’s Prize har jag lärt 
mig att alla barn har rätt att gå i skolan. Det 
visste jag inte förut. Här är det många barn som 
inte går i skolan eftersom familjerna är fattiga och 
inte har råd.” 
Saw Htoe Kay Wah, 12, Burma 

 6.1.2 Lärare globalt 

Även lärare globalt rapporterar att de fått ökad kun-
skap om barnets rättigheter, demokrati och om 
flickors och pojkars lika rättigheter, men även att de 
genom programmet fått ökad kapacitet och metodo-
logisk kunskap att bedriva rättighetsbaserad 
undervisning. Som en del av dessa resultat vittnar 
lärare även om konkret beteendeförändring; t.ex. att 
de nu lyssnar på elevernas åsikter, respekterar 
flickors lika rättigheter och att de slutat använda 
aga i klassrummen.  

“I used to beat the children when the child did 
not do what the teacher wanted/…/ I have learned 
that beating is not a solution, it makes the child 
more rebellious and creates psychological trau-



ma. I would like to thank you and say that from 
today there has been a change in me.” 
Sonia Melita, Lärare, Boquisso, Matola District, 
Moçambique 

Programmet får mycket goda omdömen av delta- 
gande lärare i våra samarbetsländer, där hela 99 
% ger programmet betyget ”Mycket bra” (75 %) 
eller ”Bra” (24 %), och likaså programmets 
material (Globen) får goda betyg av lärarna; 
”Mycket bra” 66 % och ”Bra” 33 %. 

“Teachers involved in the program showed 
great commitment and active involvement in 
planning and organizing their students 
throughout the trainings and voting pro-
cess…We had other stakeholders coming in to 
support us in areas of their specialties which 
made the training sessions more pronounced 
in terms of depth.” 
Ekenia Chifamba, WCPF fokalpunkt, Zimbabwe. 

På frågan om vilken förändring lärarna kan se 
hos de barn som deltagit i programmet på deras 
skola, vittnar lärarna om stor påverkan. I DRC 
rapporterar exemelvis deltagande lärare att de ser 
ökade förutsättningar för hållbara resultat och en 
positiv utveckling även i framtiden; att barnen nu 
är mer rustade till att respektera andra människors 
åsikter och skillnader (89 %), att barnen är rustade 
att ta del i ett demokratiskt samhälle (77 %), att 
barnen är rustade till att respektera alla 
människors lika värde oavsett etnicitet, religion 
eller om de är rika eller fattiga (78 %). I ett land 
där barn och vuxna drabbats hårt under decennier 
av våld och väpnad konflikt, är dessa resultat av 
unik betydelse för möjligheten att skapa en hållbar 
utveckling för fred, tolerans, demokrati och re-
spekt för mänskliga rättigheter. 

Även i våra övriga sambarbetsländer visar 
våra globala utvärderingar att deltagande lä-
rare ser programmet som en katalysator för 
förändring på lång sikt. Några exempel i 
enkätsvar från lärare i Zimbabwe 2017: 

”After learning about children's rights many chil-
dren and parents have changed their attitudes. 
Through this program children have been motivated 
to stand up for their rights.” 

”Most children said "We want to be child rights am-

bassadors even as adults after finishing school, this is 
a great program." 

”Children can now stand up for the protection of their 
own rights and in our school. which is a positive be-
havious change.” 

”I have gained the knowledge of treating boys and 
girls equally in the class as a way to respect their 
rights as children.” 

6.3 Fokalpunkter och samar-
betsorganisationer 

World’s Children’s Prize-programmet imple-
menteras i 25-talet länder genom partnerorga-
nisationer och våra kontaktpersoner; s.k. fo-
kalpunkter. De flesta av organisationerna är 
mindre gräsrotsorganisationer med god lokal 
förankring och erfarenhet av att arbeta med 
utsatta barn. Vissa organisationer har själva 
aktivt sökt kontakt med WCP-programmet för 
att genomföra det i sin region/sitt land. Andra 
genomförande organisationer, eller grundarna av 
dessa, tillhör WCP-pristagarna. Ett exempel är 
organisationen Maiti Nepal, som kämpar mot 
människohandel och sexuell exploatering. Maiti 
arbetar preventivt med att förhindra att flickor 
utsätts för människohandel eller exploatering, 
men även med att fysiskt rädda utsatta flickor, 
samt med rättshjälp och rehabilitering. Flickor 
inom organisationen utbildas även till WCP- 
barnrättsambassadörer och bidrar till genomför- 
andet av WCP-programmet i byskolor. 

”Maiti Nepal works to fight against humantrafficking 
and other forms of abuse and exploitation inflicted 
upon children. WCP has added value to our programs 
as it teaches about child rights and child sex trade.” 
WCPF fokalpunkt, Nepal 

I Republiken Kongo (Brazzaville) genomförs 
programmet genom organisationen  Le  Club 
des Droits de l’Enfant Club UNESCO 
(CDECU). CDECU arbetar för barnets rättig-
heter med fokus på att utbilda och engagera 
barnen själva i utvecklingen av demokrati. 
Lysias Yoane Mylandou Massengo, som grun-
dat organisationen CDECU, deltog själv i 
WCP-programmet som barn och läste tid-
ningen Globen. Yoane säger att han för första 
gången fick lära sig att han hade rättigheter. 
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WCP, och texterna i Globen, inspirerade ho-
nom till att vilja fortsätta kämpa för barnets 
rättigheter i sitt land. Som vuxen ser han nu 
till att WCP-programmet kan fortsätta att 
stärka generationer av barn genom att driva 
genomförandet av WCP-programmet i Kongo. 
CDECU har nu drivit WCP-programmet sedan 
år 2013. 

