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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.

Vår vision
Varje barn har rätt till sin barndom, till trygg-
het, glädje, lekfullhet och nyfikenhet på livet. 
Alla har rätt att få växa upp och utvecklas både 
socialt och intellektuellt.

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 utvecklas 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 vi 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

Så arbetar vi
Vi har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland 
och USA men har ingen egen personal i fält. 
Istället stödjer vi projekt som lokala organisa-
tioner 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 ge-
nom strategiskt stöd, kapacitetsutveckling 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 
organisationerna för att ge stöd och hjälp i 
utvecklingen, 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 barnrättsprinci-
per samt de etiska koder som är fastställda av 
Childhood.
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NÄR VI GICK IN I 2014 gick Childhood också in 
i sitt femtonde verksamhetsår. I början av året 
beslutade vi att inte göra något speciellt av 
denna milstolpe eftersom vi inte kan hålla på 
att fira vart femte år. Låt oss vänta tills vi firar 
25 år, sa vi, då kommer vi verkligen ha något 
att fira eftersom det markerar ett kvarts sekel. 
Men när jag ser tillbaka på det gångna året 
och de 15 år som har gått sedan Childhood 
grundades, har jag ändrat mig. 
 
I den här rapporten hittar du resultaten av 
Childhoods arbete under det gångna året och 
det har varit betydande. Inte enbart på grund 
av Childhoods team, utan på grund av att alla 
de otroliga organisationer, som vi har haft 
förmånen att stödja och hjälpa, har kunnat 
växa sig starkare under året. Childhoods insats 
handlar om att hitta dessa organisationer, 
tro på dem och stötta dem i deras arbete för 
att alla barn ska ha rätt till en minnesvärd 
barndom.

Jag skulle dock vilja blicka ännu längre tillbaka 
för att minnas hur situationen för barn i 
världen var för 15 år sedan. När Childhood 
grundades fanns det fortfarande många 
gatubarn i Baltikum och i hela Östeuropa 
såg vi många små barn på gatorna. Idag är 
de flesta gatubarn i sena tonåren och i vissa 
länder finns det inte längre några gatubarn 
alls. I Sverige var det fortfarande lagligt att 

titta på barnpornografi och många länder 
förnekade att det överhuvudtaget existerade 
sexuella övergrepp mot barn i deras länder, 
vilket gjorde det väldigt svårt att arbeta med 
ämnet. Idag medger de flesta länder att de har 
problem med övergrepp och de är villiga att 
arbeta för att skydda barnen. I Sverige är det 
inte längre tillåtet att titta på barnpornografi. 
År 2000 fanns det ungefär 100 miljoner barn 
i världen som inte gick i skolan. Idag är siffran 
58 miljoner. Och sedan 1990 har barnadöd-
ligheten minskat från 12,4 miljoner barn per 
år till cirka 6,6 miljoner barn per år idag. 

Listan kan göras lång men jag tror att vi alla 
kan enas om att situationen för barn i världen 
har förbättrats. Därför har jag ändrat mig. 
Det är värt att fira resultaten av de senaste 15 
åren. Inte på grund av allt som Childhood har 
åstadkommit, utan på grund av allt som alla 
som arbetar med barnrättsfrågor har åstad-
kommit. Tillsammans kan vi verkligen göra 

skillnad och för Childhood har det varit en ära 
att få vara en del av den förändring vi har sett. 
Så låt oss inte vänta på den rätta siffran för att 
få fira utan kom istället ihåg att fira varje gång 
en insats gör skillnad och varje gång ett barn 
får en trygg och kärleksfull barndom.

Våra partners är en viktig del i att bidra till 
denna förändring och vi hoppas därför att ni 
kommer att känna stolthet över vad ni läser i 
denna rapport och fira era framgångar.

Tack till alla er som är en del av vårt arbete.

ANNA HÅRLEMAN DE GEER

Generalsekreterare 
World Childhood Foundation

”
Childhoods insats handlar om att hitta dessa 
organisationer, tro på dem och stötta dem i 
deras arbete för att alla barn ska ha rätt till 
en minnesvärd barndom.

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 samarbetsprojektet Barnkonventionen 
– av, för och med barn, där sju av 
Sveriges barnrättsorganisationer och 
Barnombudsmannen arbetar för att öka 
kunskapen om barns rättigheter i Sverige.

KORTA FAKTA OM CHILDHOOD 

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

–  Childhoods arbete utgår från FN:s  
 barnkonvention 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.
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BRASILIEN 
Childhood Brasil 
On the Right Track Program
Tourism Program
Major Infrastructure Projects Program
Network for Protection Program
Major Events and Child Rights

 

ESTLAND 
Counseling Centre for Families and Children  
Early prevention services for families at risk

 

KAMBODJA  
Phare Ponleu Selpak Family Oriented Improvement 
This Life Cambodia This Life Beyond Bars 
M´Lop Tapang A Better Future for  
Street Children and Famillies
Komar Rikreay Vulnerable and Trafficked Children
First Step Cambodia 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  

KINA 
Hua Dan Child protection
Maple Women’s Psychological Counseling
The caravan sexual abuse prevention tour
Hua Dan Limited  
Migrant children’s dream theater  
Half the Sky Foundation Orphans and vulnerable 
children 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 
Alternative family-based care  
National Center for Child Abuse Prevention Amicul
CCF Moldova Empowering family support services  
in Chisinau
Mamele pentru Viata Creating a favourable atmosphere 
in socially vulnerable families
Family for Children Family Support 

 

NEPAL 
Shakti Milan Samaj Supportive Environment for CABA
Welcome To My Yard Vocational training for street youth
Asha Nepal Psychosocial Training
Asha Nepal Picknick 
Asha Nepal Developing Individual’s Acceptance (DIA)  
Shakti Samuha Prevention of child abuse and trafficking 
Voice of Children Protecting Nepali street children

POLEN 
Nobody’s Children Foundation
Training Fathers Support Groups 
Nobody’s Children Foundation  
Child Representation & Participation
Nobody’s Children Foundation To be a Dad!  
Comenius Foundation for Child Development  
Child and Families Centres  

 

RYSSLAND 
Upsala Strategic changes Upsala
Open World Home ’Chance’ 
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
Family to Children  
Child Abuse: Recognition and Response

 

SYDAFRIKA 
Philisa Abafazi Bethu Girls Club After School Program
Sixtyonethree Sixtyonethree Trust 
Sixtyonethree Sixtyonethree Strategic Development
Zakheni Arts Therapy Foundation Firemaker Project 
at Childline
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 BEST
Mamelani Projects ProSeed 
LifeLine/Childline Western Cape  
Child Victim Empowerment Project
RAPCAN Completing Children Are Precious Model
Ekupholeni Mental Health and Trauma Centre 
The Gender Violence Programme
Centre for Early Childhood Development Meeting 
the Needs of Vulnerable Families and Young Children

SVERIGE 
Tjejzonen Big Sister Webcam  
Skåne Stadsmission Enter Mötesplats  
Maskrosbarn Summercamp
Ersta diakoni Barnrättsbyrån  
Alla Kvinnors Hus Pre-school for children in Shelters
Fryshuset Children of singel mothers
Tjejzonen Support groups online
Processkedjan Female coach for girls at risk  

 

THAILAND 
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  
Community-based collaboration on ECD

One Sky Foundation Cambodia study visit

TYSKLAND 
Bundesfachverband UMF  
Participation of unaccompanied minor refugees
Erich Kästner Kopernikum  
Erich Kästner Kinderdorf – Integration Company
Stop Mutilation  
Counselling centre female genital mutilation
Wildwasser Prevention and support for abused 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 
Kind im Zentrum
Hilfe-für-jungs MUT
Refugio Bremen Therapy of Child Refugees
Dreist Prevention of sexual abuse in German schools
St. Johannis 2WorldsChampions
Basis & woge Basis-praevent
Projekt PETRA Pro-ju-save

UKRAINA 
The Way Home Centre for Children of Conflict Odessa  
The Way Home Center of Early Development  
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 Integrated School in Yanoshi
Blaho Roma Early Child Development
Dolia Children and Youth Development Center 
New Century Strategic planning

 

USA 
GRADS Collins Career Center
Peer Health Exchange (PHE)  
Preventative health program in NYC schools
Northside Center for Child Development  
Creative Arts Therapy Program
Family Advocacy Program (FAP)  
Jacobi Medical Center
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) Preventative health 
program in San Francisco
Legal Services for Children Youth Wellness Project
San Francisco Child Abuse Prevention Center  
Children’s Advocacy Center
Global Health Promise (GHB)  
Children of Prostituted Mothers Project
Riverdale Mental Health Ass.
Chances for Children

 

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

Under 2014 gav Childhood  
stöd till 116 projekt i 17 länder.Här finns Childhood.
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Britta Holmberg, projektansvarig på Childhood, förklarar varför Childhood inte går 
in i nya länder vid aktuella kriser och om vikten av att investera i förebyggande 
arbete för att kunna förhindra att barn utsätts för våld och övergrepp på lång sikt.

