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HVEM ER REDD BARNA?
. Vi er verdens ledende uovhengige orgonisosjon for born.
. Vôr visjon er en verden ¿er stte borns rett til overlevelse, beskgttelse, uwikling og deltokelse er innfridd.
. yårt mondot er å inspirere til giennombrudd i hvordon verden behondler born, og ô oppnô umiddelbore og
vorige endringer i bqrns liv.

I internosjonole Redd Bqrns er Norge én ov 28 medlemsorgonisosioner som orbeider for ô innfri borns rettigheter

i co.120lond

Vôre verdier
Ansvorlighet

r

Vi forptikrer oss til å bruke våre ressurser effektiw og til ö oppnô môtbore resuttoter. Vi er
onr"orlig" overfor støttespillere, somqrbeidsportnere og ikke m¡nst ovet{or born.

Ambigoner

¡

Vi stiller høge krov til oss selv og kotlegoer, vi hor høge ombisjoner, og vi er forpliktet til ö
bedre kvoliteten i olt vi giør for og med born.

Somorbeid

o

Vi respekterer og verdsetter hverondre, og vi trives med mongfotd i somorbeid med ondre
oktører for sommen å kunne utgiøre en forskjelt for born verden over.

Kreotivitet

o

Vi er åpne for endringer og nge Ídeer og tor oweid risiko når vi uwikter vorige løsninger for

og med born.
,ntegntet
o

Vi sti[[er høge krov t¡l oss selv nôr det gield er ærlighet o9 verdig odferd. Vi setter oldn
n tit bqrnets beste.
tor olltid
omdøm me

Redd Bqrnss endringsteori beskriver hvordqn vi qrbeider

for å skope umiddelbore og vorige resultqter for born. Vi
hor monge ûrs erforing med ü finne gode løsninger pô
komplekse problemer for ô sikre qt born overlever, lærer
og er trggge. Det hqr lært oss ot fìre bgggesteiner mô
være på ploss for å skope bærekroftige endringer:
tolsmqnns- og politisk påvirkningsorbeid, portnerskop'
ngtekning og innovosion somt dokumentefte, skolerbore
resultoter.
..

oppnår resultater i stor skala

- målrenet arbeide for efekdvSje¡ngmfør¡n8 av lnns¡t'cr,
proÂnm ot mâæn vl arb€¡der for bam på, der vår kunnskap
ilkrcr vari¡e resuloter for sá mange som mullg
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INTRODUKSJON TIL2A16
for Redd Borno i2016 vor orbeidetfor å sikre olle born skolegong med god kvolitet.
Utdonningsprogrommene utgjør 41 prosent ov Redd Bornos oktiviteter for born' Det longsiktige
utdonninf,sårbe]det sikrer fleie born er skotetilbud i et godt og trggt læringsmiljø. Orgonisosjonen hor vært en
pådriverTor ot verdens ledere gir mer finonsiering til utdonningssektoren og orbeider for å beskgtte skoler og
skolebqrn mor ongrep. Redd Bãrno qrbeider også for å gi born i krig og konllikt et utdonningstilbud.
Er hovedområde

ng
Redd Borno jobber for godt sturesett for å sikre borns rettigheter. Arbeídet hor blont onnet resultert i en
økte
Kombodsio,
i
bqrnelov i Uiondo, øktã skoteÉudsjetter i Guotemolo, økte budsietter til sosiothielp for born
Polestino.
og
budsjetter tiirisikoutsotte bqrn i Nepot og sterkere ombudsmonnsinstitusioner i Nicoroguo

Helseprogrommene hqr vokst noe i 2016 og hor hovedvekt på opplæring ov helseorbeidere kngttet tilsvongerskop,
fødsetshjeìp, ngfødthelse og helsetjenester fór ungdom. Behondling ov de viktigste dødsôrsokene for born er også
en viktig del ov helseorbeidet.
Redd Borno jobber også med å fremme borns beskgttelse i nosjonole lowerk og stgrke lokolsomfunnsboserte,
skolebqserre og nosjonote mekonismer i f 1 tond. I tànd som Ugondo, Etiopio, Guqtemqto, Mgonmor og Nepol hor
Redd Borno jobbet mge med vold i og rundt skolen.

lnternosjonole Redd Bornq vor i2016 involverc i 129 nødhjelpsresponser i60 lond. lnternosionole Redd Bqrno hqr
nådd over 56 millioner born. 2016 vor det første året som Redd Bqrnos internosionole portefølie i humqnitære
kontekster vor større enn i longsiktige utviklingskontekster.
Hovedprioricer for Norgesprogrqmmer i året som gikk vor å sikre flgktningborns rett tit beskgttelse og fortsette
komponjen for å beskgtte born mot seksuelle overgreP.
Redd Bornos totote inntekter ble 869 millioner kroner. Ecer en rekordvekst i2015 på 34 prosent hqdde Redd
Borno i2016 en vekst på 5 prosent i qnskoffede midler'
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I olle lond somorbeider vi med ondre Redd Borno-medtemmer

for å oppnå felles resultoter

I
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Borns rett til å lære
1,2 millioner born gjennom utdonningsprosjekene ¡ 2016. lnnen utdonning er det størst
i
økning i den humonitære prteføljen med U-ó, Norod og EU som de største giverne. Redd Barnq nör flest born
mest.
øker
ot
utdonningsoktivitetene
Etiopiã, Mosombik og Nepol, men fortsott er det i Sgrio og ncbolondene
Redd Borno nôdde ut

til

Flere born går på skolen
I de 14 londene hvor Redd Borno orbeider tongsiktig med midler fro Norod er orbeidet i henhold til ptonlogt
fromdrift. Antollet born som nô går på én cv ¿e 17illæringsinstitusionene som Redd Borns støtter, hor økt. I
Niger ropporreres det om 21 prãsent økning ov born som er innskrevet pö skoten. Men selv om borno får gô på
skole, vil ikke dette si ot de går ¡evnlig pô skãlen. I Nepol hor de môtt dette og funnet ot ievnlig tilstedeværetse pü
skolen hor økt Íro 68,7 prosent ¡ 2015 til 78 prosent ¡ 2016.

