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Det här är Childhood.
World Childhood Foundation grundades 1999 av H.M. Drottning Silvia och är en 
internationell organisation som arbetar för allas rätt till en trygg och kärleksfull barndom.

KORTA FAKTA OM CHILDHOOD 

–  Childhood grundades 1999 av  
 H.M. Drottning Silvia. 

–  Childhoods arbete utgår från barn- 
 konventionen och är religiöst och  
 politiskt oberoende.  

–  Childhood har kontor i Sverige,  
 Brasilien, Tyskland och USA. 

–  Childhood ger stöd till ungefär  
 100 projekt i 17 länder. 

–  Childhood har nio anställda på  
 kontoret i Stockholm.

Vår vision
Varje barn har rätt till sin barndom, till 
trygghet, glädje, lekfullhet och nyfiken-
het på livet. Alla har rätt att få växa upp 
och utvecklas både socialt och intellek-
tuellt.

Vårt uppdrag
Syftet med Childhood är att värna om 
barns rätt till en trygg och kärleksfull 
barndom och särskilt arbeta för bättre 
levnadsvillkor för barn i risksituationer. 
Vi vill ge alla barn möjlighet att utveck-
las till starka, trygga och ansvarsfulla 
människor.

Målgrupp
Vi arbetar främst med förebyggande 
arbete för att säkerställa att barn inte 
blir sexuellt utnyttjade och exploaterade 
och istället får en trygg och kärleksfull 
barndom. För detta arbete har Childhood 
identifierat fyra målgrupper där barn i 
större utsträckning riskerar att utnyttjas 
eller exploateras. Våra målgrupper är:

– Familjer i riskzonen
– Barn utsatta för våld och övergrepp
– Barn i samhällets vård
– Gatubarn

DET PRATAS MYCKET OM resultat nuförtiden. 
Man måste kunna mäta vad man gör för 
att det ska vara värt att investera peng-
ar i projekt. Vad blir resultatet av de 
pengar Du och alla andra donerar eller 
bidrar med? Hur vet man att det man 
gör faktiskt gör nytta? Det här är svåra 
frågor att svara på när man arbetar i den 
här branschen eftersom resultaten ser helt 
annorlunda ut beroende på vad målet är. 
Samtidigt är vi alla under ett ständigt 
tryck att leverera, att visa för våra givare 
att det vi gör faktiskt gör skillnad. Att 
era pengar kommer till bäst nytta. 

Många organisationer kan redogöra för 
hur många mål mat en donation räcker 
till eller hur många vaccinationer en viss 
gåva ger. Vi arbetar inte med fattigdoms-
frågor eller katastrofhjälp. Vi arbetar pro-
blemorienterat och förebyggande för att 
förhindra att barn utsätts för övergrepp 
och exploatering. Vi kan inte räkna antal 
barn som har blivit hjälpta fördelat på 
kronor eftersom vårt arbete är, och måste 
vara, långsiktigt. När maten är uppäten 
och kläderna urvuxna så finns ju ändå pro-
blemet kvar. Man har överlevt en dag till, 
men den stora frågan måste ju vara vad

 

man överlever för. Det kan aldrig räcka 
med överlevnad för ett barn – barn har 
också rätt att blomstra och utvecklas 
till trygga och glada individer som i sin 
tur kan bidra till samhällsnyttan och ett 
bättre liv.

När jag därför får frågan om resultat och 
om hur många barn vi har nått brukar jag 
svara att vi inte räknar barn. Inte för att 
vi inte är intresserade av resultaten utan 
för att det måste spela större roll vad vi 
skapar för möjligheter. Vad kan vi inves-
tera i för metoder och modeller som ger 
långsiktiga resultat? Och framför allt hur 
stödjer vi våra organisationer så att de får 
ro att arbeta med det de är bäst på? Kapa-
citetsuppbyggnad och kunskapsöverföring 
är grundstenar i arbetet för att nå resultat. 
Och det är också här som Childhood har 
valt att lägga stort fokus under det senas-
te året. Vi kan inte räkna hur många barn 
som inte utsatts för övergrepp, hur många 

som kunnat bo kvar med sina familjer 
eller hur många barn som inte hamnat på 
gatan.  Däremot kan vi se att de famil-
jer och barn som fått stöd genom våra 
projekt mår bättre och fortsätter att leva 
som en familj. Resultatet märker vi också 
i kvaliteten på det arbete organisationerna 

utför, och på den spridning deras arbete 
får. I den här rapporten får ni ta del av 
flera exempel på resultat i våra projekt. 

Så när ni nu läser vår verksamhetsberättelse 
vill jag be er att fundera på hur många 
möjligheter vi, tillsammans med våra 
givare, har skapat, och vad det faktiskt 
innebär för den långsiktiga hållbarheten. 
Men framförallt vill jag att ni funderar 
på vad möjligheterna innebär för barnens 
välbefinnande och utveckling.

Jag ser fram emot att, tillsammans med 
mina medarbetare, få fortsätta att utveckla 
arbetet under 2014 i en ständig strävan 
att nå ännu bättre resultat!

Anna Hårleman De Geer
GENERALSEKRETERARE 
WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

Så arbetar vi
Vi har kontor i Sverige, Brasilien, Tysk-
land och USA men har ingen egen perso-
nal i fält. Istället stödjer vi projekt som 
lokala organisationer genomför eftersom 
dessa organisationer finns kvar på lång 
sikt och oftast har bäst förståelse för de 
problem som finns i regionen. 

Vi stödjer projekten finansiellt men också 
genom strategiskt stöd, kapacitetsutveck-
ling och nätverksmöjligheter. Vi menar 
att samarbete, kunskapsöverföring och 
kapacitetsuppbyggnad ger förutsättningar 
för ett kostnadseffektivt och kvalitativt 
sätt att arbeta med barn. Childhoods 
projekthandläggare arbetar nära organisa-
tionerna för att ge stöd och hjälp i utveck-
lingen, både från kontoren och genom 
personliga besök ute på fältet.

Värdegrund
Utgångspunkten för allt arbete inom 
Childhood är FN:s konvention om barnets 
rättigheter, Global Compacts barn-
rättsprinciper samt de etiska koder som är 
fastställda av Childhood.”

Det kan aldrig räcka med överlevnad för 
ett barn – barn har också rätt att blomstra 
och utvecklas till trygga och glada individer.

FAKTARUTA

Anna Hårleman De Geer
Familj: Två söner
Arbete: Generalsekreterare på 
World Childhood Foundation
Övriga ansvarsuppdrag: Sitter i 
styrelsen för Global Child Forum 
och Global Alliance for Children 
samt är ordförande för samar-
betsprojektet Barnkonventionen 
– av, för och med barn, där sju av 
Sveriges barnrättsorganisationer 
och Barnombudsmannen arbetar 
för att öka kunskapen om barns 
rättigheter i Sverige.
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BRASILIEN 
Childhood Brasil 
On the Right Track Program
Big Constructions and  
 Commercial Sexual Exploitation Program
Tourism Program
Communication Program
Support to Community-based Organizations
Network for Protection Program
Online Surfing
World Cup 2014, Olympic Games 2016

 

ESTLAND 
Noorte Vanematu Kool  School for Young Parents
Counseling Centre for Families and Children  
Early prevention services for families at risk

 

KAMBODJA  
Phare Ponleu Selpak 
Family Oriented Improvement 
Daughters of Cambodia 
Day Care & Family Social Services
M´Lop Tapang  
A Better Future for Street Children and Famillies
Komar Rikreay
Vulnerable and Trafficked Children
First Step Cambodia Organization  
First Step Cambodia
Angkor Hospital for Children 
Social Work Unit at AHC
Tiny Toones  
Step-up Project
Friends-International (Kaliyan Mith) 
Friendly Reintegration and Family Support
Mith Samlanh  
Early Childhood Development & Reduction in  
Child Labour & Abandonment

 

KINA 
Hua Dan Limited  
Hua Dan children’s dream theater project  
Half the Sky Foundation  
HTS Family Village and Youth Services Programs in Henan  

LETTLAND 
Marta Zero Tolerance to Abuse of Children
Dardedze Center Against Abuse Fathers matter

 

LITAUEN 
Lithuanian Children’s Fund Together  
Atsigrezk i Vaikus Family support program  

