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Redd Borno nôdde litt over 2 miltioner born i våre
internosjonole progrommer i 2018, hvorov 50,2%
vor jenter. Vår største internosjonole portefølje er
utdonning. Arbeidet for ô gi born tilgong til
utdonning og bedre kvolitet i skolegongen sørget for
qt flere enn 1,2 millioner born i24 lond kunne sette
seg på skolebenken og motto bedre læring i 2018. Av
disse nôdde vi 160 000 born i konflikt- og
krisesituosjoner.

I 14 tond nådde vôrt orbeid for ô stgrke borns
rettigheter 43 000 born og i 15 tond stgrket vi
beskgttelsen tit 152 000 born. I 7 lond 9o vi 226 000
born tílbud om bedre helse og ernæring.

lnternosjonole Redd Borno go humonitær bistond til
f 13 kriser i58 tond i2018, med et budsjett på USD
467 millioner i nge midler. Redd Bornqs bidrog til
dette vor 231,9 millioner kroner i institusjonell
fìnonsiering og innsomlede midler.

2018 morkerte et løftfor Redd Bornos påvirknings-
orbeid for bedre beskgttelse ov bqrn i krig og
konflikt. Sommen med Sove the Children UK skrev vi
Stop Wor on Children-ropporten som ble lonsert på
den globole sikkerhetskonferonsen i München. Et
internosjonolt opprop go tusenvis ov støttespillere
mulighet til å kreve mer innsots ov verdens ledere i

orbeidet for born i krig og konflikt. Utenriks-
deportementets nge humonitære strotegi hor borns
beskgttetse som én ov sine hovedprioriteringer.

I Norge fremmet vi i 2018 ortikkel 31 i bqrne-
konvensjonen, borns rett til hvite, lek og fritid, bôde
lokolt og nosjonolt. Med komponjen <<Rett til lek og
fritid> hqr vi jobbet for ot olle born skot fô denne
retten innfridd gjennom blont onnet å be olle
kommuner om å oppfglle Fritidserklæringen. Vi hor
drevet folkeopplgsning om hvilke borrierer som står
i veien for ot o[[e born fôr delto i fritidsoktiviteter og
gitt fotk mulighet til å utforme innspill til sine

ordførere om hvo som må forbedres i deres
kommune. Medier, sosiole medier, opprop,
seminorer og oktivisme pô lokotplon hor vært en

viktig del ov innsotsen.

Redd Bornos flere hundre frivillige orrongerer jevntig

fritidsoktiviteter for born på norske krisesentre og
osglmottok. Det bidror til en normolisert og oktiv
hverdog for borno og opplevelse ov mestring, lek og
trggghet.

I Bergen vedtok londsmøtet en ng ombisiøs strotegi
for Redd Borno. At vi fikk inn rekordmonge soker til
ogendoen er et tegn pô ot det sgstemotiske orbeidet
med å stgrke medtemsdemokrotiet bærer frukter.

Redd Borno hor monge engosjerte støttespillere og
foste givere. Vi er godt fornøgd med økning i ontqll
foddere tit 92 744 foddere, og monge tusen
nordmenn hor vært oktive i vôre komponjer pô web
og i sosiole medier, enten det gjetder innsomling,
frivillighet eller bornepolitiske meninger.

Redd Borno hor vært en tgdelig og konstruktiv
stemme i den norske bistonds- og utviktingsdebotten
gjennom året. Vårt overordnede innspill til forslog
om forvoltningsreform hor vært ô sikre ot den

offentlige, bistondsfoglige kompetonsen må bti

stgrket, ikke svekket, og ot utviklingspolitikken ikke
må bti underlogt utenríks- og migrosjonspolitiske
interesser.

Anskqffede midler utgjorde 888 millioner kroner, en
reduksjon pö2% fro ôret før. Redd Bornos orbeid er
i hovedsqk finonsiert gjennom tilskudd fro norske og
internosjonole donorer, innsqmlede midler fro
individuelle givere, stiftelser og næringsliv. Økning i

ontollfoddere go en positiv vekst i innsomlede midler,
mens forsinketser i enkelte prosjekter og reduksjon i

bevilgninger førte . til reduserte inntekter fro
offentlige tilskudd. Arets resultot ble -2,7 millioner
mot -1,5 miltioner äretÍør.



Redd Bcrrno - hvem er vi

lnternosjonole Redd Borno er verdens ledende
uovhengige orgonisosjon for born. Vår visjon er en

verden der olle borns rett til overlevetse, beskgttelse,
utvikling og deltokelse er innfridd. Vôrt mqndot er å
inspirere tit gjennombrudd i hvordqn verden
behondler born, og å oppnå umiddelbore og vorige
endringer i borns liv.

Redd Borno er en demokrotisk medlemsorgonisosjon
og tondsdekkende rettighetsorgonisosjon hvor
medlemmene er orgqnisert i lokole grupper. Den
selvstendige ungdomsorgonisosjonen Press - Redd
Bornq Ungdom deltor i Redd Bornos hovedstgre. I

internosjonole Redd Borno (Sove the Children
Internationol) er Norge én ov 28 medlems-
orgonisosjoner som orbeider for å innfri borns
rettigheter i 120 lond.

FNs bærekroftsmål er førende for norsk utviklings-
politikk from mot 2030 og bærekroftsogendoen er
sentro[ i Redd Bornos orbeid. De qmbisiøse målene
og det bærende prinsippet om ot ingen born skol
utelotes (leove no one behind) tigger til grunn for Redd
Bornos strotegiske mål mot 2030 om ot olle bqrn
skol overleve, lære og være trggge - med et særlig
fokus pô de morginoliserte borno.

Redd Bornos orbeid er bqsert på universelle
bornerettigheter og humonitære prinsipper, og i trôd
med vôr teori om hvordon vi kon forbedre borns
levekår globolt. Vôre tre grunnpilorer for rettighets-
qrbeidet er:

1. Direkte tiltok for å stoppe brudd på borns
rettigheter og sørge for ot born overlever, lærer
09 er trggge.

2. Stgrke born, deres foresqtte og sivilsomfunns
kunnskop, stemme og evne til å fremme borns
rettigheter og holde mgndigheter og ondre
oktører til qnsvor.

3. Stgrke olle onsvorlige oktørers evne og
forpliktelse til ô respektere, verne om og fremme
borns rettigheter pô olle nivå.

Redd Bornos internosjonole orbeid

Øst-Afriko
Afrikos Horn er fortsott en region i kronisk krise,
men spesielt i Etiopio skjer det somtid¡g oppløftende
endringer med større rom for sivilsomfunn og ikke
minst deltokelse for kvinner i besluttende orgoner.
Redd Borno hor progrommer i Etiopio, Sør-Sudon,
Somolio, Burundi og Ugondo. Fire ov disse londene
scorer blont de lqveste 10 lond i verden pö
Multidimensionol Povertg lndex. I titlegg tit
noturkotqstrofer som tørke og flom, er flere ov
tqndene også preget ov vedvqrende brutol konflikt.
Vôrt orbeid foregår i svært morginoliserte omrôder
og i krevende kontekster, med progrom bggget
rundt utdonning og borns beskgttelse, somt
rett¡ghetsorbeid. Til tross for longvorigheten ov
kriser i lond som Sør-Sudon og Somolio, er det
fortsott givervilje til regionen, og vi hqr det siste ôret
fått støtte ogsô fro nge store donorer som
IGAD/Africon Devetopment Bonk.