Truooe lærinosmiliø
Redd Borno og portnere iobber med ô forbedre kvoliteten pô utdonninggn Ined et felles mål om ot olte bqrn skol
Et
lære. Vi jobber-vio títnærmingsmetoden Quolitg Leorning Environment (QLE) som fokuserer pô læringsmiliøet.
og
foreldre
med
og
somorbeid
læringsmil¡ø må være trggq 6eskgttende, inkuãerende, og bggge oPP om tæring
nærsomfunn. Dette er vikig i både humonitære og longsiktige Progrommer.

Tokket være rsmmeowslen om utdonning i kriser som ble inngôtt med UD for perioden 2016-f 8, hor vi iobbet ut
et skoteverktøg for hvordon oktivr môle ðg forbedre læringsmiljøet i humqnitære og sôrbore kontekster, dette vil
btitestet ut ¡tre utike lond a2017. <<l'm Leorning>-piloten som oktiw bruker QLE i progrommeringen er inne i sitt
siste èr og forskningsresultotene vit bti delt mot utgongen ov 2017.

Irggghet og inkludering
I olle tondprogrommene hor vi togt vekt på ot born med funkionsnedsettelser skol kunne ¡ntegreres i skolene. I
polestino iokuseres det pö å gi born med funks¡onsnedsettelser og ondre lærevonsker tilgong til spesiolisttien€ster
og rôdgivningsgrupper. bO Uo.n hor fått hietp, og tester giennomført før og etter viser ot nesten 50 prosent hor
fJrU.¿i"t Uñng. lnlludering er også et hovàdfokus for qrbeid i Nicoroguo, Motowi og Zimbobwe. Ugondos
nordlige disgikãer, Gutu ogbmo.o, ho. fokusert pô borns psgko-sosiole læringsmiliø. Progrommet er implementert
med pãrtnerorgcnisosjone'n THRIVE, et srøceprogrom for både elever (f 000) og lærere for btont onnet ô lære ö
leve med troumene de hor etter konflikten.

Sikre skoler
2016 hor Redd Borno iobbet i 11 tond og med 281 skoter for ô utvikle beredskops- og kotostrofeforebgggende
ploner. prosjektet <Schóob os Zones of Pioce> blir nü implementert i fem lond og pü 96 skoler. Flere og flere lond
Lnderregnei den globote <Sqfe Schoots Dectorotion>. Skoleforbedringsprosiekter.ho¡ ført til økt engosjement blont
foretdrJog persone. i tokolmiliøer, som tsr qktiw del i rehobítitering og deltor i skolestgrene. I en region i Somolio
gikk skoteitgrets medtemmer oktiw inn og forhindret en potensiett konflik etter ct en lærer ble drept. I tillegg
Iokuserer oib"¡d"t med skolestgrer og komiteer på likestitling og oktiv deltokelse for otle gruPper'

l

Aktiv lærino
Lærere og lærebøker er helt nødvendige for læríng. 850 læringsinstitusioner fikk tildelt læremidler og
skolebibtióteker er en integrert del ovllere skoleprosjekter. Opptæring, støtte og utvikting ov foglige netwerk er
viktig for en [ærers vlrke o! uwikling. Gjennom Ñorod-støttede progrommer hqr 13. .771utdonningspersonell fött
t."ning i oktiv læring, r"toi", fogku-nnskop i lesing, skriving og regning, hvordqn tokle store klosser, psgkososiol
støtte, prokisk kompetonse og inkludering.
3
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I Niger, Guotemolo og Nicorcauo hor lærerne spesielt fokusert pô ftersprôklig undervisning og overgongen til
skolãspröket. Skolespråk og mãrsmôl er forrssrt et stort og vonskelig temo som flere lqnd mô iobbe med for kunne
hjelpe born ô lære mer og bedre.

Globolt lederskap for utdqnning
Ogsô i 20f 6 sto utdonning høgt pô den uwiklingspolitiske ogendoen. Norge hor i økende grod tott et globolt _
leãerskop pô feltet og Reãa Bãrno leder fortsott internosjonole Redd Bornos globole utdonningsorbeid. Redd Borno
hor vært en pôdriver-for qt verdens ledere prioriterer borns læring og gir mer finonsiering ti[ utdonningssektoren
og orbeider for ô beskgtte skoler og skoleborn mot ongreP.

Utdonnino i kriser
Som en det ov den nge rqmmeowqlen med UD, hor Redd Borno i tøpet ov 2016 togt grunnloget for en sterkere
kobling meltom de u[¡ke komponentene i orrolen. For første gqng er det politiske påvirkningsorbeidet for utdonning
i krisei inkludert. Det hor værr en økning i kurs og opptæring ov personolet Redd Bornq sender ut i humonitære
oppdrog. I tøpet qv de første mônedene ãv qwolen med UD doblet Redd Borno ontqltet beredskopspersonell for

utdonning i humonitære kriser.

Politisk oåvirknino

i lstqnbut i mqi ble det nge utdonningsfondet for krise og konflik <Educqt¡on
Tove R. Wong sitter i stgret. Fondet hor i første omgong godkient
hvorgenerolsekretær
Connot Waio lonsert,
I september under FNs generolforsomling forpliket
næromrôdene.
ti¡oa,
Sgrio
og
prosiekter i Jemen, ftiopío,
Redd Borno orbeidet intensivt i forkont ov toPPmøtet
få
måneder.
innen
utdãnning
gi
pô
flukt
itotén" seg tit ô born
Pô Verdens Humonítære Toppmøte

for ô påvirke stctene.
Utdonningskommisjonens ropport, som ble lonseft iseptember, sotte ord pô hvordon verdens ledere kqn sikre ot
olle born lår kvolitetsutdonning innen 2030. Tove R. Wong deltok under lonseringen sommen med He[te Thorning'
qt
Schmidt, som er én ov kommisjonens medtemmer. I forkont go Redd Borno omfottende innspill for ü sikre
i
skolen.
ropporten ogsô inkluderte løsninger pô hvordon inkludere olle born
I 2016 hqr vôrt utviktingspolitiske påvirkningsorbeid fokusert på fìnonsiering og giennomføring ov de nge
bærekroftsmôtene stik ãt trelse og utdonning til de mest morginotiserte borno sikres, og ot born på flukt skol få sin
rert til beskgttelse og urdonning innfridd. Dãt siste vor blont onnet temc for komponien <Bornc verden svikern.