MOLDAVIEN 
Partnerships for Every Child  
Supporting local authorities of Moldova to provide alternati-
ve family based-care to children without parental care  
National Center for Child Abuse Prevention  
Development of inter-sectoral mechanism for the monito-
ring of child abuse and neglect 

 

NEPAL 
Asha Nepal  
Developing Individual’s Acceptance (DIA)  
Shakti Samuha  
Prevention of child sexually abused among women & girls
Voice of Children  
Protecting the Most Disadvantaged Children of Nepal

 

POLEN 
Nobody’s Children Foundation  
Good Parents, Good start
Nobody’s Children Foundation To be a Dad!  
Comenius Foundation for Child Development  
Child and Families Centres  

 

RYSSLAND 
Korzcak Centre Karelia  
Aistenok Wise Parenting  
Orphan Opportunity Center  
Socialization & Education for Children from Orphanages  
Big Brothers Big Sisters of Russia  
Little moments, Big magic  
Partnership for Every Child  
Emergency foster care model
Doctors to Children  
Combating Child Abuse
Upsala Step to Family and Wellbeing
Community to Children  
We are Together Peer Suppont Network
Community to Children  
Preventing abandonment; crisis assistance to young moth-
ers and migrant women with babies
Family to Children  
Child Abuse: Recognition and Response

 

SYDAFRIKA 
Parent Centre The Parent-Infant Home visiting program
Future for African Children  
Piloting child friendly space in Johannesburg
Warehouse Trust Care for Kids
Women and Men Against Child Abuse
Kidz Clinic in Boksburg
Philani Nutrition Centres Trust  
Mentor Mother Programme   
The Ububele Educational and Psychotherapy Trust 
Ububele Mother-Infant Home Visiting Project  
Etafeni Day Care Centre  
Etafeni’s Children’s Safety Project  
James House Boys Quest
Mamelani Projects ProSeed 
LifeLine/Childline Western Cape  
Child Victim Empowerment Project
RAPCAN Completing Children Are Precious Model
Ekupholeni Mental Health and Trauma Centre 
Psychosocial Support for Chilld and Youth victims & gen-
derbased violence
Centre for Early Childhood Development  
Meeting the Needs of Vulnerable Families and Young 
Children in Gugulethu, South Africa

 

SVERIGE 
Tjejzonen Big Sister Webcam  
Skåne Stadsmission Enter Mötesplats  
Maskrosbarn Summercamp maskrosbarn
Ersta diakoni Barnrättsbyrån  
Alla Kvinnors Hus Pre-school for children in Shelters
Men for Gender Equality Review of Reaching out to 
Boys about Sexual Abuse  
Fryshuset Children of singel mothers  

 

THAILAND 
DEPDC Mekong Child Rights Centre
Friends International Protection and Reintegration  
Kids Ark House of Hope 2
Friends International Protecting and Reintegrating 
Cambodian Children Working in Aran  
One Sky Foundation  
Child Protection and Family Support  

Kids Ark    
Young mothers and young men in BanJalaw village  
The Life Skills Development Foundation  
Strengthening Community – Based Collaboration on Early 
Childhood Care and Development project (SCC-ECCD)

 

TYSKLAND 
Bundesfachverband UMF  
Participation of unaccompanied minor refugees
Erich Kästner Kopernikum  
Erich Kästner Kinderdorf - Integration Company
Stop Mutilation  
Counselling centre female genital mutilation
Wildwasser Berlin Donya - Intercultural housing for girls
Strohhalm Heroes 
Terre des femmes Youth network against honour crime
Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk  
Fathers and partners take on responsibility
Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk 
Therapy and counseling for sexually abused children
Hilfe-für-jungs MUT
Refugio Bremen Therapy and advocacy

 

UKRAINA 
The Way Home Model for Assistance to Street Children
The Way Home Medical and Social Aid Center  
The Way Home Center of Early Development  
Opika Small Grant Mother’s school 
Partnership for Every Child Better Solutions  for  
Children Temporary Left without Parental Care  
Advance Supporting At-Risk Children in Beregovo  
New Century Street children centre Mykolaiv  
Advance Small Grant Integrated School in Yanoshi

 

USA 
GRADS Comprehensive support around parenting teens
Peer Health Exchange (PHE)  
Preventative health program in NYC schools
Northside Center for Child Development  
Creative Arts Therapy Program
Family Advocacy Program (FAP) Bounce! - a peer 
mentoring and post-traumatic treatment program
Chances for Children  
Chances for Children in Highbridge and Riverdale
YouthLink S.I.S.T.E.R.S.

The Bridge for Youth  
Commercially Sexually Exploited Youth Program
Kristi House  
Child Sexual Abuse Prevention Education & Outreach
Children’s Harbor Residential Maternity Program
Peer Health Exchange (PHE) Curriculum development
Legal Services for Children Development of ARC 
(Advocacy, Relationship, Coordination)
San Francisco Child Abuse Prevention Center  
Children’s Advocacy Center
Global Health Promise (GHB)  
Children of Prostituted Mothers Project

 

VITRYSSLAND 
Ponimanie  
Barnahus in Belarus -Child-friendly Investigation
Ponimanie Barnahus in Belarus -Treatment
Hope and Homes for Children  
Tranforming Childcare in Belarus

Under 2013 gav Childhood 
stöd till 105 projekt i 17 länder.Här finns Childhood.
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Britta Holmberg, projektansvarig på Childhood, berättar  
om hur Childhood jobbar för att finna en bra balans i projekt- 
portföljen och om utmaningar med att arbeta långsiktigt  
och samtidigt förbli aktuella.

ÅRET SOM GÅTT HAR handlat om utveckling 
och balans. Utveckling har skett på flera 
områden, en del mer synliga än andra. 
Väldigt tydligt är att vi har utökat vår 
närvaro i Asien med Nepal som helt nytt 
samarbetsland och flera nya spännande 
projekt i Thailand och Kambodja. 

En annan utveckling är fler projekt som är 
specifikt inriktade på att nå och engagera 
pappor. I många av våra samarbetslän-
der ligger fokus fortfarande på att stötta 
mammor och barn som har det svårt. 
Det har sina skäl. Det är kvinnorna som 
får skulden när de inte förmår ge sina 
barn den omsorg de har rätt till. Det är 
mormödrarna som bär bördan när resten 
av familjen faller samman. 

 
Och skammen över en tonårsgraviditet 
bärs av flickan, oavsett hur barnet blivit 
till. Men en förändring kan inte ske utan 
att engagera positiva manliga förebilder. 
Och det går, bara man försöker.

Vårt arbete handlar också om att stän-
digt sträva efter att hitta rätt balans. Till 
exempel balansen mellan att ta risker och 
satsa på säkrare investeringar. Några av 
de partners vi stödjer är stora, etablerade 
organisationer som har en välutvecklad 

modell som visat sig fungera. Där kan 
Childhood bidra till att den får större ge-
nomslag och spridning. Men vi vill också 
möjliggöra att oprövade innovativa idéer 
och organisationer som saknar resurser 
(och ibland ändå vill göra allt på en gång) 
kan få hjälp att testas och utvecklas. 

En annan avvägning är att arbeta lång-
siktigt och samtidigt förbli aktuella. 
Childhood verkar genom lokala organisa-
tioner som kan språket och kulturen och 
som finns kvar oavsett om deras arbete 
uppmärksammas i media eller inte. Och 
ibland sammanfaller våra insatser med 
sådant som för tillfället är dagsaktuellt. 
Under året har romernas utsatthet i Öst-
europa nått tidningsrubrikerna. 

 
I Litauen och Ukraina arbetar våra part-
ners målmedvetet med att stötta romska 
barn i deras skolgång. Två viktiga filmer 
om trafficking har belyst vikten av före-
byggande arbete med familjer vars barn 
löper särskild risk att utsättas för män-
niskohandel. I Thailand, Kambodja och 
Nepal stödjer vi en rad projekt som genom 
uppsökande arbete, information, föräldra- 
utbildning och hjälp till självförsörjning 
stöttar bland annat barn från minoriteter 
och barn och familjer som bor på gatan.

