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ALLMÄNT 

 
 NÄTGLOBEN 

www.childrensworld.org/ 

 
Portal för globalt kompisskap. 
Nätgloben ingår i helhet med tidningen 
Globen och The World´s Children´s 
Prize.  
 

 UNICEF 
www.unicef.org/ 

 
 

 RÖDA KORSET 
www.icrc.org/eng/operations_ 
country 
Bra sökfunktion på länder och regioner. 
 

 CRY 
www.cry.org/  

 
“CRY, Child Relief and You, is an Indian 
NGO that works for the benefit of 
underprivileged Indian children.” 
 

  CHILDREN OF CONFLICT 
www.bbc.co.uk/worldservice/people
/features/childrensrights/ 
childrenofconflict/ 
 

Informativ 
webbplats 
från BBC. 
 

 
 

 RAINBOW OF HOPE 
www.wec-int.org/rainbows/ 
children/reports/ 
Webbplats med länkar till alla rubriker.  
 

 HUMAN RIGHTS WATCH 
www.hrw.org/campaigns/crp/ 
promises/ 

 
Tar upp de flesta av rubrikerna. 
 

 PLAN 
www.plansverige.org/ 
”Plan är en internationell biståndsorgani-
sation som arbetar på gräsrotsnivå. 
Plans arbete är inriktat på barn och syf-
tar till att bekämpa fattigdom och stär-
ka barns möjligheter och rättigheter.” 
 

 RÄDDA BARNEN 
www.rb.se/ 

BARNARBETE 
 

 BARNARBETE I ASIEN 
www.southasia.net/Current_Issues 
/Child_Exploitation 
 

 PROJEKT PAKISTAN 
www.fredriksdal.lidkoping.se/ 
projekt/pakistan.html 
 

 CHILDWORKERS IN NEPAL  
www.cwin.org.np/ 
Barnarbete, gatubarn, barnäktenskap, 
trafficking, barnprostitution. 
 

 ANTI-SLAVERY 
www.antislavery.org 

 
“Anti-Slavery International, founded in 
1839, is the world's oldest international 
human rights organisation and the only 
charity in the United Kingdom to work 
exclusively against slavery and related 
abuses.” 
   Västrukturerad och innehållsrik webb-
plats. 
 

 CHILD LABOR IN AGRICULTURE 
www.fieldsofhope.org/ 

 
Mycket bra webbplats för undervisning-
en. Detaljerad lärarguide, test mm. 
Även om barnarbete i USA. Anslags-
tavla. Många länkar. Skolår 6-12. 



 THE GLOBAL MARCH 
www.globalmarch.org/main.html 
Stora webbplats om barnarbete. På 
www.globalmarch.org/cl-around-
the-world/ finns fakta om barnarbete i 
alla världens länder, även om Sverige. 
 

  GLOBEN OM IQBAL 
www.childrensworld.org/iqbal/ 
Mycket information på svenska och 
engelska om Iqbal.  
Ljud och bild ur filmerna om honom. 
 

 BLLF - SVERIGE 
www.bllf.se/ 
BLLF - Bonded Labor Liberation Front – 
arbetar för att frige skuldslavar. 
 

 KUNSKAPSTEST 
www.unicef.org/voy/explore/rights
/711_childlabourquiz.php 
Självtest (med frågor och svar) om 
Child Labour. 

 
 CHILD WORKERS IN ASIA 

www.cwa.tnet.co.th/ 
Child Workers in Asia (CWA) är ett nät-
verk av NGO som arbetar mot barnar-
bete. Arbetar från Thailand. 
 

 WORKING CHILDREN 
www.workingchild.org/ 
The Concerned for Working Children 
(CWC) finns i Indien. 
 

BARNHEM 
 

 BARNHEM I VÄRLDEN 
www.orphanage.org/ 
Länkar till ett stort antal barnhem i 
världen. 
 