Godt stgresett for borns rett¡gheter
I 2016 fortsotte Redd Borno orbeidet med ô skope institusjonelle endringer for ô forbedre borns rettighæer og
holde stoter onsvorlige for sine forpliktetser i somsvqr med FNs bornekonvension. Vi hor iobbet for ô stgrke
kunnskop og bevisstlret i det sivite iomfunn, hos bqrn og mgndigheter, om bornerettigheter, effektiv budsiettering
for born'og-ropportering tit FNs bornekomité (CRC) og FNs menneskerettighetsrôd (OHCHR)' Dette er med pô ô
gjøre sivilsãmfünnet istãnd tit ü hotde storen onsvortig og å pövirke politiske og lovgivningsmessige endringer.

Økt bevissthet om borns rettigheter
Det bte utorbeidet ropporter i somorbeid med born, lokole og nosionote friviltige orgonisosioner iåtte tond tilCRC
og til OHCHR. I Zimbobwe bidro Redd Borno med ô formidle og øke bevisstheten i offentligheten om
oñb"fotingene fro CRC og den ofrikonske komkeen for eksperter om borns rettigheter og velferd, giennom
rodioprolrommer og feltãsskopsmøter. I Ugondo bídro bornerettighetsnettyerke¡s pövirkningsorbeid tit ot en ng
bqrnelovbte vedtott i porlomentet. Loven fremmer beskgrttetse qv olle born i lsndet.
4
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Born prioriteres i budsiettene
I somorbeid med nosjonole og tokote mgndigheter har born og sivilsomfunnspqrtnere dettoa i budsjettprosesser.
Detre hor ført til økte skolebudsietter iGuotemolo, opprettelse ov lekeplosser for born i Nicoroguo og
rekreosjonssentre i Etiopio, somt økte budsjetter for sosiqle tienester for born i Kombodsio. I Nepol bte budsjettet
øktfor å kunne gi støtte tií bqrn i risiko og fore, somt tit bevisstgjøring mot borne- og wongsekteskop, borneorbeid

og fgsisk ovstroffelse.

Borns deltoketsq
Redd Borno hor ogsô orbeidet for ô etoblere og stgrke strukturer for borns deltokelse, i tillegg tit ö stgrke
kopositeten tit ole-portnere på dette området.-Deae hsr ført tit økt kunnskop og bevissthet btont frivillige
orgonisosioner og mgndigheier om borns rettigheter. Det hor ogsô gitt born det nødvendige rommet til ô uttrgkke
sgnspunkter og perspektiver, somt ô bti involvert i beslutningsProsesser.

Stlrrking qv ombltd$monnsinstitusioner
I
Sommen med poftnere hqr Redd Bornq stgrket orbeidet til ombudsmcnnsinstitusjoner i Nicoroguo og Polestino.
Menneskerettighetskommisionen.
Mosombik ble en borne- og mindreörigkommissær utnevnt blont medlemmer ov

Stgrkst rapporteringpö CRG-fettet
Redd Borno beggnte ô implementere en pilot pô ropportering ov kvolitotive resuttoter for godt stgresett.(CRG)'
for å bedre dokumentere effekene ov godt stgresett-progrommene for born. Mô[et er å kunne å vise tgdeligere

resultoter. Dersom pitoten er vellgkket, vil metoden bli bengttet i resten ov portefølien.

Helse og ernær¡ng
Helseprogrommene hqr vokst noe i 2016. Størsteporten ov porteføljen innebærer opplæring ov helseorbeidere
primært lingtt.t ril svongerskop, fødsetshjelp, ngfødthelse og hetsetienester for ungdom. I tiltegg hor behondling ov
ie vikigstJdødsôrsokeñe for born undei fem ôr - dioré, mqtorio og tungebetennelse - vært en viktig del ov
helseqrbeidet vårt.
Fikk tenåringsmødre tilbqke på skolebenken
å
2016 vor dei siste a""t t*frog*rn*t øi å redusere ten&ringsgroviditeter og å gi unge mødre muligheten ti[
i
de
områdene
ov
skolen
ut
droppet
fortsene skolegongen ¡ Moiowi Siden storte n i 2014 hor 3759 ienôringsmødre
prosjektet dekfer.Þrosjektet klort 6 fA %57 (39 prosent) tilboke til skolen. Mødregrupper i lokolsomfunnene hor
'tro.t
viktig rolle i ö iåentifìsere, rôdgi og støtre tenåringsmødrene. Sluttundersøkelsen viste ot ienter i
"n
prosiektomrãdet hodde øl<t sin kunnsÈop óm seksuette og reproduktive rettigheter med 10 prosent. 55 prosent ov
j"nt.n" so også ot de hodde brukt ungdomsvennlige helsetilbud, noe som er en økning pô f 4 prosent fro da
prosjektet ,iort"t. Redd Borno m"neiot prosiektet hor vært så vellgkket ot vi ønsker å videreføre det' men
foreløpig hor ikke Norod vært viltige til ö fortsette finonsieringen.

Helseprogrom isgrio
deiførste ôret vi hor hott et srorr UD-finonsiert humqnitært helseprogrom i Sgrio. Prosiektet hor
üor
"ært
drevet sgkehus og helsesentre nordvest i Sgrio, under svært krevende forhotd. Hovedfokus hcr vært mor og borns
helse. Fo-r første tong hor vi ogsû fütt reneernæringsprogrommer, spesielt i humonitære kontekster.

iõie
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Potitisk oåvirknino
P"l',tirk h* ioUU"t opp mor norske mgndigheter for å sikre ot de opprettholder gtobol helse' og mødre- og
"i
som en prioritet i norsk uwiklingspotitikk Vi hor gin innspill til stortingsmeldinger,
bornehelse spèsiett,
stotsbudsjeaet og portiprogrommene tit de potitiske poniene. Vi er gtode for ot dette er et krov som støttes fro en
bredde ov portiene.