En nödvändig balans som måste finnas 
i alla projekt är den mellan hjärta och 
hjärna. De som bara går på känsla och 
goda intentioner och inte tar till sig den 
kunskap som finns om vad som behövs för 
att åstadkomma hållbar förändring riske-
rar att i värsta fall snarare göra skada än 
nytta. Å andra sidan räcker inte ens den 
mest utforskade metoden för stöd till barn 
och unga som riskerar fara illa om inte de 
som arbetar direkt med barnen har ett ge-
nuint engagemang och bygger autentiska 
relationer. Det är när den balansen finns 
som man verkligen kan göra skillnad!

Britta Holmberg
PROJEKTANSVARIG 
WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

SETHA ÄR ANSVARIG FÖR organisationen M’Lop Tapangs socialarbetare och arbetar 
bland annat i det uppsökande team som ger stöd till barn och familjer som 
lever på gatan i Sihanoukville, Kambodja. En dag kom organisationens 
uppsökande team i kontakt med en ung pojke, Sochin*. Sochin levde på gatan 
och missbrukade droger. M’Lop Tapangs personal uppmuntrade Sochin att 
komma till organisationens drop-in center där de erbjuder stöd till barn som 
befinner sig i utsatta situationer. På centret kunde personalen hjälpa Sochin att 
sluta missbruka. Här fick han också möjlighet att ta del av arbetsträning och 
annan verksamhet som M’Lop Tapang driver. Idag, ett år efter att Sochin för 
första gången kom i kontakt med M’Lop Tapang, har han lämnat missbruket 
och gatan och precis fått jobb som kock på en lokal restaurang i Sihanoukville.

*Sochin heter egentligen något annat.”
En nödvändig balans som måste  
finnas i alla projekt är den mellan 
hjärta och hjärna.

Britta Holmberg på projektbesök i Kambodja.
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Barn i samhällets vård.
Childhood arbetar enträget för att barn ska få växa upp i en familjelik miljö istället för på 
institution. Under 2013 stöttade Childhood bland annat projekt som utvecklar familjevård 
och som arbetar för att förändra attityderna kring institutionsvård. I Vitryssland stödjer 
Childhood Hope and Homes for Children som arbetar framgångsrikt med att förhindra 
att barn överges och placeras på barnhem.

CHILDHOODS MÅLGRUPP BARN I samhällets vård 
handlar om barn som av olika skäl inte kan 
bo kvar hos sina familjer. Childhoods stöd 
inom det här området går till projekt som 
arbetar för att förhindra att barn placeras 
på olika typer av barnhem, förutom i de fall 
då det är absolut nödvändigt och för barnets 
bästa. Flera projekt arbetar därför förebyg-
gande med familjer i utsatta situationer.

I Vitryssland stödjer Childhood bland 
annat organisationen Hope and Homes 
for Children som arbetar med att avveckla 
institutionsvård och utveckla det stöd som 

behövs för att förhindra att barn överges. 
– I projektet som Childhood stödjer är 
målet att de lokala myndigheterna ska 
kunna erbjuda stöd till utsatta barn och 
familjer för att förhindra att barn måste 
omhändertas. De barn som ändå måste om-
händertas ska få komma till en familj och 
inte till en institution. Målet är att lokala 
myndigheter driver arbetet utan Hope and 
Homes hjälp på sikt, säger Åsa Wikström, 
projekthandläggare för Vitryssland.

Drygt 90 procent av de barn som över-
ges i Vitryssland har en förälder eller 

nära släkting i livet. Anledningarna till 
varför barnen överges eller omhändertas är 
många. Alkohol- eller narkotikamissbruk, 
ekonomisk utsatthet, psykiska problem, 
sjukdom eller ett barn som är sjukt är bara 
några exempel. En viktig del i Hope and 
Homes verksamhet handlar därför om att 
stödja föräldrar eller blivande föräldrar som 
befinner sig i en utsatt situation.

– Utan förebyggande arbete, som till 
exempel stöd till föräldrar, kommer 
barnhemmen hela tiden att fyllas på av 
nya barn, i samma takt som de barn som 
redan finns där får komma till familjer. 
Det långsiktiga målet är ju att antalet barn 
på institution ska minska kraftigt, att inga 
barn ska behöva växa upp på barnhem, 
säger Åsa Wikström.

I ODESSA, UKRAINA, LEVER hundratals barn på 
gatorna. Missbruk, sjukdomar och våld är 
bara några av de svårigheter som barnen 
utsätts för. Precis som i resten av världen 
har nästan alla gatubarn i Odessa minst 
en förälder i livet. Anledningarna till var-
för de drivits bort från sina hem kan vara 
föräldrarnas missbruk, misshandel eller 
andra problem i familjen. 

Sedan 2006 ger Childhood stöd till orga-
nisationen The Way Home som arbetar 
med gatubarn i Odessa. Målet med pro-
jektet är att skydda, stödja och rehabilitera 
gatubarn genom att ge dem holistiskt 
stöd i en trygg miljö. 

Det är svårt att hjälpa ett barn som bott 
på gatan i många år. Barnen är vana vid

att göra som de vill och de har inte haft 
vuxna som tagit hand om dem och det 
kan därför vara svårt för dem att anpassa 
sig till ett liv med normala rutiner och 
regler. Hos The Way Home är personalen 
därför mån om att bemöta barnen på rätt 
sätt. 
– Personalen på The Way Home ser och 
lyssnar på barnen. De bemöter alla med 
respekt och förståelse och förmedlar hopp. 
Deras bemötande gör att de vinner bar-
nens tillit, vilket är avgörande i arbetet 
med barnen, säger Susanne Drakborg som 
är Childhoods projekthandläggare för 
Ukraina.

The Way Home driver bland annat upp-
sökande arbete för att stödja gatubarn, har 
ett drop-in center dit barnen kan vända 

sig samt erbjuder barnen socialt och psy-
kologiskt stöd. Personalen arbetar också 
för att hjälpa barnen tillbaka till skolan 
och försöker stötta dem för att de ska få 
kontakt med sina biologiska familjer eller 
hjälpa till med ett alternativt boende. 
Dessutom har The Way Home börjat 
arbeta med stöd till familjer i utsatta 
situationer. 
– När vi började stödja The Way Home 
riktade sig deras verksamhet till barn 
som redan befann sig i mycket utsatta 
situationer. Idag jobbar de parallellt med 
förebyggande stöd vilket gör att de på 
lång sikt kan bidra till att fler barn får en 
trygg uppväxt i sin familj istället för att 
hamna på gatan, säger Susanne Drakborg.

Gatubarn är en av de grupper som löper störst risk att utsättas för våld, övergrepp 
och exploatering. Childhood lägger stor tyngd vid förebyggande arbete för att se till 
att barn inte hamnar på gatan. För barn som redan spenderar mycket tid på gatan 
jobbar Childhoods projekt med att hjälpa barnen bort från gatan.  Ett sådant projekt 
driver The Way Home i Ukraina.

Fram till och med 2013 har The Way Homes stöd nått över 
1500 gatubarn i Odessa och mer än 500 barn har fått 
hjälp genom aktiviteter på centret. Fler och fler barn har 
fortsatt studera och senare även fått jobb och antalet barn 
som fått kontakt med sin familj har ökat.

”
Gatubarn.

Sedan 2010 har Hope and Homes 
projekt sett till att drygt 200 barn som 
bott på barnhem har kunnat flytta tillbaka 
till sina biologiska familjer eller till 
fosterhem. Tack vare stöd till familjer 
har organisationen också förhindrat att 
drygt 180 barn placerats på barnhem. 
Dessutom har Hope and Homes 
utvecklat förskolor, mammagrupper  
och fosterfamiljsstöd.

Childhood arbetar för att barn ska få växa upp i en familj istället för på institution. 
Familjen på bilden var tidigare del av ett projekt i Tyskland.
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Familjer i riskzonen.
Childhoods arbete för familjer i riskzonen syftar till att förhindra att barn utsätts för 
våld och övergrepp, att de hamnar på gatan eller separeras från sina föräldrar och 
placeras i samhällets vård. Familjer i riskzonen är på så vis en viktig målgrupp när 
det handlar om förebyggande stöd.

I CHILDHOODS VERKSAMHET SYFTAR familjer i 
riskzonen på familjer där barnen riskerar 
att utsättas för våld och övergrepp. En fa-
milj kan befinna sig i riskzonen av många 
olika skäl. Arbetslöshet, missbruk, våld 
och mental ohälsa utgör stora riskfaktorer 
som kan innebära att barn far illa. 