2014 HAR VARIT ETT DRAMATISKT ÅR i världen 
med många kriser och konflikter som drabbar 
barn och familjer hårt och som också ger 
upphov till en vilja att hjälpa. Vi får då och då 
förfrågningar om vi till exempel inte ska agera 
i fallet med de kidnappade flickorna i Nigeria 
eller om vi inte ska göra en insats i Syrien, 
men vårt svar är att om vi försöker göra allting 
överallt skulle vi till slut inte kunna 

 

 

 
göra någon skillnad för någon. Vi har valt att 
inte gå in i nya länder på grund av aktuella 
kriser. Det skulle leda till kortsiktiga, splitt-
rade insatser med begränsad nytta. Det finns 
andra organisationer som har som uppdrag att 
arbeta med humanitära katastrofinsatser och 
som också är tillräckligt stora för att finnas på 
plats i ett stort antal länder. 

Childhood arbetar med de kriser, trauman och 
övergrepp mot barn som sker kontinuerligt i 
alla länder men i mindre skala, ofta dolt inom 
familjer eller på institutioner eller i gränder 
där ingen uppmärksammar vad som sker. Vi 
ser att det nästan i alla länder är svårt att få  
finansiering för det förebyggande arbetet – 
just för att det alltid finns offer och pågående 
kriser som så synligt behöver akut hjälp. 

Det är inte svårt att i teorin övertyga folk om 
vikten av att förebygga att barn far illa, men 
i praktiken är det sällan där resurserna satsas. 
Vi fortsätter därför att investera i långsiktiga, 
förebyggande insatser för att förhindra våld 
och övergrepp mot barn. Men även om vi inte 
ändrar våra prioriteringar beroende på aktuella 

yttre händelser, måste vi naturligtvis förhålla 
oss till det som sker i världen. Vi har förstås 
inte kunnat undgå att påverkas av konflikten 
mellan Ukraina och Ryssland, som båda hör 
till våra största och viktigaste samarbetsländer. 
Det viktigaste vi har gjort är nog att vi inte 
har förändrat vårt sätt att arbeta i någon större 
grad. Vi har inte dragit oss ur Ryssland efter-
som vi vet att de organisationer vi stödjer där 

står för en demokratisk och humanistisk 
människosyn. Vi vill inte att de barn och 
familjer de arbetar med ska drabbas av den 
politiska ledningens beslut. Vid det här laget 
har också många internationella givare lämnat 
Ryssland och det är svårt att få finansiering för 
socialt arbete. 

Att kunna göra  
skillnad för någon.

En internflykting är en person som befinner sig på flykt inom sitt eget land. Oavsett om 
du tvingas fly inom ditt eget land eller till ett främmande land, innebär livet på flykt ofta 
en enorm stress, rädsla och ångest. På grund av konflikten i östra Ukraina har många 
människor tvingats lämna sina hem och fly till tryggare områden i Ukraina. I Odessa har 
organisationen The Way Home startat ett center som erbjuder socialt och psykologiskt 
stöd. Centret finansieras av Childhood och riktar sig till internflyktingar som fått tillfälligt 
boende i området. Förutom att erbjuda barn och familjer socialt och psykologiskt stöd 
är en viktig del i verksamheten lekrummen. Här får barnen möjlighet att slappna av, leka 
och bara få vara barn oavsett hur deras livssituation ser ut för tillfället. Lek och glädje är 
viktiga beståndsdelar i alla projekt Childhood stödjer. Leken är viktig för barns utveckling 
och lärande och den är också en central del i läkandet för barn som exempelvis utsatts 
för stress och trauma.

”
Om vi försöker göra allting överallt skulle 
vi till slut inte kunna göra någon skillnad 
för någon.

I Ukraina däremot har en mängd internatio-
nella frivilligorganisationer och FN-organ 
etablerat humanitär verksamhet till följd av 
krisen. I Ukraina har vi inte omfördelat vårt 
stöd till krisinsatser. Vår bedömning är att vi 
gör störst nytta genom att fortsätta fokusera på 
de barn och familjer som vi redan tidigare gett 
stöd till och som vi även efter att krisen lösts 
kommer att finnas kvar för. 

Det är familjer och barn som levt i stor social 
utsatthet och som har det ännu svårare nu; 
föräldrar som missbrukar, mödrar som i despe-
ration överger sina bebisar, gatubarn som flytt 
ett våldsamt hem, och inte minst romska barn 
som bor i slumområden och har väldigt dåliga 
förutsättningar till en utbildning och ett 
bättre liv. Vi väljer att finnas kvar och ge stöd 
till de lokala organisationer som under ännu 
svårare förhållanden än tidigare fortsätter att 
hjälpa barn och familjer som har det svårt. 
 
Britta Holmberg 
PROJEKTANSVARIG 
WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

BRITTA HOLMBERG PÅ  
PROJEKTBESÖK I BRASILIEN.
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Asien.
Sedan en längre tid tillbaka stöttar Childhood verksamheter i Kambodja, Kina och Thailand. 
Under 2013 tillkom även Nepal till projektportföljen för Asien. Childhoods projektländer i 
Asien skiljer sig åt på många sätt men ett genomgående tema för de projekt som får stöd är 
fokus på förebyggande insatser för att förhindra våld och övergrepp mot barn. 

DE LÄNDER I ASIEN som Childhood är verk-
sam i är geografiskt utspridda och skiljer sig 
kulturellt, ekonomiskt och socialt på flera sätt. 
Kambodja och Nepal tillhör några av världens 
fattigaste länder medan Thailand och Kina har 
starkare ekonomier. Trots olikheter står alla  
länder inför stora utmaningar när det gäller 
barn i utsatta situationer.

I det till befolknings- och ytmässigt stora Kina 
är Childhood en pytteliten aktör och för att 
kunna göra skillnad har vi under året sett över 
våra prioriteringar i landet, både geografiskt 
och tematiskt. En slutsats är att det finns en 
stor okunskap när det gäller att identifiera och 
stödja barn som far illa på olika sätt, i synner-
het barn som utsätts för fysisk misshandel eller 
sexuella övergrepp. 
– Det är tabu att tala om sexuella övergrepp i 
Kina vilket har lett till en stor okunskap om 
frågan. Detta är nu på väg att förändras och 
vi stöttar bland annat ett projekt som handlar 
om att sprida kunskap om ämnet till barn, 
föräldrar, lärare och socialarbetare där målet 

är att förebygga sexuellt utnyttjande av barn, 
säger Britta Holmberg, projektansvarig på 
Childhood. 

I Kambodja har antalet projekt som Childhood 
stödjer växt de senaste åren och många av orga-
nisationerna som får finansiering av Childhood 
samarbetar idag med varandra. I Siem Reap 
arbetar fyra organisationer nära varandra för 
att tidigt kunna upptäcka barn som far illa. 
En av organisationerna är Angkor Hospital for 
Children.
– På Angkor Hospital for Children finansierar 
vi en ny socialarbetarenhet som erbjuder stöd 
till barn och familjemedlemmar som kommer 
till sjukhuset. De hjälper familjer till sjuka 
barn, spårar familjer till övergivna spädbarn och 
identifierar och stöttar barn som blivit utsatta 
för övergrepp, säger Joel Borgström, projekt-
handläggare med ansvar för Asien. 

Många av projekten i Asien arbetar med 
migrantbarn, som ofta är en mycket utsatt 
grupp. Till Aranyaprathet i östra Thailand är 

det många kambodjanska barn som kommer 
för att tjäna pengar till sig själva eller till sin 
familj på marknaden vid gränsövergången. De 
samlar in sopor för återvinning, hjälper till att 
dra vagnar med varor över gränsen eller tigger. 
Många sover på gatan, börjar sniffa lim och 
lever ett väldigt utsatt liv. Här arbetar Friends 
International Thailand för att hjälpa barnen 
bort från gatan och för att ge barnen möjlighet 
att gå kvar i skolan.  
– Friends Thailand har utbildat personer som 
bor och jobbar i området i barns rättigheter 
för att de ska kunna rapportera misstankar om 
barnarbete eller att barn far illa. Dessutom 
hjälper Friends familjerna att hitta andra sätt 
att försörja sig på så att barnen inte ska behöva 
arbeta, säger Joel Borgström.