”/…/We became aware of the existence of children’s 
rights through the Globe/…/. 
Canyou imagine students in the third class (specifically 
the 10th year of the education) who have never heard 
their rights? It is because of The Globe that we lead this 
fight to give our younger that which we lacked at their 
age. Also, more important is the fact that by reading 
the Globe, we put forth the true reality of things: we 
have the energy and potential to contribute to the 
emergence of a more humane and democratic young, 
no matter the environment. This is how we were inspi- 
red by the stories of other involved children in the 
magazine.  
Lysias Yoane Mylandou Massengo (September  2013) 

“/…/I become useful to my community because I found 
my vision with the magazine The Globe in 2007 when 
Iwas 15 years old. Iwas inspired by this (actions of oth- 
ers children around the world) to act for the better 
world. In patience, I succeed to manage my first WCP 
program in 2013 with 4 neighborhood schools with my 
own financial resources. I do not know how to thank 
you for this great change brought in my life. I believe 
it’s the same inspiration for thousands of children in 
the world. Thank you again for make me a changema- 
ker.”  
Lysias Yoane Mylandou Massengo (Januari 2016) 

Ökad kunskap och kapacitet hos samarbets- 
organisationerna 
WCP-programmet bidrar till kapacitets- för-
stärkning hos våra partnerorganisationer, och 
härmed till förbättrade förutsättningar för ett 
fungerande och dynamiskt civilt samhälle i 
våra samarbetsländer globalt. WCPF:s fokal-
punkter uppger att deltagandet i WCP-
programmet gett stora effekter på organisat-
ionsnivå. 

Våra utvärderingar (enkätssvar och 
årsrapportering från partners) för perioden visar 
att samtliga partnerorganisationer (100 % av de 
svarande) uppger att de genom WCP-

programmet fått: 
- Stärkt kunskap om barnets rättigheter och de-

mokrati.
- Förbättrad metodologisk kapacitet att driva ar-

beteför barnets rättigheter
- Stärkt nätverk och samarbete med andra aktörer

(civila samhället, myndigheter etc.)
- Stärkt kapacitet att driva påverkansarbete

gentemot medier, politiker och beslutsfattare
- Ökad synlighet lokalt och/eller nationellt

”Most stakeholders and partner organisations 
have found the WCP program as a unique and 
ideal child oriented program that is effective in 
disseminating knowledge on children’s rights to 
both children and adults… We have identified a 
high level of commitment as individuals and 
communities are committing to share the gained 
knowledge on various platforms in their own ca-
pacity.” 
Ekenia Chifamba, WCPF fokalpunkt, Zimbabwe. 

”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 a lasting impact on Burmese so-
ciety as these children mature and develop into 
future leaders and the community members.”   
Eh Thwa Bor, WCPF Fokalpunkt, Burma/Myanar 

”(The) WCP program provides hope to ambas-
sadors, WCP teachers, WCP Focal points as a 
way of encouraging them to put in place an envi-
ronment needed to educate children of their var-
ious rights. It has also helped to promote equal 
balance of power between boys and girls, hence 
it has improved communication between them 
and has strengthened mechanism for dialogue.” 
Mofeme Nangolo, WCPF Fokalpunkt, Kamerun 

”The introduction of World’s Children’s Prize 
program in Nigeria have really gone a long way 
to impact positively in the lives of both children 
and adults, It increases the awareness on child 
rights and educate the children on their funda-
mental rights and how to demand for them in 
peaceful manner, it also informed the adults on 
their primary responsibilities on child rights 
promotion and protection.” 
Moses Adedeji, WCPF Fokalpunkt, Niger
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  6.2 Resultat och effekter i Sverige 

WCP-programmets genomförande och resultat i 
svenska skolor utvärderas årligen. Detta arbete 
genomförs bl.a. genom en omfattande enkät till 
deltagande lärare. Den årliga lärarenkäten utgör 
en del av World’s Children’s Prize utvärderings- 
system och är en viktig del i vår mål- och resul- 
tatstyrningsmodell. Andra verktyg för analys 
och utvärdering är intervjuer med barn och 
lärare, löpande återkoppling och direkt dialog 
med lärare, samt utvärderingar från fortbild-
ningar. Under 2017 deltog 237 skolor i den 
programutvärdering som här ligger till grund 
för vår kvantitiva och kvalitativa resultatrap-
portering.  

Utvärderingen för programperioden visar på 
mycket god upplevelse av programmet för såväl 
lärare som av elever.  98,5% av lärarna uppger att 
de tycker att WCP-programmet är “mycket bra” 
(87%) eller “bra” (11,5%). Att 87% av lärarna ger 
omdömet ”Mycket bra” är en rekordnotering. 
Motsvarande siffror för 2015 och 2014 var 82,3 % 
respektive 83,8%. 