Childhoods stöd till familjer i riskzonen 
går bland annat till hembesöksprogram 
för att stödja blivande och nyblivna för-
äldrar, både praktiskt och känslomässigt 
och därigenom göra det möjligt för dem 
att knyta an till sitt barn och ge det en 
trygg uppväxt. Childhood stödjer också 
projekt som tidigt identifierar gravida  

mödrar som har sociala problem eller en 
oönskad graviditet. Det gör det möjligt 
att tidigt sätta in insatser för att förebygga 
att barnet överges eller vanvårdas. 

I Thailand stödjer Childhood organisatio-
nen The Life Skills Development Founda-
tion som under 2013 utbildat volontärer 
som gör hembesök hos gravida kvinnor 
och föräldrar med små barn i Mae Hong 
Son provinsen i nordvästra Thailand. Pro-
vinsen är en av Thailands fattigaste och 
hembesöksprogrammet riktar in sig på 
avlägsna byar på gränsen till Burma.  
– I programmet utbildas några invånare 
per by i grundläggande behov före och 
efter förlossning samt omsorg av barn upp 
till fyra år. Volontärerna informerar också 
om sexuell och reproduktiv hälsa, bland 
annat inriktat mot de många tonårsgra-

viditeterna i området, säger Joel Borg-
ström, projekthandläggare för Childhoods 
projekt i Thailand.

The Life Skills Development Foundation 
har hittills rekryterat 54 volontärer som 
tillsammans nått 66 gravida kvinnor, 52 
kvinnor som nyligen fött barn, 122 späd-
barn och 119 barn mellan 1-2 år. Efter två 
år har programmet resulterat i en högre 
medvetenhet om möjliga komplikatio-
ner under och efter graviditeter, barns 
behov av särskild näring och omsorg och 
kunskap om existerande sjukvård och 
service. Nyblivna föräldrar uppvisar också 
större medvetenhet om vikten av hygien, 
vaccinationer och amning.

Förutom hembesöksprogrammet har 
organisationen startat upp två förskolor. 

Projektet riktade under det första året in 
sig på två avlägsna bergsbyar där föräld-
rarna hittills antingen fått lämna barnen 
ensamma när de arbetar på dagarna eller 
ta med dem till arbetet. När barnen följer 
med är det vanligaste att de sitter på 
mammans rygg när hon jobbar på fälten 
och utsätts därigenom för extrem värme 
och besprutningsmedel. 
– Genom att projektet har byggt två nya 
förskolor har föräldrarna nu möjlighet att 
lämna barn mellan 4-6 år hos en barn-
skötare som både ser till att barnen får i 
sig tillräckligt med mat och stimulerar 
dem med pedagogiska lekar, säger Joel 
Borgström.

CHILDHOOD TALAR OM ÖVERGREPP i en bred 
mening. Övergrepp innefattar fysiska, 
psykologiska och sexuella övergrepp 
mot barn. Det kan också handla om att 
barns grundläggande behov försummas, 
vilket i sin tur riskerar att skada barnets 
utveckling och dess fysiska, mentala och 
emotionella hälsa. 

I Sydafrika är omfattningen av sexuella 
övergrepp mot barn bland de högsta i 
världen. Ett projekt som arbetar just i 
Sydafrika med stöd till barn som blivit 
utsatta för övergrepp är Ekupholeni Men-
tal Health and Trauma Centre. 
– Organisationerna som arbetar med barn 
som utsatts för övergrepp i Sydafrika 
möter enorma utmaningar. Dels när det 
gäller omfattningen av övergrepp och 
graden av våld, dels då de har en ständig 
brist på resurser, säger Britta Holmberg, 
projektansvarig och handläggare för 
Childhoods projekt i Sydafrika.

Under bara 2013 har Ekupholeni stöttat 
ungefär 450 barn från området Katorus 
utanför Johannesburg, som har blivit 
utsatta för sexuella övergrepp. Organisa-
tionen erbjuder stöd i form av rådgivning, 
individuell och gruppterapi, stödgrupper 
för föräldrar till unga våldtäktsoffer samt 
lägerverksamhet. Ekupholeni ger också 
stöd till unga förövare som en del i det 
förebyggande arbetet mot övergrepp. 
– Det finns ett enormt behov av behand-
ling av unga förövare och väldigt få orga-
nisationer som erbjuder det. Ekupholeni 
arbetar både med familjen och förövaren, 
som kan vara så ung som 7-9 år, berättar 
Britta Holmberg.

Hon förklarar att ett viktigt steg i att 
förebygga fortsatta övergrepp är att den 
unga förövaren inser att det den gjort är 
fel, att han/hon erkänner vad hon/han 
gjort och att även föräldrarna kommer till 
insikt om att så är fallet. Många förövare 

begår sina första övergrepp redan i ungdo-
men och ju tidigare de kan få behandling 
desto större chans att många övergrepp kan 
förhindras. Hittills har ingen av de förövare 
som fått stöd begått nya övergrepp.

Ekupholeni är unika i sitt holistiska 
förhållningssätt. Ofta är övergreppen bara 
en del i barnets problematik och Ekupho-
leni försöker se till helheten. De arbetar 
till exempel med parterapi för föräldrarna, 
med stöd i skolarbetet, sorgebearbetning, 
ger möjlighet till lek och idrott och hjäl-
per till med praktiska saker som att skaffa 
ID handlingar som behövs för barnbidrag. 

-Ekupholeni arbetar i ett extremt utsatt 
område och finns tillgängliga för dem 
som mest behöver det. Trots att de arbetar 
med så svåra frågor med i princip omöjli-
ga förutsättningar genomsyras verksam-
heten av hopp och framtidstro, avslutar 
Britta Holmberg.

”
Nyblivna föräldrar uppvisar också  
större medvetenhet om vikten av  
hygien, vaccinationer och amning.

Barn utsatta  
för övergrepp. 

FOTO: BRITTA HOLMBERG

Martha Radebe arbetar för Ekupholeni.

För att förebygga övergrepp mot barn är det viktigt att stödja  
tidiga insatser som motarbetar vanvård och olika former av 
övergrepp. Och de barn som redan har blivit utsatta behöver 
stöd och behandling. Organisationen Ekupholeni arbetar i 
Katorus i Sydafrika och behandlar årligen runt 450 barn som 
blivit utsatta för övergrepp.

En av de nystartade förskolorna i Mae Hong.
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I KLASSRUMMET PÅ SKOLAN i Yanoshi står  
stolar och bord i perfekt storlek för 
andraklasseleverna i rummet. Väggarna 
pryds av teckningar och pedagogiskt 
material i fina färger. Dagens första 
lektion ska just börja och läraren delar 
in barnen i grupper för att genomföra en 
gruppövning enligt Complex Instruc-
tion Program-modellen. Vart och ett av 
barnen blir tilldelat en uppgift enligt 
en rollbeskrivning som sitter uppsatt på 
väggen. Barnen tar på sig skyltar med 
bilder som förklarar vilka ansvarsområden 
de har. Ett barn ska ha koll på tiden, ett 
annat för ordning i gruppen, ett tredje 

barn ansvarar för alla redskap de behö-
ver för övningen och någon ansvarar för 
att presentera vad de kommit fram till i 
gruppen. Totalt finns det sex olika roller 
i grupperna och dessa roterar mellan 
barnen varje lektion som klassen arbetar 
enligt modellen. 

Närvaro och skolresultat 
förbättras
Det är organisationen Advance som till-
sammans med skolan i Yanoshi genomför 
pilotprojektet. Projektet har fått en small 
grant från Childhood, vilket innebär 
ett finansiellt stöd på mindre än 20 000 

USD. Metoden som för första gången pro-
vas i denna kontext är framtagen på Stan-
ford University i USA och syftar till att 
ge barn från minoritetsgrupper möjlighet 
att förbättra sina kunskaper i språk och 
andra skolämnen och samtidigt främja 
social integration. Som en extra bonus har 
det visat sig att även målgruppens klass-
kamrater har dragit nytta av modellen 
och ofta fått bättre skolresultat. Advances 
projekt syftar främst till att stötta romska 
barn som i Yanoshi är en extra utsatt 
grupp som ofta har svårigheter med både 
språket och undervisningen i skolan.