Vi hor ogsô iobbet for ot ernæring skol bedre integreres i norsk uwiklingspotit¡kk.90 prosent ov hiernen uwikles før
et born [tt"i f"r ör. Born som f* for tite elter feii mqt de første teveôrene, blir ofte merket for livet. I verden i
dog, fìnnãs det f 59 millioner ov dem. Underernæring er bokenforliggende ôrsok til nærmere holvporten ov
boinedødetigheten blont born under fem år. Redd Borno hor lenge argument€rt for ot det mongler et overordnet
politisk romñ,everk for ernæring i norsk utviklingspolitikk, og ot ¡nnsotsen er frogmentert. Dessverre hor vi fortsott
ikke tått gjennomslog for dette, og budslettene til ernæring er svært beskiedne.

Borns rett t¡l beskgttelse
Gjennom somorbeidsawolen med Norod hor Redd Borno jobbet med å fremme borns beskgttelse i nosionole
towerk og stgrke lokclsomfunnsboserte, skoleboserte og nosjonole mekonismer for borns beskgttetse i 11 [ond.
Arbeidet á.JA bggge opp og stgrke beskgttelseskomiteer i lokolsomfunn og bornegruPPer som kon spre kunnskop
hqr værr senrrolt, rornt d iobbe med bevisJtgjøring, forebggging og beskgttelse ov born utsott for overgrep og vold.

Votd mot skoleborn
I lond som Ugondo, Etiopio, Guoremolo, Mgonmor og Nepol hor Redd Borno iobbet mge mot vold i og rundt
skolen. Opplæring ov lærere, bornegrupper og foreldre hor gitt gode resukoter.
I 2016 bte det gjennomføru en intern midtveisgjennomgong ov Operosion Dogsverk'prosiektet om <<Voldsfrie
Skolen i Hondîros, Guotemolo og Mexico. Giennomgongen viser ot prosiektet er på god vei når det gjelder
orbeidet for ô utvikte en fredskultur i skotene. Prosjektet hor stonet flere lokole orgonisosjoner for borns

medvirkning, som loger pôvirkningskomponjer om borns rettigheter oPP mot lokole mgndigheter. Pô et møte i
Hondurqs iZOIO stiftet ungdommãne den regionole orgonisosjonen HOMEGUA som skol drive felles
pôvirkningskomponjer pö õers ov londegreniene. Press vor tilstede pô stiftelsen og er en del ov dette netwerket.

Arbeid for sikker nettbruk

for ô stgrke borns sikkerhet
mer
enn 2000 born giennom dette
pô nett og uwikle nosjonole retningslinjer for positiv nettbruk. 12016 nådde vi
born i ü novigere nettet pö
sine
ärbeidet,äg go opplæring tit lærerã og'foreldie som nå vet hvordqn de kon støtte
en trggg môte og minimere risikoen for nettovergrep.
I Zimbobwe hor Redd Borno jobbet spesifikt med ô teste og dokumentere tilnærminger

Prosiekter mot kjønnslemlestelse

f millioner kroner fro Norqd for å bekjempe omskiæring ov jenter.i Etiopio og Somolio' Dette er
fortsettetse ãv et tidligere prosjekt som gjennom komponjer, ssmfunnsdiolog og rodioprogrom iobber for å endre
hotdninger og redusere proksis.
V¡ fìkk innvilget I

Humonitær ¡nnsots
lnternosjoncle Redd Borno vor i 2016 involvert i f 29 humonitære responser i 60 [ond. lnternosionole Redd Borno
kotegoríserer humonitære kriser i fire kotegorier der de største og mest krevende r_esponsene fqller i kotegori I '
Femãv internosjonote Redd Bornos respon-er a 2}16vor i kotegori 1,19 i kotegori 2, 46 a kotegori 3 og 59 i
6
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kotegori 4. De fleste responsene vor i konllikomrùder eller komplekse kríser mens de resterende vor i ulike

noturkotcstrofer
Redd Bornos humonitære poneføtje hor fortsott ô voke, blont onnet tokket være den nge humonitære
rommeowolen med UD (i016-18) og økte bidrog fro ECHO. Zimbobwe, Nepol, Sgrio, lrok og Libonon vqr de fem
londene der Redd Borno brukte mest midler pö humonitært orbeid ¡ 2016. Dette reflekterer en økning i
kontqntutdelingsprogrommer iZimbobwe, økt støtte fro ECHO somt en storskqlorespons ietterkont ov
jordskjelvet i Nepol.-Det hqr vært vekst i ontoll utsendelser ov medlemmer fro beredskqPsgrupPen og egne onsotte'
tort ãtt strotegìsk fokus pô globale humonirære temoer som kontontutdeling og portnersomorbeid i humonitære
resPonser.

Utviklingspolít¡kk
2016 hqr vôrr utviklingspotitíske påvirkningsorbeid fokusert på fìnonsiering og giennomføring ov de nge
bærekroftsmålene slik ãt tretse og utdonnin! tit de mest morginoliserte borno sikres, og ot born på flukt skolfå sin
rett til beskgaelse og utdonning Tnnfridd. Dét s¡ste vor blont qnnet temo for den nge komponien vi lanserte, for
Borno verdeã svíkter. Ãrbeidet med ô pövirke portiprogrommene slik ot de reflekterer Redd Bornos prioriterínger
stortet i2016- en prosess som ovsluttes med lqndsmøtene2A17.
a