”WCP-programmet bidrar med väldigt mycket. 
Dels får vi alltid ta del av mycket intressant fakta 
vilket leder till många diskussioner. En annan vik-
tig aspekt, är att detta verkligen är på riktigt. 
Många elever upplever tyvärr sällan att undervis-
ningen är kopplad till verkligheten, även om vi 
gör allt för att den ska vara det. Här är det så tyd-
ligt att det här verkligen sker på riktigt. Det är en 
jätteviktig känsla för både oss lärare, men framför 
allt för eleverna.”  
Maria Widell, Malmsjö skola, Grödinge 

”WCP är heltäckande och ett fantastiskt verktyg 
att arbeta med i skolan!” 
Ann-Christin Nilsson, Stenstalidskolan, Kristinehamn 

Förändring hos eleverna 
Enkätsvaren visar att programmet haft bety-
dande effekt och påverkan på barnen. Ele-
verna får inte bara ökad kunskap kring 
rättigheter och viktiga omvärldsfrågor, 
utan påverkas även djupt känslomässigt 
och i sitt engagemang för de frågor som 
programmet lyfter. 

Lärarna bedömer exempelvis att 97,5% av ele-
verna genom programmet får ökad kunskap om 
barnets rättigheter, och ca: 90% att eleverna får 
ökad empati och vilja att stödja andra barn. Att 
programmet påverkar det enskilda barnets tole-
rans, empati och förståelse för olikheter, ser vi 
som unika resultat i en tid där samhällsutveckl-
ingen går år motsatt håll i mångfaldens Sverige. 

Återkoppling från lärarna i fritext visar även att 
dessa positiva förändringar håller i sig över tid, 
och att de deltagande barnen bär med sig kunskap 
och positiva värdegrund in ungdoms-/vuxenlivet. 

”Så viktigt för vår framtid att eleverna får arbeta 
med detta som är grundläggande för demokratin.” 
Helena Hanseklint, Mobackenskolan, Skellefteå 

”Eleverna blir mycket engagerade - de känner att 
de får arbeta med något som är på riktigt. De vill 
och får vara med och påverka. Det påverkar vårt 
värdegrundsarbete….Hos många elever väcks lus-
ten och engagemanget att engagera sig för andra 
barns rätt. De får också ett ökat engagemang för 
att påverka sin och sina kamraters situation här i 
Sverige. Många elever berättar om att de har fått 
ett annat perspektiv på sin rätt till skolgång, för-
stått att det är ett privilegium som kan ge en nyckel 
till att förändra sitt och andras liv. Många elever 
pratar hemma med sina föräldrar om arbetet.” 
Sara Otthén, Kryddgårdsskolan, Malmö 

Enkätresultaten visar på mycket goda effekter av 
programmet med genomgående höga svarsfrek- 
venser (se tabell sidan 20) Lärarna rapporterar 
även att engagemanget för rättigheter, allas lika 
värde, demokrati och värdegrund påverkar attity-
der och skapar ”kulturförändringar” på skolan. 
Exempelvis rapporterar 84 % av lärarna att de ser 
programmet som en motkraft mot hat, misstro och 
intolerans i samhället, samt 87,6 % att program-
met kommer att bidra till en mer medmänsklig 
kultur och till ökad empati gentemot andra männi-
skor hos barnen även på längre sikt. 

”Eleverna blir mycket engagerade och längtar till lekt-
ionerna…Deras förståelse för de mänskliga rättighet-
erna ökar, deras medvetenhet om hur demokrati växer 
fram ökar, kunskapen om barns rättigheter ökar.” 
Jenny Sjunnestad, Skolgårda Skola, Motala 
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Vad har WCP-programmet bidragit till hos eleverna? 

 
Elevens kunskap om barns rättigheter ökar. 

 
97,5 % 

 
Eleven känner ökat engagemang för barns rättigheter 

 
89,9 % 

 
Eleverna förstår att barn kan kräva att deras rättigheter respekte-
ras 

 
79,8 % 

 
Elevens empati och vilja att stödja andra barn ökar 

 
89,9 % 

 
Eleven får ökad kunskap om demokrati och om den demokratiska processen 

 
83,8 % 

 
Eleverna blir inspirerade av pristagarna och deras arbete 

 
77,8 % 

 
Eleven känner samhörighet med jämnåriga jorden runt 

 
62,6 % 

 
Eleven har fått ökad kunskap om omvärlden och om globala frågor 

 
95,5 % 

 
Elevens tolerans och förståelse för andra barns situation ökar 

 
87,4 % 

 
Eleven får ökad tolerans för olikheter och öppenhet för mångfald 

 
77,2 % 

 
Eleverna får ökad vilja att förändra orättvisor i världen 

 
79,8 % 
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 Förändring hos lärarna 

Även lärare får genom WCP-programmet ökad 
kunskap, insikter och förståelse. Deltagande 
lärare vittnar om ökade och fördjupade kunska- 
per kring barnets rättigheter, globala utveck- 
lingsfrågor och om hur barn själva kan agera för 
förändring. (se tabell sidan 22). Utvärderingen 
för programperioden visar exempelvis en 
markant ökning i hur programmet ökat lä-
rarnas vilja att förändra orättvisor i världen, 
med 62,5 % av lärarna 2017 mot 56 % år 
2015.  

