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Innan de gav sig iväg på sina 
tre kilometer för en bättre värld 
på skidor tillsammans med den 
olympiske guldmedaljören 
Anders Södergren bildade 
eleverna i Odenslundsskolan i 
Östersund en lång kedja och 
förde fram sina budskap.  
 

Stella, 11 år, och Laban, 11 år, visar upp sina skyltar.
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I Specialprojektet Jorden Runt-loppet för en bättre 
värld (JRL) har mer än 1,6 miljoner barn i 20 länder 
utbildats om FN:s Globala mål för hållbar utveckling. 
De har formulerat och manifesterat – bland annat 
genom att tillsammans tillryggalägga varv på varv 
runt jordklotet – vilka förändringar de vill se för en 
bättre by, stad, land och värld, där deras rättigheter 
respekteras samt, för att de globala målen ska  
uppfyllas. De flesta av deltagarna har varit utsatta 
barn, som lever under fattiga förhållanden i  
fragila stater.

I Sverige genomfördes JRL i samarbete med  
Sveriges Olympiska Kommitté. 24 svenska  
olympier, som utbildats om de globala målen och 
Jorden Runt-loppet, hann besöka 127 skolor för 
halvdagspass innan de sista 19 besöken blev 
inställda till följd av pandemin. 

JRL skulle ha avslutats under 2020, men när Covid-
pandemin slog till stängdes alla deltagande skolor, 
utom i Sverige. I flera länder hölls de stängda nästan 
hela 2020 för att sen snart stängas igen och så har 

Jorden Runt-loppet för en bättre värld 

Jorden Runt-loppet 2019–2021, samtliga länder
2019–2021

Projektländer Antal barn Antal flickor Antal lärare Antal km*
Benin 82 823 34 380 534 248 593
Burkina Faso 25 960 13 209 825 77 919

DR Kongo 446 504 204 238 20 478 1 340 182
Ghana 213 797 115 309 3 142 641 712
Moçambique 60 606 35 076 2 203 181 909

Nepal 101 93 18 303
Pakistan 28 950 16 229 605 86 893
Filippinerna 4 923 3 062 546 14 776
Sydafrika 29 820 16 438 1 025 89 505
Sverige 13 127 6 563 907 39 401
Zimbabwe 459 517 269 320 1 735 1 379 240
Total projektländer 1 366 128 713 917 32 018 4 100 433

Övriga länder Antal barn Antal flickor Antal lärare Antal km*
Burma 2 222 1 260 162 6 669
Burundi 27 738 15 115 260 83 256
Kamerun 9 167 4 217 85 27 515
Guinea 1 078 385 20 3 236
Guinea-Bissau 8 398 4 151 146 25 207
Nigeria 20 691 11 002 789 62 104
Senegal 162 347 75 759 3 724 487 285
Sierra Leone 12 951 8 535 72 38 872
Togo 9 825 4 678 92 29 490
Total övriga länder 254 417 125 102 5 350 763 633

Total alla länder 1 620 545 839 019 37 368 4 864 066

*Barnen har har sprungit, vandrat, dansat eller åkt skidor 3 km samt i snitt stått med 1,5 m mellanrum under manifestationen.
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det fortsatt även under 2021. Gång på gång har 
skolorna startat upp JRL-projektet på nytt. Även 
om finansieringen upphörde 31 december 2020 
har skolor, som på grund av pandemin inte kunnat 
slutföra projektet, fått tid på sig att fram till  
31 oktober 2021 göra det.

Efter avslutat Specialprojekt kommer det att leva 
kvar, som en integrerad del av World’s Children’s 
Prize-programmet, som utbildar och stärker barn 
som förändrare.

