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Verden har hatt en enorm framgang de siste tiårene. På 
rekordtid klarte det globale samfunnet å halvere fattig-
dommen, halvere antall barn som døde før de fylte fem og 
doble antall barn som gikk på skolen. Så kom koronapan-
demien brått med mange tilbakeslag og førte oss inn i en 
historisk brytningstid.

Pandemien var en krise for oss, og en katastrofe for 
fattige land. Fattige familier uten sikkerhetsnett mistet 
livsgrunnlaget over natten. For første gang på mange tiår 
har utviklingen i verden stagnert, og på flere områder gått 
tilbake. Aldri før har verden sett en tilsvarende lærings-
krise, drastisk økning i barneekteskap og barnearbeid. 
Jenter rammes spesielt hardt. I land verden over, inkludert 
Norge, så vi også en drastisk økning i vold mot barn under 
pandemien. 

Pandemien har gjort de store forskjellene mye mer 
synlige. Hele 86 prosent av de aller rikeste i verden er 
rikere i dag enn de var før pandemien. Minst 150 millioner 
flere barn har blitt skjøvet ut i fattigdom. Konsekvensene 
har vært ekstra store for de barna som oftest opplever 
diskriminering, vold og de alvorligste rettighetsbruddene, 
de mest marginaliserte og sårbare barna. Også i Norge 
øker fattigdommen. Antall barn som vokser opp i lavinn-
tektsfamilier har økt dramatisk de siste årene. Det er en 
tredobling siden 2001.

Vi trenger en stor dugnad for å komme tilbake på rett 
kjøl. Bistand har kanskje aldri før vært viktigere.

Koronapandemien var tøff. Men klimaendringene blir 
tøffere. Barna rammes hardt når skoler blir ødelagt av tyfo-
ner, helseklinikker oversvømmes, avlinger tørker inn og hus 
og infrastruktur oversvømmes. Barn har bidratt minst til 
klimakrisen, men det er de som må leve med konsekvense-
ne. Igjen rammes jenter og barn med funksjonsnedsettelser 
ekstra hardt. Klimakampen er en kamp for barns rett til å 
overleve, lære og være trygg - en kamp for barns framtid. 
Gjennom den største folkelige globale bevegelsen i vår tid 
forsøker barn å si ifra om at tiden renner ut.

Barn som bor i krig og konflikt får ikke ta del i framgan-
gen vi har sett til nå. Antallet alvorlige overgrep mot barn 
i konfliktområder har aldri vært høyere siden FN begynte 
å dokumentere dem i 2005. Vi ser at overgrep mot barn 
som bortføring, rekruttering til væpnede grupper, seksuell 
vold, angrep på skoler og sykehus, drap og lemlesting øker i 
omfang. Overgrepene innebærer ikke bare enorme lidelser 
og rettighetsbrudd for barna som rammes, men også for 
deres familier, deres samfunn og vår felles framtid. 

Vi ser også at verden med viten og vilje gir barn ulik 
verdi. Land stuer vekk flyktningbarn og deres familier i dyp 
krise på de greske øyene, eller Rohingya-flyktningene på 
en øy utenfor Bangladesh. Barn blir innesperret i inter-

neringsleire fordi foreldrene deres er IS-sympatisører. På 
hjemmebane har Norge gjentatte ganger fått kritikk av FNs 
barnekomite for sin forskjellsbehandling av barn på flukt og 
barn med funksjonsnedsettelser.

Samtidig som verden står overfor store utfordringer, 
øyner vi også mye håp. Verden kommer ut av en pandemi 
med en felles referanseramme å starte på nytt fra. Verden 
har en felles plan gjennom bærekraftsmålene, og motiva-
sjonen til å gjenreise og forbedre er stor. Vi ser kraften av 
folkelig bevegelser som vinner fram. For selvbestemt abort 
i Equador, Black Lives Matter, Metoo, demokratibevegelsen 
i Myanmar og klimastreikerne. Mange av disse bevegelsene 
er ledet av unge og vil være sentrale og viktige drivere for 
endring. 