Enkätresultaten visar även att allt fler lärare 
och skolledare hänvisar till programmets 
starka koppling till både skollagen och till 
kunskapsmålen, samt att WCP-programmet 
upplevs som ett effektivt verktyg för att bed-
riva undervisning i linje med läroplanens 
kunskapsmål. 

“Det står i både Skollag och läroplan att 
skolorna ska undervisa om mänskliga rättig-
heter och demokrati. Utan WCP-programmet 
hade det varit svårt att veta hur man på bästa 
sätt ska undervisa i dessa frågor. Frågorna 
blir levande tack vare programmet.”  
Cecilia Söderlund, Snättringeskolan, Huddinge 

93 % av lärarna svarar att de genom program- 
met fått ett verktyg till att arbeta aktivt med 
läroplanens  frågor  kring  demokrati, mänskliga 
rättigheter och värdegrund. Detta är en ök-
ning sedan föregående år (90% 2015 och 
89,3% 2014). Vår bedömning är att insikten 
om WCP-programmet som en platform för 
genomförande av den svenska läroplanen är 
mycket tydligt bland de deltangande lärar-
na/skolorna. 

En analys av enkäternas kommentarer i fritext 
visar på flera återkommande punkter där lärarna 
särskilt understryker att WCP-programmet: 

- Ökar elevernas empati och motverkar synen på
”vi och dom”. Istället bidrar WCP programmet
till en känsla av ett globalt ”vi” och till stärkt
samhörighetskänsla med barn från hela världen.
- Passar in i de delar i den svenska läroplanen som
behandlar barnkonventionen och värdegrunds- 
frågor som mänskliga rättigheter, demokrati och

yttrandefrihet. WCP-programmet blir den platt- 
form som lärarna använder för att implementera 
kunskapsmålen i läroplanen. 
- Ökar elevernas öppenhet inför mångfald och
olikheter. Eleverna blir mer nyfikna på barn med
invandrar- och/eller flyktingbakgrund i sitt lokal-
samhälle, vilket bidrar till minskad främ- lings-
fientlighet och rasism.
- Väcker intresse för omvärldsfrågor och globala
orättvisor hos eleverna, ger vidgade perspektiv
och en känsla av ”att det är på riktigt”.
- Väcker lust och engagemang hos eleverna under

genomförandet av programmet, vilket hjälper
lärarna att skapa motivation och vilja att upp-
täcka och lära kring svåra frågor.

- Lärarna vittnar om att även ”skoltrötta” och
”struliga” elever engagerar sig i WCP-program- 
met på ett annat sätt än i den ”vanliga undervis-
ningen”.

- Ökar vilja till att fortsätta engagemanget för ut-
satta barn och globala orättvisor även efter av-
slutat program. Lärarna vittnar ofta om hur ele-
ver efter genomfört WCP- program själva har
tagit initiativ till insamlingar eller till att stödja
något biståndsprojekt.

- På ett interaktivt sätt visar vad demokrati och
yttrandefrihet är och att barnen får ökad medve-
tenhet och kapacitet i att uttrycka sina idéer och
åsikter.

- Eleverna får ett förändrat perpesktiv på sitt eget
liv och vardag, och “lär sig uppskatta” saker de
tidigare tagit för givna, till exempel rätten till
skolgång.

- Bidrar till långsiktigt hållbara förändringar hos
eleverna. Lärare talar om att WCP-programmet
”vidgar elevernas perspektiv”, ”öppnar deras
ögon” och att barnen ”lär för livet”.

97% av lärarna anger att de flesta av eleverna 
tycker att WCP-programmet är ”Bra” (34,4%) 
eller ”Mycket bra” (62,6%).  

”Eleverna blir mycket engagerade och längtar till lekt-
ionerna…Deras förståelse för de mänskliga rättighet-
erna ökar, deras medvetenhet om hur demokrati växer 
fram ökar, kunskapen om barns rättigheter ökar.” 
Jenny Sjunnestad, Skolgårda Skola, Motala 

“Tack för Globen och WCPRC. Jag har genomfört 
valet på alla skolor jag hittills arbetat på och alltid 
med fantastiskt engagemang. Elever har i enkäter sagt 
att detta varit det mest meningsfulla de har varit med 
om under sin skoltid!” 
Helen Wahlgren, Rönnenskolan, Malmö 
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Vad har WCP-programmet bidragit till hos dig som lärare: Vilka av följande 
påståenden passar in? 

”Jag har genom programmet fått ett verktyg att arbeta ak-
tivt med läroplanens frågor kring demokrati, mänskliga 
rättigheter och värdegrund.” 

93 % 

”Min kunskap om globala utvecklingsfrågor har ökat.” 77 % 

”Min kunskap om demokrati och demokratiska processer 
har ökat.” 

36 % 

”Min vilja att förändra orättvisor i världen har ökat.” 62 % 

”Min bild av omvärlden har blivit fördjupad och mer nyan- 
serad.” 

79 % 

”Jag har fått ökad förståelse för de utlands-födda barn i Sve- 
rige som erfarit utsatthet, krig eller konflikt.” 

61 % 

”Jag har fått ökad kunskap om hur barn själva kan agera för 
förändring.” 