121,4 varv runt jordklotet
Tillsammans har 1,6 miljoner barn (1 620 545 barn) 
springande, vandrande, dansande eller skidåkande 
tillryggalagt nära 5 miljoner kilometer (4 864 066 
km) eller 121,4 varv runt jordklotet för en bättre by, 
land och värld och för att manifestera vilka föränd-
ringar de vill se vad gäller respekten för deras  
rättigheter och uppfyllandet av de globala målen. 
37 368 lärare i 5 455 skolor har tillsammans med 
WCPF:s partnerorganisationer möjliggjort barnens 
deltagande.

I de elva projektländerna har de 4 775 deltagande 
skolorna haft tillgång till allt läromaterial om JRL 
och de Globala målen. Skolor i ytterligare nio  
länder har också kunnat delta utan att det kostat 
Specialprojektet något genom att projektmate-
rialet publicerats i WCPF:s globala läromedel.  
Här utöver har under projektåren ytterligare mer  
än 1 miljon barn kunnat läsa om barnen som deltar  
i Jorden Runt-loppet för en bättre värld och lära  
sig om de Globala målen.

Svenska olympiers roll
De svenska olympiernas skolbesök var genom-
gående fina upplevelser för både barnen och  
olympierna själva: 

”Precis som inför ett OS är det viktigt att sätta upp 
både kort- och långsiktiga mål. Vi kan inte ändra 
allt på en dag men varje liten grej vi gör på vägen 
för oss närmare målet. Det är bra att barnen blir 
involverade tidigt för en bättre värld. Vi vuxna ser 
problemen, men för barn är det självklart att göra 
något åt dem också.”
Anders Södergren, skidåkare, Svensk olympier

 

”Barnen är vår framtid. Det är fantastiskt att få 
vara med och inspirera till att jobba för en bättre 
värld tillsammans. Jag brinner själv mycket för 
utveckling, jämlikhet och idrott, vilket går hand i 
hand med det vi ska göra.”
Anna Laurell Nash, boxare, Svensk olympier

De svenska olympierna var ambassadörer och 
inspiratörer för:
• De olympiska värderingarna
• Alla människors lika värde 
• Barnets rättigheter 
• FN:s globala mål för hållbar utveckling och 

Agenda 2030 med särskilt fokus på de globala 
målen 5, 10, 13 och 16

• Barnets rätt till lek och fritid (FN-konventionen 
om barnets rättigheter), hälsa och välbefinnande 
(mål 3)

• Regelbunden motion
• Jorden Runt-loppet för en bättre värld

I mötet med eleverna berättade olympierna om:
• sin egen upplevelse som olympier, med fokus  

på hur de olympiska värderingarna förenar 
människor och nationer, och om fred, mänskliga 
rättigheter och alla människors lika värde

• sin olympiska idrottsliga upplevelse (de långa 
förberedelserna, förväntningarna, episoder 
under olympiaden samt själva tävlingsögon-
blicket)

• de globala målen och att vi alla behöver bidra i 
våra respektive länder för att uppnå dem

• de globala målen 5 (jämställdhet/flickors lika  
rättigheter), 10 (ökad jämlikhet), 13 (klimat-
förändringarna) och 16 (fred och rättvisa), även 
ur ett olympiskt perspektiv, till exempel kvinnors 
deltagande i OS genom åren och influenser för 
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jämställt idrottande i alla länder (mål 5),  
framgångsrika olympier från fattig bakgrund  
och utsatta länder (mål 10), möten med andra 
olympier som bidrar till fredsvilja (mål 16)

• att över en miljon barn i Sverige och andra länder 
tillsammans deltog i Jorden Runt-loppet för en 
bättre värld 

• barns rätt till hälsa, lek, fritid och vikten av regel-
bunden motion och träning (mål 3) 

• sin egen idrottsgren, som eleverna när det gick 
även fick prova på.

Olympiern avslutade med att gå eller springa 3 km 
tillsammans med eleverna, som en träning inför det 
globala Jorden Runt-loppet.

