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Vad vill er organisation uppnå?
Childhood arbetar för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Childhoods
arbete är framförallt inriktat på de allra mest utsatta barnen och familjerna; barn som redan
blivit utsatta för våld och övergrepp i någon form och som löper högre risk att drabbas igen,
familjer som lever i utsatta situationer, barn som inte har trygga, närvarande vuxna och lever
på gatan eller behöver placeras i alternativ omvårdnad. Childhood stödjer lokala initiativ som
utvecklar nya metoder och modeller för att förebygga våld och övergrepp samt små
gräsrotsorganisationer som finns nära barn och familjer i utsatthet. Childhood arbetar för att
stärka kvalitén på lokalt anpassade och förankrade verksamheter samt för att sprida goda
modeller och metoder som når barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver.
Genom nätverk och egna aktiviteter som inspirerar och påverkar andra aktörer verkar
Childhood för att kunskap och praktiska erfarenheter av effektivt förebyggande arbete ska
spridas både mellan Childhoods samarbetspartners men också från lokal nivå till nationell
och global nivå och vice versa. Under de kommande tre till fem åren kommer Childhood att
fortsätta arbeta genom att stärka goda aktörer på lokal nivå men också med att tydliggöra
och stärka arbetet med att kommunicera och sprida goda exempel och lärdomar om hur
våld och övergrepp mot barn kan förebyggas.
I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?
World Childhood Foundation är en av fyra Childhood stiftelser med huvudsätet i Stockholm.
Childhood Sverige ansvarar för arbetet i 13 länder (Kambodja, Kina, Lettland, Litauen,
Moldavien, Nepal, Polen, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Thailand, Ukraina och Vitryssland), i
övriga tre länder (Tyskland, USA och Brasilien) finns Childhood-stiftelser som arbetar
nationellt. Childhood arbetar på flera nivåer för att förebygga våld och sexuella övergrepp
mot barn; genom direkt stöd till utsatta barn och familjer, metod- och kapacitetsutveckling,
spridning av kunskap och erfarenheter samt upplysnings- och påverkansarbete.
Den finansiellt största delen av programverksamheten drivs av projektpartners som utför det
direkta arbetet med utsatta barn och familjer. Dessa samarbetspartners är alltid är lokalt
registrerade och förankrade organisationer som har möjlighet att långsiktigt och
kostnadseffektivt arbeta för förändring på lokal och nationell nivå. Childhood stödjer
projektpartners finansiellt men också genom strategiskt stöd, kapacitetsutveckling och
nätverksmöjligheter. Childhoods programhandläggare arbetar i nära samarbete med våra
lokala partners och besöker personligen projekten två gånger per år. Under en period på upp
till sex år får utvalda projekt finansiellt stöd kopplat med coachning och kapacitetsutveckling
inom områden som organisationsutveckling, finansiell uppföljning, strategisk planering,
resultatuppföljning samt ämneskompetens.