Sørlige Afriko
Til tross for positiv økonomisk vekst i de fleste lond i

sørlige Afriko, scorer londende fremdeles lovt pô
kritiske indikqtorer som bornedødetighet,
tenåringsgroviditeter og utdonnelsesnivå. I feiring ov
økonomisk vekst er det en tendens til å glemme hvor
londene stqrter og ot ressursene er uetisk
skjevfordelt. Londene der Redd Borno jobber er olle
rommet ov tørke. Situosjonen i Zimbobwe fortsetter
i feil retning, dårtig stgresett undergrover en sôrbor
og ustobil økonomi. Redd Borno jobber for ot
utdonning og beskgttelse skql være t¡lgjengetig for
olle, ogsô de mest morginoliserte, i Molowi,
Mosombik og Zimbobwe. Redd Bqrnq hor
finonsiering fro Norod, UNICEF og EUs kontor for
nødhjetp og sivil beskgttelse (ECHO) titregionen.

Vest- og Sentrol-Afriko
Sohel er rommet ov en vedvqrende tørke og det er
monge pågôende konflikter blont onnet med
gtterliggöende islomistgrupper. Nigerio er nå det
londet i verden hvor flest mennesker lever i obsolutt
fottigdom. Redd Borno qrbeider for å øke
oppmerksomheten om den kritiske situosjonen i

denne regionen. På grunn ov mongtende bevilgninger
fokuserer vi på Kongo, Niger og Nigerio, tiltross for
ot vi ser ot det behøves en mge større innsots.
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Midlene Redd Borno hor til regionen er i hovedsok
fro Norod, Utenriksdeportementet (UD) og fro
Europeon Commission's Directorote-Generol for
lnternqtionol Cooperotion qnd Development
(DEVCO), men også midler fro Þeutsche
Gesellschoft für lnternotionole Zusommenorbeit
(Glz) o9 ECHO.

Midtøsten og Europo
Etter år med longvorige konflikter preges Midtøsten
ov et stort ontoll flgktninger og internt fordrevne.
Krigen i Sgrio hor drevet 12 millioner på flukt. Trggg
retur til Sgrio er et omstridt temo nå som
størstepqrten ov Sgrio, med nordvest og nordøst
som unntok, igjen er under mgndighetenes kontroll.
lsroel/Polestino-konflikten er mer fostlôst enn
noensinne. Protestene longs grensegjerdet mellom
lsroel og Gozo hor tott monge liv. Konflikten i Jemen
hor forverret en ollerede prekær situosjon, og londet
korqkteriseres nå som verdens verste humqnitære
krise der over 20 millioner mennesker hor okutt
behov for nødhjelp. Londet er stodig på ronden ov en
sultkotostrofe og rommet ov koleroepidemi. I Øst-
Europo hor konflikten i Ukroinq ført til ot
kontoktlinjen meltom Ukroinq og opprørs-
kontrollerte omrôder er btont den tettest
minebelogte i verden. Londene på Bolkon opplever
en stor økning i ontotl migronter og flgktn¡nger, og
det somme gjør Nord-Afrikq. Redd Borno prioriterer
utdonning og beskgttelse til flgktninger og internt
fordrevne i regionen. Hovedfìnqnsieringskilder til
vört qrbeid er UD, Norqd, ECHO og UNICEF men
Redd Borno mottor ogsô midler fro Educotion
Connot Woit.

Asio
Store deler ov Asio ser økonomisk vekst og bedring
i tilgong til utdonning og helsetilbud. Somtidig er Asio
fortsott hjem for nesten 50 % ov verdens befolkning
som lever i ekstrem fottigdom. Vårt qrbeid søker å
nå disse morginoliserte gruppene med hovedvekt pô
utdonning og godt stgresett for borns rettigheter ¡

Kombodsjo, Nepolog Mgonmor. Asio ser også ofte
humonitære kqtostrofer og vi hor et vedvorende
engosjement med rohinggo-flgktningene i

Bonglodesh. Donorsituosjonen er krevende gitt den
generelle økonomiske vekten i regionen, men med
Norod-støtte som fundoment hqr vi også etoblert
støtte fro EU, særlig kngttet til godt stgresett for
borns rettigheter.

Lotin-Ameriko og Koribio
Migrosjonen fro Venezuelo og Mellom-Ameriko hor
økt betroktelig. Redd Borno hjelper born og deres
fomilier som er på flukt. I Nicoroguo hor den spente
situosjonen etter demonstrosjonene i opril gjort ot
situosjonen for sivilsomfunnsorgonisosjoner hor
forverret seg. Ftere steder i regionen er det store
utfordringer med tørke. I Hoiti jobber vi med
utdonning sommen med vôr pqrtner PRODEV. Vi
støtter våre søsterorgonisosjoner i Den
dominikonske repubtikk og Honduros i å øke
inntekter fro nosjonolt næringsliv. 2018 vor siste året
for Operosjon Dogsverk (OD), som hor ført til store
endringer for ungdommer i Mexico, Guotemoto og
Honduros. I tillegg hor Redd Borno hott midler fro
Norod, UD, EU og Duboi Cores.

Utdonning

Redd Borno nôdde ut til mer enn I 231 000 born i 24
lond gjennom vôre utdonningsprosjekter i 2018,
inkludert over 160 000 born i humqnitære kriser.
Utdonning er Redd Bornos største progromområde,
og bruk ov midler til utdonningsprosjekter økte fro
300 millioner kroner i 2017 til over 400 millioner i

20f8. Vi hor et spesielt onsvor for utdonnings-
området i internosjonole Redd Bornq (SCl), og bidro
også i2018 med driftsstøtte t¡t det globole
utdonningssekretoriotet i London.

Store forbedringer i kvolitet
Redd Bornq er opptott ov ot olle born hor rett til
kvolitetsutdonning i trggge omgivelser, og bggger
våre utdonningsprosjekter rundt dette, både i

humonitære og mer stobile utviklingskontekster.
2018 vor det siste året i den fìreårige
sqmqrbeidsovtolen med Norod, som hor bedret
utdqnningssituosjonen til born i 16 tond. En ekstern
evoluering i 2017 viste ot vi hor oppnödd store
forbedringer i både læringsutbgtte og læringsmiljø i

monge ov [qndene. I 2018 ble det jobbet mge med ô
utorbeide den nge søknoden til Norqd for neste
femôrsperiode, der utdonning fremdetes vil være en
hovedsotsing.