Vi hqr vært en tgdelig og konstruktiv stemme i bistondsdebotten. Giennom lonseringen ov nototet <<Ndr wrker
bistonden?> og AãmrcUã ¡ birtondrdebotten for wrig,forsøker vi ô bidrs til en mer konstruktiv bistondsdebott.
lstedenfor ô diskutere hvorvidt bistond virker (det vet y¡ ot den gjør når den gjøres riktig), hor vi sott fokus pô når
bístond virker og hvordon vi kon gjøre mer qv det Dette hqr blitt godt mottott og fôtt oppmerkomhet i
bistondsmiljøec-Ogsô ondre medlemmer i internosionole Redd Borno hor vist interesse for dette orbeidet" og vi
skol utvikle et lignende notot for hele internosionole Redd Borno'
Den globote definisjonen ov bistand hor de siste ôrene blir mer og mer utvonnet. Vi er bekgmret for ot dette kon
,"rutãe." i ot bistondsmidlene ikke gôr til de otler fottigste. Vi hor derfor tctt initiotiv til et pon'e_uropeisk somorbeid
qndre
for ô pôvirke den internosjonole defìnisjonen ov bistonà, en prosess som foregôr i OECD DAC. Sommen med
store sivilsqmfunnsorgonisosjoner og rel""onte nerwerk ber vi om st bistonden ikke vonnes ut, men bengttes til det
beste for verdens fottigste.

Arbeidet med ô engosjere toppolitikere for borns rettigheter hor vi giort giennom vån örlige Bor(n)ometer og
born"ombossqdører og portitederne. Vi hor forsøkt å povirke stotsbudsiettet til å
gjennom somtoler ir"íUr
"å.L
gjennom vårt eget olternotlve stqlsbudslgtt og påvirkning oPP mot regiering
verden
svikter
Ui¡ ¿"t beste for bsrno
og Storting.
Vi hor ogsô pôvirket en rekke stortingsmetdinger som berører utviklingspolitikk for ü sikre ot norsk
uwiklingipolìtikk er best mulig for de mest morginoliserte borno. Et ekempel er stortingsmetding om Oliefondet.
Her lo i¡ vett på viktigheten ãv tongsikt¡g og diiekte oppfølging av borns rettigheter i forlengetsen qv ot Norçs
Bonk oppdoterte s¡tt fãrventningsdotumãnipå borns rett¡gheter ¡ 2015. Sommen med ondre orgonisosjoner fikk vi
gjennomstog for forslcget om et forventningsdokument pô skott og et¡ske retningslinjer for Oliefondets
in"este¡nge'. i stotsobñgosioner. Et onner eksempel verdt ô trekke from er stortingsmeldingen Sommen om iobben
Næringlutvikting inneifor'utvìklingssomorbeideg hvor vi hsr fütt delvis giennomslog for ot det settes flere krov til ot
-næringslíiet ikke [rgter borns retúgheter, og ot Norge tropper opp orbeidet med internosionoh skottesomorbeid
og fìnãnsiett ôpenhã for ô sikre invésteringei i borns rett til helse, utdonning og beskgttelse. Giennom behondlingen
og giennomgöende i2016, hor vi også forsøk ð forhindre norsk
oi stortingsrälding"n om norsk vôpeneksþort,
.brutol
krigføring i Jemen, hvor skoler, sgkehus og nobolog blir bombet. Vi hor
våpeneksiort t¡t lqid som fører en
ikke lgktes ö få ftertotl for vört krov pô Stortinget, så dette viktige pôvirkningsorbeidet fortsetter i 2017.
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REDD BARNAS ARBEID I NORGE
Ftgktningborno i Norge
Hovedprioritet i ôret som gikk vor ö sikre flgktningborns rett til beskgttelse. Vi opplever. ot det er mer krevende
enn noen gong ö fô Norgeìil å ho en høg stondord når det gietder flgktningborns rettigheter. Vön
pövirkningsorbeid hqndler derfor mer om ö bremse en negot¡v utv¡kl¡ngRegieringen fremmet julen 20f 5 en rekke innstrommingstiltok, som vi vor kritiske tit. Et svært olvortig forslog
troñàtet õrn en ng omso.gsmodetl for enslige mindreårige under 15 ûr. Forsloget ville uthule omsorgssentrglg og gi

borno mindre stob¡litet o! trgggher Vi brukte komponjen <<Borno verden sviktenr til ô mobilisere kroftig a2016.
Dece førte til ot Borne- og likestiltingsdeportemenret mottok rekordmsnge kritiske høringsinnspitl. Det mossive
trgkket førte tit ot regieringen votgte ö trekke soken og forsloget bte ikke fremmet for Stortinget.

Redd Borno orbeidet også oktivt mot forsloget om å utvide muligheten til ô gi midlertídig opphold til olle enslige
míndreôrige osglsøkere- Vi skrev en grundig høring og mobiliserte nettverk og folk flest giennom komponjen
<<Borno verden lv¡kteo. Vi utformet et krov om ot born ikke skol leve med midlertidighet og brukte mge ressurser
pô ô dokumenrere konsekvensene ov midlertidig opphotd. 37 orgon¡soqþner stlltq seg.bok Redd Bornos krott og vi
somtet inn 16 658 underskrifter som vi overleverte til otle portiene på Stortinget den dogen de skulte behondle
Joten ¡ juni. Resultotet ble ot et flertoll i Stortinget ikke ønsket uwidet bruk av midtertídig opphold og
n nstro mm¡n gsforstoget fro reg jeri n gen ble i kke vedtott.
¡

Komponje mot seksuelle overgrep
fortsott orbeidet med #Jegerher-komponjen mot seksuelte overgrep. Vi opplevde svært stor interesse
for olt moterielt vi utv¡klet i komponjen og hor vídereført spredning og distribusion til skoter, bornehoger,
helsevesen og idretten. I forstgrringsukeñe hodde vi 44 orrongementer og okt¡viteter i 26 bger, der seksuelle
overgrep ble-sqa på dogsorden. De1 bte blont qnnet orrongert bornerettighetsfrokoster, temomøter, møter med
ungdommer og seminor for bornehogeonsotte'
I tillegg hor vi