Omdömen om olympierbesöken
och Jorden Runt-loppet i Sverige
I utvärderingen av olympiernas besök i deras skola 
uppgav 100 procent av lärarna att besöket varit 
Mycket bra (82 %) eller Bra (18 %). 98 % av lärarna 
ansåg att deras elever tyckte att olympierbesöket 
var Mycket bra (76 %) eller Bra (22 %).

Skolorna förberedde olympiernas besök genom att 
arbeta med materialet om de Globala målen och 
Jorden Runt-loppet för en bättre värld i läromedlet 
Globen. I en elevenkät svarar 77,5 procent av elev-
erna att de har lärt sig om de globala målen genom 
att delta i projektet och 80,7 procent av eleverna 
uppger att det fått dem att tänka på vilka föränd-
ringar de vill se för att det ska bli en bättre värld.  
93 procent av lärarna anser att Alla (59 %) eller 
Många (34 %) av eleverna genom förberedelserna 
inför besöket kände till FN:s globala mål för hållbar 
utveckling innan olympiern besökte deras skola.  
85 procent av lärarna uppger att Alla (44 %) eller 
Många (41 %) av eleverna kände till Jorden Runt-
loppet för en bättre värld innan olympiern besökte 
skolan. Olympierbesöket ledde enligt lärarna till att 
eleverna:
– fått fördjupad kunskap om de olympiska värde-

ringarna: respekt för varje individ och vänskap 
över alla gränser (100 %)

– fått inspiration att tillsammans med barn jorden 
runt delta i Jorden Runt-loppet för en bättre 
värld (80 %)

– fått ökad insikt i att det är allas uppgift, även 
deras, att se till att de Globala målen nås (76 %)

– fått fördjupad kunskap om de Globala målen  
(63 %).

Även lärarna påverkades positivt av olympier-
besöket. De fick ökad inspiration att engagera sina 
elever i Jorden Runt-loppet för en bättre värld  
(82 %) och fördjupad kunskap om den olympiska 
rörelsens grundvärderingar (72 %).

”Det är roligt att knyta ihop vårt vardagliga arbete 
med detta som sträcker sig jorden runt och ut i 
olika världsdelar! Det väcker engagemang.”
Pernilla Hallgren, lärare, Grindtorpsskolan, Norsborg

”Att verklighetsförankra, möta personer som  
upplevt själv, är alltid positivt. Att få möjlighet att 
träffa en idrottskvinna som förebild från idrotten 
som berättar om globala mål var en inspiration 
som gav ytterligare kraft åt budskapet med  
globala målen. Att få prova dräkter och rodd-
maskin var toppen!”
Ina Angel, lärare, Båstad Montessori, Båstad

”Eleverna hade förberett besöket och var mycket 
förväntansfulla. De tyckte Danijela var toppen och 
flera av dem sa efteråt att hon är deras nya idol.  
De tycke också att det var roligt att få springa  
Jorden Runt-loppet med henne och att få hålla sin 
manifestation om de Globala Målen för henne.”
Annica Ewetz, lärare Ålstensskolan, Bromma

”När olympiern Danijela Rundqvist var på besök 
gick/sprang alla elever 3 km. Den 1 april
anordnade vi Jorden Runt-loppet i Klintehamn, 
gick med plakat med de 17 globala målen och
bjöd in invånarna i samhället att gå med oss.  
Vi hade även elever som höll tal utifrån de
globala målen. Alla elever i skolan från förskole-
klass till åk 9 deltog.”
Camia Eklöf Lindgren, lärare, Klinteskolan, Klintehamn

”Eleverna tyckte det var väldigt roligt att följa 
sammanräkningen av hur många varv runt
jorden barnen hade sprungit tillsammans.”
Anna Franson, lärare, Hålabäcksskolan, Kungsbacka

Lärare i alla skolor i Sverige som arbetat med  
Jorden Runt-loppet för en bättre värld, även de 
som inte haft olympierbesök, uppskattar att  
projektet givit nedanstående resultat: 
– Eleven har fått ökad kunskap om de globala 

målen/Agenda 2030 (69,4 %).
– Eleven har  fått ökad kunskap om hur de själva 

kan vara förändrare för en bättre värld (60 %).
– Eleven har fått ökad kunskap om hur barn jorden 

runt engagerar sig för globala målen och hållbar 
utveckling (62,4 %).