I Nepal lever många familjer i extrem fattig-
dom och det finns väldigt lite stödinsatser för 
familjer som har det svårt. Fattigdom, våld i 
hemmet och brist på utbildning gör att många 
barn riskerar att hamna på gatan eller utsättas 
för människohandel. Flera av Childhoods projekt 
i Nepal jobbar därför förebyggande med barn 
och familjer i riskzonen, men också med att 
hjälpa barn som bott på gatan eller utsatts  
för trafficking att komma tillbaka till familj 
och skola.
– Voice of Children arbetar med att hjälpa  
gatubarn i Kathmandu så att de kan återvända 
till sina familjer eller omplaceras i en foster-
familj. De stöttar också familjer i behov av 
stöd där det finns en risk att barnen hamnar på 
gatan. Genom tidiga insatser minskar risken  
för att barnet hamnar på gatan från början, vilket 
i sin tur minskar risken för övergrepp, säger 
Joel Borgström. 

FÖR ATT CHILDHOODS VERKSAMHET ska 
kunna göra så stor nytta som möjligt är det 
nödvändigt att det finns god kunskap om  
regionen vi finns i liksom en förståelse för 
vilka behov som är störst och var Childhoods 
stöd kan behövas. I Östeuropa stödjer  
Childhood projekt i Moldavien, Lettland, 
Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vit-
ryssland. När Childhood grundades för 15 år 
sedan var gatubarn och barn på institution 
vanligt förekommande i många av länderna. 
Idag har antalet gatubarn minskat radikalt och 
länderna i regionen arbetar numera aktivt för 
att färre barn ska placeras på barnhem.  
– Även om barnhemmen avvecklas och färre 
barn placeras på institution är alternativen 
för de barn som måste omplaceras inte helt 
fungerande och därför stöttar Childhood flera 
verksamheter i regionen som jobbar med att ta 
fram modeller för familjehemsvård, säger Britta 
Holmberg, projektansvarig på Childhood. 
 
Samtidigt finns ett stort behov av stöd till 
familjer som befinner sig i riskzonen. Genom 
att tidigt stötta familjer där det finns en risk 
för att barnet kommer att fara illa minskar 
riskerna för att barnet behöver omhändertas 
eller hamnar på gatan. 

Fler och fler projekt i projektportföljen riktar 
sig idag till romska familjer, som är en  
marginaliserad grupp i många av de länder  
där Childhood arbetar. I Ukraina stödjer 
Childhood bland annat organisationen Blaho 
som startat upp en förskola för romska barn, 
där syftet är att stärka barnen inför skolstar-
ten och ge dem bättre förutsättningar för att 
gå klart skolan och på så vis också få ljusare 
framtidsmöjligheter.  
– Det är inspirerande att se att denna lilla 
organisation har kunnat hjälpa barnen under 
bara ett par månader. Genom att låta barnen 
öva sig i enkla saker som att sitta stilla, lyssna 
och att hålla pennan rätt har barnen blivit 
mycket bättre förberedda för att börja skolan, 
säger Susanne Drakborg, ansvarig för Childhoods 
projekt i Ukraina, Litauen, Lettland och Polen.   

I närheten av Vilnius flygplats i Litauen ligger 
bosättningen Kirtimai där hundratals romer 
bor under mycket låg levnadsstandard.  
Diskriminering gentemot romer i Litauen  
är omfattande och barnen som växer upp i  
Kirtimai talar inte litauiska särskilt väl och 
har det därför svårt i skolan. Här stödjer 
Childhood Lithuanian Children’s Fund som 
ger läxhjälp och särskilt stöd i skolan till ett 

antal barn som annars riskerar hoppa av skolan 
i förtid. Målet med projektet är att bidra till 
social integration för invånarna i de romska 
bosättningarna och ge barnen bättre förutsätt-
ningar att klara av skolan. 
– Lärarna som hjälper till vid projektet är 
tacksamma över att få ha privatlektioner med 
barnen efter skolan. Det är fint att se hur deras 
inställning har förändrats. De är mycket mer 
positiva och förstående när de pratar om sina 
romska elever och de har fått en personligare 
kontakt med barnen, säger Susanne Drakborg.

I samband med att behoven i en region förändras, förändras också inriktningen på Childhoods 
arbete. I Östeuropa stöttade Childhood från början främst projekt som arbetade med gatubarn 
eller barn på institution. Idag är verksamheten mer inriktad mot att bygga upp modeller för familje- 
hemsvård och projekt som jobbar för att förhindra våld och övergrepp mot barn.

Tack vare stöd från Childhood sedan 
2009 har organisationen Ponimanie 
bidragit till ett mer barnvänligt och 
professionellt stöd till barn som utsatts 
för våld i Vitryssland. 18 barnvänliga 
intervjurum har byggts upp runt om i 
landet och professionella som arbetar 
i anslutning till rummen, till exempel 
poliser och åklagare, har fått utbildning i 
barnpsykologi och intervjutekniker. 2009 
var det endast 2 % av alla fall av sexuella 
övergrepp mot barn i Vitryssland som 
hanterades av utbildade team – idag är 
det hela 85 % av alla fall. 

Östeuropa.

Två pojkar deltar i en fritidsaktivitet på Voice of Children’s center i Nepal. 

FOTO: VOICE OF CHILDREN

FOTO: BIG BROTHERS BIG SISTERS OF RUSSIAI Ryssland stödjer Childhood bland annat Big Brothers Big Sisters mentorprogram. 

Två ledare från organisationer som Childhood stödjer i 
Asien, Sunita Danuwar från Shakti Samuha i Nepal och 
Sebastien Marot från Friends International i Kambodja, 
mottog pris under Child 10 Award i Stockholm 2014. 
Ledarna hyllades för sina enastående insatser mot 
människohandel.
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Sydafrika.
Sydafrika är det enda landet på den afrikanska kontinenten som Childhood arbetar i. I ett 
land där sexuellt våld mot barn är vanligt förekommande är arbetet för att förhindra över-
grepp och våld mot barn enormt viktigt liksom stödet till barn som har blivit utsatta. Under 
2014 har Childhood stöttat 14 projekt i Sydafrika. 

I SYDAFRIKA FOKUSERAR CHILDHOOD på 
barn som har blivit utsatta eller barn som 
riskerar att utsättas för sexuella övergrepp. Det 
sexuella våldet mot barn är både omfattande 
och grovt och många barn som utsätts är bara 
några år gamla. Barn som förgriper sig på 
andra barn är också ett omfattande problem. 

– Vi finansierar flera projekt som stöttar barn 
som har blivit utsatta för övergrepp. Förutom 
terapi och psykosocialt stöd får barnen hjälp i 
den rättsliga processen men också möjligheter 
att lära sig leka med andra barn igen. Ett barn 
som redan blivit utsatt löper högre risk att 
utsättas igen och därför är rehabiliteringen 
också ett sätt att förbygga fler övergrepp, säger 
Britta Holmberg, projektansvarig och ansvarig 
för Childhoods projekt i Sydafrika. 

Då de flesta föräldrarna är måna om att få veta 
vad barnen väger har vågen kommit att bli ett 
verktyg för Philani för att nå fram. Med hjälp 
av vågen kan Philanis personal komma i kon-
takt med familjer och samtidigt identifiera de 
barn som lider av undernäring samt familjer 
där det finns missbruk och våld. 
– Philani har varit mycket framgångsrika i 
sitt arbete. Idag har organisationens modell 
spridits till bland annat Swaziland, Etiopien 
och andra delar av Sydafrika. Även regeringen 
i Sydafrika har visat intresse för att använda 
modellen nationellt, berättar Britta Holmberg. 

Att Philanis arbete gör skillnad har bekräftas 
genom den forskning som gjorts av Univer-
sity of California, Los Angeles (UCLA) och 
Stellenbosch University. Studierna har visat att 
mammor och barn som varit del av hem- 
besöksprojektet har visat ett markant bättre 
välmående under de första sex månaderna efter 
att barnet fötts än mammor och barn som inte 
varit del av verksamheten. 