 SOS BARNBYAR 
www.sos-barnbyar.se/ 

Svenska delen av organisationen. 
Den internationella finns på 
www.sos-childrensvillages.org/ 
 

 CASA MINUNATA 
www.casaminunata.com/ 
Lions barnhem i Rumänien. 
Se även  
home.swipnet.se/~w-64613/ 
om barn med handikapp i Rumänien 
 

BARN – HIV/AIDS 
 

 AEGIS 
www.aegis.com/ 
Education Global Information System. 
Påstår sig vara världens största webb-
plats om HIV/AIDS. 
 

 THE NKOSI JOHNSON AIDS  
      FOUNDATION 
www.nkosi.iafrica.com 

 
Barn/mödrar och AIDS i Sydafrika i 
allmänhet och om Nkosi Johnson i 
synnerhet. 
 

 UNICEF OCH HIV/AIDS 
www.unicef.org/aids/ 

 
Rubriker som 
• How widespread is the 

HIV/AIDS epidemic?  
• How does HIV affect 

young people?  
• How does HIV/AIDS 

affect girls and women?  
• What needs to be done 

to fight HIV/AIDS?  
 

 TREATMENT ACTION CAMPAIGN  
www.tac.org.za 

 
Aidsproblematiken i Sydafrika som rör 
barn i allra högsta grad. Mycket om 
kampen för mediciner till hiv-smittade 
gravida kvinnor för att rädda deras 
barn. Många länkar. 
 

BARN I KRIG 
 

 BARN OCH KRIGET I BOSNIEN 
www.snc.edu/intlstud/bosnia-
children.htm 
 
 

 CHILDREN AND WAR 
www.oneworld.org/child_rights/ 
ch_war.html 
Många bra länkar. 
 

 THE SOLDIER CHILD 
www.globalmarch.org/childsoldier/
voices.php3 
Vittnesmål från barn som deltagit i krig. 
 

 KOALITION MOT BARNSOLDATER 
www.child-soldiers.org/ 

 
Koalition för att stoppa användandet av 
barnsoldater. I årsrapporten för 2004 
har man funnit att barnsoldater används 
i 21 konflikter runt om i världen. 
   Rapporten kan även läsas på Rädda 
Barnens webbplats www.rb.se 
 

 CHILD SOLDIERS 
www.ppu.org.uk/chidren/index.html 
Webbplats från Peace Pledge Union, 
Storbritannien. Innehåller även ett 
avsnitt om Peace Education. 
 

 WAR CHILD 
www.warchild.org/ 

 
Startad 1993 av två filmare. 
 

 VOICES OF YOUTH 
www.unicef.org/voy/speakout/ 

 
Diskussionsforum för ungdom. Skriv 
”war” i sökfunktionen för att komma till 
diskussionen om barnsoldater. 
 

 BARN, KRIG OCH KATASTROFER 
www.rb.se/sv/FaktaOmBarn/ 
BarnKrig/ 
 

http://www.unicef.org/aids/index_epidemic.html
http://www.unicef.org/aids/index_epidemic.html
http://www.unicef.org/aids/index_youngpeople.html
http://www.unicef.org/aids/index_youngpeople.html
http://www.unicef.org/aids/index_hivaids_girls_women.html
http://www.unicef.org/aids/index_hivaids_girls_women.html
http://www.unicef.org/aids/index_fight.html
http://www.unicef.org/aids/index_fight.html


 CENTER FOR DEFENSE INFO 
www.cdi.org/ 

 
Bra webbplats från The Center for 
Defense Information. 
 

BARN MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

 
 SHIA 

www.shia.se/ 

 
Svenska Handikapporganisationers 
Internationella Biståndsförening. 
Gå till ”Verksamhet” och ”Barn”. 
 

 BARNAVÅRDSOMBUDSMANNEN 
www.bo.se 
Skriv ”Funktionshinder” i sökfunktionen. 
 

 YOU THINK 
youthink.worldbank.org/issues/ 
disabilities/ 

 
En del av Världsbankens ungdomssida 
som bl a handlar om barn med funk-
tionsnedsättning. 
 

 PEARLS OF AFRICA 
www.pearlsofafrica.org/ 
Ugandisk organisation för barn med 
funktionsnedsättning. Videosekvenser. 
 