Trggge læringsmiljøer
Redd Bornq hor de siste årene jobbet med et
ínnovosjonsprosjekt for å kunne måle og utbedre
kvqliteten på læringsmiljøet i humonitære kontekster,
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og ¡ moi 2018 ble verktøget ILET (lmproving Leorning
Environments Together) lqnsert i Oslo. Prosjektet hor
vært støttet ov ECHO og UD. ILET er tilgjengelig for
bruk ov olle humonitære oktører.

Flere steder er utdonning under ongrep, noe som
gjør beskgttelse til en viktig del ov prosjektene. Redd
Borno bidro i 2018 til ferdigstilling ov en helhetlig
progrommodellfor trggge skoler, som skol svore på
olle tgper trusler og risiko som born møter på og
rundt skoten eller lærestedet (konflikt, vold mot bqrn
og noturkotostrofer).

Utdonningsteknologi
I 2018 ble det nedsott et eget prosjekt for å jobbe
med utdonningsteknologi i Redd Bqrno, for ô øke
kompetonsen på dette fettet og se på hvordon
teknologi kon brukes for å bedre kvoliteten på
utdonn¡ng. Som delov prosjektet hor det blitt utviklet
en strotegísk posisjon for hvordon Redd Bornq
ønsker ô jobbe fromover med utdonningsteknologi.

Utdonning pô den politiske dogsorden
Redd Borno fortsotte i 2018 å opprettholde et
politisk trgkk for å sikre bedre og mer effektiv
finonsiering ov gtobol utdonning som kommer de
mest sôrbqre og utsqtte borno til gode, inkludert i

krise- og konfliktsituosjoner. Redd Borno jobbet for
å sikre fortsqtt store norske bidrog til det globole
portnerskopet for utdonningsfondet (GPQ tidlig i

201 8.

Redd Borno koordinerer den norske delen qv

utdonningsnettverket Globol Compoign for Educotion
(GCE). Nettverket hor i løpet ov året kommet med
flere innspill til norske mgndigheter og regjeringen
om globol utdonning for ö sikre ot Norge
opprettholder og videreuwikler det globole leder-
skopet pö utdonning. Flere ov onbefolingene er blitt
tott til følge.

Norske mgndigheter hor i løpet ov året vært sentrole
i utviktingen ov en ng internosjonol lånemekonisme
på utdonning, og Redd Borno hor morkert seg

internosjonolt som en konstruktiv qktør med sterk
kompetonse på lån og gjeldsproblemotikk. Om våre
innspill for å unngå nge gjeldskriser og sikre ot
pengene går til de mest morginotiserte borno får
gehør, vil endelig vise seg om mekonismen' blir
oPPrerter i 2019.

Sommen med Redd Borno Donmork tok vi en

koordinotorrolle for internosjonole Redd Bqrnos
påvirkningsorbeid pô gtobol utdonning. Blont onnet
ledet vi utvikling ov vôr posisjon og vårt
pôvirkningsorbeid rettet mot den forestående
opprettetsen ov Internotionol Finonce Focilitg for
Educotion (lFFed), hvor vårt overordnede innspill vor
ô sikre ot finonsiering gjennom dette fondet må nå
de mest morginoliserte og hindre ot lond kommer i

gjeldskrise som følge ov lånene. Vi hor dessuten gitt
innspilltilforhondtingene på de globole ovtolene om
migrosjon og flgktninger, og sikret sterke
forpliktelser på borns rettigheter, særlig på
utdonn¡ng til flgktningborn.

Godt stgresett for borns rettigheter

I 2018 hor Redd Bornq fortsott orbeidet for ot borns
rett¡gheter skol bli innfridd og beskgttet i olle våre
progromlond. Vi korttegger kontinuertig borns
levekår og situosjon, i sområd med born og unge
setv, og bruker disse opplgsningene nör vi
ropporterer til FNs bornekomité. De monglene vi
oppdoger i sikkerhetsnettet rundt born gir retning
for plonlegging ov det øvrige bornerettsorbeidet. Vi
bistår lokole mgndigheter i ô forbedre sine sgstemer,
budsjetter, ploner og lover gjennom foglig støtte og
veiledning, olltid i tett somorbeid med lokolt onsotte
og lokole orgonisosjoner.

I 2018 hor Redd Bornq jobbet oktivt og strotegisk for
å stgrke rettighetsfokuset i internosjonote Redd
Borno. Det er utviklet felles fogtige tilnærmínger til
ropportering tit FNs bornekomité og orbeidet for å
sikre tilstrekkelige ressurser til ô innfri borns
rettigheter. For qt det internosjonole orbeidet på
fettet skol fungere effektivt, hor Redd Bqrnq bidrott
til ô etqblere en enhet for borns rettigheter i SCl, og
vi kommer tilå orbeide bevisst med å støtte opp om
denne strukturen videre.

I Nepol er det vedtott en ng lov som skol innfri og
beskgtte borns rettigheter. Den nge borneloven ble
vedtott i porlomentet 18. september 2018, etter
mqnge ôr med juridisk veiledning og påtrgkk fro
Redd Borno. Vi ser på dette som et stort g¡ennom-
brudd, do loven går longt i å innfri en rekke ov de
viktigste bestemmelsene i bornekonvensjonen. Loven
løfter mgndighetsolderen frq 16 til l8 ôr, forbgr olle
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former for vold mot born, konstituerer et nosjonolt
bornerôd og stgrker bqrnevernet betroktelig.

Redd Borno hor sommen med kolleger i lond-
progrommene stgrket kompetonsen til borneombud
og nosjonole menneskerettighets¡nstitusjoners evne
til å hôndtere spørsmål om bqrns rettigheter. Redd
Borno orgoniserte et seminor for menneske-
rett¡ghetsinstitus¡oner fro Zimbobwe, Mosombik og
Molowi, hvor de utvekslet erforing og kunnskop somt
diskuterte ulike utfordringer i orbeidet.

Bornegrupper i Mosqmbik hor levert suppterende
ropport om innfrielsen qv borns rettigheter til FNs
bornekomité. Etter flere ôr med påtrgkk for ô øke
bevilgningene til sektorer som er viktige for born,
som helse, utdonning og sosiole tjenester, hor
mgndighetene i Mosombik økt 2O18-budsjettet til
disse sektorene med 10,9 % sommenlignet med 2015.
I Mqlowi hor tilsvorende bevilgninger økt betgdelig i

to distrikter hvor vi hor jobbet med politisk
pôvirkning.

I tillegg hor mgndighetene i Etiopio, med støtte fro
Redd Borno, etoblert ptottformer for å involvere
born i budsjeaprosesser og brukermedvirkning
in nenfor sosiole tjenester.