”Jag har lärt mig mycket från Olya. Vanligtvis är det svårt för mig att 
prata med människor och låta dem lära känna mig. Man kan säga att 
Olya har lärt mig att vara mer bekväm med mig själv och att vara mig 
själv. Min relation med andra människor har blivit bättre, både med vän-
ner och lärare. Jag vill fortsätta vara vän med Olya efter att Big Brother 
Big Sisters-programmet har slutat. Det vore tråkigt att förlora en så fin 
person och bra vän.”

“Jag vill tacka dig för jag tycker så mycket om att prata med dig och du hjälper 
mig att förstå vad som händer med min baby och jag känner att du förstår mig 
och du ser inte ner på mig för att jag är hiv-positiv. Du stigmatiserar inte som 
många andra. Tack så hemskt mycket för att du givit mig all information. Jag 
känner mig lycklig nu.”

Ett tack från en mamma till Parent Centres personal
Genom stöd till gravida kvinnor och föräldrar i utsatta situationer 
har The Parent Centre stärkt relationen och anknytningen mellan 
föräldrar och barn i flera kåkstäder utanför Kapstaden.

Bilden föreställer inte mamman i berättelsen utan kommer från ett annat 
projekt som Childhood stödjer.

”
”

Zhennya om sin mentor Olya
Zhennya har deltagit i Big Brothers Big Sisters mentorprogram, 
som Childhood stödjer i Ryssland. I programmet matchas vuxna 
volontärer med barn som behöver en mentor och en vän. 

 Förhoppningsvis kan det i längden även 
bidra till minskad diskriminering av 
romer i området. 
– Vår främsta förhoppning med projektet 
är att metoden ska förbättra utvecklingen 
i skolan och att barn i utsatta situationer 
och barn med svårigheter i skolan ska 
stärkas och komma ikapp.  
Vi vill att barn som tidigare har känt att 
skolan varit svår ska få goda resultat till-
sammans med sina klasskamrater, berättar 
Janos Gerevich, verksamhetsansvarig  
på Advance. 

Trots att projektet bara pågått ett par 
månader har metoden redan gett resultat 
och visat sig stärka såväl barn som har 
svårigheter i skolan som de som redan har 
lätt för sig. 
– I de klasser där metoden används har 
både närvaro och skolresultat förbättrats. 
Flera föräldrar har också berättat att deras 
barn pratar mer om de här lektionerna 
hemma än om andra lektioner och barnen 
är positiva till lektionerna.

Huruvida modellen långsiktigt kommer 
att nå önskvärda resultat och stärka barn 
i behov av stöd är för tidigt att säga. 
Som med andra small grants-projekt är 
Advance-projektet ett sätt att testa en 
modell med stor potential och om den 
visar sig fungera vill Childhood hjälpa till 
att utveckla och sprida den. 
– Om resultaten visar sig goda tror vi att 
hela skolan kommer att använda modellen 
och vi hoppas att kommunen vill bidra 
till projektet, säger Janos Gerevich.

På en skola i Yanoshi i Ukraina stödjer Childhood ett pilotprojekt som bygger på en 
undervisningsmodell som är framtagen på Stanford University. Genom projektet 
hoppas organisationen Advance, som står bakom initiativet, finna en fungerande 
metod för att stärka utsatta barn som har svårigheter i skolan.
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BARNAHUSMODELLEN ÄR EN MODELL som  
visat sig vara effektiv och barnvänlig i 
stödet till barn som har blivit utsatta för 
sexuella övergrepp. Det som är speciellt 
med barnahusmodellen är att alla berörda 
myndigheter och aktörer, som är ansvariga 
för utredning och stöd till barn som blivit 
utsatta för övergrepp, samlas på ett ställe 
istället för att barnet bollas runt mellan 
olika aktörer och tvingas berätta sin histo-
ria upprepade gånger för olika personer. 
Ett Barnahus ska vara en barnvänlig plats 
där barnet står i centrum och där särskilt 
utbildad personal samverkar kring barnets 
ärende. Till Childhoods seminarium bjöds 
före detta, potentiella och nuvarande 

projektpartners samt experter på ämnet in 
för att delta och utbyta erfarenheter. 

Prevention och innovativa modeller
Under första dagen fokuserade presenta-
tionerna och diskussionerna på preven-
tion, stöd till familjer och innovativa 
modeller för att stödja barn som blivit 
utsatta för övergrepp. Chris Newlin,  
Executive Director vid National Child-
ren’s Advocacy Center i USA förklarade 
bland annat hur stor påverkan övergrepp  
i barndomen har på en individ genom 
livet och hur viktig behandlingen av 
övergreppen är. 

– Ett barn som blivit utsatt för övergrepp 
och som inte får den hjälp det behöver 
löper större risk än barn som haft en trygg 
uppväxt att drabbas av både psykiska och 
fysiska åkommor senare i livet, sa Chris 
Newlin.

Erfarenhetsutbyte
Fokus under dag två var arbetet med  
traumatiserade barn. Terrell Merritt från 
Jacobi Centre i USA var seminariets 
yngsta talare med sina 17 år. Han berät-
tade om modeller för hur man kan arbeta 
med barn och ungdomar som utsatts för 
övergrepp och delade med sig av sina 
erfarenheter från att ta emot stöd. Terell 
Merritt förklarade, men var också själv ett 
bevis på, att övergrepp inte behöver leda 
till ett förstört liv utan att man med rätt 
stöd kan utvecklas, frodas och få en bra 
framtid.

– Jag har själv tagit emot den hjälp som 
vi pratar om under seminariet och jag kan 
därför bidra med mina erfarenheter från 
det och visa hur det har hjälpt mig. På 
så sätt kan jag ge ett annat perspektiv på 
diskussionerna, berättade Terell Meritt.

Både Terell Meritt och Lyubov Smyka-
lo från Doctors to Children i Ryssland 
tyckte att seminariet gav ny inspiration 
kring hur man kan arbeta med barn som 
har blivit utsatta eller riskerar att utsättas 
för övergrepp.

– Vi delar de flesta erfarenheterna med de 
andra organisationerna men seminarierna 
ger oss input på hur vi kan utveckla våra 
projekt. Vi får reda på nya verktyg som 
vi kan använda i vårt arbete och vi hittar 
vägar att samarbeta, sa Lyubov Smykalo 
efter sin presentation.

Seminariets deltagare avslutade två inten-
siva dagar med att prata om möjligheter 
till att samverka i framtiden. Kontakt-
uppgifter utbyttes, idéer utväxlades och 
nya samarbeten inleddes.

På grund av hot har många barn på skyddat boende inte möjlighet att gå kvar på sin 
ordinarie förskola. Tack vare stöd från Childhood kunde Alla Kvinnors Hus starta upp 
en förskola på organisationens skyddade boende i Stockholm för att de barn som an-
nars inte har haft möjlighet att gå till förskolan ska kunna ta del av förskoleverksamhet.

Det var en grupp engagerade deltagare som deltog vid 
Childhoods seminarium på temat Barnahusmodellen den 
23-24 september 2013. Under två dagar utbyttes kunskaper, 
erfarenheter och idéer med syfte att öka medvetenheten kring 
sexuella övergrepp mot barn och att belysa Barnahusmodellen 
som används i arbetet med barn som har utsatts för övergrepp.

I förskolan på Alla Kvinnors Hus fick 
John försiktigt börja träna på att leka 
och genom sångstunderna lärde han sig 
många nya ord på ett lekfullt sätt. Han 
tog varje tillfälle han kunde för att lära 
sig nya saker och han utvecklades snabbt. 
Hans mamma berättade för personalen på 
Alla Kvinnors Hus hur glad hon var över 
att se sin son med en kompis för första 
gången. Han hade aldrig tidigare haft 
några kompisar. 

Under bara fem månader har John gått 
från att vara en osäker och rädd pojke till 

JOHN*, 6 ÅR, HADE BARA bott i Sverige en kort 
tid när han flyttade in på Alla Kvinnors 
Hus skyddade boende tillsammans med 
sin mamma. Han hade aldrig gått i för- 
skola eller tagit del av aktiviteter med 
andra barn och visste därför inte hur han 
skulle kommunicera med andra barn. 
John kunde bara några ord på svenska  
och han visste inte hur man leker med 
andra barn eftersom han aldrig hade gjort 
det förut. Under sin uppväxt hade John 
upplevt mycket våld och varit isolerad 
från andra barn.

en mogen, stark och glad pojke. Från att 
ha varit arg och ledsen visar han glädje, 
värme och trygghet. Tack vare möjlig-
heten att få gå i en liten barngrupp med 
personal som hade tid för honom och som 
uppmuntrade till lek och utveckling har 
John gjort en fantastisk resa. Nu har John 
precis börjat i en vanlig skola och han 
trivs jättebra.