 SAVE THE CHILDREN 
www.savethechildren.org.uk 
Stor webbplats med bla information om 
barn med funktionsnedsättning. 
 

BARN - SEXUELLT UTNYTTJANDE 
 

 ECPAT –SVERIGE 
www.ecpat.se/ 
Barnets rätt mot 
kommersiell sex-
uell exploatering. 
   Den internatio-
nella webbplasten 
finns på 
www.ecpat.net/ 
 

 BARN OCH SEX TURISM  
www.ecpat.net/eng/Ecpat_inter/proj
ects/sex_tourism/sex_tourism.asp 
 

 MAITI NEPAL 
www.maitinepal.org 
Trafficking, barnprostitution, barnarbete 
 

 COALITION AGINST TRAFFICKING 
www.catwinternational.org/ 

 
Via ”Fact Book” kan man klicka på olika 
länder och få information om trafficking. 
Länkar. 
 

BARNS RÄTTIGHETER 
 

 MULTILINGUAL CHILD RIGHTS                                         
www.boes.org/justice.html 

 
Barnkonventionen på många språk, in-
klusive svenska. Mängder av länkar. 
 

 BARNKONVENTIONEN 
www.unicef.org/crc/crc.htm 
Stor webbplats om Barnkonventionen. 
Många aspekter och länkar. 
 

 CHILDREN’S RIGHTS COUNCIL  
www.gocrc.com/ 
Grundades 1985. 
 

 BARNKONVENTIONEN 
www.rb.se/sv/Barnkonventionen/ 
 

 BRIS 
www.bris.se 

 
 

 BARN OCH TORTYR 
www.omct.org/ 
OMCT – World Organisation Against 
Torture har avsnitt om barns situation. 
 

 BARNAVÅRDSOMBUDSMANNEN 
www.bo.se 

  BBC – CHILDREN´S RIGHT 
www.bbc.co.uk/worldservice/people
/features/childrensrights/ 

 
Innehåller bl a 
”Forum with Nelson Mandela and Graca 
Machel. Listen and watch the former 
South African president answer ques-
tions about the future of children in 
Africa. 
   Listen to children from more than 25 
countries, as they talk about their 
dreams and hopes for the Millennium.” 
 

 WORLD SUMMIT FOR CHILDREN 
www.action.org/goals.html 
Målen som beslutades 1990 på World 
Summit for Children.  
 

BARN - UTBILDNING 
 

 UNESCO 
www.unesco.org/ 
UNESCO om olika aspekter på utbildning. 
 

• Education for All by 2015 
 

• United Nations Literacy Decade 
(2003 - 2012) 

 

• United Nations Decade of 
Education for Sustainable 
Development (2005-2014) 

 
 JOMTIEN CONFERENCE 

www.unesco.org/education/efa/ 
ed_for_all/background/ 
world_conference_jomtien.shtml  
Om konferensen Education for All och 
vad som hänt sedan dess. 
 

 METTA TRUST 
www.mtce.org/ 

“Metta Trust for Children's Education 
(MTCE) gives assistance to school 
projects for children in developing 
countries who may otherwise be denied 
basic lessons in literacy and numeracy.” 



GATUBARN 
 

 GATUBARN I GHANA 
www.cas-ghana.com/ 
 

 STEETKIDS.NET 
www.streetkids.net/ 

 
Kristen webbplats med länkar till olika 
gatubarnsprojekt i världen. 
 

  PANGAEA: STREET CHILDREN 
pangaea.org/street_children/kids. 
htm 

 
Har särskilda sidor med länkar till gatu-
barn i olika världsdelar. 
 

 GATUBARN I RUMÄNIEN 
www.romanianchildren.org/ 
 

  GATUBARN I BRASILIEN 
www.novartisfoundation.com/ 
 

 STREET KIDS INTERNATIONAL 
www.streetkids.org/ 
 

THE GIRL CHILD 
 

 KUNSKAPSTEST 
www.unicef.org/voy/explore/rights
/711_girlchildquizen.php 
Sjävtest (med frågor och svar) om Girl 
Child. 
 