I Massi-Zogbodomè i Benin vandrade barnen sina tre kilometer 
medan de höll upp affischen för Jorden Runt-loppet och sina  
krav på förändringar i lokalsamhället.

I Parakou i Benin dansade barnen tre kilometer under 
sitt Jorden Runt-lopp för en bättre värld medan de bar 
sina plakat om förändringarna som de vill se.
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Barn i familjer som är skuldslavar i tegelbruk  
utanför Lahore i Pakistan sprang sitt Jorden Runt-
lopp iklädda munskydd.

I stekande värme vandrade Hurungwe-skolans elever i 
Zimbabwe sina tre kilometer och fick hjälp av polisen,  
som stoppade bilisterna.
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Sofia, 12 år, och Nike, 12 år, Snättringeskolan  
i Sverige deltog i Jorden Runt-loppet för en 
bättre värld:
– Jag tycker att det är väldigt viktigt att så många 
som möjligt får reda på vad de globala målen är. 
Det är bra att målen består av olika frågor som  
jämlikhet, fattigdom och miljöförstöringen, efter-

som att det är mycket som behöver lösas för att 
alla ska kunna leva ett bra liv, säger Sofia.

– Det är vi barn som ska ta hand om både jorden 
och varandra om några år. Då måste vi få en bra 
och säker uppväxt. Det är viktigt att man lär barn 
så att de vet sina egna rättigheter. Bara genom det 
har ett steg mot en säkrare framtid tagits, säger 
Nike.

– Det var häftigt att springa för en bättre värld  
tillsammans med över en miljon andra barn. Det är 
en slags gemenskap och man känner att vi faktiskt 
kan lösa världens problem om vi bara jobbar  
tillsammans, säger Sofia och Nike fyller i:

– Tanken på att det är så många barn, som är hela 
jordens framtid, som bryr sig om miljön tycker jag 
känns typ säkert. Då vet man att vi i vår framtid 
kommer vara väldigt framåt för sånt som miljön 
och klimatet.

Barn som utbildats till barnrättsambassadörer
Vad har du lärt dig under Jorden Runt-loppet för en bättre värld?

Ja Nej

Jag vet nu mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling. 93,5 % 6,5 %

Jag vet nu mer om flickors lika rättigheter. 97,7 % 2,3 %

Jag lärde mig hur barnrättshjältarnas arbete bidrar till att de Globala målen ska 
kunna uppnås. 

96,5 % 3,5 %

Jag vet nu mer om hur barn jorden runt engagerar sig för att Globala målen ska nås. 95,3 % 4,7 %

Jag vet nu mer om vad jag kan göra för att bidra till att de Globala målen ska nås. 94,2 % 5,8 %

Barn som deltagit i Jorden Runt-loppet i sina skolor
Vad har du lärt dig under Jorden Runt-loppet för en bättre värld?

Ja Nej

Jag vet nu mer om FN:s Globala mål för hållbar utveckling. 88,7 % 11,3 %

Jag vet nu mer om flickors lika rättigheter. 95 % 5 %

Jag lärde mig hur barnrättshjältarnas arbete bidrar till att de Globala målen ska 

kunna uppnås.

92,1 % 7,9 %

Jag vet nu mer om hur barn jorden runt engagerar sig för att Globala målen ska nås. 87,9 % 12,3 %

Jag vet nu mer om vad jag kan göra för att bidra till att de Globala målen ska nås. 91,2% 8,8 %

Global enkätutvärdering av Jorden Runt-loppet 
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Globala lärares enkätsvar
Lärarna anser att 85,5 procent av eleverna i deras 
skolor nu mer kunskap om FN:s Globala mål för 
hållbar utveckling, att 82,9 procent av eleverna har 
bättre kunskap om klimatförändringarna och att 
80,9 procent nu har bättre kunskap om hur barn 
jorden runt engagerar sig för att de Globala målen 
ska nås. 92,6 procent av lärarna uppger att de även 
själva nu vet mer om FN:s Globala mål för hållbar 
utveckling.