Helse og ernær¡ng

Redd Borno hor i 2018 jobbet videre med å stgrke
orbeidet med helse og ernæring, og vi fìkk
gjennomslog for å inkludere helse og ernæring i fem
lond i den nge Norod-ovtqlen (2019-23). Londene er
Mqlowi, Mosombik, Ugondo, Niger og Nepol.
Helsedelen er integrert med utdqnning og borns
beskgttelse i progrommer som særlig jobber for å
bekjempe borneekteskqp og tenåringsgroviditeter.
Helsedeten fokuserer i hovedsok på sekuell og
reproduktiv hetse og rettigheter (SRHR). Dette
hondler blont onnet om å øke ungdommers
kunnskop gjennom seksuolundervisning og tilgong til
seksuelle og reproduktive helsetjenester, inkludert
prevensjon.

Videre hor vi fôtt støtte qv UD tit å jobbe med
ernæring i Jemen og Somolio. Her får hetseorbeidere
og mødre kunnskop om ommeproksis og
småbornsernæring for å forebggge underernæring,

sgkdom og død. Somtidig sikrer vi tidtig identifisering
og behondling ov born, grovide og ommende kvinner
med underernæring, ved å øke tilgong til livreddende
helsehjelp. Vårt prosjekt i Jemen hor bidrott til ot
13 905 born hor blitt vurdert for underernæring,
hvorov 2488 born hor fôtt behondling for okutt
underernæring. Videre hor mer enn 21 000 mødre og
fedre fått informosjon og veiledning om omming og
småbornsernæring.

UD hqr også vært en viktig donor tilvôrt helseorbeid
nordøst i Sgrío. I 2018 fikk vi bevilget nge l0 millioner
kroner for ô fortsette å sikre ot lokolbefolkningen
hor tilgong til livreddende helse- og ernærings-
tjenester. Redd Bornq støtter et fødselssgkehus, en

primærhelsetjenesteklinikk og tre ernæringssentre i

ldlib-provinsen. Tjenestene som t¡lbgs inkluderer
SRHR-tjenester, mor-born helse, svongerskops-
konsuttosjoner, fødsetshjelp og ggnekologiske
tjenester, fomilieplon leg g in g og post-obort-o mso rg.

Fødselssgkehuset hor også kopositet til å håndtere
kompliserte svongerskop for kvinner med behov for
keisersnittfødsler. Ernæringssentrene tilbgr omme-
hjelp og veiledning tilforeldre, og vi når ut til de ngtig
onkomne internt fordrevne. Siden oppstqrt ov
progrommet i november 2016 til desember 2018 hor
mer enn 245 000 mennesker bengttet seg ov
tjenestene, og over 12 000 kvinner hqr fått
fødselshjelp. Mer enn 28 000 kvinner hor fött
veiledning og støtte innen omming og
småbornsernæring, somt¡d¡g som vi hqr sett en

forbedring i ommeproksis. Prosjektet tor sikte på å
tilbg hetse- og ernæringstjenester ov svært god
kvolitet, og hor stort fokus på å kontinuerlig drive
opplæring ov våre helse-, ernærings- og mobile
helseorbeidere.

I 2018 bidro Redd Bqrno tit utviklingen og
lonseringen ov Mg Sexuol Rights Common Approoch, en

felles tilnærming for hele internosjonole Redd Borno
til born og unges seksuelle og reproduktive helse og
rettigheter.

Vi lonserte en ropport om selskopers oggressive
morkedsføring ov morsmelkerstotning, med
tilhørende komponje for å få Oljefondet til ô påvirke
morsmelkerstotningsselskopene de investerer i til ö
slutte med oggressiv morkedsføring ov morsmelk-
erstotning. Komponjen engosjerte veldig monge. I
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Sørøst-Asio og Kino lonserte vi en kortversjon ov
dokumentoren <<På borns bekostning>> og oversotte
den til lokolt språk i Kombodsjo, Loos, Vietnom, Kino
og Mgonmor.

I forbindetse med den globole giverkonferqnsen for
Globol Finoncing FocilÌtg (lFF) koordinerte Redd Borno
sivilsomfunnets formøte.

Beskgttelse

Kunnskop om borns rett til en oppvekst uten vold og
om negotive konsekvenser ov vold mot born hqr økt
betgdelig hos både voksne og born, viser de
foreløpige resultotene fro den fireårige owqlen med
Norod, som ble qvsluttet i 2018. I Nepol hodde 43 %
qv bqrno slik kunnskop i 2018, mot I %i2015. I den
nge ovtolen med Norod, med start i 2019, blir
orbeidet for ô sikre borns rett til beskgttelse stgrket.
Vi plonlegger å orbeide videre i monge ov de somme
londene, mens Colombio og Sør-Sudqn er nge lond
der vi ikke hor støttet orbeid med borns beskgttelse
tidligere.

2018 vor siste ôr qv det femôrige progrommet for en
trgggere skolehverdog i Guotemolo, Nicoroguo og
Mexico, ledet ov ungdommer. Prosjektet er fìnqnsiert
qv OD og hor oppnådd sterke resultoter når det
gjelder ungdoms-orgoniseríng og påvirkningsorbeid
for en trgggere skole. Sluttropporten viser ot volden
på skolene hor blitt redusert og ot ungdommene hor
større bevissthet rundt ulike former for vold og
mobbing. Videre hor de lært å orgonisere seg og
drive påvirkningsorbeid overfor mgndighetene.
lntensjonen er ot dette orbeidet skol fortsette selv
om prosjektet ikke får støtte fro OD lenger. Til
sqmmen hor prosjektet nôdd over 60 000
ungdommer direkte eller indirekte.

Redd Borno hor bidrott betgdelig til det globole
orbeidet med å trggge skoler (Sofe Schools Common
Approøch). Sommen med flere qndre medtemmer i
internosjonole Redd Borno hor våre rôdgivere innen
beskgttelse og utdonning vært sentrole i utviklingen
ov denne tilnærmingen. Redd Bqrno hqr også
qrrqngert to scmlinger for å stgrke kopositeten i

londkontorene på trggge skoler i humqnitære
kontekster. l6 londkontor, 3 medlemmer, Genève-
kontoret og regionkontoret i Midtøsten vor involvert
i disse somlingene.

Redd Borno hor orbeidet videre med ö påvirke lond
til ô signere erklæringen for trggge skoler. lnnen

utgongen ov desember hodde 82 lond signert.

Vi fortsotte vôrt påvirkningsorbeid for å stonse norsk
eksport ov militært moterielltil portene som kriger i

Jemen. Blqnt onnet lonserte vi en e-postkomponje
hvor tusenvis ov støttespillere sendte e-post direkte
til den norske utenriksmínisteren med krov om stons
ov oll militært moteriell til Soudi-koolisjonen. Vi f¡kk
detvis gjennomslog dq ministeren onnonserte stons
ov eksporten ov militært utstgr og flerbruksvorer til
Soudi-Arobio. Sommen med flere ondre
orgonisosjoner stortet, vi dessuten en underskrifts-
komponje med krqv om ot Oljefondet trekker seg ut
ov våpenindustrien.