68 % 

”Min kunskap om barnkonventionen och om barnets rättig- 
heter har ökat.” 

61 % 
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7. Övriga resultat och
satsningar
7.1. Moçambique för flickors rättigheter 

Perioden 2014-2017 satsar WCPF på ett breddat 
och fördjupat projekt för flickors rättigheter med 
finansiering från HM Drottning Silvias stiftelse; 
Care About The Children (CATCH). Projektet 
har sin grund i det reguljära WCP-programmet, 
men öppnar för nya och bredare målgrupper 
utanför skolans sfär. 

Under  tidigare  programperioder  har flickor som 
utbildats av WCPF till barnrättsambassadörer i 
Moçambique avslöjat och kämpat mot systema- 
tiska sexuella övergrepp mot flickor i flera av 
landets skolor. På dessa skolor finns idag en 
kritisk massa av barn och lärare som kämpar mot 
övergrepp, och både lärare och rektorer som har 
begått övergrepp har anmälts. Barnrättsam-
bassadörerna är inspirerande och goda exempel 
på hur barn kan åstadkomma förändring när de 
utrustats med kunskap, mod och stärkt 
självkänsla. 

”All girls have to learn to say no when anadult invites 
for sex – whoever hi is. My body is mine, and no one 
have the right to touch or abuse me sexually when I 
don’t want!”. 
Barnrättsambassadör, Moçambique 2016 

Metoden bygger på tanken att hållbar utveckling 
förutsätter aktiva och medvetna medborgare som 
har kunskap och kapacitet att sätta press på för-
ändring gentemot beslutsfattare och maktha- 
vare på olika nivåer. Utifrån denna tanke syftar 
projektet till att engagera och medvetandegöra 
breda grupper i samhället, och härmed till att 
skapa förändringsvilja på flera olika nivåer paral- 
lellt. Projektet inkluderar därför barn, familj, lä-
rare och skolledare, lokala traditionella och re-
ligiösa ledare, lokala/nationella myndigheter, 
politiker samt medier att engagera sig för ett 
Moçambique fritt från kränkningar av flickors 
rättigheter. 

Projektets dynamiska metodik skapar en effektiv 

kedja av ”vidareförmedlare” (barn, ambassadö-
rer, lärare, syskon, föräldrar, lokala/ reli-
giösa/traditionella ledare, politiker, medier etc.) 
som ger projektet spridning, tyngd och legitimi-
tet på många olika nivåer i de involverade provin-
serna. Härmed skapas förutsättningar för lång-
siktiga effekter och hållbar förändring. 

Projektet avslutades 2017 med goda resultat. 
Samtliga målgrupper har involverats, utbildats 
och fått ökad kunskap om barnets rättigheter, 
speciellt flickors rättigheter. Exempel på 
uppnådda resultat är: 

- Planerade aktiviteter har genomförts i tre 
provinser och involverat över 900 skolor, mer än 
700 barnrättsambassadörer, barn i och utanför 
skolan, lärare, rektorer, lokala ledare, föräldrar, 
syskon, media och poliser (se sammanställning på 
sidan 25-26).
- Barnrättsambassadörer har utbildats i alla tre 
provinserna, och för nu kunskapen vidare genom 
att engagera barn i skolor, men även barn som 
inte får/kan gå i skolan.
- Religiösa och traditionella ledare har en-
gagerats, vilket gett projektet spridning och stärkt 
det lokala ägarskapet.
- Projektet har förankrats och fått legitimitet hos 
utbildningsministeriet i Moçambique (Mi-
nistério de Educação), och härmed den tyngd och 
den respekt som krävs för att driva projektet 
effektivt, lokalt och regionalt.
- WCPFs partnerorganisation SANTAC, som 
genomför projektet i Moçambique, har fått stärkt 
kapacitet att planera, driva och utvärdera pro-
jektet. 

7.2. WCP som katalysator för fred i 
konfliktdrabbade länder 

”World’s Children’s Prize-programmet är byggt på 
den svenska traditionen avrespekt för alla människors 
lika värde, barnets rättigehter, demokrati och freds- 
byggnad – värden som så väl behövs i värden idag”. 
Statsminister Stefan Löfven, WCP-beskyddare 

WCP-programmet har visat sig ha stor betydelse 
för barn i konfliktområden och som en katalysa-
tor för fred och tolerans i krigsdrabbade 



WCP-barnrättsambassadörer i 
Moçambique utbildar lokala ledare och 
föräldrar om flickors lika rättigheter
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Moçambique för flickors rättigheter

Så många har utbildats, 
engagerats och stärkts
PROJEKTETS DYNAMISKA METODIK SKAPAR EN EFFEKTIV KEDJA AV ”VIDAREFÖRMEDLARE” 
SOM GER PROJEKTET SPRIDNING, TYNGD OCH LEGITIMITET PÅ MÅNGA OLIKA NIVÅER I 
DE INVOLVERADE PROVINSERNA. HÄRMED SKAPAS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÅNGSIKTIGA 
EFFEKTER OCH HÅLLBAR FÖRÄNDRING.