Lokala formella ledares enkätsvar
88,7 procent av de deltagande lokala formella 
ledarna och beslutsfattarna anser att de nu vet mer 
om FN:s Globala mål för hållbar utveckling , 84 pro-
cent att de har bättre kunskap om hur barn jorden 
runt engagerar sig för att de Globala målen ska nås, 
84 procent att de nu vet mer om vad de själva kan 
göra för att bidra till att de Globala målen ska nås.  
89,6 procent vet mer om klimatförändringarna. 

Lokala informella ledares enkätsvar
89,1 procent av de deltagande lokala informella 
ledarna - främst traditionella och religiösa ledare - 
anser att de nu vet mer om FN:s Globala mål för 
hållbar utveckling , 90,2 procent att de har bättre 
kunskap om hur barn jorden runt engagerar sig för 
att de Globala målen ska nås, 91,3 procent att de nu 
vet mer om vad de själva kan göra för att bidra till 
att de Globala målen ska nås.  89,9 procent vet mer 
om klimatförändringarna. 

Globala föräldrars enkätsvar
87,2 procent av föräldrarna anser att de nu vet mer 
om FN:s Globala mål för hållbar utveckling , 88,9 
procent att de har bättre kunskap om hur barn jor-
den runt engagerar sig för att de Globala målen ska 
nås, 89 procent att de nu vet mer om vad de själva 
kan göra för att bidra till att de Globala målen ska 
nås.  91,5 procent vet mer om hur vår livsstil och det 
vi konsumerar påverkar klimatet. 

Citat från deltagande barn

”Jag är här för att fira Jorden Runt-loppet för en 
bättre värld och säga vad jag tycker. Barns rättig-
heter kränks i våra skolor och samhällen. Aga 
pågår fortfarande och lärarnas attityd mot oss är 
inte bra. Våra ledare och äldre fortsätter med 
vanan med barnäktenskap. Om jag fortsätter med 
de globala målen så måste standarden på vår 
utbildning höjas. Barn har inte fri sjukvård och 
dödligheten är hög.  Vi märker ingen utveckling i 
vårt land. Vad gäller miljön har vårt land blivet 
centrum för avskogning. Avverkningen som pågår 

över hela landet sker utan någon trädplantering. 
Vi går mot global uppvärmning jordskred och 
översvämningar om inget görs brådskande.”
Isatu, 15 år, Birch Memorial-skolan, Makeni, Sierra Leone 

”Pappa är bonde och vi är fattiga. När jag kommer 
hem från skolan hjälper jag mamma. I Jorden 
Runt-loppet för en bättre värld vandrade vi 
genom vårt samhälle. Det var första gången som 
många barn var tillsammans för ett bättre Pakistan 
och en bättre värld.”
Samia, 10 år, Okara, Pakistan

”För mig visar Jorden Runt-loppet samhället att  
vi barn kräver att få leva i en fredlig värld där det 
inte förekommer våld och där barn inte utnyttjas. 
Vi kräver att allt sexuellt utnyttjande av flickor  
ska få ett slut och visar att vi unga vill något när vi 
deltar. Vi barnrättsambassadörer undervisade 
våra skolkompisar om barnets och flickors rättig-
heter och om jämställdhet. Det är ett av FN:s  
globala mål för en hållbar utveckling och det är 
särskilt viktigt för oss eftersom det inte finns 
någon jämställdhet mellan tjejer och killar här. 
Jorden Runt-loppet handlar ju om att vi ska 
undervisa samhället om FN-målen. Och det är 
livsviktigt! Alla målen kränks idag och om vi inte 
gör något kommer vår jord inte att överleva. Varje 
människa måste göra allt för att målen ska nås.  
Vi barn måste verkligen ta utvecklingsmålen på 
allvar, för det är vår framtid.” 
Aline, 13 år, Maciaskolan, Moçambique