Framgangen vi har bidratt til de siste tiårene forteller 
oss at det er mulig å skape store endringer på kort tid. Bare 
på to tiår har 280 millioner barn det bedre i dag. Siden 
2000 har vi sett framgang for barns rettigheter i 173 av 
176 land. Store framskritt skal tas i årene som kommer. Da 
trengs mer politisk vilje og stor dugnadsånd. Vi skal gjøre 
det vi kan for å få det til!

Redd Barna er verdens største barnerettighets-
organisasjon. Sammen med givere, støttespillere og 
samarbeidspartnere har vi spilt en viktig rolle i framgangen 
i verden så langt. Vi har en stor jobb foran oss.

På parti  
med barna
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Vi er på parti med barna, og Barnekonvensjonen er 
vårt viktigste verktøy. Å lytte til barn og unge er ikke 
bare smart, det er alle voksne og politikers plikt og 
barnas rett. Vi skal kjempe for at barns rettigheter og 
medvirkning settes i sentrum, spesielt de som i størst 
grad opplever diskriminering og ulikhet. Sammen 
med lokalt sivilsamfunn og barn må vi rope høyt når 
barns rettigheter brytes, og vår felles framtid trues 
av klimaendringene. Vi skal være pådrivere for at 
land gjør alt i sin makt for å få alle barn tilbake på 
skolebenken og gi dem en utdanning av god kvalitet. 
Vi må gjøre det vi kan for at barn blir beskyttet i krig, 
og at krigsforbrytere holdes ansvarlige. Vi skal stå 
opp for de barna som lever i familiefattigdom i Norge, 
og vi skal sørge for at flere barnefamilier i verden 
som lever i fattigdom får pengestøtte. 

Vi må gjøre det vi kan for at Norge fortsetter å være 
best i klassen på bistand, og vi må være pådrivere 
for å endre bistanden så mer makt og penger flyttes 
til lokale aktører. Dette vil føre til mer effektiv og 
bærekraftig bistand.

Klarer vi å skape et godt samfunn for barn,  
skaper vi et samfunn som er godt for alle

Hva må  
vi gjøre?
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Våre 
strategiske 
satsnings- 
områder

Få barn tilbake  
på skolen og sikre  
læring av høy kvalitet

Beskytte barn  
mot vold og  
overgrep

Beskytte barn mot klima-  
og miljøødeleggelser og støtte  
dem i deres klima- og miljøkamp

Bekjempe  
fattigdom og øke  
investeringene i barn



Redd Barnas mål er at alle barn ikke  
bare får gå på skolen, men også lærer når 
de er på skolebenken. Tross økt satsing 
på utdanning de siste tiårene opplever 
verdens barn en utdanningskrise, der altfor 
mange ikke lærer grunnleggende skrive- og 
regneferdigheter selv etter fire år eller mer 
på grunnskolen. Koronapandemien har 
forverret situasjonen.

Sammen med barn, lærere, lokalsamfunn 
og myndigheter skal vi sikre læring av  
god kvalitet for alle barn. Vi skal være 
pådriver for, og jobbe med myndigheter,  
for at utdanningssystem og lovverk sikrer 
alle barn tilgang til trygg utdanning av 
høy kvalitet. Vi skal jobbe for at Norge 
fortsetter lederrollen på global utdanning, 
inkludert å bekjempe angrep på skoler.  
For å få til alt dette skal vi være pådrivere 
for  mer penger til utdanning fra givere 
og landene selv.

Få barn tilbake  
på skolen og sikre  
læring av høy kvalitet
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Beskytte barn  
mot vold og  
overgrep

Redd Barnas mål er at ingen barn, 
uavhengig hvem de er eller hvor de 
bor, skal utsettes for vold, overgrep og 
omsorgssvikt. Vi skal kjempe for trygge 
oppvekstvilkår for alle barn.

Vi skal prioritere arbeid for å beskytte  
barn i krig og på flukt,  og at de får gå på 
trygge skoler. Vi skal bygge ekspertise og 
fremme forskning og dokumentasjon på 
overgrep mot barn. Vi skal være pådriver 
for økt finansiering av barns beskyttelse,  
og at overgripere holdes til ansvar for 
grove forbrytelser mot barn i krig og 
konflikt. I tillegg vil vi jobbe systematisk  
for å styrke lokale og nasjonale myndig-
heter for å beskytte barn mot vold og 
overgrep. Diskriminering basert på kjønn 
og funksjonsevne, skadelige skikker og vold 
skal forebygges og bekjempes over alt. 
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Redd Barnas mål er at verden anerkjenner 
klimakrisen og miljøødeleggelser som en barne-
rettighetskrise. Verdens ledere må ta umiddelbare 
og drastiske grep for å redusere klimagassutslipp 
og miljøødeleggelser. Dessuten må vi sørge for at 
barn blir beskyttet mot klima- og miljøkatastrofer. 