Redd Bqrnos humonitære ¡nnsots

Ogsô i 20f I vor Redd Bornqs humonitære innsots
drevet ov krig og konflikt, med ødeleggende effekt pö
borns dogligliv og oppvekst. Eksempler pô stike kriser
er monge. Mqsseflukten ov rohinggoer til
Bonglodesh, bombingen ov sivile i Jemen, krigen som
pågôr på åttende året i Sgrio og komplekse kriser i

Vest-Afrikq dominerte det humonitære londskopet.
FN onslôr ot 135 millioner mennesker hqdde behov
for humonitær bistond globolt, men ressursene som
trengs til ô ivoreto behovene er fortsott for smô og
utilstrekkelig.

lnternosjonole Redd Bornq go humonitær bistond til
113 kriser i 58 lond i 2018, med et budsjett på USD
467 miltioner i nge midler. 37 % ov responsene gjoldt
komplekse kriser eller konfliker, 43 "/" dreide seg om
ekstremvær (kutdebølge, sgkloner, tørke, flom), 10 %
hqndlet om noturkotostrofer (vulkon, jordskjetv) og
9 7o vor på grunn ov epidemier. Midler til inter-
nosjonole Redd Bornos somlede humonitære ¡nnsots
utgjorde 43%sv den globole porteføljen i2018.

Totolt hqr lnternqsjonole Redd Bornq nädd 12,2
mitlioner mennesker gjennom vår felles humonitære
ínnsots i 2018, ov dem 6,9 mitlioner born. I 2018 ble
vi port i en internqsjonol ovtole (Grond Borgoin) som
skol sikre større effektivitet og bedre utngttelse ov
ressursene mel[om de største internosjonole
donorene og humonitære orgonisosjonene.

6

fr Redd Borno



12018 bidro Redd Borno med utsendelse ov
ekspertise til humonitære responser i l4 ulike [ond.
Ved 29 tilfelter sendte vi medqrbeidere, både egne
qnsotte og medlemmer ov beredskopsstgrken. Det
hor vært en fortsott plonlogt økning ov qndelen

utsendelser. 27 utsendelser gikk tit ulike SCI-

kontorer, mens to vor til FNs høgkommissær for
flgktninger (UNHCR). Omtrent holvporten ov disse
vor eksperter på utdonning og beskgttetse, mens
25 % gioldt koordineringsorbeid. Redd Borno hor i de
siste ôrene økt sine bidrog tilSCl og i 2018 støttet vi
orbeidet med å stgrke responskopositeten globolt og
regionolt gjennom en ng globol plottform for
utsendelser. I trôd med dette besluttet vi i 2018 å
formelt ovslutte beredskopsstgrken i sin nåværende
form.

Redd Borno bidro med 231,9 millioner kroner (322,1

i fjor) i institusjonell fìnonsiering og innsomlede
midler tit SCls humqnitære responser i 2018. UD er
den største bidrogsgteren med 57,7 y", etterfulgt ov
individuelle givere med 11,0y". ECHOs ondel er
10,5% ¡ 2018, mens IGAD, som er en ng donor for
oss, stôr for 9,8 %. Redd Bornqs eget bidrog vor 8,4
millioner kroner i privote midler (hvorov 3 millioner
kroner gikk tit centrol seed fund), i tillegg til 1 million
kroner i oppetler.

Som internqsjonole Redd Borno hor vi deltqtt oktivt
i påvirkning ov situosjonen for born i en rekke
humonitære kriser, som Sgrio, Jemen og Mgonmor,
og dessuten innenfor gtobol helse, utdonning og
beskgttelse ov born i krig og konflikt.

Resultotmåting og læring

I 2018 leverte Redd Borno resultotropport til Norod
for de tre første årene ov rommeowoten 2015-2018,
sqmt utorbeidet et ngtt resultotrommeverk til den
nge ovtolen (2019 -2023).

Blont monge gode resultoter kon vitrekke from ot:
¡ Andelen ov Redd Borno-støttede skoler som

onses å ho et godt læringsmiljø økte fro
8,5 %i 2015 t¡l 39 %i2017

o 21 % qv etevene besto lesetester i2017,
sommenlignet med 13 % i 2015

7 ov l0 lond opplevde viktige endringer i

lover og regler på borns rettigheter
34 tenåringsjenter i Mosombik gikk tilboke
på skolen etter å hq født.

Sluttresultoter for hele perioden blir ikke klore før
etter årsberetningen ferdigstilles. I titlegg hor Redd

Borno gjennomført fire større gjennomgonger og
fem mindre prosjektevolueringer.

En evotuering om borns deltokelse presenterer ulike
suksesskriterier for å lgkkes og peker på svokheter i

det sgstemotiske orbeidet. Den konkluderer med ot
vi ikke hor god nok kopositet og forståelse for
temoet i orgonisosjonen internosjonolt. For
gtterligere å stgrke vôr kunnskop med perspektiver
fro et lond hvor vi hor jobbet lenge med borns
deltokelse, gjorde vi også en intern studie ov
borneporloment og borneklubber i Mosombik.
Funnene herfro viste tgdelige resultoter ov Redd

Bornos innsots siden 199O-tollet og ot vi jobber i tråd
med suksesskriteriene som ble nevnt i den eksterne
evolueringen.

Én ov hovedkonktusjonene i evolueringen ov l'm
Leorning-prosjektet er ot skoler med god skoleledetse
viser ktort bedre resultot og fromgong enn ondre.
Bosert på disse funnene, videreutvikler vi dette og
setter i gong pilotprosjekt i Nepol.

En studie viser ot Redd Borno giør et omfottende
orbeid for å redusere vold i skolen gjennom 57 tiltok
i 13 lond, og funnene viser ot voldsnivået hor gôtt
ned som et direkte resultot ov orbeidet vårt.

En hovedkonklusjon i en gjennomgong ov vört
somorbeid med sivilsomfunnsorgonisosjoner er ot
somorbeidet hor stgrket mgndigheters kopositet,
fogtige kunnskop og vilje ti[ å to i bruk nge metoder,
i tiltegg til bedre koordinering meltom mgndigheter
og sivilsomfunnsorgonisosjoner. Den trekker også
from utfordringer kngttet tit nosjonole mgndigheters
ovhengighet qv Redd Bornq. Dette vil vi følge nøge

opp i ng Norod-owole.

a

a

7

t Redd Borna



Redd Bornos orbeid i Norge

Norgesprogrommet

Redd Bornq hor lenge vært bekgmret for de sôkolte
<<oktoberborno>, enslige mindreôrige osglsøkere
som kom til Norge høsten 2015 og fìkk innvilget
midtertidig opphold from tilfglte 18 år. Etter politisk
påvirkningsorbeid fro Redd Borno og mqnge ondre,
ble det innført sörbqrhetskriterier som det skql
legges vekt på i osglsokene til enslige mindreårige
osglsøkere. 137 enslige mindreôrige osglsøkere fìkk
soken behondlet på ngtt, f 06 ov dem fìkk opphold.