”Jag höll i inledningen i morse för att jag ville lära 
andra barn om våra rättigheter. Jag ville framför-
allt prata om ojämlikheten mellan tjejer och killar. 
Ett viktigt mål för FN inför år 2030 är att det inte 
ska vara någon skillnad mellan pojkars och flickors 
rättigheter och värde. Men här behandlas killar 
och tjejer olika. Det händer att döttrarna i en familj 
inte får går i skolan eftersom dom måste arbeta, 
samtidigt som sönerna i samma familj går i skolan. 
Detta är ett brott mot barnets rättigheter. Och blir 
utnyttjade sexuellt av lärare i utbyte mot god-
kända betyg och provresultat. Det borde absolut 
aldrig förekomma. Det skadar flickorna psykiskt 
för alltid! Som kille skäms man. Tjejer och killar har 
samma rättigheter och ska behandlas lika. Det var 
det vi visade vårt samhälle idag under Jorden 
Runt-loppet för en bättre värld och bättre Moçam-
bique. Själv drömmer jag om att bli ingenjör.” 
Yuran, 15 år, Maciaskolan, Moçambique
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Synlighet i medier 
Medie- och kommunikationsarbetet 2018-2021 
kring Jorden Runt-loppet för en bättre värld 
genomfördes utifrån en noggrant utarbetad  
mediestrategi som visade sig framgångsrik. WCPF 
hade huvudansvaret för mediearbetet efter initial 
dialog med medieansvarig på Sveriges Olympiska 
Kommitté.

Kommunikationen handlade dels om de populära 
skolbesöken som gjordes av Svenska olympier 
runtom i landet, och dels det årliga Jorden Runt-
loppet för en bättre värld, då skolbarn genomförde 
manifestationer för globala mål och barnets rättig-
heter, bildade en mänsklig kedja och sedan sprang 
eller vandrade tre kilometer. 

WCPF arbetade målmedvetet för att nå ut så brett 
som möjligt i print, radio, TV och digitala medier för 
att stärka barnperspektivet kring de globala målen 
för hållbar utveckling i medierapporteringen. Utö-
ver våra reguljära målgrupper i medierna gjorde vi 
en särskild satsning på att nå ut till sportredaktio-
ner, vilket visade sig framgångsrikt. En mängd 
publiceringar med långa intervjuer med både barn 
och olympier gjordes av flera P4-stationer, i lokal-
tidningar och webb. I print-editionerna fick repor-
tagen ofta plats på omslaget och helsidor eller 
uppslag i inlagan. Kombinationen av de svenska 
olympierna, de globala målen och lokala barns 

engagemang för att sig hundra varv runt jordklotet 
för en bättre värld, intresserade många. I Sverige 
gjorde såväl lokaltidningar som Lilla Aktuellt stora 
inslag där barn  och olympier intervjuades. Även i 
andra länder kom både lokala och nationella 
medier till barnens egen manifestation och Jorden 
Runt-lopp. I t.ex. Zimbabwe intervjuades WCP-

Inslaget från Hurungweskolans Jorden Runt-lopp i Zimbabwe visades i åtta nyhetssändningar 
i det nationella TV-bolaget ZBC.

UR gjorde ett program om Gateskolans  
Jorden Runt-lopp i Arvika.
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barnrättsambassadörer i nationella TV-nyheter på 
ZBC i samband med genomförandet av Jorden 
Runt-loppet – inslaget visades sedan åtta gånger i 
olika nyhetssändningar. Även i Uganda, Pakistan 
och DRC, m fl uppmärksammades Jorden Runt-
loppet-aktiviteter, liksom i internationella OS-
medier. Våren 2021 besökte UR Gateskolan i Arvika 
när de genomförde sitt Jorden Runt-lopp och 
manifestation för de globala målen och barnets 
rättigheter. Det blev ett helt program i serien  
Uppdrag framtid för mellanstadiebarn som nu kan 
ses på UR Play, i Barnkanalen samt på SVT Play.