Vi skal støtte barns klimakamp gjennom deres 
aktivisme og juridiske søksmål. Gjennom digitale 
læremidler, arrangementer og ulike plattformer  
skal vi gi barn og unge i Norge og andre land 
kunnskap og handlingskompetanse, så de blir aktive 
medborgere for klimaet og miljøet. Vi skal sammen 
med Redd Barna-bevegelsen påvirke Norge og 
andre land til å ta mer ambisiøse og umiddelbare 
grep for å forhindre de verste klima- og miljø-
ødeleggelsene. I arbeidet vårt skal vi samarbeide 
med lokale myndigheter og lokalssamfunn som er 
særlig utsatt for klimaendringene til å være bedre 
rustet mot klimaendringene, og minimere innvirk-
ninger på barn. Og vi skal sørge for at Redd Barnas 
egne utslipp reduseres med 30 prosent.

Beskytte barn mot  
klima- og miljøødeleggelser  
og støtte dem i deres  
klima- og miljøkamp
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Bekjempe fattigdom  
og øke investeringene  
i barn

Redd Barnas mål er en klar reduksjon  
i fattigdom globalt og nasjonalt, og en 
betydelig økning i barns deltakelse og 
gjennomslag hos beslutningstakere.

Vi skal være pådriver for at myndighetene 
øker sine finansielle investeringer i barn, 
bekjemper utenforskap og sikrer barn gode 
levekår. Vi vil ha et særlig fokus på de barna 
som i størst grad opplever diskriminering 
og ulikhet. Vi skal gjennom strategiske 
søksmål holde myndighetene til ansvar for 
sine forpliktelser i Barnekonvensjonen når 
nødvendig. Barns stemme skal forme vårt 
arbeid, og vi skal kjempe for at barn får 
reell innflytelse i egne liv og i samfunnet. 
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Tverrgående  
tema

Barnekonvensjonen er vårt viktigste verktøy for 
å holde myndigheter til ansvar for sine juridiske 
forpliktelser.

Barns medvirkning 
Barnekonvensjonen understreker at barn er full-
verdige mennesker med egne tanker og meninger, 
ressurser og rett til å delta og utøve innflytelse  
over eget liv og i det samfunnet de lever i. Dette 
prinsippet skal være førende for alt arbeid vi 
gjør, både hvordan vi former våre programmer og 
politikk, og hva vi krever av myndighetene.

Frivillighet
Redd Barna skal fortsette å ha et sterkt medlems-
demokrati, verve flere medlemmer og frivillige. 
Frivillige har en svært viktig rolle i å dele kunnskap 
lokalt og skape engasjement, samle inn penger og 
ikke minst gjøre en direkte innsats for barn i sårbare 
livssituasjoner. Vi skal videreutvikle tilbudene til de 
frivillige.

Ikke-diskriminering
Redd Barna skal jobbe for å sikre en systematisk 
ivaretakelse av likestilling, barn med funksjonsned-
settelser og alle barns rettigheter uavhengig av deres 
seksuelle orientering, kjønnsidentitet og uttrykk.
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Få barn tilbake  
på skolen og sikre  
læring av høy kvalitet

Beskytte barn  
mot vold og  
overgrep

Beskytte barn mot klima- 
og miljøødeleggelser og 
støtte dem i deres klima- 
og miljøkamp

Bekjempe fattigdom  
og øke investeringene  
i barn

 Tilgang til utdanning
 Lære grunnleggende ferdigheter

 Forebygge og beskytte mot vold, 
overgrep og omsorgssvikt

 Beskytte barn i krisesituasjoner

 Støtte barns klima- og  
miljøengasjement

 Beskytte barn mot virkningene  
av klima- og miljøkrisen

 Forbedre levekår og inkludering
 Styrke barns rettigheter

Frivillighet

Barns medvirkning
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Ikke-diskriminering
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