Retur ov bqrn og fomilier til Afghoniston
Redd Borno fìkk i 2018 informosjon fro koltegoer i

Afghoniston om ot den norske og donske regjeringen
utviklet et konsept for sentre for tvongsretur ov
enslige born fro Norge og Donmork til Kobul, og ot
ofghonske mgndigheter vor blitt bedt om ô signere
konseptet. Redd Borno protesterte kroftig mot disse
plonene bôde gjennom mediq og direkekontokt med

mgndighetene. Regjeringens ploner om et slikt
retursenter er et eksperiment med borns [iv, og vi bo

regjeringen skrinlegge sine ploner. En slik qwole bte

ikke signert i 2018.

Vi lonserte to ropporter i 2018 som viser ot born i

bornefomilier og ungdommer (over 18) i dog blir
sendt tilboke tilforlige situosjoner i Afghoniston, uten
god nok støtte og med risiko for å oppleve flere
rettighetsbrudd. I et prosjektsomorbeid mellom Redd
Bqrno Sverige, Tgsklond, Norge, Brussel-kontoret og
Afghoniston-kontoret hor Redd Bornq snokket med

born og unge som er returnert til Afghoniston etter
å ho søkt osgl i Norge eller ondre lqnd i Europo.
Funnene er sommenst¡lt i to rqpporter <<Tonker om
tilboke - bqrn og unges tonker om retur til
Afghoniston> og <<From Europe to Afghoniston -
experiences of child returnees). De viser ot
rettssikkerheten t¡l borno er mongelfull på flere
môter.

I forbindelse med ropportene hor vi, som en delov
komponjen <<Borno verden svikten> lonsert et
opprop: Stopp retur ov born tilAfghoniston:
www.redd borno.no/retu r

Beskgttelse mot vold og overgrep
Animosjonsfilmene <<Kroppen min eier jeg>> vont
prisen for beste borne- eller ungdomsprogrom under
Gullruten 2018. Animqsjonsserien om kropp, grenser
og seksuelle overgrep ble produserti20lT ov Bivrost
Film, Redd Borno og NRK Super. I 2018 lonserte vi
også <<Kroppen min eier jeg>-filmene på somisk. Nå
hor NRK Súpmi oversotc filmene til nordsomisk,
sørsomisk og lulesomisk og viste de nordsomiske
filmene på TV.

Redd Borno lonserte også en ng fìlm fortolt på
tegnspråk der vi fôr høre historien til en jente som
ble utsqtt for seksuelle overgrep. Filmen er en del ov
Redd Bornqs undervisningsmoteriell for bqrn i 5.-7.

klosse. Vi hor utorbeidet disse filmene sommen med
Norges Døveforbund Ungdom og Døves medio..

Ärets forstgrringsuke ble orrongert i tidsromm et12.-
20. november. Dette vor en viktig og verdifutl uke
mot seksuelle overgrep, med sgnlighet i sosiole
medier, leserinnlegg og mediesoker, inspirerende
rettighetsfrokoster, temqkvelder og ondre
orrongementer for forebggging og bekjempelse ov
seksuelle overgrep mot born og unge.

Redd Borno lonserte håndboken <<To proten!>> til
foreldre, for ö snokke med born og unge om kropps-
press, nokenbilder og porno på nettet.

Borns rettigheter
Redd Borno vor til stede do Norge ble eksominert i

FNs bornekomité i Genève. Monge ov onbefolingene
fro Redd Borno og de supplerende ropportene fro
born og Forum for bqrnekonvensjonen (ledet ov
Redd Borno) bte fulgt opp ov bqrnekomiteen i deres
merknoder. Redd Borno Íølger opp merknodene og
onbefolingene i vôrt videre påvirkningsorbeid i

Norge.

Leder ov politiets Dork Room-etterforskning, Hilde
Reikrös, mottok Redd Bornos rettighetspris for sitt
orbeid med ô ovdekke omfottende overgrep mot
born på internett, og for å snokke om hvor viktig det
er å forebggge overgrep.

Vi hor i 2018 fremmet ortikkel 31 i bornekonven-
sjonen, borns rett til hvile, lek og fritid, både lokqtt
og nosjonolt. Med komponjen <Rett til lek og fritid>
hqr vi jobbet for ot olle bsrn skol få denne retten
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innfridd gjennom blqnt onnet ô be olte kommuner om
å oppfgtte Fritidserklæringen, som gir olte bqrn rett
til å delto pô minst én okivitet. Videre hor vi drevet
folkeopplgsning om hvilke borrierer som står i veien
for ot olte born får deltq i fritidsoktiviteter og folk
hor fått mulighet til ô utforme innspill til sine
ordførere om hvo som må forbedres i deres
kommune. Medier, sosiole medier, opprop,
seminqrer og oktivisme på lokolplon hor vært en
viktig de[ ov innsotsen.

Skolesotsingen
For ondre år på rod hor vi utorbeidet julekolenderen
Redd Bqrnos Julehjul, som hondler om vennskop,
godt klossemiljø og borns rettigheter i Norge og i

verden. Julekolenderen posser for elever pä 1.-7.
trinn. Redd Bornos Julehjul hor som må[å bidro tilet
trggt og godt klossemiljø som forebggger mobbing
og utestengelse. Det vor i overkont ov 70 000 som
meldte seg pô Julehjulet 2018. Det betgr en økning
med 50 000 sommenlignet med 2017.

Vi fikk 64 nge lærerombossodører i 2018, og hor nå
94.

Vi tonserte et ngtt mogisk klqsserom om flgktninger,
som tor for seg hvordon det oppteves for born å
måtte flgkte. Dette er et digitolt undervisnings-
moteriell for 4.-9. trinn. Moteriellet hor som môlå gi
born og unge kunnskop om borns rettigheter i et
nord/sør-perspektiv og er fìnonsiert ov infostøtte fro
Norod.

Medlemsdemokrotiet og frivittig
innsqts for born

Vi gjennomførte i 20f 8 et svært vellgkket londsmøte
som vedtok en ng ombisiøs strotegi for Redd Borno.
At vi fikk inn rekordmonge soker til ogendoen, er
også et tegn på ot det sgstemotiske orbeidet med å
stgrke medlemsdemokrotiet bærer frukter. Det er
særlig positivt ot både medlemmer og qnsotte

uttrgkker hvordon de er stotte ov ô være en del ov
Redd Borno og innsotsen for born og deres
rettigheter.

I dog hor Redd Borno okivitet på 1l krisesentre med
150-160 frivitlige i sving. På krisesentrene bor det i

underkqnt ov 500 born. Vi driver frivillig orbeid pô

krisesentre for å bidrq til en normotisert og oktiv
hverdog for born ved ot de får delto i regelmessige
oktiviteter der de opplever mestring, lek og trggghet.
I tillegg legger vi til rette for ot fomiliene btir kjent
med muligheter i nærmiljøet og bggger nettverk. 150

frivillige hor orrongert jevnlige fritidsoktiviteter for til
sommen 147 born på 10 osglmottok gjennom 2018.