Engosierte [okqlsomfunn
Ordførere ble utfordret ov medlemmer og onsotte til å sikre beredskops- og hondlingsploner personlig, i ovisc og i
posten. Detre hor ført til økt sqmorbeid og gitt resultoter i flere kommuner. Redd Borno blir ettersPurt til ô holde
foredrog for fogfolk og politikere lokolt.
Komponjen hor hott sterkt fokus pô ô stgrke tokol kompetonse og lokol hondting. Et godt ekempel pö dette er
pûviikningsorbeidet fro vårt regionkontor i Bergen som munnet ut i ot bgrådet i Bergen besluttet ot olle bqrn i
i.omrunen skollære om seksuelle overgrep gjennom opplæring fro støttesenter mot incest, itillegg til ot de loger
beredskcpsptoner og gir voksne kompeionse om seksuelle overgrep. Det viktigste beskgttelsesqrbeidet foregår
lokolt.
N

gtt undervisningsmoteriell

Det bte utviktet og [onsert et ngrt tegneseriehefte ov Renþtretsslottet. I tiltegg ble det utviklet og lonsert et ngtt
mogisk klosserom om fred. I sqmqrbeid med Miljøogentene hor vi videreutv¡klet Det mogiske klosserommet Ktimo med mer innhold. Det er stor etterspørseletter Redd Bornos undervisningsmoteríell.

Borneretti g hetsseminor og rettighetspris
Bornereæighetxeminoret hodde temq born pô flukt. Ropporcen <<Hesr it from the children> bte lqnsert, der Redd
Borno hodãe snokket med 75 born som kom til Norge som osglsøkere høsten 2015 om deres tonker og

H
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opplevelser. Redd Bqrnos rettighetspris ble dek ut til Morg-Ann Oshoug for sitt mongeårige orbeid med å brgte
tousheten om seksuelle overgrep.
Borns rettigheter i Norge

Høsten 2Ol6 stortet orbeidet med å ropportere tit FNs bornekomité pô situosionen for borns rettigheter i Norge.
Redd Borno leder orbeidet i Forum for bornekonvensionen med ô utforme en suppterende ropport til stoten. Vi
skrev også kommentorer og høringssvor til stotens egen ropport. Ropporten oversendes i iuni 2017 og Norge
eksomineres i Genève ioktober.

REDD BARNA I MEDIENE
Redd Borno skcl være en sgntig somfunnsoktør. Det innebærer ot stemmen vår høres i medieoffentlighæen og ot vi
lgkkes i å engosjere støttespitlere til å bli med og endre verden til det bedre for olle born.

l2Aß hodde Redd Borno en ombisjon om ô oppretthotde cntolt presseklipp iforhold til ôret lør da viøkte med
nær 30 prosent. Dette hqr værr en utfordring siden Norge ¡ 2016 ikke hor vært tike preget ov flgktningkrisen som
genererre mge oppmerkomhet ¡ 2015. Vi ender med en nedgong i pressedekning pô 10 prosent fro 2015 til 2016,
men dette er fortsott opp 20 prosent fro 20'14-nivôet. Vôr ondel sommenlignet med qndre humqnitære
orgonisosjoner i Norge hor holdt seg stobih på 7 prosent (femteploss etter Røde Kors, Amnestg, Norsk Folkehielp
og UNICEF) fro 2015 tit 2016.
Redd Bqrno hor ogsô en pos¡t¡v utvikting pö web og i sosiole medier i 2016. Vi hqr en nedgong i besøk på
nettsidene vôre, mèn fotk bruker mer tid nör de først er der og de besøker flere sider, noe som indikerer ot de
opplever innholdet som relevont. Det er mest interesse for innhold som opprop/underskriftskomponjer, borns
rettigheter, netwett, govekort og økonomiske bidrog. Vi engcsierer flere kvinner enn menn, og særlig de metlom
35-44 &r. Må[et med uwikling ov web i2017 er ô engosiere flere støttespiltere.

ØKONOMI
lnntekter
Ener en rekordvekst i 2015 på 34 prosent hodde Redd Borno i2016 en vekst pô 5 prosent i onskoffede midler.
Totole driftsinntekter ble 869 mitlioner kroner. Det er en god bolonse metlom inntekter fro tilskudd (67 prosent) og
gover (32 prosent). De offentlige norske inntektene hodde O-vekst (410 mitlioner kroner), og inntekter fro EU/FN
økte med 48 prosent til 121 millioner kroner. lnntekter fro stiftelser øke til 24 millioner kroner.
Inntektene fro privote givere ble på 257 mitlioner kroner, det somme nivôet som i 2015. Innteker fro foste givere
økte med l3 prosent, mens gover til humonitære kotostrofer og testomentoriske gover bte redusert. Antoll foste
givere økte med 4 prosent i 2016 tit 84 000. lnnteher fro næringslivet er redusert til 22 millioner kroner.
Nedgongen skgldes lovere inntekter til humonitære kotastrofer.
lnntekstveksten i 2016 er lov og sôrbor for endringer i prioriteringer fro donorer, stgrken er en sterkere økning
gover fro foste givere.

MNOK

20t5

Tilskudd

536.

i

20t 6

284.,7

12,6

868,9

I
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Formölskostnoder
Redd Bornos formôlsoktiviteter økte med 7 prosent

til774 mitlioner kroner. Den temotiske fordelingen er vist

i

liguren.

103 627

12026
319 865
I 35 223

96 973
66

830 tg l¿Z

r Beskgttelse ov born
r Humqnitært orbeid
r Sikring ov livsgrunnlog
r Utdonning

Helse og ernæring

r Progromstøtte og politisk påvirkning
r Godt stgresett for bsrns rettigheter

Nøkkeltqll og odministrosjon
bruke 89,4 prosent ov kostnqdene pö formôtsoktiviteter og 9,3 Prosent til onskoffelse. Redd Borno
brukte 12 millioner kroner til odmínistrosjon ov orgonisosjonen. Dette utgiør 1,4 prosent ov de somlede
Redd Borno

kostnodene. 12016 er det fordelæ felleskostnqder (HR, lT, drift, økonomi og ovskrivninger) pô
lnnsomlingsprosenten for 2016 er 7l prosent (74,7 Prosent for perioden 2012'16').