 PÅ SVENSKA OM GIRL CHILD 
www.vardforbundet.se/ 
Vårdförbundet har, inom ramen för ICN 
– International Council of Nurses - , del-
tagit i ett projekt med namn Girl Child 
Project. Projektet studerar livssituationen 
för flickor som är mellan 10 och 14 år. 
Slutrapport från 2004, 48 sidor. 
Skriv ”girl child” i sökfunktionen. 
 

 PLATFORM FOR ACTION 
www.un.org/womenwatch/daw/beij
ing/platform/girl.htm 

 

ÖVRIGT 
 

 CHILDREN´S EXPRESS 
www.childrens-express.org/ 
“Children's Express (UK) is a programme 
of learning through journalism for young 
people aged 8-18. It's much more than 
a hobby – the members of our bureaux 
around the UK regularly see their work 
in local and national newspapers, and 
hear each other on radio and television. 
In seven years they've published more 
than 700 stories which you can read 
on this site.” 
   Särskild lärarsida med lektionstips. 
 

 Y-PRESS 
www.ypress.org/ 

 
“A youth-driven organization that gives 
children a voice in the world through 
journalism.  Members produce stories 
with a youth perspective, allowing them 
to build communication skills.” 
 

 CHILDREN NOW 
www.childrennow.org/ 
“Children Now uses research and mass 
communications to make the well being 
of children a top priority across the 
nation.”  
 

 FREE THE CHILDREN 
www.freethechildren.org/ 

 
"Free the Children is an international 
network of children helping children 
through representation, leadership and 
action." Finns i ett 20-tal länder. 
Grundad av den då tolvårige kanaden-
siska pojken Craig Kielburger. 
 

 ELDIS 
www.eldis.org/children/ 
Stor webbplats med många aspekter 
på barn, t ex 

Children and conflict 
Child labour 
Child rights 
Child health 
Children and HIV/AIDS  

   Eldis är startad av Sida, Norad m fl. 
 
 

  BARNS TANKAR 
www.bbc.co.uk/worldservice/people
/features/childrensrights/ 
millenniumdreams/ 
Barns 
tankar 
och 
förhopp-
ningar.  
 
 

 SIDA  
www.sida.se/ 
Genom att skriva ”barn” i sökfunktionen 
får man drygt 200 hänvisningar till Sidas 
verksamhet som är relaterad till barn. 
 

 THE STATE OF THE WORLDS  
     CHILDREN 2005 
www.unicef.org/sowc05/   
“Reports and 
stories from 
around the world, 
the latest statis-
tics on children’s 
health, education, 
and the impact of 
HIV/AIDS, conflict 
and poverty.” 
 

SYMBOLER 
 

  Vanlig webbadress 
@ E-postadress för prenumeration 

på nyhetbrev 
  Webbadress med ljud/bild. Kräver 

t ex gratisprogrammet Real Audio 
för att kunna användas. 

 

Den Globala Skolan har gett ut följande 
sammanställningar av Internetadresser: 

 AFRIKA PÅ INTERNET 
 ASIEN PÅ INTERNET 
 ÖSTEUROPA PÅ INTERNET 
 LATINAMERIKA PÅ INTERNET 
 MILJÖ PÅ INTERNET  
 OM EU:s BISTÅND PÅ INTERNET 
 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS PÅ 

INTERNET 
 OM HIV/AIDS PÅ INTERNET 
 TSUNAMIKATASTROFEN OCH ANDRA 

PÅGÅENDE KATASTROFER 
 OM FATTIGDOM OCH FATTIG-

DOMSBEKÄMPNING PÅ INTERNET 
 REGIONAL COOPERATION FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

Nerladdning kan ske från 
www.denglobalaskolan.com eller 
Sidas hemsida www.sida.se Välj där 
Publikationer Sök publikationer 
Skriv sedan ”Internet” (eller namnet på 
sammanställningen) i sökrutan.  
 
 
 
 
 
 

Art.nr. SIDA1112sv 

Synpunkter på förteckningen kan  
lämnas till Tor Backmann, 

 e-post: internetadresser@tele2.se 
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