*John heter egentligen något annat.  
Bilden kommer från ett annat projekt  
som Childhood stödjer.

Seminarium ledde 
till nya samarbeten.
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FÖR EN HJÄLPORGANISATION SOM Childhood är 
förtroendet och tilliten från givarna vik-
tigt. Att vara en trovärdig och kvalitets-
medveten organisation där pengarna når 
ändamålet och gör nytta är högst väsent-
ligt. Childhood strävar därför alltid efter 
största möjliga transparens mot stiftelsens 
givare samtidigt som projektavdelningen 
noga följer upp resultaten i de projekt 
som får stöd. 

Childhoods största partners, Major Part-
ners och Major Donors, har förbundit sig 
att samarbeta med Childhood under tre 
till fem år, med en fast donation varje år. 
Stora företag som ICA, Handelsbanken 
och Volvo Personbilar Sverige har möjlig-
het att arbeta på det sättet medan små och 
medelstora företag fungerar annorlunda. 
Childhood har därför skapat en sponsor-
modell i flera nivåer för att fler företag ska 
ha möjlighet att stödja Childhoods arbete.  
En viktig del i modellen är att anpassa 
aktiviteterna efter behov och önskemål 
hos varje enskild företagspartner. Det 
bygger på ett nära samarbete som också 
ger företagen möjlighet att komma nära 
Childhoods verksamhet.

På senare år har företagens sociala ansvars-
tagande blivit allt mer strategiskt och fler 
och fler visar intresse för möjligheter att 
engagera anställda och kunder.  
– För att ta till vara på företagens enga-
gemang och se till att det kan göra bästa 
möjliga nytta i vår projektverksamt låter 
vi våra projektpartners lämna in önskemål 
om kompetensstöd, berättar Ellika Mår-
tenson, marknadsansvarig på Childhood. 

Att låta företagen bistå projekten är 
en del av Childhoods kapacitetutveck-
lingsstöd till projekten. Projekten har 
möjlighet att se över behov av stöd. Det 
kan till exempel vara hjälp med att bygga 
upp en hemsida, stöd vid rekrytering av 
personal eller hjälp att effektivisera admi-
nistration och uppföljning. Childhoods 
företagspartners kan därefter låna ut en 
eller flera anställda för att genomföra en 
workshop, hjälpa till under en dag eller 
stötta projektet under en längre tid med 
det de behöver hjälp med.

Nya sätt att samarbeta
För att även mindre företag ska ha möj-
lighet att stödja Childhoods verksamhet 
har Childhood öppnat upp för mindre 

och tidsbegränsade samarbeten, så kallade 
kampanjvärdar. Att genomföra en kam-
panj för Childhood innebär att företaget 
får möjlighet att använda Childhoods 
varumärke i marknadsföringen av en 
specifik produkt eller vid ett visst event 
mot att företaget garanterar en viss intäkt 
till Childhood. 
– Det senaste året har vi sett en stor 
ökning när det gäller företag som vill 
genomföra kampanjer för Childhood. 
Fler företag vill bidra till vår verksamhet 
samtidigt som de ser affärsnytta i att 
genomföra en kampanj tillsammans med 
oss, säger Ellika Mårtenson.

Även event är en plattform för insamling. 
Under 2013 anordnades bland annat 

Childhood-dagen på Gröna Lund för 
tionde gången i rad, en dag som årligen 
lockar tusentals besökare. 
– Childhood-dagen är ett återkommande 
event som är uppskattat av både företags-
partners och allmänheten. Förutom att 
generera viktiga pengar till vår projekt-
verksamhet är Childhood-dagen en dag 
som står för glädje och lekfullhet, något 
som alla barn behöver.

I augusti lanserades ThankYou by  
Childhood, ett globalt initiativ som vill 
inspirera fler att bidra till en kärleks- 
full barndom. På kampanjsajten  
thankyou.org erbjuds alla möjligheten 
att skicka en valfri låt med en personlig 
hälsning till någon betydelsefull person 

via e-post eller sociala medier. 

Inför jul 2013 genomfördes Childhoods 
digitala julkampanj för tredje året i 
rad. Till skillnad från tidigare år kunde 
även allmänheten bidra till Childhood 
genom att bygga virtuella snögubbar på 
kampanjsajten och samtidigt skänka en 
gåva. Kampanjen resulterade i hundratals 
snögubbar för Childhood. 
– Vi är glada och tacksamma för det stora 
intresset som både företag och allmän-
heten visar för våra frågor och vi ser fram 
emot att jobba vidare med både nya och 
gamla samarbeten, kampanjer och insam-
lingsinitiativ, avslutar Ellika Mårtenson.

Sedan Childhood grundades 1999 har verksamheten till 
största delen finansierats genom långsiktiga och nära 
samarbeten med privata företag. I takt med att Childhood 
blivit en alltmer välkänd organisation ökar intresset för 
samarbeten och under 2013 genomfördes fler kampanjer 
till förmån för Childhood än någonsin tidigare.

"Vi är glada och tacksamma 
för det stora intresset som 
både företag och allmänheten 
visar för våra frågor."
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Samhall tillverkar  
Childhoods populära 
armband. 
Hos Samhall i Spånga utanför Stockholm tillverkas Childhoods 
populära Childhood-armband. För Samhalls anställda innebär 
armbandsproduktionen ett både meningsfullt och roligt arbete.

CHILDHOOD-ARMBANDET TOGS FRAM redan 
2006 för att sprida budskapet om barns 
rättigheter och för att ge intäkter till 
Childhoods projekt som arbetar med barn 
i utsatta situationer.  Varje år säljs 20 000 
armband som ger cirka 1,2 miljoner kro-
nor till Childhoods projektverksamhet. 
Armbanden består av pärlor i tio färger 
som var och en symboliserar en artikel ur 
FN:s barnkonvention. På så vis hjälper 
alla som bär Childhood-armbandet till att 
förmedla att barn ska få vara barn. 

Ibland får Childhood frågan om det är 
möjligt för utomstående att hjälpa till att 
tillverka armbanden. Detta är inte möj-
ligt då Childhood har valt att ge uppdra-
get till Samhall.  
– Det som skiljer Samhall från andra fö-
retag är att alla som får en anställning hos 
oss har en funktionsnedsättning och prio-
riteras av arbetsförmedlingen för att få en 
chans att komma in på arbetsmarknaden, 
berättar Elisabeth Classon, områdeschef 
på Samhall. 

Samhalls kärnuppdrag är att skapa ut-
vecklande arbeten åt personer med olika 
funktionsnedsättningar och Childhoods 
armbandstillverkning bidrar på så vis till 
sysselsättning för många personer inom 
företaget. 
– För Samhall innebär Childhoods 
armbandsproduktion ett meningsfullt 

arbete för våra medarbetare som får träna 
sin finmotorik och koncentration, säger 
Elisabeth Classon. 

Samhall ser till varje individ, företaget 
bygger självkänsla hos medarbetarna, 
skapar samhörighet och mångfald. Det 
är viktigare att personalen mår bra och 
klarar av sitt arbete än att de arbetar 
snabbt. Med andra ord är man mån om 
att ta vara på kompetens men samtidigt 
matcha den med individens förmågor och 
förutsättningar.  
– Det är bra att armbandsproduktionen 
inte har tunga arbetsuppgifter och att det 
är många olika moment. Om det är någon 
uppgift man inte klarar av så kan man 
hjälpa till med någon annan. Det är också 

bra att arbetsuppgifterna kan utföras både 
sittandes och ståendes, säger Noorzehra 
Pirbhai, administratör på Samhall. 

Noorzehra Pirbhai förklarar att det är 
mellan två och tio personer som arbetar 
med Childhood-armbanden på Samhall. 
Svårast i produktionen är att få färgerna i 
rätt ordning, något som noga kontrolleras 
innan armbanden packas i de färgglada 
askarna.   
– Det är roligt att producera en pro-
dukt som syns och vi är stolta över att 
få tillverka ett armband som bidrar till 
Childhoods verksamhet, avslutar  
Elisabeth Classon.