En viktig del i rehabiliteringen är att arbeta 
med föräldrarna – både så att de blir bättre på 
att stötta och skydda sina barn i fortsättningen 
men också så att de får hjälp att bearbeta sina 
egna trauman.

Det förebyggande arbetet omfattar även insat-
ser långt innan ett barn har farit illa. En av de 
organisationer som har utvecklat en välfunge-
rande och kostnadseffektiv metod för att stötta 
föräldrar på ett tidigt stadium är organisa-
tionen Philani Nutrition Centre. Philanis 
uppsökandeprojekt stödjer gravida kvinnor 
och undernärda barn genom regelbundna hem- 
besök av frivilliga från samhället, så kallade 
mentormödrar. Philani har rekryterat över 
120 personer som årligen besöker drygt 4 000 
familjer. Mentormödrarna stöttar mammor i 
utsatta situationer genom att hjälpa till med 
amning, skapa goda sömnvanor, skydda barnet 
från smittkällor, olyckor och trauma samt 
hjälper dem att söka vård när det behövs. 

SVERIGE HAR BLIVIT RANKAT AV UNICEF som 
ett av de bästa länderna att växa upp i som 
barn när det gäller trygghet, välmående och 
hälsa. Trots ett starkt socialt skyddsnät finns 
det många barn som av olika skäl inte får sina 
rättigheter tillgodosedda. Frivilliga organisa-
tioner har en viktig roll i att driva utvecklingen 
vidare och även visa var samhället brister för 
att i förlängningen bidra till att det allmänna  
stödet blir bättre. Ett sådant exempel är  
Barnrättsbyrån som Childhood stöttat sedan 
starten 2011.

Barnrättsbyrån är ett komplement till de myn-
digheter och organisationer som redan arbetar 
med barn som har det svårt. Organisationen 
har både juridisk och social expertis och hjälper 
barn att få tillgång till den hjälp de har rätt 
till. För de barn som inte har stabila vuxna som 
hjälper dem kan det vara omöjligt att hitta rätt 
i systemet när olika myndigheter hela tiden 
hänvisar till att någon annan har ansvaret. Syftet 
är att skapa en modell för ett praktiskt arbete 
utifrån ett barnrättsperspektiv i Sverige.

– Under 2014 har Barnrättsbyrån aktivt 
arbetat med 40 ärenden, i princip alla gäller 
barn som befinner sig i extrem utsatthet; de 
som är akut hemlösa eller i en väldigt otrygg 
boendesituation eller som varit med om en rad 
traumatiska händelser och ändå inte får rätt 
hjälp. Det visar att det finns ett stort behov 
av projektets tjänster. Barnrättsbyrån fyller 
också en viktig funktion när det handlar om 
att identifiera när och hur samhället brister 
och när barn faller mellan stolarna, säger Britta 
Holmberg, projektansvarig på Childhood.  

Förskolan på Alla Kvinnors Hus skyddade 
boende för kvinnor och deras barn är ett annat 
exempel på hur organisationer med hjälp av 
Childhoods stöd kan visa hur en metod, som 
på sikt bör kunna finansieras av skattemedel, 
fungerar. 
– Förskolan på Alla Kvinnors Hus har bidragit 
till att barn som tidigare inte haft möjlighet 
att gå i förskola har kunnat ta del av dagliga 
aktiviteter och fått ett så normalt liv som  
möjligt trots den svåra situation de befinner 
sig i, säger Britta Holmberg.  

Childhood finansierar gärna nya, oprövade 
metoder så som Barnrättsbyrån och Alla  
Kvinnors Hus. Genom att stötta en ny metod 
kan Childhood bidra till att hitta fler effektiva 
sätt att stötta barn i utsatta situationer. ”

Philani har varit mycket framgångsrika i sitt arbete. Idag har 
organisationens modell spridits till bland annat Swaziland, 
Etiopien och andra delar av Sydafrika.

Sverige.
Under 2014 har åtta projekt fått stöd från Childhood i Sverige. 
Även om Sverige har ett betydligt starkare socialt skyddsnät 
än många av Childhoods övriga länder är behovet av stöd till 
lokala organisationer i Sverige stort.  

En av Philanis mentormödrar besöker en mamma 
och hennes två barn. 

David, 17 år, fick höra talas om Barnrättsbyrån 
via en vän. Han bar på en hemlighet han inte 
vågat avslöja för någon tidigare. Under hela sin 
barndom hade han blivit misshandlad hemma 
och orkade inte längre låtsas som ingenting. 
Han rymde hemifrån, sov på tunnelbanan 
och ibland hos vänner. Efter ett par veckors 
anonym kontakt per telefon vågade han träffa 
Barnrättsbyrån och berätta hela sin historia. 
Han fick hjälp att kontakta socialtjänsten och 
berätta om sina problem. Eftersom familjen 
verkade välanpassad tog det ett tag innan 
socialtjänsten insåg allvaret, men till slut fick 
David hjälp med ett tillfälligt boende och 
familjen erbjöds möjlighet att ta tag i sina 
problem. 

Under ett hembesök hos en mamma 
med en sjumånaders son upptäckte 
Philani att mamman, som haft problem 
med alkoholmissbruk, lämnat sonen 
hos pappan och försvunnit. Pappan 
hade i sin tur lämnat pojken till grannen 
utan vare sig kläder, blöjor eller 
mat, och gått iväg till jobbet. Philani 
undersökte pojken som var undernärd 
och smutsig och visade tecken på 
vanvård. Det gick inte att få kontakt 
med vare sig mamman eller pappan så 
Philani tog med sig pojken till sjukhus 
så att han skulle få vård. Så småningom 
fick Philani tag i föräldrarna och arbetar 
nu för att mamman ska få behandling 
för sitt alkoholmissbruk. Under 
tiden kommer pojken att få bo i en 
fosterfamilj. 

Childhood stöttade tidigt online-stöd till barn och ungdomar i Sverige 
och har på senare tid hjälpt till att sprida modellen till bland annat 
Ryssland. Flickorna på bilden är del av ett projekt som Childhood 
stödjer i Ryssland. Foto: Big Brothers Big Sisters. 
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”Alla organisationer som delar ut pengar behöver ha en bedömningskommitté. 
Man blir hemmablind och får en bindning till projekten som får stöd och det 
behövs utomstående ögon som inte står projekten lika nära. Dessutom är det 
ett sätt att få in mycket kunskap på ett snabbt sätt i en organisation”.   
                                                                            Viveca Urwitz.

Besök på projektet
För att en organisation ska kunna söka stöd 
hos Childhood måste organisationen först och 
främst ha haft besök av en av Childhoods  
projekthandläggare. I de flesta fall kontaktar 
organisationerna Childhood för att bjuda in 
till ett besök, men i vissa fall söker Childhood 
upp organisationer som har verksamhet som 
ligger i linje med de projekt som Childhood 
stödjer och som rekommenderats av exempelvis 
en annan projektpartner. Besöken är viktiga 
för att Childhood ska kunna bilda sig en upp-
fattning om organisationen. 

Handläggaren träffar personal, besöker verksam- 
heten och informerar om hur organisationen 
ska gå tillväga för att söka stöd.  

Ansökan skickas in
Organisationer som är intresserade av finansie-
ring från Childhood och har haft besök av en 
av Childhoods projekthandläggare skickar  
därefter in en ansökan. I ansökan berättar  
organisationen om projektet, vad de vill uppnå, 
vilka metoder som ska användas och vilka  
aktiviteter som ska genomföras. Dessutom 
skickar de in en budget över hur mycket pengar 
de söker och hur pengarna ska användas.

Handläggning av ansökan
Childhoods projekthandläggare går igenom 
ansökningarna noga och ställer frågor om 
något är oklart. För att skapa sig en så god 
bild som möjligt av organisationen och dess 
verksamhet kontaktar handläggarna också 
referenser. 

Advisory Board ger rekommendationer
Childhoods Advisory Board är en utomstående 
expertgrupp som hjälper till med bedömningen 
av projektansökningar. Inom gruppen finns 
personer med kunskap från internationellt 
utvecklingsarbete, forskning och metod- 
utveckling gällande psykosocialt stöd till utsatta 
barn och familjer samt mänskliga rättigheter.  
Medlemmarna i Advisory Board läser igenom 
alla inkomna ansökningar. Därefter träffas  
gruppen tillsammans med Childhoods projekt- 
handläggare för att diskutera igenom varje 
ansökan och lämna en rekommendation om 
beslut till styrelsen. 