758
flickor och pojkar har 
utbildats till WCP-
barnrättsambassadörer 
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321 997
3 000

12 400
442

42

902
BARN I SKOLOR HAR UTBILDATS, ENGAGERATS OCH STÄRKTS, VARAV 141,011 FLICKOR 

BARN SOM INTE GÅR I SKOLAN  
HAR UTBILDATS AV BARNRÄTTSAMBASSADÖRERNA 

LÄRARE

SYSKON HAR PÅVERKATS AV DE 

DRYGT 320 000 BARNEN SOM 

DELTAGIT I PROJEKTET

REKTORER & SKOLLEDARE 

JOURNALISTER

6 498
FÖRÄLDRAR & VÅRDNADSHAVARE

19 POLISER
SKOLDEPARTEMENT

17 LOKALA
FORMELLA
LEDARE

14

296
TRADITIONELLA LEDARE  

147
RELIGIÖSA LEDARE  

SKOLOR

100 000+

26



27 

länder. I många av de länder där WCP- pro-
grammet genomförs är barn djupt påverkade av 
krig och konflikt. Här är kränkningar mot bar-
nets rättigheter vanliga och grova, och sker inte 
sällan systematiskt som led i krigsföring. En 
konsekvens blir ofta en djup misstro mot vux-
envärlden och brist på tillit, hopp och fram- 
tidstro, vilket gör dessa barn till en del av den 
onda cirkel av fattigdom och våld som känne- 
tecknar befolkningen i konfliktdrabbade insta-
bila stater. Medvetenhet och kunskap kring 
mänskliga rättigheter, särskilt barnets rättighet-
er, är i allmänhet mycket låg bland både barn 
och vuxna, inte minst bland lärare, skolle- dare 
och utbildningsansvariga. 

I en ny satsning ämnar vi därför komplettera 
WCP-programmet med ett speciellt fokus på 
barn i konfliktområden och på flykt. Satsningen 
inkluderar ett särskilt upplevelseläromedel och 
pedagogiska verktyg med utgångspunkt i bar- 
nens livssituationer, samt utbildningar som lyf-
ter och fördjupar frågor kring tolerans och alla 
lika värde, mänskliga rättigheter och demokrati. 

Ändamålet är att med skolan som plattform ut-
bilda barn i konfliktområden samt i Sverige, så 
att de stärkta i kunskap, kapacitet och engage-
mang som aktiva förändrare – som barn och li-
vet igenom - kan bidra till en kultur av fred och 
tolerans och till utvecklingen av ett demo- kra-
tiskt och inkluderande samhälle. Lärare kom- 
mer genom projektet att få kunskap och pedago- 
giska verktyg att långsiktigt bedriva undervis-
ning för mänskliga rättigheter, demokrati och 
tolerans. 

Vår övertygelse är att investeringar i varje enskilt 
barns tillväxt i kunskap, egenmakt och engage- 
mang för alla lika värde, rättigheter och demo-
krati, är det mest effektiva sättet att skapa lång-
siktig utveckling i barnens lokalsamhällen och 
nationer av en demokratisk kultur, ett dynamiskt 
civilt samhälle och främjande av fred och tole-
rans. 

7.3. Nya barn till WCP juryn 
World’s Children’s Prize internationella 
barnjury består av ett 15-tal barn från olika kon- 
tinenter, kulturer och religioner. De är experter 
på barnets rättigheter genom sina egna livs- 
erfarenheter som bland annat skuldslavar, barn- 

soldater, gatubarn och flyktingbarn. Jurybarnen 
kämpar för barnets rättigheter, och är ambassa-
dörer för World’s Children’s Prize i kon- takter 
med allt från beslutsfattare till journalister och 
jämnåriga, i sina hemländer och under sina be-
sök i Sverige. Barn jorden runt lär sig genom och 
inspireras av jurybarnens levnadsberättelser. 

När jurybarnen fyller 18 år ”pensioneras” de och 
efterträds av ett nytt barn. Under perioden har 
följande barn välkomnats till WCP:s barnjury: 

Milad Rajab från Syrien representerar barn som 
tvingats på flykt. 

Milad hade varit på flykt i två år tillsammans 
med sin familj när han som tolvåring kunde fly 
till Europa med hjälp av en människosmugglare. 
Flykten gick från kriget i hemstaden Aleppo till 
Kobane och vidare till Turkiet, innan han till sist 
hamnade i Sverige. Nu går Milad i svensk skola 
och spelar i ett fotbollslag. Han saknar sitt hem 
och sin bästa kompis, som är kvar i Aleppo. 

” Staden är sönderbombad och det finns ingen 
mat, vatten eller el. Min kompis familj försöker 
fly, men det är svårt. /…/ Jag är tacksam för att 
jag fick komma, för vi skulle ha dött i Syrien. Nu 
oroar jag mig för min kompis. Vi måste tänka på 
andra, inte bara på oss själva.” 

Dieu-Merci från DRKongo representerar barnsolda- 
ter och barn i väpnade konflikter. 

Dieu-Merci blev kidnappad av milismän när han 
var på väg hem från skolan, och blev tvingad att 
strida i inbördeskriget i DR Kongo. ”Jag tänkte 
hela tiden på min familj och på döden. /…/ När 
vi skulle fånga barn försökte jag alltid i smyg 
hjälpa dom att fly. Jag lyckades rädda 37 barn från 
att bli dödade”. Nu får Dieu-Merci stöd och 
rehabilitering och utbildning genom WCPFs 
partnerorganisationen BVES. ”BVES hjälper 
mig nu att glömma alla hemska upplevelser och 
jag känner mig stark att ta tag i mitt liv igen.” 