Läppbalsam för  
Childhood sålde slut.
I mars 2013 lanserade Estelle & Thild ett limited edition Lip Balm  
där 20 kronor för varje såld produkt oavkortat gick till Childhood.

Ett engagemang för barn- och ungdomsfrågor i kombination med en vision om att  
skapa en bättre värld där alla förstår och berör varandra är två grundstenar som  
gjort att Lena Ahlström och Ledarstudion valt att stödja Childhood. 

SOM PRO BONO-PARTNER till Childhood bidrar 
Ledarstudion med utbildning och träning 
i kommunikation, ledarskap och retorik 
för Childhoods medarbetare.  
– Ledarstudions vision är att bidra till 
ett bättre samhälle, en bättre värld, där 
människor förstår och berör varandra. 
Kommunikation är inte bara information, 
det är att bygga en relation. Det är vik-
tigt för Childhood, säger Lena Ahlström, 
VD och grundare av Ledarstudion. 

Childhood erbjuds utbildning och trä-
ning både genom platser på olika öppna 

program och genom individuell hand-
ledning. Hela organisationen i Sverige 
får dessutom en årlig teamutveckling där 
organisationens mål, strategier och värde-
grund bearbetas. 
– Childhoods vision om att alla barn ska 
få vara barn är en stor dröm som Ledar-
studion delar. För att drömmen ska bli 
verklig krävs kommunikationsförmåga, 
konsten att övertyga, en bra retorik och 
en stark vilja att driva dessa frågor, förkla-
rar Lena Ahlström.

Att Childhoods personal får möjlighet att 

gå Ledarstudions program är värdefullt, 
anser Anna Hårleman De Geer,  
Childhoods generalsekreterare.
– Kommunikation och ledarskap är något 
som är viktigt inom alla verksamheter. 
God kommunikation gynnar inte bara vår 
egen organisation utan också projekten vi 
samarbetar med och därmed också barnen, 
säger Anna Hårleman De Geer.

ESTELLE & THILDS LIP BALM till förmån för 
Childhood var ett ekologiskt certifierat 
läppbalsam som togs fram i en begränsad 
upplaga. Intresset för produkten var stort 
och inom kort hade hela upplagan sålt 
slut och samtidigt genererat en viktig 
donation till Childhoods verksamhet.  
– Syftet med samarbetet med Childhood 
är att öka engagemanget för en hållbar 

framtid och att långsiktigt lyfta fram 
Childhoods arbete för barns rätt till en 
trygg och kärleksfull barndom, berättar 
Pernilla Rönnberg, VD och grundare av 
Estelle & Thild.

Under 2014 lanserar Estelle & Thild en  
hand duo som kommer säljas till förmån 
för Childhood.
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KAMPANJEN FÖR CHILDHOOD BÖRJADE i augusti 
och pågick tills kampanjprodukterna tog 
slut. Under perioden samlades totalt  
200 000 kronor in till Childhood.  
– Vi är väldigt nöjda med utfallet av 
kampanjen och den respons vi fick från 
butiksled och konsumenter. Vi är tack-
samma för att konsumenterna tagit till 
sig vårt budskap att bistå utsatta barn, 
säger Johan Bergstrand, Trade Marketing 
Manager på Cederroth. 

Förutom insamlingen till Childhood syf-
tade Cederroths kampanj till att skapa ett 

engagemang för Childhoods frågor bland 
företagets kunder. Det lyckade resultatet 
har lett till fortsatt samarbete. 
– Att värna om våra barn och deras 
välbefinnande är, och kommer alltid att 
vara, bland det viktigaste vi kan göra. Vi 
är väldigt nöjda med samarbetet och vi 
vill gärna fortsätta att hjälpa på det sätt 
vi kan och därför kommer vi att dra igång 
en ny kampanj till förmån för Childhood 
under 2014, säger Johan Bergstrand.

Att värna om barn är 
bland det viktigaste  
vi kan göra.

Gåvor i samband med bröllop och födelsedag. Många företag, stiftelser och privatpersoner 
skänkte gåvor till Childhood med anledning av H.K.H. Prinsessan Madeleine och Herr 
Christopher O’Neills bröllop samt H.M. Drottning Silvias 70-årsdag. Gåvorna uppgick till drygt 
2 miljoner kronor, en summa som kommer att göra stor nytta i Childhoods projektverksamhet.

Under hösten 2013 genomförde Cederroth en kampanj till förmån för Childhood där  
1 krona per såld flaska Family Fresh gick till stiftelsen. Genom kampanjen ville Cederroth 
bidra till att fler människor får upp ögonen för att hjälpa barn i utsatta situationer.

Vad är Inspiration för ALLA?
- Inspiration för ALLA är ett projekt för 
välgörenhet där intäkterna från ett antal 
inspirationsföredrag går direkt till en 
bättre värld. 

Varför har du startat upp 
projektet?
- Jag har hållit över 1000 föredrag de 
senaste fem åren inom näringslivet, men 
för ett år sedan kände jag att det var dags 
att jag även gjorde något av förmågan 
att inspirera en publik till att göra något 
konkret för en bättre värld. Jag kände att 

det var viktigt att jag själv hade kontroll 
på själva upplägget och utförandet. Därför 
drog jag igång ett eget projekt istället 
för att bara erbjuda mina tjänster på 
befintliga events och projekt.

Vad har varit det bästa med 
projektet?
-Det bästa har varit all tacksamhet som 
kommit från organisationerna när de 
insett att jag inte bara snackade utan 
även levererade det jag sa att jag skulle 
göra. Visserligen är vi inte framme vid 
miljonen än, men halvvägs i alla fall. 

Vad är ditt tips till andra som vill 
starta en insamling till förmån för  
en hjälporganisation?
-Ett tips är att låta pengarna gå direkt till 
hjälporganisationen utan mellanhänder.  
Då kan du dra igång direkt med det du 
brinner för. Vill man anmäla sig till något av 
mina events på inspirationforalla.se betalar 
man in 200 kr till någon av mina  
fem samarbetspartners. Det innebär 
att alla vet att pengarna går direkt till 
organisationen, plus att du som insamlare 
slipper ta i den biten.

Hej Olof Röhlander, inspiratör och mental tränare 
som startat initiativet Inspiration för ALLA!
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Skänk via kreditkort
Skänk en gåva med hjälp av ditt  
kreditkort direkt på childhood.se.

Sätt in en donation
Bankgiro: 909 - 0036

Plusgiro: 90 90 90 - 3

Köp ett Childhood-armband
Beställ armbanden i vår shop på  
childhood.se eller köp dem  
på LloydsApotek. 

Skänk en minnesgåva
Hedra minnet av en person genom  
att skänka en gåva till Childhood.  
Mer information på childhood.se  
eller ring 08-551 175 00.

Ge bort en meningsfull gåva
Uppvakta nära och kära på deras  
bemärkelsedag, gratulera brudparet  
vid ett bröllop eller tacka någon som 
ställt upp för dig genom att skänka en 
gåva till Childhood. Beställ gåvobeviset 
på childhood.se.

Företagssamarbeten
Ett samarbete med Childhood stärker ditt varumärke, engagerar och 
fördjupar relationen med såväl befintliga som framtida medarbetare, 
kunder, leverantörer och övriga intressenter. Som ett led i ett arbete 
kring företagets sociala ansvarstagande bidrar ett samarbete med 
Childhood till att skapa och bibehålla goda relationer till de markna-
der där företaget verkar och ger därmed också förutsättningar för 
långsiktig lönsamhet. Om ni vill ha mer information kring hur ert fö-
retag kan samarbeta med Childhood är ni välkomna att kontakta oss 
på 08-551 175 00 eller info@childhood.org.

Childhood är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. 
Svensk Insamlingskontroll övervakar att insamlingar för humanitära och välgörande 
ändamål sker under betryggande kontroll, inte belastas med oskäliga kostnader 
och använder sunda marknadsföringsmetoder.

Så kan du bidra.
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Januari
Vi summerar julens insamlingsakti-
viteter och konstaterar att julkam-
panjen 2012 resulterade i cirka 1,5 
miljoner till Childhood.