Styrelsen fattar beslut om stöd
Efter mötet med Advisory Board sammanställer 
Childhoods handläggare de diskussioner som 
varit kring varje ansökan och sätter ihop en 
rekommendation till styrelsen. I underlaget 
till styrelsen ingår en bedömning bland annat 
av hur väl projektet möter ett faktiskt behov 
och om de metoder som föreslås verkligen kan 
antas leda till minskade risker för våld och 
övergrepp och om organisationen har en plan 
för att kunna följa upp att de faktiskt gör  
skillnad. Childhood gör också en bedömning om 
organisationen verkar ha tillräcklig kompetens 
för att genomföra projektet, om projektet är 
innovativt och nyskapande, om man tagit med 
barns rätt till lek och inflytande, om det är 
en rimlig kostnad i relation till det man vill 
uppnå, vilka risker som kan finnas samt vilka 
förutsättningarna är för att projektet kan få en 
långsiktig stabil finansiering. Styrelsen fattar 
sedan det slutgiltiga beslutet om vilka projekt 
som beviljas stöd. 

Uppföljning
Samtliga projekt som beviljas stöd från Child-
hood har nära kontakt med en av Childhoods 
projekthandläggare under perioden för projektet. 
Organisationen som genomför projektet skickar 
in finansiella rapporter varje kvartal innan 
pengar för kommande kvartal betalas ut och 
samtliga organisationer skickar in rapporter 
varje halvår och redogör för hur verksamheten 
går. Den ansvariga projekthandläggaren 
besöker projektet två gånger om året och följer 
kontinuerligt upp verksamheten via telefon 
och e-post. Den nära dialogen med projekten 
är en av Childhoods styrkor och under projekt-

besöken träffar handläggarna ofta både chefer, 
medarbetare samt barn och familjer som orga-
nisationen arbetar med. Genom att få ingående 
kunskap och förståelse för hur organisationen 
arbetar och vilka utmaningar organisationen 
möter kan Childhoods handläggare både vara 
mer flexibla och stöttande, men också identifiera 
brister och behov hos organisationerna som 
de kan få hjälp att åtgärda genom särskilda 
kapacitetsstöd. På så sätt kan både kvaliteten 
och långsiktigheten i projekten stärkas. 

Så väljer Childhood vilka 
projekt som får stöd.

Två gånger årligen tar Childhood emot ansökningar från projekt som 
söker finansiering. De projekt som senare beviljas stöd har gått igenom 
en noggrann ansökningsprocess. Här kan du läsa om hur ansökningspro-
cessen går till och hur Childhood väljer vilka projekt som får stöd. 

Childhoods projekthandläggare besöker samtliga projektet två gånger om året. 
Här är Childhoods projektchef Britta Holmberg på projektbesök i Thailand. 

Childhoods Advisory Board 2014

Anders Nyman, leg. psykolog och psykoterapeut, 
sakkunnig i frågor som gäller sexuella övergrepp 
mot barn, utredare Vanvårdsutredningen.

Fredric Larsson, statsvetare med särskild 
kompetens kring migration och människohandel. 
Östeuropakompetens.

Viveca Urwitz, socionom, specialiserad på 
folkhälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa. Asien- 
och Sverigekompetens. 

Tryggve Balldin, socionom och leg. psykoterapeut. 
Särskild kompetens inom evidensbaserade 
metoder för socialt arbete med barn och familjer. 
Erfarenheter från Östeuropa, Sydafrika och Sverige.

Malin Dahlberg Markstedt, jurist, specialiserad 
på barns rättigheter, lång erfarenhet från en rad 
svenska myndigheter och barnrättsorganisationer. 

Leah Richardson, internationell folkhälso- och 
nutritionskonsult, har arbetat på FN och i flera 
internationella biståndsorganisationer.

ANSÖKNINGSPROCESSEN
1. Besök på projektet
2. Ansökan skickas in
3.  Handläggning av ansökan
4.  Advisory Board rekommenderar
5. Styrelsen beslutar
6. Uppföljning
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Marina, 8 år, från Ukraina
En lärare bad The Way Home om hjälp med 
en åttaårig flicka, Marina, som skolkade från 
lektionerna och gömde sig i trappuppgångar 
nära skolan. När The Way Home pratade 
med Marina visade det sig att både hennes 
mamma och mormor som hon bodde med 
hade funktionshinder som gjorde det svårt 
för dem att ta hand om henne ordentligt. 
Marina fick gå i gamla och trasiga kläder 
och blev retad av sina klasskamrater. Ingen 
ville leka med henne och hon kände sig 
särskilt utanför när andra tog med sig något 
gott att äta på rasterna och när det var helg-
dagar och alla barnen utom hon hade med 
sig presenter hemifrån. Marina hade till och 
med funderat på att ta sitt liv men visste 
inte riktigt hur hon skulle göra och tyckte 
dessutom synd om sin mamma. Marina 

CECD har bidragit till  
minskat våld mot barn
Organisationen Centre for Early Childhood 
Development har under 2014 avslutat ett 
treårigt pilotprojekt som varit finansierat 
av Childhood. Genom hembesök hos 
familjerna har följande resultat uppnåtts.
•  Projektet har nått runt 1 500 barn  

och föräldrar. 

•  Andelen föräldrar som agar sina barn 
som är yngre än 3 år med ett föremål 
minskade från 25 % vid projektets start 
till 3 %. Andelen föräldrar som nyper 
sina barn i uppfostringssyfte var 30 %  
i början av projektet och hade helt 
upphört vid uppföljningen. 

•  30 % fler vårdnadshavare läser för sina 
barn två eller fler gånger i veckan.

Pan blev såld av sin mamma
Organisationen One Sky har under 2014 
etablerats med fokus på holistiskt stöd till 
utsatta barn och familjer i Thailand på gränsen 
till Burma. 

När personal från organisationen besökte en 
avlägsen by på en gummiplantage berättade 
en kvinna om en femårig flicka som alla i byn 
under flera års tid känt till men inte vetat 
vem de kunde skicka en orosanmälan till. 
Pan*, hade blivit såld av sin mamma som ny-
född men tagits omhand av sin mormor som 
kort därpå avled. Pan blev kvar hos andra 
släktingar som misshandlade och vanvårdade 
henne grovt under många år. 

När One Sky hittade henne vägde hon bara 
13 kg, hade en mängd allvarliga skador och 
klängde desperat fast vid dem som gav henne 
närhet och värme. One Sky kontaktade polis, 
såg till att hon blev omhändertagen och tog 
med henne till sjukhus där hon nu får vård 
för sina skador. De har anställt en vårdare 
som på heltid finns vid hennes sida. Så snart 
hon är frisk nog att lämna sjukhuset kommer 
hon att placeras i fosterfamilj och få stöd så 
att hon kan börja skolan när hon fyllt sex. 

*Pan heter egentligen något annat. 

Organisationer samarbetar för att 
stärka arbetet för barn i Kambodja
Under 2014 har Childhood påbörjat sam- 
arbeten med flera organisationer i Siem Reap 
för att stärka arbetet för barn som utsatts för 
våld och övergrepp. 

Siem Reap är en turistort i Kambodja där 
många barn som bor på gatan, i fattiga 
familjer eller på barnhem, löper hög risk att 
utsättas för våld och övergrepp. Genom att 
en socialarbetarenhet etablerats på det stora 
barnsjukhuset upptäcks många fler sexuella 
övergrepp, till exempel för att barnen visar  
sig ha könssjukdomar. Enheten, som del- 
finansieras av Childhood, stödjer både barnen 
och familjerna. 

I svårare fall, och i ärenden som gäller utnytt-
jade pojkar eller barn som utnyttjat andra 
barn, samarbetar de med organisationen First 
Step som är specialiserade på sexuella över-
grepp mot pojkar och som med Childhoods 
stöd kunnat bygga upp en verksamhet i Siem 
Reap. När förövaren finns i familjen och barnen 
måste omhändertas kopplas ytterligare en av 
Childhoods partners, Kaliyan Mith, in för att 
hitta fosterfamiljer samtidigt som stödinsatser 
till de biologiska föräldrarna bedöms för att 
möjliggöra återförening på längre sikt.