Shamoon Masih från Pakistan representerar barnar- 
betare, slavbarn och barn som ”inte finns” eftersom 
ingen registrerade deras födelse. 

Shamoon började arbeta som skuldslav i tegel- 
bruket när han var fyra år. Shamoons familj var 
skuldslavar hos tegelbruksägaren sedan hans 
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pappa var liten, till följd av ett lån på 60 000 ru-
pier (5 000 kronor). Shamoon arbetade i tegel- 
fältet från morgon till kväll i många år, men 
fick samtidigt studera i en kvällsskola för barn på 
tegelbruket. Shamoon studerar numera i årskurs 
9 och driver själv en kvällsskola för barn som inte 
kunnat gå i skolan. 

”Utbildning gör dem modiga och de kan hjälpa 
sina familjer. Alla barn ska få gå i skolan. 
Utbildning är den enda vägen till vår frihet.” 

Taree Mayfield från USArepresenterar barn som är 
hemlösa och barn som hjälper hemlösa barn. 

Taree är ett av 2,5 miljoner hemlösa barn i USA 
som bor på härbärgen, i bilar, på fallfärdiga hotell 
eller på gatan. 

”Jag har varit hemlös sedan jag var nio år. 
Under flera år flyttade vi runt väldigt mycket, 
men nu bor vi på ett härbärge. Här får tusen 
hemlösa bo när dom inte har någonstans att ta 
vägen.” Taree får hjälp med skolarbetet av vo-
lontärerna på School on Wheels, en organisa- 
tion som startades av barnrättshjälten Agnes Ste- 
vens, som hedrades av World’s Children’s Prize 
2008. Taree hjälper dessutom ofta själv yngre 
barn med läxor och skolarbete. 

Noor från Palestina representerar barn i konfliktom- 
råden, barn som lever under ockupation och som stö- 
der dialog för fred. 

Nours första minne av skottljud är från mitt i 
natten när hon var fyra år. Familjen flydde ner i 
källaren. När de vågade sig upp igen var farmors 
rum fyllt av rök och det var skotthål och granat- 
skärvor överallt. Trots motgångarna har Noors 
lärare har uppmuntrat henne att fortsätta studera 
och hon älskar skolan. 

“Jag gillar inte soldater, men vill att vi ska leva 
som grannar och vänner till israelerna. Vi ska 
respektera deras tro och dom vår. Vi måste re-
spektera varandra! Det ska inte vara något dö-
dande. Ingen rädsla. Vi vill leva i fred.” 

7.4. Nya länder och partnerorganisationer 
Varje år vidgas WCP-programmet till att i 
nkludera fler länder och regioner, främst genom 
att organisationer själva kontaktar WCPF för att 
få delta i WCP-programmet och därigenom 
stärka barnets rättigheter i sina länder. Efter 
dialog och utvärdering inleds samarbete i mindre 

skala. Allt samarbete regleras av avtal, samt av 
etiska och finansiella riktlinjer (WCP Code of 
Conduct, Child Protection Policy etc.) Under 
programperioden 2016 har följande nya partner- 
organisationer tillkommit och genomför nu 
WCP-programmet i sina länder: 

BRIC i Pakistan. 
Pakistan är ett land med oerhörda behov och 
grova kränkningar mot barnets rättigheter. 
Särskilt flickor lever i stor utsatthet och dis-
kriminering. BRIC (Backward’s Rehabilita- 
tion and Improvement Commission) är en ideell 
organisation som arbetar med att hjälpa män-
niskor ur slavliknande förhållanden genom ut-
bildning och rättshjälp. BRICs främsta mål- 
grupp är skuldslavfamiljer som lever på tegel- 
bruk. WCPF:s fokalpunkter, Liaqat Masih, 
Amina Gulnaz och Shahnaz Javed, som grundat 
och driver BRIC, växte själva upp som hårt 
arbetande skuldslavsbarn på tegelbruk. De kan 
själva vittna om WCP-programmets kraft i att 
utbilda och stärka utsatta barn. Organisationens 
styrka är dess djupa kunskap kring målgruppens 
villkor och behov, och härmed legitimitet och 
förtroende hos målgrupper och andra intres-
senter. 

Afrique Seconde Famille i Burkina Faso 
I Burkina Faso, likt i många andra länder, rotar 
sig vissa kränkningar mot barnets rättigheter 
ibland i kulturellt och/eller religiöst betingade 
praktiker; exempelvis barnäktenskap och köns- 
stympning. Lokala traditionella ledare spelar här 
en mycket central och viktig roll i förändrings- 
arbetet mot ökad respekt för barnets rättigheter. 
WCPF:s fokalpunkt Tiemtore Delwendé Prisée, 
från organisationen Afrique Seconde Famille i 
Burkina Faso, har nyligen utsetts till traditionell 
ledare i sin by Kamboinsin. Prisée, som nu driver 
WCP-programmet för barnets rättigheter i 
Burkina Faso, säger: 

”I will  train  other  traditional  leaders on  the  Rights 
of the  Child, and make sure that  village  children 
participate  in  the WCP program and  learn  about 
their  rights and democracy!” 