4l

millioner kroner.

Ärsresuttot og formålskopitol
Ärsresultotet a2016 ble 3,3 millioner kroner i overskudd, herov underskudd på frie midter med 0,2 millioner kroner.
Formôlskopitoten pr. 31.12.2Aß er 370 millioner kroner. Formôlskopitolen er fordelt pô formôlskopitot med
setvpölogte resrriksjoner (inktudert sikringsfond) 150 miltioner kroner (147 mitlioner i 2015) og onnen
formôbÈopitot 221 millioner kroner (221 miltioner kroner ¡ 2015). Siden Redd Bornqs pensionsordning hor <<ikkeresuttotførte estimstendringer og owilo pô kr 12 millíoner kroner, er den reetle formåtskopitolen tilsvorende.
lovere. Redd Borno hor betigggóde finons¡ering, god likviditet og solid formôlskopitol. Ärsregnskopet for 2016 er
sqrt opp under forutsetning ãvlortsott drift og viser et r¡ktig b¡tde qv virksomheten frÐr ôret. Redd Borno vil
investere for å legge til rette for videre vekst. Formålskopitolen vår gir solid fundqment for dette.
Redd Bqrno hor ved ûrets stutt plossert 272 millioner kroner i morkedsboserte finonsielle omløpsmidler. Alte
plosseringene er i verdipopirfond og er sommensott med hensgn tit sikkerhet, risikospredning og likviditet. Redd
'Bornq
st<ãl itke investeie i selskopei som brgter internosjonole normer og konvensjoner innen borns rettigheter,

ondre menneskerettigheter og foikererten, eller som hor begått korrupsjon og økonomisk kriminolitet og olvorlig
klimo- og mitjøskode. V¡dere Jknt Re¿¿ Bornq ikke ptossere midler i fond som investerer i tobokk', våpen- eller
olkohotiñdustrien elter pornogrofi. Utgongspunktet er nulltoleronse, men virksomheter som hor mindre enn 5
prosent av sin virksomhet innen dette området kon inngô i fondets porteføtje.

for noe volutorisiko i den ordinære virkomheten og stgrer mot å ho en okseptobel risiko
Redd Borno hor i hovedsok inntekter i norske kroner og tegner ovtoler med
dette
omrôdet.
innenfor
Hovedstgret vurderer Redd Bornos stitling som god böde i det norske somfunn og
i
norske
kroner.
lqndkontorene
qv den oppfotning ot fromtidsutsÍktene for videre virkomhet er gode.
er
derfor
internos¡onolt Hovedstgret
Redd Borna er utsotr
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lnternkontroll, vorsling og onti-korrupsion
Redd Bornos kontrollkomité fører tilsgn med st v¡rksomheten drives i somsvor med orgonisosionens formål og
etiske retningstinjer for onsotte, tiltitsvolgte og portnere. I tiltegg pôser den ot ressurser onvendes målrettet og
rosjonelt, ot den interne kontrolten er hensiktsmessig orgonisert og ot den fungerer som forutsotL
Redd Bqrno hor retningstinjer for borns sikkerhet som skol ivoreto borns rettigheter og ot de ikke blir utngæet
mens de er i kontokt med vôr orgonisosjon. Vi hor ikke mottott vorslingssoker kngttet til ot born ikke er godt
ivoretqtr imøte med Redd Borno a2016. En sokfro 2015 ble sluttført i løpet ov2016 uten ot uheldige forhold bte
pôvist.
I 2016 økte ontotl vorslingssoker og Redd Bqrnq mottok totott 23 soker (19 soker i 2015). Sokene er kngttet ti[ den
internosjonole porteføtjen. Alte disse sokene omhondlet mistonke eller onkloger om økonomiske misligheter.-Fire ov
sokene kom fro Hellos, tre fro lrok og Sgrio, to fro Kombodsjo og Sør-Sudon. Øvrige soker vor enkettsoker fro
ulike lond i Asio og Afriko. Fire ov 23 soker ble tukket i 2016, og gtterlig 11 soker i de første mônedene ov 2017.

Somlet er det i2016 titbokebetalt f 41 000 kroner til donorer for top på sju vorslede forhotd. Retevonte givere i
Norge hor blia holdt orientert. Redd Bcrno hor i tillegg til dette sott ov 5,6 millioner kroner til et potensielt top
Etiopic. Redd Borno hor nulltoteronse for korrupsjon og orbeider bevisst for å bekiempe dette, bôde i egen
orgonisosjon og i vôre progrommer og prosjekter. Både internosjonole Redd Borno og Redd Borno Norge hor
ktore interne retningslinier for hvordon vorslingssoker sko[ håndteres/føtges opp.

i

Resultqtmöling og læring
I 2016 hor Redd Borno igongsott og

gjennomførtt¡e evolueringer:

o

Evoluotion of Sove the Children Norwog's Disoster Risk Reduction (DRR) ond Ctimote Chonge Adoptction

o
o

(CCA) Portfotio (201 0-201 5)
Evqluqtion of the project Educoting girls - reducing teenoge pregnoncies (RTP) in Molowí(20f 4'2015)
Gender Anolgsis of Sove the Children Norwog's Educotion Progromme (2015-2016)

De viktigste funnene fro DRR- og CAA-evolueringen er ot Redd Bornos DRR- og CCA-portefølie er bred og
konsistent. Porteføljen fokuserer pô høgrisiko-omrôder. Redd Barno-finonsierte prosiekter oppnôr sine mùlo9
progrommer ser ut til ô gi positive virkninger, men evolueringen identifiserte hull i ropportering og
kunnskopshôndtering som gjør dette vonskelig ö vurdere. Hovedonbefolinger er å forbedre kunnskop og læring
inktudert oppfølging ov DRRiCCA ifìnonsiering, resultoter, evolueringer og indikotorer.