M’lop Tapang i Kambodja har  
under 2014 
•  gett stöd till 2 553 barn och 1 489 familjer 

genom organisationens uppsökande team

•  hjälpt 74 barn som missbrukade droger eller 
riskerade att börja använda droger genom 
drop-in centret

•  tagit emot 554 telefonsamtal från barn via 
stödlinjen

•  nått ut till 2 585 barn med olika 
utbildningsaktiviteter

•  försett 209 äldre barn med arbetsträning

Online-stöd till före detta 
barnhemsbarn
Med stöd från Childhood har Community 
to Children tagit fram ett onlineforum 
för före detta barnhemsbarn i Ryssland. 
Via forumet kan medlemmarna utbyta 
erfarenheter och information för att stötta 
varandra. Idag har forumet 10 000 med-
lemmar från minst 8 regioner i Ryssland.

”När barnen får möjlighet att vara i ett samman- 
hang med andra barn ges de möjlighet att lära 
sig att leka trots att de bor på ett skyddat 
boende. Vi ser att ”våra barn”, oavsett ålder, ofta 
har gått miste om den sociala träningen som 
leken innebär”.

Alla Kvinnors Hus har startat en förskola  
för barn som lever på skyddat boende 
tillsammans med sina mammor. Under 
2014 har 45 barn deltagit i verksamheten 
som ger dem trygghet och stabilitet och en 
möjlighet att utveckla sitt sociala samspel 
med andra barn. Det sociala samspelet är 
viktigt för att barnen ska må bra idag, men 
också för att minska risken för mobbning 
och utanförskap när de börjar skolan. 

Under 2013-2014 stöttade 
Childline i Kapstaden, Sydafri-
ka, fler än 1 000 barn som ut-
satts för sexuella övergrepp. 
Barnen fick stöd genom 
lekterapi, traumabearbetning 
och rådgivning. 134 barn som 
skulle vittna i domstol fick 
även stöd för att förbereda 
sig inför rättegången.

Resultat från  
våra projekt.

FOTO JOEL BORGSTRÖM

FOTO: CECD

går nu regelbundet till The Way Homes 
fritidsverksamhet där hon får stöd och får 
prata om sina problem. Läraren säger att 
hon har förändrats och inte skolkar längre. 
Hon ligger fortfarande efter i skolan men är 
på rätt väg. Marina har nu fått några vänner 
och är mycket gladare. Hennes mamma 
känner sig också väldigt nöjd med den hjälp 
de har fått. 

I Ukraina stödjer Childhood organisationen 
The Way Homes projekt för familjer i 
riskzonen. Genom projektet får barn från 
utsatta familjer hjälp till gratis utbildning 
och fritidsaktiviteter samtidigt som familj- 
erna får stöd från både The Way Home och 
socialtjänsten i Odessa i de utmaningar de 
står inför. Marina, som egentligen heter 
något annat, är ett av barnen som har fått 
hjälp genom organisationen.

Children	  vic,ms	  of	  abuse	  

Families	  at	  risk	  

Children	  in	  alterna,ve	  
care	  

Street	  children	  

Projektstöd i budget per 
målgrupp under 2014

Children	  vic,ms	  of	  abuse	  

Families	  at	  risk	  
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care	  
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Barn utsatta för övergrepp

Familjer i riskzonen

Barn i samhällets vård

Gatubarn

Children	  vic,ms	  of	  abuse	  
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care	  

Street	  children	  

Children	  vic,ms	  of	  abuse	  
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Children	  in	  alterna,ve	  
care	  

Street	  children	  

Children	  vic,ms	  of	  abuse	  

Families	  at	  risk	  

Children	  in	  alterna,ve	  
care	  

Street	  children	  

Under 2014 stöttade Childhood 116 projekt i 17 länder. Här följer ett axplock 
av resultat från några av de projekt som vi finansierade under året.
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Utlåning av personal
Under 2014 fick Childhood också chansen att 
förstärka teamet på kontoret i Sverige tack  
vare ett samarbete med PS Communication. 
Som en del av PS Communications sociala 
ansvartagande i kombination med utveck-
ling av den egna personalen, lånades en 
medarbetare ut till Childhood under året 
samtidigt som företaget stod för en del  
av lönen. 

– Vi har en lång relation av att hjälpa 
Childhood med innovativa idéer och 
koncept inom evenemang, sponsring och 
upplevelsekommunikation. Som Nordens 
ledande byrå inom brand experience ser 
vi det som naturligt att också bidra med 
att låna ut våra kompetenta medarbetare 
till Childhoods viktiga och framgångsrika 
verksamhet, säger Patrick Walldén, grundare 
och koncernchef av PS Communication  
och XperienceGroup.

Konceptet var lyckat för båda parter och 
fortsätter under 2015. 

– Eftersom vi vanligtvis bara är åtta 
personer på kontoret i Stockholm gör det 
stor skillnad att få in ytterligare en person 
med relevant bakgrund och kompetens. 
Dessutom är vi glada över att vi får ett nära 
samarbete med PS Communication som 
med sina tjänster kan hjälpa oss på flera 
andra sätt, säger Ellika Mårtensson.

CSR, CR, CSV, sponsring och brand alliances är några av de 
begrepp som används för att beskriva samarbeten mellan ideella 
organisationer och företag. Förutom uppkomsten av nya begrepp 
har formerna för samarbeten förändrats genom åren. För Childhood 
har många nya samarbeten initierats under 2014, varav ett i en helt 
ny form – ett samarbete där två rättighetsinnehavare samverkar. 

Genom en nära relation till våra företagspartners 
kommer företagen också närmare vår verksamhet 
och engagemanget hos deras personal och kunder 
växer.

Childhood utvecklar 
nya former av 
samarbeten.

– Förutom ett ekonomiskt bidrag, som är 
nödvändigt för att vi ska kunna ge fler barn en 
trygg och kärleksfull barndom, har vi genom 
synlighet i ICAs kanaler fått möjlighet att 
sprida kunskap om barns rättigheter.

Childhood-hallen 
Under 2014 uppkom en ny form av sponsrings- 
samarbeten, nämligen rättighetsinnehavare 
som stöttar andra rättighetsinnehavare, och 
Childhood var en av de organisationer som  
inledde just ett sådant partnerskap. En rättighets- 
innehavare, utifrån ett sponsringsperspektiv, 
är en organisation eller person till exempel en 
hjälporganisation, en idrottsklubb eller ett 
evenemang, som får ersättning för att erbjuda 
rättigheter till en sponsor. Rättigheterna kan 
exempelvis vara att få använda en logotyp, 
att synas tillsammans med rättigheten i olika 
sammanhang eller att få kommunicera ett 
samarbete. 

– Vi blev kontaktade av Lidingö Vikings 
Hockey Club som ville stötta vår verksamhet  
i samband med sin satsning på ungdoms- 
idrotten i klubben, säger Ellika Mårtensson.

Lidingö Vikings sponsor Danica Pension 
upplät namnet på klubbens hockeyhall till 
Childhood och numera finns Childhood-hallen 
på Lidingö utanför Stockholm. I samband med 

NÄR CHILDHOOD GRUNDADES 1999 hade  
stiftelsen en i Sverige tämligen unik insamlings- 
strategi. Pengar samlades nästan enbart in 
genom donationer från företag, något som få 
ideella organisationer gjorde vid tidpunkten. 
Under de senaste 15 åren har samarbeten mellan 
ideella organisationer och företag blivit allt 
mer vanliga och idag är det självklart för de 
flesta ideella organisationer att erbjuda företag 
en möjlighet att stötta verksamheten. På samma 
sätt har det sociala ansvarstagandet blivit en 
mer given del av företagens strategi.

– Vi har sett en stor förändring sedan vi grun-
dades när det gäller företagens engagemang i 
våra frågor. Företagen har gått från att skänka 
en gåva i form av en donation till att arbeta lång- 
siktigt, strategiskt och nära oss som organisation, 
säger Ellika Mårtensson, marknadsansvarig på 
Childhood.

Antalet begrepp som beskriver företagens sociala 
ansvartagande är lika många som formerna för 
samarbetena. För Childhood är det viktigt att 
ha en nära relation med alla företagspartners 
och skräddarsy kommunikation och aktivering 
av varje enskilt större samarbete. 
– Genom en nära relation till våra företags-
partners kommer företagen också närmare 
vår verksamhet och engagemanget hos deras 
personal och kunder växer. Det gör att vi 
tillsammans kan göra ännu större nytta för 
barnen i våra projekt och samtidigt nå ut med 
våra frågor, berättar Ellika Mårtensson.