Frivillige jobber ogsô som gode noboer som støtter
både bqrn som hor bodd på krisesenter
(pilotprosjekt) og born i fomitier som hor kommet
som osglsøkere eller flgtninger til Norge med å
komme inn i orgoniserte fritidsqktiviteter. Totolt
nådde ví om log 400 born.

NTNU somfunnsforskning hor i 2018 evoluert Redd

Bqrnos frivillige innsots pô krisesenter og
osglmottok, med svært positive resuttoter.
Evolueringene viser ot oktivitetene de frivítlige står
for spiller en viktig og positiv ro[[e for borno og deres
fomilier og ot frivilligheten hor en tgdelig merverdi.

Støttespillere og sgnlighet

Redd Borno hor monge engosjerte støttespillere og
foste givere. Rekruttering ov fostgivere fro
privotmorkedet står sentrott gjennom hele året, og
gjennom 2018 hor morkedsovdelingen testet nge

rekrutteringskqnqter som gir god respons til lovere
kostnod. Fjorôret hor gitt en bedre og jevnere

fordeling mellom ulike konoler som goteverving,
dørbqnk, digitolt og komponjer. Det hor vært god
vekst i inntekter frq individuetle givere. Antollfoddere
hor økt fro 88 408 foddere i 2017 til 92 744 foddere
i 2018.

Redd Borno driver et utstrokt informosjons- og
komponjeorbeid i mediene, gjennom Redd Borno-
mogosinet og i sosiote medier. Digitol utvikling står
sentrolt i mobilisering ov flere støttespillere, i form
ov økonomiske givere, frivillige og de som støtcer
våre bornepolitiske soker. Et eksempel er julekom-
ponjen som somlet inn 18,5 millioner kroner mer enn
2017.

Itråd med målet om ô mobilisere flere støttespillere,
inviterer vi ogsô nordmenn til ô engosjere seg i borns
rettigheter og påvirke potitikk til beste for born ute
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og hjemme. I 2018 skrev 83 000 nordmenn under på
l1 ulike opprop kngttet til soker som også ble belgst
i og ov mediene.

I 2018 fìkk vi stor sgnlighet i mediene på soker om
norsk våpeneksport til Jemen, seksuelle overgrep
mot born, fomiliefottigdom, osglborns rettigheter,
krig mot born og Redd Bornos fredsprisfest. Redd

Borno hor holdt sin shore of voice blont norske
orgonisosjoner, og ligger på en tredjeploss i sgnlighet
sommenlignet med ondre humonitære
orgonisosjoner. Lokoloviser stôr for 45 %ov omtolen
vår, mens riksmediene tetler 36%.

Redd Borno-mogosinet utgis fìre gonger i året og
bidror med informosjon om vårt progromorbeid
nosjonolt og internosjonolt. Gjennom fjorôret
fokuserte mogosinet på temoer kngttet til
flgktningkrisen i Sgrio, globol oppvorming og borns
rettigheter både i og utenfor Norge.

Over 800 000 nordmenn besøke www.reddbqrno.no
i 2018. Dette er litt ned lro 2017, som vqr et
unntqksôr pô grunn ov Bornos Volg, men 45% opp
fro 2016. Focebook er vôr viktigste konol i sosiqle
medier med over 78 000 føtgere. Her hodde Redd
Borno over 300 poster i 2018, både orgoniske og
onnonser. Sommenlignet med bronsjen for øvrig
poster vi mge innhold og oppnår godt engosjement.

Somorbeidet med næringslivet er stgrket ¡ 2018. Vi
onsvorliggjør og pôvirker norske bedrifter til ö
ivqreto borns rettigheter, for sommen å oppnå økte
resultoter for bqrn. Redd Bqrnos fem strotegiske
somorbeidsportnere, Accenture, BDO, Dressmonn,
Hgdro og Wiersholm, utgiør grunnpiloren i

næringslívsorbeidet. Somorbeidene omfotter
økonomiske bidrog tit Redd Bornos progromorbeid,
profilering qv Redd Bornos budskop, pro bono-orbeid
til utvikling somt engosjement ov onsotte og kunder.

| 2018 implementerte Redd Borno et ngtt sgstem for
oppfølging ov vôre støttespillere, relosjoner og for
økt outomqtisering (Solesforce CRM).

lnternkontroll, Yorsl¡ng og ont¡-
korrupsjon

Redd Bornq hor nulltoleronse for olle forhold og
hondlinger som kon skode born og unge, for
korrupsjon, mislighold, mobbing, trokossering og
diskriminering. Orgonisosjonen stiller strenge krov til
vôre onsotte, tillitsvolgte, frivillige og medlemmer, og
gjør det somme overfor våre sqmorbeidsportnere.
Redd Borno hor etiske retningslinjer som signeres ov
o[[e onsotte, tillitsvolgte, frivillige og våre portnere
og hor obligotorisk opplæring som gjentos ved jevne

mellomrom.

Redd Borno hor etoblert retningslinjer for vorsting og
rut¡ner for kontroll. Orgonisosjonen jobber
kontinuerlig med å forbedre sgstemet for
internkontroll og vorsling, slik ot vi jobber
forebgggende og ovdekker og følger opp
kritikkverdige forhold roskest mulig. Redd Borno
håndterte vorster om kritikkverdige forhold i trôd
med regelverket i 2018.

Avsluttede soker om korrupsjon og økonomisk
mistighold publiseres på vôre nettsider.

Virksomhet og orgon¡sas¡on

Redd Bornos onsotte
Ved utgongen ov 2018 hodde Redd Borno 192

onsotte. Av disse vor 172 fost onsott og 20

midtertidig onsotc. Det hor vært fokus på ö redusere
qntoll midlertidig onsotte og i løpet ov 2018 gikk
ondelen midlertidig qnsotte ned fro 15,7 % til10 %.

Kjønnsfordelingen hor holdt seg stobil med 77 %

kvinner og23o/o menn. 19%ov kvinnene og22%ov
mennene i orgonisosjonen er ledere. Ved utgongen
ov året besto ledergruppen ov 5 kvinner og 3 menn.
Redd Bornqs hovedstgre består ov 6 kvinner og 4
menn.

I 2018 vor Redd Bqrno for første gong med i

medorbeideru ndersøkelsen Greot Ploce to W ork. 88 %
ov de qnsotte svorte pô undersøketsen, noe som gir
et godt grunnlog for ô forstå hvordqn det oppleves ô
være qnsott i Redd Borno. 84% ov de som svorte
mente qt (olt tott i betroktning er Redd Bqrno et
godt sted å orbeido>. De qnsottes medvirkning
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ivqretos gjennom orbeidsmiljøutvolget og gjennom
de qnsottes fogorgonisosjon.

Sgkefroværet i Redd Borno er [qw, og det totole
sgkefroværet for 2018 vor pô 2,87 "/".