WCP-PROGRAMMET – SÅ FUNKAR DET
World’s Children’s Prize-programmet (WCP) är världens största årliga utbildnings-
satsning som stärker barn till att som förändrare (changemakers) stå upp för allas lika 
värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Programmet, som hittills 
nått 40,6 miljoner barn, genomförs av barnen själva med stöd av lärare. 

UPPLEVELSER
WCP-programmet bygger på de 
upplevelser barn får genom 
autentiska berättelser i läromedlet 
Globen och på nätet. De möter  
utsatta barn jorden runt genom  
dessas livshistorier, samt barn och 
vuxna som kämpar för förändring.

HJÄRTA & HJÄRNA
Eleverna upplever andra barns 
verklighet och lär sig  om 
medmänsklighet, allas lika värde,  
barnets rättigheter,  demokrati och 
hållbar utveckling, i sitt land och 
globalt. I No Litter Generation, en 
del av WCP-programmet, engagerar 
sig barnen för miljön.

STÄRKT Y TTRANDEFRIHET
De flesta som är med i WCP- 
programmet lever i fattiga, sköra  
och konfliktdrabbade länder. I 
Sverige motiveras barn av att 
delta tillsammans med t.ex. tidigare 
barnsoldater, skuldslavbarn och 
offer för människohandel, som för 
första gången får veta att de har 
rättigheter och kan göra sina röster 
hörda. 

GLOBAL GEMENSK AP
Mötet med andra barn och även 
vuxna som kämpar  mot orättvisor,  
fattigdom och förtryck väcker 
empati, engagemang och identifika-
tion.  Det skapar också en känsla av 
global gemenskap. 

L ÄRARE HAR NYCKELROLL
Lärare stöttar sina elever med hjälp 
av en pedagogisk handledning med 
övningar och tips om hur WCP- 
programmet kan användas i många 
ämnen för att nå målen i läro- och 
kursplaner.

BARNRÄTTSAMBASSADÖRER
Många av de deltagande barnen 
blir WCP-barnrättsambassadörer 
som i sin tur utbildar andra barn 
men även  föräldrar och syskon, 
lärare, rektorer och lokala ledare om 
barnets rättigheter, och i synnerhet 
om flickors lika rättigheter. Många 
av barnrättsambassadörerna har 
själva upplevt svåra kränkningar.

HJÄLTAR INSPIRERAR
I Globen och på nätet möter barn 
också de tre barnrättshjältar som 
varje år väljs till kandidater för 
World’s Children’s Prize för barnets 
rättigheter. Deras idéer och arbete 
för en bättre värld inspirerar och 
engagerar. 

DEMOKRATISKT VAL
En  höjdpunkt är världsom- 
röstningen Global Vote. Skolor 
ordnar  valdagar med allt som hör 
till, från röstlängd till valbås och 
barnen röstar på sina hjältar. Senare 
hedras barnrättshjältarna  vid en 
ceremoni där de får prispengar att 
används i sitt arbete.

MEDMÄNSKLIG 
GENERATION
De miljoner barn som stärks genom 
WCP-programmet engageras som 
förändrare. Som barn och genom 
hela livet är de med och bygger 
en med -mänsklig värld där alla 
behandlas lika, där barnets  
rättigheter respekteras och där 
människor och miljö mår bra.
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– Jag har ingenting, men tack vare Globen vet jag att jag har rättigheter, säger 
Takudzwa, 13, i Zimbabwe. Hon läser tidningen, som är WCP-läromedlet, 
framför sitt hem innan solen går ner. 

– Jag ska vara en röst för dom röstlösa. Jag pratar om hur farligt det är med ti- 
diga äktenskap och om övergrepp inför dom andra. Vi samlar in information 
om vilka problem barnen har, berättar Nomatter, 16, i Zimbabwe, som är 
WCP-barnrättsambassadör. 

Valkön i Takudswas och Nomatters skola är lång. Det är mer än 500 barn som 
ska rösta idag. En del barn har olika roller som valfunktionärer och här 
prickas alla av i röstlängden 

Valövervakarna följer att den spännande rösträkningen går rätt till. 

– När mamma dog flyttade vi hit till mormor och morfar. Jag tror inte
att jag kommer att få gå klart skolan, men mitt liv känns lite lättare 
när jag vet vad vi har rätt till. Jag njöt av World’s Children’s Prize- 
programmet i skolan. 

Det årliga WCP-programmet, då barnen lär sig om sina rättigheter, avslutas 
med skolans Global Vote-dag. Eleverna förbereder den demokratiska världs- 
omröstning när de är med och utser den barnrättshjälte som får barnens uni- 
ka pris. Här tillverkar de ett valbås. 

Eleverna har under en längre tid läst tidningen Globen och diskuterat bar- 
nets rättigheter. De vet allt om de tre barnrätthjältar som är årets WCP-kan- 
didater när de går in i valbåset för att rösta och därefter stoppa sin röstsedel i 
valurnan. 

De flesta barn visste inte att de har rättigheter innan de deltog i World’s 
Children’s Prize-programmet. 
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