Ellika Mårtensson berättar bland annat om hur 
ICA satsat på att sprida kunskap om Childhoods 
verksamhet i samband med insamlingskampanjer 
för stiftelsen.

invigningen av hallen samlade klubben in  
228 000 kronor till Childhood. Fredrik Näslund, 
en av initiativtagarna till samarbetet och 
ordförande för Lidingö Vikings Hockey Club, 
menar att samarbetet med Childhood har stor 
betydelse för klubben.

– Många av våra syften sammanfaller genom 
att vi arbetar med barn för att ge dem en 
utbildning i respekt, laganda, hårt arbete och 
en god och sund livsstil. Vi vill även skapa 
förståelse för alla barns rättigheter och att alla 
barn inte har det bra, men att man kan själv 
göra något åt det. Som medlem i Lidingö 
Vikings håller man sig själv på rätt spår, borta 
från droger och missbruk, samt hjälper de barn 
som har det tuffare genom att stödja Childhood, 
säger Fredrik Näslund.

Årligen firas Childhood-dagen på Gröna Lund 
i Stockholm. Sedan starten 2003 har eventet 
inbringat närmare 8 miljoner kronor till Childhood.
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324 km i Amsterdam  
blev 26 875 kronor  
till Childhood.

Barnkonventionen  
firade 25 år

Först promenerade de alla gator i Stockholm och därefter i Rom. I 
somras åkte kompisgänget till Amsterdam med en tom karta för att 
gå så långt som möjligt och samtidigt samla in pengar till Childhood.

Den 20 november 2014 var det 25 år sedan FN:s generalförsamling 
antog konventionen om barnets rättigheter. Barnkonventionen är grunden 
i allt Childhoods arbete och det är artiklarna i barnkonventionen som 
färgerna på Childhood-armbandet symboliserar.

UNDER 2014 SÅLDES Polarn O. Pyrets 
klassiska mjukishare Poppy till förmån för 
Childhood. Förutom att inbringa intäkter 
till Childhoods verksamhet reste Poppy 
världen över och besökte bland annat 
flera av Childhoods projekt. På bilden 
syns Poppy på besök hos organisationen 
Advance i Ukraina. Här stöttar Childhood 
ett skolprojekt som fokuserar på romska 
barn i en ungersktalande skola. När Poppy 
var på besök passade barnen på att måla av 
Poppy. Se Poppys resa på Instagram under 
#poppyontour.

Lekvänlig design för alla barn från Pelle P.
Engagerad personal som brinner för barnrätts-
frågor och som är måna om såväl kvalitet som 
produktion står bakom klädkollektionen för 
barn, som Pelle P har tagit fram till förmån för 
Childhood. Kollektionen smyglanserades under 
hösten 2013 och säljs sedan dess i 17 Pelle P- 
butiker, på nätet samt hos återförsäljare. 

– Hela företaget är engagerat i det här och 
tycker att det är jätteroligt. Alla jobbar verk-

ligen med hjärtat i det här projektet och ger 
det lilla extra för att det här ska bli riktigt bra, 
säger Cecilia Petterson, VD för Pelle P och 
initiativtagare till samarbetet.

Kollektionen är uppbyggd i tre delar som 
kallas Baby, Toddler och Junior. Cecilia 
Petterson berättar att Pelle P är måna om att 
behålla Pelle P-andan som innefattar ledorden 
kvalitet, funktion och design. Samtidigt ska 

kollektionen vara lite gulligare och roligare 
eftersom den är för barn. För varje plagg som 
säljs går 10 % av intäkterna oavkortat till 
Childhood.

FÖR ETT PAR ÅR sedan kom Linda Eriksson 
och Céline Flach på idén att gå alla gator i 
Stockholm. Efter 451 avverkade kilometer 
konstaterade de att detta var ett fantastiskt sätt 
att uppleva en stad på och året därpå avklarades 
alla gator i Rom. Tillsammans med Anna Eklöf, 
Helena Mellström och Erika Olofsson bestämde 
de sig för att sommarens projekt skulle bli 
Amsterdam.

– Efter Rom var det flera som frågade om  
vi inte skulle göra det för ett gott syfte, vilket 
vi tyckte var en bra idé. Vi ville gå för en  
organisation där vi känner att pengarna  
kommer väl till användning och valde  
Childhood, berättar Linda Eriksson.

Linda Eriksson, som till vardags arbetar på 
Bain & Company, var bekant med Childhood 
eftersom Bain stödjer Childhood sedan många 
år tillbaka. 
 

FN:S KONVENTION OM BARNETS rättigheter, 
eller barnkonventionen som den också kallas, 
är ett rättsligt bindande internationellt avtal 
som slår fast att barn är individer med egna 
rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas 
ägodelar. Barnkonventionen innehåller 54 
artiklar som alla är lika viktiga. Artiklarna 
ska alltid läsas tillsammans. Man säger att 
konventionen är hel och odelbar och att 
rättigheterna samverkar med varandra.

De olikfärgade pärlorna i Childhood-
armbandet står var och en för en artikel ur 
barnkonventionen. Childhoods arbete för 
barn i utsatta situationer utgår alltid från 

–  Jag har själv inte kunskap att avgöra vilka 
mindre projekt som är bra att donera till men 
däremot vet jag att Childhood har just den 
kunskapen och därför kändes det bra att ge till 
Childhood.

Pengarna samlades in tack vare att vänner, 
bekanta och andra som hört talas om projektet 
valde att donera ett visst belopp per kilometer.

–  Ju mer pengar per kilometer vi fick in, ju 
mer sporrade blev vi att gå långt. Folk tyckte 
att det var ett roligt sätt att kunna bidra till 
en bra sak, samtidigt som de hela tiden kunde 
följa hur det gick för oss.

Efter 10 dagars promenerande kom tjejerna 
upp i 324 kilometer, vilket resulterade i  
26 875 kronor till Childhood.

Kommer ni att göra det igen? 
– Vi blev väldigt motiverade av detta och pratar 
redan om att göra Zürich nästa år, avslutar Linda.

barnkonventionen och fokuserar särskilt 
på de artiklar som lyfts upp i armbandet. 
Armbandet började säljas 2006 och säljs  
i cirka 20 000 exemplar årligen. 

BLÅ, ARTIKEL 2 

Alla barn har lika rättigheter. Inget barn får 
diskrimineras.

LJUSBLÅ, ARTIKEL 3  

Barnets bästa ska komma i främsta rummet 
vid alla beslut som rör barnet. 

LILA, ARTIKEL 6  

Varje barn har rätt till liv och utveckling.

VIT, ARTIKEL 12  

Varje barn har rätt att uttrycka och få sin åsikt 
beaktad i alla frågor som rör barnet.

GUL, ARTIKEL 19 

Varje barn har rätt till skydd mot alla former 
av våld och övergrepp.

ORANGE, ARTIKEL 20  

Ett barn som inte kan bo med sin familj har 
rätt till alternativ omvårdnad.

GRÖN, ARTIKEL 31  

Varje barn har rätt till vila, fritid och lek.

BEIGE, ARTIKEL 34  

Varje barn ska skyddas mot alla former av 
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.

ROSA, ARTIKEL 35  

Handel med barn för varje ändamål och varje 
form ska förhindras.

RÖD, ARTIKEL 39  

Ett barn som utsatts för vanvård, övergrepp 
eller utnyttjande har rätt till rehabilitering 
och social återanpassning.

Nyhet: 
Äntligen finns det fina Childhood-
armbandet i barnstorlek, från 7 år. 

Precis som Childhoods övriga armband kan 
barnarmbandet beställas på childhood.se.

FOTO: SUSANNE DRAKBORG
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World Childhood  
Foundations  
15-årsfirande.

Childhood grundades av H.M. Drottning Silvia 1999. Sedan starten har vi delat ut närmare 
90 miljoner USD till ungefär 1 000 projekt runt om i världen. Under året har Childhood firat 
jubileet tillsammans med partners och Childhood-vänner runt om i världen.

Jubileumsfirande på  
Mainau Castle i Tyskland
Tack vare familjen Bernadottes gästfrihet 
firade Childhood 15-årsjubileet tillsammans 
med 140 gäster på Mainau Castle i augusti. 

Eventet ägde rum i en unik miljö i det så 
kallade Palmhuset bland palmer, blommor 
och fåglar. Operasångerskan Camilla Nylund 
och en barnkör stod för skönsång och förrätten 
serverades av mini-kockar. 

