
Der barn ikke har det bra, har jenter det 
verst. Derfor setter Plan jenter først. 
Hver dag er det 33 000 jenter som blir 
giftet bort som barn. Jenter blir tatt ut av 
skolen og mister muligheten til å forme 
fremtiden sin, kun fordi de er jenter. Du 
og din bedrift støtter nå arbeidet med å 
sikre jenters trygghet og rett til å over-
leve, få beskyttelse, utdanne seg, skaffe 
seg en jobb og ta beslutninger som 
gjelder egne liv.  

I denne brosjyren finner dere nyttig 
informasjon om Plan og vår kamp for 
jenters rettigheter. Dere kan lese mer 
om arbeidet vårt på plan-norge.no/bedrift, 
og dere er selvfølgelig velkommen til å 
ta kontakt med oss om det er noe dere 
lurer på.  

DERE HAR TATT 
EN GOD 
BESLUTNING!

JENTEFONDET

KOSTNADSEFFEKTIV
Plan International Norge er en effektiv innsamler, og vi ligger på «topp tre» over de mest effektive 
organisasjonene i bruk av innsamlede midler til formålet. Detaljert informasjon om Plans siste 
regnskapsår finner du på plan-norge.no/inntekter-og-utgifter.

SKATTEFRADRAG
Du kan få skattefradrag for din støtte til Plan. Fradraget gjelder for beløp på minimum 500,-  
i løpet av inntektsåret. For at du skal få skattefradrag må fødselsnummeret ditt (11 siffer) være 
registrert hos oss.

STØTTESPILLER
Som støttespiller investerer bedriften hvert år et valgfritt beløp i Jentefondet. Midlene går til 
ulike prosjekter som alle har utgangspunkt i at jenter får utdanning, kommer i arbeid og blir 
beskyttet mot vold og overgrep. Dette gir bedrifter en unik mulighet til å skape en bedre verden 
for jenter og unge kvinner – samtidig som det engasjerer og skaper samhold blant de ansatte.

Plan International Norge
Tullins gate 4 C, Postboks 1 St. Olavsplass 0130 Oslo  
Tlf: 09909  |  info@plan-norge.no  |  plan-norge.no

Plan International Norge er medlem av Innsamlingskontrollen

Tusen takk for at dere 

engasjerer dere!



KUNNSKAP ER MAKT
Jenter som har kunnskap om rettighetene sine, er viktige pådrivere for endring i sine lokal-
samfunn. Derfor gir Plan opplæring i barns rettigheter. Plan etablerer områder og grupper 
hvor jentene kan føle seg trygge, der de kan dele erfaringer og få opplæring. Vi støtter også 
lokale ungomdsgrupper som jobber med problemstillinger relatert til diskriminering av jenter. 
Det er ofte både gutter og jenter som engasjerer seg i kampen for jenters rettigheter. Ved å 
legge til rette for dialog mellom ungdommer selv og lokale ledere, styrker Plan unge til å bli 
endringsagenter i egne lokalsamfunn. 

I kampen mot barneekteskap er ungdomsgruppene svært viktige. De identifiserer jenter i sitt 
nærmiljø som står i fare for å bli giftet bort, konfronterer foreldre og rapporterer om tilfeller av 
barneekteskap til lokale myndigheter. 

MOBILISERING AV FAMILIER OG LOKALSAMFUNN
Mye av diskrimineringen jenter opplever har ofte dype røtter i kultur. Plan jobber derfor med 
å endre holdninger i lokalsamfunn, blant annet gjennom dialog med foreldre og religiøse og 
tradisjonelle ledere. Plan etablerer for eksempel «barneekteskapsfrie soner» eller «soner fri 
for kjønnslemlestelse». Informasjon om lover og rettigheter, og ikke minst konsekvensene av 
at jenter ikke får oppfylt sine rettigheter, er viktig. I mange lokalsamfunn med sterke lokale 
skikker og regler, har spesielt tradisjonelle og religiøse ledere stor innflytelse.

JENTERS UTDANNING, HELSE OG SIKKERHET
I mange fattige familier er det jentene som først mister muligheten til å få oppfyllt rettighetene 
sine. Det er oftest jentene som blir holdt tilbake fra skolen, som må bruke tiden sin på å hjelpe  
til hjemme, eller blir giftet bort. Plan gir skolestipender til jenter, og finansierer tiltak som fører  
til økt inntekt for familiene. Tilgang til yrkesopplæring og spare- og lånegrupper for foreldrene er  
viktige tiltak for at flere jenter skal få mulighet til å fullføre skolegangen sin, og slippe å bli 
giftet bort som barn. Plan arbeider for et styrket barnevernsystem som sørger for at jenter får 
informasjon om helse og et tilstrekkelig helsetilbud. Utbygging og støtte til helsestasjoner og 
opplæring av lokale helsearbeidere er viktig for å forebygge tidlig graviditet og bedre seksuell 
helse. Tidlig graviditet er ofte både en årsak til og konsekvens av barneekteskap. Jenter som 
opplever å bli giftet bort mister ofte trygghet og tilgang til skole og helsetjenester. 
 

LOVVERK OG POLITIKK
Selv om de aller fleste land har et forhold til FNs barnekonvensjon, og mange land har egne 
lovverk som skal sikre jenters rettigheter, håndheves ikke alltid lovene. I stedet er det lokale 
skikker og normer som er praksisen og som gjelder for jentene som vokser opp. Derfor arbeider 
Plan for å styrke lovverk som beskytter alle barn. Vi driver målerettet påvirkningsarbeid for å 
ansvarliggjøre myndigheter og utvikler analyser, policy-dokumenter og forskningsrapporter for 
økt kunnskap.