Det er ikke meldt om skoder eller ulgkker i jobb-
sommenheng i 2018. Redd Bqrno forurenser ikke det
gtre miljø utover det som er normott for virkom-
hetens ort.

Likestilling og diskriminering
Redd Borno er opptott ov mongfotd, og vi oppfordrer
derfor qlle som er kvolifiserte til å søke hos oss,
uonsett older, kjønn, seksuell orientering, funksjons-
nedsettelse, nosjonol eller etnisk bokgrunn. Menn
oppfordres spesielt til å søke.

Redd Borno hor utorbeidet en hondlingsplon for
hvordon vi skol orbeíde sgstemotisk med likestilling
og inkludering ov born med funksjons-nedsettelse,
både i det nosjonole og det internosjonole
qrbeidet. Kompen for qt ingen born skol
diskrimineres pô grunn ov hvem de er og hvor de
kommer Íro utgiør en kjerne i olt orbeidet Redd
Borno gjør.

Økonomiske hovedlinjer

Redd Bqrnos regnskop er sott opp i somsvor med
Regnskopsloven qv 1998 og i henhold tit
regnskopsstondorden NFS(F) <God regnskopsskikk
for ideelte orgonisosjonenr. Arsregnskopet om-
hqndler den ideelle orgonisosjonen Redd Bqrno, som
er en orgonisosjon uten formål om økonomisk
vinning.

Årsreg nskopet omfotter regio n ko nto rene, men ikke
de lokole gruppene do disse er selvstendige
orgonisosjoner med egne vedtekter. Redd Bornqs
hovedkontor ligger i Storgoto 38, Oslo, mens
regionskontorene ligger i Osto, Tromsø, Trondheim,
Bergen og Kristionsond.

Inntekter
Redd Borno hor som må[ô sikre dogens inntektsnivå
somt t¡lrettelegge for moderot og bolonsert vekst.
lnntekter fro offentlige mgndigheter, stiftelser og
legoter, pqrtnere i næringslivet og gover mutiggjør

orbeidet med å reolisere borns rettigheter, både i

Norge og internosjonolt. De totole driftsinntektene
utgjorde 888 millioner kroner for 2018.

| 2018 støttet offentlig norske donorer som Norod
og UD Redd Borno med 437 millioner kroner,
internosjonole donorer som ECHO, EuropeAid,
IGAD, UNICEF og Educotion Cqnnot Woit (ECW)
støttet Redd Borno med 100 millioner kroner.
Utviktingen i inntektene for 2018 er påvirket ov ot
noen prosjekter ble forsinket og først btir
gjennomført i 201'9, somt endret prioritering i

tildeling fro offentlige donorer.

Redd Borno opplever en stobil vekst i gove-
inntektene. Gover frq individuelle givere økte med

6%til279 millioner kroner. Antollfoste givere økte
med 5 % i 2018 tia 92744. Testqmentoriske gover
svinger mge fro år til ôr og bidro i2018 med 13

millioner kroner, 4 millioner mindre enn i 2017.

Gqver fro næringslivet utgjorde 19 miltioner kroner,
en reduksjon fro21 millioner året før.

Forbruk ov midler
lnnsomlingsprosenten for 2018 er på 71,5 %. Vektet
gjennomsnittlig innsomtingsprosent de siste fem
årene (2014-2018) er 70,3 %. Redd Bqrno er Redd
Borno er godkjent ov Innsomlingskontrollen og
tilfredsstiller krovet om ot minst 65 % ov innsqmlede
midler skol gå til formôlet. Felleskostnoder utgjorde
52 millioner kroner og hor btitt fordelt på

innsomlingskostnoder, de enkelte formöls-
oktivitetene og cdministrosjonen ut i fro ontoll
ôrsverk som er tilkngttet oktiviteten.

Redd Bornq hor bengttet 789 millioner kroner til
formôlsoktiviteter. Dette tilsvorer 88,6 % qv somlede
kostnoder. Ad mi nistrosjo nskostnoder so m omfotter
deler ov de odministrstive funksjonene og deler ov
utgifter tilgenerolsekretæren med stob, utgjorde 17
millioner kroner, tilsvorende 1,9Yo sv de somlede
kostnodene.

Finons
Finonsinntektene utgjorde 3 millioner kroner i 2018
mot 9 millioner äret Íør. Redd Borno hor ved årets
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slutt plossert 250 millioner kroner (r280 mitlioner) i

morkedsboserte finonsie[[e omløpsmidler. Atle
plosseringene er i rente-, obligosjons- eller oksjefond
og er sommensott med hensgn til risikospredning og
likviditet.

Redd Bornos investeringer er plossert i henhold til
våre strenge etiske retningslinjer for kopitol-
forvoltning, som innebærer ot selskopene fondene
investerer i skolfølge internosjonote konvensjoner og
utelukke setskoper som kon kngttes til olkohol,
tobokk, pornogrofì, vôpen og gombling. Våre
investeringer skol ho et lqvere korbonowrgkk enn
mqrkedet for øvrig. Videre følger Redd Bqrnq
<<retningslinjer for observosjon og utelukkelse fro
Stotens pensjonsfond utlond>>.

Plosseringer i utenlondske oksjefond er ikke
volutqsikret mot norske kroner ut fro diversifìsering
og longsiktighet. Alle utenlondske renteinvesteringer
er sikret til norske kroner. Redd Borno er utsott for
noe volutorisiko i den ordinære virksomheten, men
vurderer risikoen som okseptobel.

Årsresultot og formôlskopitol
Arsresultot i 2018 ble -2,7 millioner kroner, mot -1,5
miltioner kroner i 2017. Ved resultqtdisponeringen
titføres det I million kroner fri formålskopitol, mens
bunden formålskopitql reduseres med 3,7 millioner
kroner.

Formôlskopitolen vor ved ôrets slutt 366 miltioner
kroner (369 millioner). Den er fordelt på

formålskopitol med selvpôlogte restriksjoner
(inkludert sikringsfond) 117 millioner kroner (121

millioner) og onnen formålskopitol 249 millioner
kroner (248 mitlioner). Det er nødvendig ot Redd
Borno hor en tilstrekkelig formôlskopitol for å
håndtere økonomisk risiko, usikkerhet kngttet til
fromtidige inntekter og våre forpliktelser. Redd
Bqrno hor vedtott retningslinjer for formåls-
kopitolens størrelse og formålskopitolen onses
hensiktsmessig i henhold til disse.

Fortsqtt drift
Hovedstgret vurderer Redd Bornqs stilling som god
både i det norske somfunn og internosjonolt og
mener ot frqmtidsutsiktene for videre virksomhet er
positive. Redd Borno er i en sunn økonomisk og
finonsiell stilling. Arsregnskopet er ovlogt under
forutsetning om fortsott drift og hovedstgret
bekrefter qt denne forutsetningen er ti[ stede.

Andre forhold
Det hor etter det hovedstgret kjenner til, ikke
inntrådt forhold etter regnskopsårets utgong som
hor betgdning for orgonisosjonens stilling og
resultot.
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