Childhood arbetar också direkt, och i samarbete med partner, för att sprida kunskap och
medvetenhet om frågor som rör våld och övergrepp mot barn. Detta informations- och
påverkansarbete grundar sig på erfarenheter som gjorts genom projektverksamheten.
Exempel på sådant arbete är informationskampanjer, seminarier, debattartiklar, medverkan
i relevanta nätverk och kommunikation genom Childhoods egna kanaler.
Childhood har medverkat till att initiera och etablera ett internationellt nätverk för privata
stiftelser som delar Childhoods värdegrund och arbetar för att förebygga våld mot barn och
för barns rätt att växa upp i en trygg familjemiljö. Genom samordning, ömsesidigt lärande
och gemensamma initiativ tillsammans med andra stiftelser kan Childhood få än större
genomslag för sitt arbete.
Vilka strategier har ni för att uppnå era mål?
Som privat och flexibel stiftelse med nära kontakt med våra projektpartners har Childhood
den fördelen att vi kan fatta snabba beslut och våga investera i nya innovativa metoder,
modeller och angreppssätt för att förebygga våld och övergrepp samt i små, ännu inte
etablerade organisationer. Med relativt små investeringar kopplat med nära dialog och stöd
kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli
hållbara.
Childhood har valt att arbeta förebyggande gentemot barn och familjer där det redan finns
identifierad risk för att barnen ska utsättas för våld och sexuella övergrepp. Childhood
arbetar utifrån en ekologisk förklaringsmodell enligt vilken samspelet mellan olika faktorer
på såväl individnivå, familjenivå, samhällsnivå påverkar riskerna för att barn ska utsättas för
våld och även påverkar hur de barn som redan utsatts för övergrepp och våld kan hantera
det de utsatts för. Childhood strävar efter ett holistiskt förhållningssätt där barn ges
långsiktigt stöd genom att de vuxna i dess närhet får rätt stöd och hjälp.
En övergripande skyddsfaktor mot våld och övergrepp är en nära, trygg och varaktig relation
med minst en vuxen. Childhood arbetar därför genom sina partnerorganisationer för att så
många barn som möjligt ska få tillgång till en sådan trygg relation under sin uppväxt. Arbetet
med familjer i riskzonen handlar till stor del om att ge föräldrar och andra anhöriga möjlighet
att bygga en trygg och nära relation med sina barn. För barn och familjer i utsatthet är
tillgång till utbildning, barnomsorg, utvecklande fritidsverksamheter och en försörjning
viktiga förebyggande insatser
En annan övergripande strategi är att bidra till att barn i utsatta miljöer ska känna till sina
rättigheter och ha någon att vända sig till om något hänt. Utbildning av professionella som
möter barn så att de snabbt kan identifiera barn som far illa och ge dem korrekt stöd är
också ett sätt att arbeta mot fortsatt våld och övergrepp. Upplysnings-och påverkansarbetet
handlar till stor del om att öka engagemang och förståelse för att våld och sexuella
övergrepp mot barn kan förebyggas men också att informera om hur var och en kan agera
för att undvika att utsätta barn för risker och för att stärka barn i ens egen närhet.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå era mål?
De fyra programhandläggare som arbetar med att identifiera, bedöma och följa upp
projektpartners har en bred och gedigen erfarenhet av att arbeta med sociala frågor och
internationell utveckling. Det finns en stark språkkompetens med svenska, engelska, ryska,
polska och tyska som arbetsspråk. En handläggare med lång erfarenhet av att arbeta direkt
med barn och familjer i utsatta situationer inklusive barn som utsatts för sexuella övergrepp
tillträdde i augusti 2016. Gruppen besitter också metodkompetens i resultatuppföljning och
Childhood arbetar kontinuerligt för att stärka intern ämnes- och metodkompetens. Till sin
hjälp har projektavdelningen en Advisory Board bestående av sju personer med expertis
inom barns rättigheter, evidensbaserade metoder i socialt arbete med barn och familj,
sexuella övergrepp mot barn, människohandelsfrågor, primärprevention samt
regionskunskap. Advisory Board läser och kommenterar alla nya ansökningar vilket
säkerställer en extern kvalitetssäkring av alla projekt. Advisory Board ger också råd
angående Childhoods fortsatta dialog och stöd till utvalda projekt.
Childhoods styrelse och företagspartners bidrar med finansiella resurser, nätverk och
kompetens som kan säkerställa Childhoods långsiktiga engagemang i våra programländer.
Childhood strävar efter långsiktiga partnerskap med företag som genom att tydligt ta
ställning i de frågor Childhood arbetar med också bidrar till att öka kunskapen om hur våld
och övergrepp mot barn kan förebyggas.
Genom sitt engagemang i ett nätverk för privata stiftelser, Elevate Children Funders Group,
har Childhood tillgång till löpande kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra stiftelser som
arbetar med liknande frågor samt till relevanta nätverk och processer på global nivå.
Childhoods aktiva engagemang i relevanta nätverk på nationell och global nivå bidrar både
till att Childhood lättare kan identifiera inom vilka områden det finns utvecklingsbehov och
därför investera i mer strategiska insatser. Genom nätverken kan Childhood också dela med
sig kunskaper och erfarenheter som gjorts inom de enskilda projekten så att de kan nå större
spridning.
Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Childhood har under perioden 2015-2016 arbetat utifrån tydliga målsättningar för
organisationen som helhet och för det specifika programarbetet. Huvudsakliga målsättningar
för programarbetet är att säkerställa en strategisk välavvägd projektportfölj såväl globalt
som i respektive land i syfte att göra största möjliga skillnad för barn i utsatthet samt att
stärka Childhoods röst globalt och i Sverige. Några viktiga delmål för detta är att systematiskt
öka Childhoods mervärde i relation till projektpartners och programländer, att genom våra
projekt i högre grad bidra till att bygga och sprida evidens i frågor som rör våld och
övergrepp mot barn, att tydliggöra Childhoods position och externt kommunicera vissa

