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Kvartalsrapport - 
Q4 FY22 
 
Status på bestyrelsens arbejde april-juni 2022 
 
 
Ukraine 
PlanBørnefonden har indsamlet 32 millioner kroner til vores respons i Ukraine. 
PlanBørnefonden understøtter Plan Internationals arbejde med at etablere en 
struktur for responsen i Ukraine, Moldova, Rumænien og Polen, blandt andet med 
udsendelse af personale til de fire lande. Det er besluttet i føderationen, at der 
opbygges Plan-landekontorer i de fire lande, da forventningen er, at konflikten 
risikerer at fortsætte i mange år.  
 
Ny strategi FY22-FY27 
PlanBørnefonden har fået ny strategi, som er godkendt af bestyrelsen. Vi fortsætter 
vores fokus på pigers rettigheder og ligestilling, men skærper fokus på sponsorship-
kommunikation, øget transparens, fortsat gennemgribende digitalisering, operational 
excellence, skalering af vores humanitære arbejde, lokalisering og engagement af 
danskerne – og i særdeles unge – i udviklingsarbejdet. Strategien er blevet 
udarbejdet i samarbejde med vores Youth Advisory Board.  
 
Social Impact Investeringer 
PlanBørnefonden har besluttet at investere i udviklingen af nye 
finansieringsmuligheder og udviklingsmodeller til vores programlande. 
PlanBørnefonden har afsøgt mulighederne for, hvordan dette kan foretages og 
etableres.  
 
Re-branding af PlanBørnefonden  
Da Plan Danmark og Børnefonden fusionerede i 2018, var det en del af 
fusionsaftalen, at PlanBørnefonden skal overgå til Plan International Danmark-
brandet senest 1. juli 2023. PlanBørnefonden har derfor nu udarbejdet en procesplan 
for, hvordan denne re-branding skal udrulles. Det nye brand forventes udrullet i 
foråret 2023 med afsluttet overgang til nyt brand senest 1. juli 2023.  
 
Situationen i Mali 
Den politiske situation og sikkerhedssituationen i Mali er meget ustabil med 
militærkup både i 2020 og 2021, samt et voksende antal terrorangreb mod civile. 
PlanBørnefonden responderer fortsat i det uroplagede Mali gennem Plan 
International Mali og civilsamfundspartnere, men vi overvåger situationen tæt. 
PlanBørnefonden sidder blandt andet i Plan Internationals Oversight Group, som er 
ansvarlig for at sikre driften af Plan International Mali og dermed også vores arbejde.  
 
Safeguarding Annual Report 
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Hvert år udgiver Plan International en analyse af standarden for vores arbejde med 
børnebeskyttelse på tværs af føderationen. Derudover udgives der også en analyse 
af de børnebeskyttelsessager, der har fundet sted i Plan International det seneste år. 
Rapporten for 2020/2021 viser, at Plan International har en beskyttelsesstandard på 
90 procent på tværs af føderationen, og at der har været 97 interne sager i samme 
periode.  
 
PlanBørnefonden arbejder løbende med at forbedre vores børnebeskyttelse, og har 
iværksat følgende initiativer for at opnå højere grad af compliance: Inkludering i due 
diligence, bedre briefing-materiale til ansatte og eksterne gæster, retningslinjer for 
opbevaring af data og fokus på børnebeskyttelse i rekrutteringsprocesser.  