I sociala medier spreds information löpande  
med bilder, film och text om genomförandet i  
Sverige och världen, framför allt på Facebook och 
Instagram, samt på Youtube och ibland Twitter.  
De mest populära inläggen i våra egna kanaler, 
som alltid taggades med #postkodeffekten och 
postkod lotteriet, fick sammanlagt 16 181 reaktioner 
– kommentarer, delningar och gilla-markeringar. 
Dessutom valde många skolor och barn att själva 
göra inlägg om sitt engagemang, liksom olympi-
erna som framförallt använde stories på Instagram 
och Facebook för att skildra sina möten med barnen.

Sammantaget ledde Jorden Runt-loppet till en 
mycket god spridning i TV, radio och printmedier, 
liksom på sociala medier. Publiceringarna höll 
generellt hög kvalitet i bild, text och film. Enligt 
Retriever har totalt 300 publiceringar skett i Sve-
rige på TV, i radio, på webb och i print. 

En dedikerad mikrosajt byggdes för Jorden  
Runt-loppet med reportage, intervjuer och filmer.  
Här bokade också skolorna sina Olympierbesök 
och allt specialgjort material, inklusive lärarhand-
ledning och filmer som tagits fram speciellt för  
projektet, var tillgängliga. JRL-sajten uppdateras 
fortfarande löpande och kommer att leva kvar 
även när specialprojektet avslutats. Mikrosajten har 
med sina undersidor om bl.a. de globala målen och 
flickors rättigheter hittills haft omkring 27 000 
besökare. 

Vårt egenproducerade material kring Jorden Runt-
loppet har nått ut väl, liksom våra filmer. Under 
programperioden distribuerade WCPF också ett 
stort antal pressmeddelanden på framförallt 
svenska men även på andra språk och i en mängd 
lokalt anpassade versioner. Det skedde i samband 
med de årliga eventen, samt vid varje olympier-
besök i en skola. Totalt nådde våra pressmeddelan-
den genom MyNewsdesk 16 179 journalister och 
influensers i Sverige. Utöver detta bearbetade 
WCPF egna mediekontakter utifrån listor och i nät-
verk för att säkra publiceringar och stor spridning. 

Såväl under World’s Children’s Prize-ceremonin 
2018 och 2019 gavs Jorden Runt-loppet för en 
bättre värld och Svenska Postkodlotteriets stöd 
stort utrymme i barnens tal och i filmer. 2019 tacka-
des även olympier på scen för sin insats. Båda åren 
visades ceremonin med JRL-inslaget live-streamat.

Budgeten och finansiell rapport
Den finansiella rapporten, som även visar ursprung-
lig budget, reviderade budgeter 2019 och 2020 
(godkända av SPL) samt utfall bifogas nedan,  
liksom Revisorsrapporten. Budgeten reviderades 
främst av två skäl:
– Den ursprungliga budgeten utgick från att 110 

svenska olympier skulle utbildas och vardera 
göra ett par skolbesök. Istället blev det 25  
olympier som utbildades och de genomförde 
många skolbesök vardera.

– Covid-19 pandemin medförde att 20-talet  
skolbesök under våren 2020 i sista stund 
behövde ställas in.

Eftersom alla deltagande skolor globalt stängdes 
ner, flera av dem flera gånger, och varje ny uppstart 
av JRL-projektet medförde kostnader lokalt i delta-
gande länder bestämde World’s Children’s Prize 
Foundation och Sveriges Olympiska Kommitté till-
sammans att de tillgängliga budgetmedlen skulle 
användas till att ge fler utsatta barn i utsatta miljöer 
en möjlighet att delta.
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