frågor där Childhood kan bidra med expertis och erfarenhet samt att proaktivt nätverka för
att hitta och stödja insatser som kan göra skillnad för barn i utsatthet.
Childhood ser inte antalet barn som fått hjälp som en relevant indikator för att mäta om vårt
stöd gör skillnad. Ett skäl till det är att vissa insatser når väldigt många barn under en kort
period (exempelvis workshops i skolor där tusentals barn får viktig information relaterat till
våld och övergrepp men där varje barn deltar vid ett eller ett par tillfällen) medan andra
insatser är väldigt arbetsintensiva och når få barn, men de som har allra svårast problematik
(det kan gälla arbete med svårt traumatiserade barn och familjer som får kvalificerad hjälp
och stöd inom många livsområden under en längre tid). När det gäller pilotverksamheter och
metodutveckling kan antalet barn som nås under en initial period vara väldigt få men
projektet kan ha stor betydelse för många barn i ett längre perspektiv. Det är därför inte
relevant att använda antal barn eller familjer som fått hjälp som ett nyckeltal.
Eftersom Childhood stödjer projekt som genomförs under väldigt skiftande förutsättningar
och med olika målgrupper och målsättningar har vi valt att inte ta fram resultatindikatorer
som är gemensamma för alla våra projektpartners. Vi har gjort bedömningen att vi genom
att stärka våra samarbetspartners egna system för resultatuppföljning på ett sätt som är
relevant och resursmässigt anpassat till det aktuella projektet kan göra större nytta för de
barn och familjer som berörs och att det dessutom bidra till lärande och förbättring av de
lokala verksamheterna. För att systematisera detta arbete har Childhood under 2016 tagit
fram en ny mall för projektansökningar med tydliga krav och förväntningar på hur resultaten
från projekten ska följas upp. För att kunna utvärdera effekten av insatserna efterfrågas
utgångsdata (baseline) för varje projekt senast 6 månader efter att projekten initierats.
Återkommande indikatorer på individnivå som våra projektpartners redovisar kan t.ex. vara
antal barn som återintegreras i familj efter att ha bott på gatan, barn som blivit utsatta för
övergrepp och som får professionellt stöd och behandling, föräldrar som genomgått
föräldrautbildning och kan knyta an till sina barn på ett bättre sätt.
På organisationsnivå mäts resultat i att de organisationer vi stödjer växer, blir mer
strategiska, finansiellt hållbara och gör ett mer kvalitativt arbete. Vi följer också upp i hur
hög grad projekten bidrar till systemförändring t.ex. genom synliggörande av riskgrupper
som tidigare inte fått stöd, utveckling och spridning av nya metoder, förbättrade lagar och
policys etc. Information om antal barn och familjer som fått hjälp, kvalitativa effekter, bidrag
till systemförändring och organisationsutveckling finns samlat i en resultatmatris över
Childhoods alla projektpartners.
Vad har ni åstadkommit så här långt?
Under perioden 2015-2016 har 72 projekt i 13 olika länder beviljats stöd varav 12 bidrag för
kapacitetsutveckling och 4 s.k. guld-kantsprojekt som enbart syftar till att erbjuda barnen i
verksamheterna glädje och lek. Drygt hälften projekten utgör utveckling och etablering av
nya modeller och metoder, kompetensutveckling samt att stärka kunskap och evidens.

Fjorton procent är stöd till små, oetablerade organisationer som inte haft någon större,
etablerad finansiär tidigare. Övriga projekt bidrar till att stärka, sprida och vidareutveckla
redan etablerade metoder som därmed kan nå fler barn och familjer. Fem projekt avser
separata studier eller program som utvärderas externt i samarbete med lokala universitet i
syfte att stärka den vetenskapliga evidensen för vilka metoder som är effektiva för att stötta
barn och familjer i utsatthet.
Exempel på systemförändrande effekter som uppnåtts genom våra projekt under året:
-

En organisation i Ukraina har med Childhoods stöd utvecklat ett pilotprojekt för akut
placering av barn i familjer under tiden som deras föräldrar utreds av socialtjänsten
och beslut om långsiktig placering fattas. I februari 2016 antogs en ny lag om akuta
kort-tidsplaceringar i familj baserad på erfarenheterna från projektet. I och med den
nya lagen kommer fortsatt arbete att kunna finansieras av skattemedel och modellen
kan spridas över hela Ukraina.

-

En organisation i Sydafrika har med Childhoods stöd arbetat fram en modell för stöd
till barn och unga som skrivs ut från barnhem. Den guideline de har skrivit har spridits
till övriga institutioner i Västra-Kapprovinsen och organisationen har också fått
igenom en förändring i den nationella lagstiftningen kring barnfrågor som nu ställer
tydligare krav på institutioner att utveckla särskilda program för barn och unga under
övergångsfasen, inkl. för barn som gör praktik eller har lärlingsplatser.

-

Childhood var den första finansiären som gav stöd till etableringen av Barnrättsbyrån,
den första verksamheten i Sverige som ger praktiskt socialt och juridiskt stöd till alla
barn oavsett problematik utifrån ett rättighetsperspektiv. I den statliga utredning om
barnkonventionen som svensk lag som presenterades i mars 2016 nämns
Barnrättsbyrån som en modell för hur man praktiskt kan arbeta med barns
rättigheter som bör spridas över hela Sverige.

Med utgångspunkt från projekterfarenheter i Kambodja, Nepal och Thailand har Childhood
också under året arbetat för att öka kunskapen om hur barnhemsturism och volontärturism
på barnhem kan öka riskerna för redan utsatta barn och leda till att fler barn separeras från
sina familjer. Detta har gjorts genom seminarier och föreläsningar i Stockholm, Almedalen
och Geneve samt genom debattartiklar och genom att sätta frågan på dagordningen på en
internationell konferens i Stockholm och en i Geneve. Childhood samfinansierar också en
studie som granskar kopplingen mellan finansiering och ökning av antalet barnhem i Uganda
och Kambodja.
Som organisation har Childhood arbetat aktivt för att säkerställa en välbalanserad och
strategisk projektportfölj vilket bland annat har resulterat i ett antal nya projekt i Sverige
som bidrar till att fler barn på flykt och barn med traumatiska erfarenheter kan få socialt och
praktiskt stöd. Childhood har också bidragit till att flera partners tagit fram sina egna
resultatindikatorer och systematiskt börjat följa upp effekten av sitt arbete.