Februari
Reseperioden sätter i gång. Child-
hoods projekthandläggare i Sverige 
besöker projekt i 14 länder två 
gånger om året för att säkerställa 
att pengarna går fram, att projekten 
fungerar väl och för att ge stöd och 
hjälp i utvecklingen av verksam-
heten.

Mars
Childhood planerar att börja arbeta 
i Nepal. Projekthandläggaren för 
Asien gör en resa till Nepal för att 
träffa potentiella projektpartners, 
myndigheter och andra barnrätts- 
organisationer.

April
15 april är sista ansökningsdag för 
projektstöd under våren. 44 ansök-
ningar kommer in och handläggs 
av Childhoods projekthandläggare 
innan vår Advisory Board, en grupp 
utomstående experter, ger sina 
rekommendationer. 

Maj
Vi firar den tionde Childhood-dagen 
i ordningen på Gröna Lund. Trots 
regn och rusk kommer cirka 4 000 
besökare till Grönan och hela 1 mil-
jon kronor samlas in till Childhoods 
projektverksamhet. 

Juni
Vid styrelsemötet i juni beviljas 26 
projekt stöd från vårens ansöknings-
omgång. Bland dem var två projekt 
i Nepal. 

Juli
Childhood är förmånstagare vid 
Stena Match Cup Sweden och ännu 
ett år genomförs ett lyckat Child-
hood-race på Marstrand samtidigt 
som en halv miljon kronor samlas 
in.

Augusti
Initiativet ThankYou by Childhood 
lanseras i Sverige och Childhood 
Sverige lanserar en ny hemsida.

September
Deltagare från nio länder deltar vid 
Childhoods seminarium om Barna-
husmodellen i Stockholm. 

Oktober
Vid höstens projektomgång tar 
Childhood emot 58 ansökningar. 
Ansökningarna går igenom samma 
procedur som vid vårens projektom-
gång.

November
ICAs årliga julkampanj för Child-
hood sätter igång med försäljning 
av bland annat citrusfrukter. 

December
Under styrelsemötet i december 
beviljas 31 projekt stöd från höstens 
ansökningsomgång. Vid Childhoods 
årliga julmingel träffas företagspart-
ners för att nätverka och lyssna till 
några av stiftelsens projektpartners.

Året som gått 2013. Childhood i siffror.

Samarbetsavtal med donatorer 2013

Major Partners
ICA, Handelsbanken 

Major Donors
Volvo Personbilar Sverige, 
Bain & Company Nordic Inc, 
LloydsApotek, Stena Fastigheter

Aktiva co-founders
Carlson Rezidor Hotel Group, 
Metro, TeliaSonera

Övriga större samarbetsavtal
Gröna Lund, Brandspot

Övriga större samarbeten och donationer under 2013
3M, ABB, Accus Ljusreklam, Adfahrer, Advokatfirman Attoff & Dahlgren, Björn Axén, Bovista, ByEngberg, Catrine Näsmark, Cederroth, Citat, Consulate 
of Sweden Zürich, Danske Bank, Davida, Ekonomi Klara Papper, ELLE, Ernst & Young, Estelle & Thild, EverSilver, Falsterbo Horse Show, Frogpearl, 
Fruktbudet, Granath Havas Worldwide, Gille, Hampsänket, Hedson Technologies, Hotel Skeppsholmen, Hugo Stenbecks Stiftelse, Inspiration för ALLA, 
JCDecaux, KappAhl, Kungliga Vitterhetsakademin, Lastbilscenter i Varberg, Ledarstudion, Lifestyle Publishing, Loppi, Magnus Carlsson, Management 
Events Sweden,  Nyköping Strand Utbildningscentrum, Oriflame foundation, Pelle P, PS Communication, Pullman Ermator, Ralph Lauren, Romero Britto, 
Rotary Stockholm-Brommaplan, Ruukki, SAS, SaveTime Ekonomikonsult, Skandia, Sophie by Sophie, Star Clipper, Stena AB, Stiftelsen Bruksfonden, 
Stiftelsen Childhood Award, Söve, Tage Rejmes i Norrköping, ToppLoppet, Tyska S:ta Gertruds församling, Untersteiner Training, Vattenfall, Vida Energi, 
Void, Wallenius Willhelmsen Logi.

31.675
PROJEKT I 17 LÄNDER FICK STÖD 
FRÅN CHILDHOOD UNDER 2013.

AV INSAMLADE MEDEL KOM  
FRÅN FÖRETAGSSAMARBETEN.

PERSONER GILLADE  
CHILDHOOD PÅ FACEBOOK.

MILJONER I TOTALA INTÄKTER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2012/2013

CHILDHOOD ARMBAND 
SÅLDES UNDER 2013.

105 86% 5.500 19.000
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Stort tack  
till alla er som 
bidragit till  
Childhoods  
verksamhet  
under 2013!

En komplett årsredovisning för 2012/2013  
kan hämtas på www.childhood.se 

Redaktör: Frida Rybo  

Form: PS Communication 

Tryck: Poligrāfijas Aģentūra 

Omslagsfoto: M’Lop Tapang

Childhoods co-founders:

ABB 

Axel Johnson Gruppen 

Charles B. Wang Foundation

Curtis L. Carlson Family Foundation

Daimler Corporation Fund

Familjen Barbro E. Heinz

Familjen Jan H. Stenbeck

Familjen Jane och Dan Olsson

Familjen Sven Philip-Sörensen

Heimbold Foundation

Oriflame - af Jochnick Foundation

SAP AG

Skandia

TeliaSonera AB

Not 1 
Donationsmedel 26 703 tkr (föregående år  
28 847 tkr) och aktivitetsintäkter  
4 972 tkr (föregående år 3 817 tkr)

Not 2 
I ändamålskostnader inkluderas utbetal- 
ningar till projekt samt kostnader för 
uppföljning och kontroll av dels de  
svenska projekten, dels den  
internationella portföljen.

Not 3
Administrationskostnaderna innehåller 
direkta administrativa kostnader samt 
fördelade samkostnader (baserat på antal 
anställda i olika funktioner). 

Not 4 
Childhood tillämpar en konservativ place-
ringspolicy, där också hänsyn tas till  
etiska och andra överväganden.  
Förvaltningstjänster inom tre förvalt-
ningsmandat (räntefonder, aktiefonder 
och alternativa placeringar) upphandlar 
från fem olika förvaltare. Policyn utvärde-
ras årligen av Childhoods styrelse.

Kapital
Den svenska stiftelsen hade per  
2013-08-31 ett långsiktigt värdepappers-
innehav uppgående till 50 181 tkr  
(per 2012-08-31, 46 772 tkr).

En fullständig årsredovisning för 
2012/2013 kan hämtas på childhood.se.

Svensk Insamlingskontroll  
granskar vår verksamhet
Childhood har ett 90-konto, vilket inne-
bär att Svensk Insamlingskontroll regel-
bundet granskar Childhoods verksamhet 
och kontrollerar att pengarna som samlas 
in används på rätt sätt.

Childhood är medlem i FRII
Childhood är en del av Frivilligorganisa-
tionernas Insamlingsråd (FRII) som arbe-
tar för etisk och professionell insamling. 
Läs Childhoods senaste kodrapport på 
childhood.se.

Childhoods  
ekonomi i Sverige.
(tkr) Not 2012-2013 2011-2012 2011* 2010 2009

Verksamhetsintäkter 1 31 675 32 664 15 947 30 817 30 623

Ändamålskostnader 2 -26 190 -26 870 -18 665 -27 420 - 30 052

Insamlingskostnader -3 838 -3 813 - 2 362 -3 766 - 3 063

Administrationskostnader 3 -1 219 -1 306 - 868 -1 121 - 2 144

Verksamhetsresultat 428 675 -5948 -1490 -4636

Resultat från finansiella 
investeringar

4 79 1 976 1 948 1 800 4 661

Resultat efter finansiella 
poster

508 2651 -4000 310 25

Skatt på årets resultat -315 -334 -86 -117 -5

Årets resultat 193 2317 -4086 193 19

Resultaträkning

*  Under 2011 genomfördes en omläggning av räkenskapsåret och Childhood tillämpar nu ett brutet räkenskapsår, från första september 
till sista augusti. Därför omfattar räkenskapsåret 2011 bara åtta månader.
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