ot progrommets suksess for tiden blir môlt pô grunnlog ov
og omfonget ov Progrommetoden. På grunn ov
kompleksiteten
reflekerer
indikotorer som ikke titstrekkelig
gjennomgong.
Sqmmen med sluttropPoften vil dette legge
gjort
intern
det
en
svokheter i evolueringsropporten ble
progromutviktingen.
g runnloget for videre beslutninger om
Én ov hovedkonktusjonene ov RTP-evolueringen er

Likestillingsonclgsen viste ot de fleste ov Redd Bornss søknoder, 8l prosent, ikke oppfgtler vör stondord for å være
kjønnssensitiv. De fleste søknodene inneholdt kun noen (ønnselementer. Redd Borno utv¡kler for øgeblikkæ en
hondlingsplon for (ønn for hele orgonisosjonen der funnene og onbefolingene fro denne evqlueringen blir

reflektert.
Det ble oppretret en ng seksjon for gtobote resuttoter i september 2016 som føþe ov omorgonisering. Seksionen
jobber med ù øke kvolitet på resultotdokumentosjon, stgrke kopositet pô MEAL (monitoring, evoluotion,
sccountobititg ond leorning) somt lede evolueringer og giennomganger.
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Virksomhet og orgonisosjon
Redd Borno er en friviltig, medlemsstgrt rettighetsorgonisosjon som er portipolitisk og religiøst nøgtrol.

Orgonisosjonens hovedkontor ligger i Osto.

Omorgonisering
I 20f 6 hor orgonisosjonen gjennomført

to større orgonisosionsendringer. Med bokgrunn i ulike titbokemetdinger

rundt uklorhet i roller, onsvor og beslutninger bte det primo 20f 6 igongsott en onolgse- og designProsess' som
omfottet ovdelingene inrernosjonott progrom, offentlig progromfinonsiering og strotegiog stgring. Ng orgcnisosion
ble besluttet i opiil og iverksott 1. september. Resuttotet vor blqnt onnet oPPretting ov en ng ovdeling forprogromkvotitei somtidig som ofrentlig progromfinonsiering bte togt inn under ovdetingen for internosionolt
Progrom.
I Norgesprogrsmmet hor det vært gjennomført en endring i medlemsseksionen. Som en føtge ov vekst og økt
okivitet i regionene ble det gjennomført en prosessgjennomgong og det ble besluttet ô rekruttere inn et ngtt
ledernivû i regionene med personolonsvor.

Arbeidet med sgstemotisk ledelses- og kulturuwikting hor fonsott i 2016 med fokus på ô integrere de nge lederne
og utvikling ov [edergruppene.

Attroktiv orbeidsgiver
seg den kompetonse vi søker etter. Det er
giennomført ektern evoluering ov lønns- og orbeidsbetingelser. Totqlt sett fromstår Redd Borno som
kônkurrsnsedgkig iforhold tifsommentignbore orgonisosjoner. For noen stillingskotegorier hor Redd Borno en
utfordring rnuã ô gi konkurronsedgktige [ønns- og onsettelsesbetingelser.
Redd Bornq frqmstôr som en

ottrokiv orbeidsgiver og tiltrekker

Redd Borno orbeider q|1¡iw for å ivoreto formôlet i diskrimineringsloven. Aktivitetene omfotter rekruttering, olle
prosesser relotert til lønns- og orbeidsvilkår, forfremmelse, uwiklingsmuligheter og beskgttelse mot trokossering.
De snsqttes medvirkning ¡voretos gjennom orbeidsmitjøutvolget og gjennom de onsottes fogorgonisosjoner.
Somorbeidet preges ov öpenhet og tillit.

Ng pensjonsordn¡ng
Omleggingen ov Redd Bornss pensjonsordning i 2015 vor vellgkket. Ordningen er konkurronsedgkig. Dct 9r
beslutiãt ö endre plosserlngsprofilfor qlle qnsotte til olderstilposset profìl med virkning fro l. jonuor 2017. De
økonomiske besporelser beggnner ô gi effekter og onstås til co. 7 miltioner kroner pr. år.

Sikkerhet
Arbeidet med dokumentosjon og prosessforbedringer ov Redd Bqrnos sgstemer for sikkerhet for born er sluttført.
Det er ogsô ovhotdt egen intern revisjon i 20f 6.
Redd Bornos onsorte reiser til stodig mer krevende omrôder i forbindelse med tienesteoppdrog i utlandet. Det
foregôr kontinuerlig orbeid med sikkerhetsrutiner kngttet til reisevirksomheten. Det er innført obligotorisk e'
læringskurs for ollJsom reiser utenfor Europo/USA. Videre skol qtle som reiser til mer krevende tond ho
gjennãmført er ukeskurs med prokisk rening (HEAT-kurs). Det er i 2016 ovholdt bôde desktop- og
scenorioøvelser relotert til sikkerhet med fokus både på uttond og hendelser i Norgesprogrommet.
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Redd Bqrnos onsotte
Redd Bornos tedergruppe besto ved ôrets slutt <rv fem kvinnelige og tre monnlige ledere. Kiønnsfordelingen btont
onsotte i Redd Borno er 78 prosent kvinner og 22 prosent menn. Hovedstgret besto i 2016 ov seks kvinnelige og
fìre monnlige medlemmer, sqmt ett monnlig og seks kvinnelige voromedlemmer.
Redd Borno hodde f 79 onsqtte pr. 31.12.2016. Av disse er 152 fost onsott og 27 midlertidíg onsotte.
Gjennomsniatig sgkefroværsprosent vor i 2016 p62,9 prosent. Dette er en nedgong fro 2015 do sgkefroværet vor
pä 4,6 prosent. Redd Bqrnq hor i 2016 en (curnover> pù 7,5 prosent. Med den sommensetting ov orbeidsstgrken og
det orbeidsmønsreret Redd Borno hor, onses disse mùlmllene som meget tilfredsstiltende.
Redd Barno hor ikke registrert ulgkker med personskode pô orbeidsptossen i 2016. Redd Bornc forurenser ikke det
gtre miljø utover det som er vonlig for denne tgpen virksomhet.
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