Jubileumsevent i New York
Den 25 september stod Childhood värd för ett 
event i New York för att fira 15-årsjublieet. 
Drottning Silvia och Prinsessan Madeleine 
deltog vid eventet tillsammans med ungefär 
70 gäster som bestod av Childhoods närmaste 
partners, sponsorer och styrelsemedlemmar. 
Kvällen avrundades med ett tal av Drottningen 

som delade med sig av sin vision från grun-
dandet av Childhood, vilket följdes av ett tal 
av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson, 
som gratulerade Childhood till stiftelsens 
åstadkommanden för barn de senaste 15 åren. 
Eventet var sponsrat av Sophie la Girafe  
Cosmetics. I samband med eventet samlades  
100 000 USD in till Childhoods verksamhet.

Galamiddag i Stockholm
Den 8 september bjöd Childhood in till en 
galamiddag på Berns i Stockholm i närvaro av 
Drottning Silvia, Prinsessan Madeleine, Herr 
Christopher O’Neill samt Kronprinsessparet för  
att uppmärksamma stiftelsens 15-årsjubileum. 
Runt 320 gäster deltog vid eventet, däribland 
Childhoods styrelsemedlemmar, co-founders 
och företagspartners. Tack vare generösa 
sponsorer under kvällen och donationer från 
gästerna samlade Childhood in 1,66 miljoner 
kronor till verksamheten. Drottningen berät-
tade om Childhoods viktiga arbete och lyfte 
fram sin önskan inför framtiden: ”Idag har vi 
lyckats säkerställa att hundratusentals barn 
aldrig hamnar på gatan, utsätts för övergrepp 
eller överges. På bara 15 år har ni alla hjälpt 
mig att åstadkomma något jag aldrig trodde 
var möjligt. Från djupet av mitt hjärta tackar 
jag er för att ni är här i kväll för att stödja 
Childhood och vårt arbete. Och jag hoppas 
att vi efter denna kväll kommer att fortsätta 
att få se många fler barn som får en kärleksfull 
barndom.” 

Annual Meeting
Den 9 september hölls Childhoods årsmöte på Kungliga Slottet i Stockholm. Vid mötet deltog styrelsemedlemmar och personal från Childhoods 
fyra stiftelser. Representanter från Childhoods kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA presenterade sin verksamhet och aktiviteter som skett 
under året samt delade med sig av planer för det kommande året.

FOTO: CLAS GÖRAN CARLSSON

FOTO: KARL GABOR FOTO: KARL GABOR

20   world childhood foundation world childhood foundation 21



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 arbetet  
kring företagets sociala ansvarstagande bidrar ett samarbete 
med Childhood till att skapa och bibehålla goda relationer till de 
marknader där företaget verkar och ger därmed också förutsättningar 
för långsiktig lönsamhet. Om ni vill ha mer information kring hur ert 
företag 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.

Skänk via mobilen
SMS:a ordet CHILDHOOD till  
72970 så skänker du 50 kronor.

Skänk via kort
Skänk en gåva med hjälp av ditt  
kort 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.  
Skänk din gåva via 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.

Köp en produkt
Besök childhood.se för att se vilka företag  
som just nu säljer en produkt eller tjänst  
till förmån för Childhood.

FOTO: CECD
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Januari
Posten börjar sälja ett frimärke  
till förmån för Childhood.  
Childhood-frimärket är  
formgivet av Clara Terne. 

Februari
Childhoods projekthandläggare 
besöker projekt i 17 länder för att 
säkerställa att pengarna kommer 
fram som de ska, att projekten 
fungerar väl samt för att bidra  
med råd och stöd för att utveckla 
projektens verksamhet. 

Mars
Lidingö Vikings Hockey Club  
inleder ett samarbete med  
Childhood och en hockeyarena på 
Lidingö i Stockholm får namnet 
Childhood-hallen. 

April
Med anledning av VM i fotboll, 
som äger rum under sommaren 
2014, lanserar Childhood Brasilien 
en kampanj för att skydda barn från 
sexuella övergrepp i samband  
med stora evenemang. Vi tar emot 
52 projektansökningar i vårens 
projektomgång.

Maj
Vi firar Childhood-dagen på Gröna 
Lund i Stockholm. Sedan 2003 har 
detta årliga event genererat närmare 
8 miljoner kronor till Childhood.

Juni
H.M. Drottning Silvia besöker 
House of Sweden i Washington D.C. 
för en Childhood-lunch som fokuserar 
på barns rättigheter. I samarbete 
med Global Citizen producerar 
Childhood The ThankYou Festival 
som en del av initiativet ThankYou 
by Childhood.

Juli
Childhood USA lanserar sin första 
digitala fundraisingkampanj till-
sammans med stjärn-dj:n Tiësto. 

Augusti
Det första Global Childhood Award 
äger rum under The Young Research 
Nobel Laureate-mötet i Tyskland. 
480 studenter från 80 länder deltar 
och det vinnande bidraget kommer 
från Kina.  

September
Styrelsemedlemmar från Childhoods 
fyra stiftelser deltar vid Childhoods 
Annual Meeting på Kungliga Slottet 
i Stockholm. Childhood samarbetar 
ännu en gång med Global Citizen 
för Global Citizen Festival  
i Central Park, New York. 

Oktober
Childhood tar emot 55 ansökningar 
under höstens projektansöknings-
omgång. 

November
Tillsammans med Sophie Stenbeck 
Family Foundation och Reach 
for Change arrangerar Childhood 
barnrättstoppmötet Child 10 Award 
2014 i Stockholm för att uppmärk-
samma tio globala ledare och deras 
arbete mot människohandel. 

December
Nationellt Metodstödsteam mot 
prostitution och människohandel 
(NMT) vid Länsstyrelsen i Stock-
holm, Sveriges länsstyrelser och 
Childhood går samman i informa-
tionskampanjen Resekurage för att 
kämpa mot sexuell exploatering av 
barn utomlands.

Året som gått 2014. Childhood i siffror.

29 334 000
LÖPARE SPRANG FÖR CHILDHOOD  

I TOPPLOPPET
AV INSAMLADE MEDEL KOM  

FRÅN FÖRETAGSSAMARBETEN.
PERSONER GILLADE  

CHILDHOOD PÅ FACEBOOK.

SEK I TOTALA INTÄKTER I SVERIGE UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2013/2014

CHILDHOOD-ARMBAND SÅLDES 
UNDER 2014.

102 85% 32 550 21 000

Childhoods co-founders

När Childhood grundades av Drottning Silvia 1999 bidrog 14 familjestiftelser, privatpersoner och företag – så kallade  
co-founders – med ett grundkapital. Avkastningen från det kapitalet täcker stora delar av våra administrativa kostnader  
vilket gör att den absoluta merparten av donationerna går till projektverksamheten.

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

Major Partners
ICA
Handelsbanken

Major Donors
Volvo Car Sverige
Stena Fastigheter
LloydsApotek

Aktiva co-founders
Carlson Rezidor Hotel Group
TeliaSonera

Övriga större samarbetsavtal
Bain & Company Nordic Inc
Brandspot
Cartoon Network
Cederroth 
Davida 
Gröna Lund
Hotel Diplomat 
Lidingö Vikings Hockey Club
Pelle P
Polarn O. Pyret
PostNord

Pro bono-partners
Citat
Dibs
Ekonomi Klara Papper
EY
Granath Havas
Ledarstudion
Konica Minolta
Kreab
Nobis Hotel
PS Communication

Donationer över 10 000 kronor 2014
Aare Grafisk Produktion, ABB, Adfahrer, Altor Equity Partners, Becore, Berns, Björn Axén, ByEngberg, Carlsberg, Carlson Wagonlit Travel, Charlotte Bonde, 
Consulate of Sweden Zürich, Creditsafe, Edvardssons Måleri AB, ELLE, Estelle & Thild, EverSilver, Florist Rami Mizrahi, Fondberg & Co, Frogpearl, 
Fruktbudet, Garantum Fondkommision, Grifone Shipbrokers AB, Hampsänket, Handelsbanken Tranemo, Hanebo Hembygdsförening, Hotel Insider,  
Hotell Park Inn Solna, Hotel Skeppsholmen, Hugo Stenbecks stiftelse, I Dig Denim, ICA Sörbyhallen, Inläsningstjänst AB, Inspiration för ALLA, 
International Philantrophic Society, King solutions, Kraftringen Energi AB, LGT:s Högtryck AB, Management Events Sweden AB, Micki Leksaker AB, 
Mountain Works, NK, Oriflame foundation, Ralph Lauren, Romero Britto, Rotary Club, SAS Eurobonus, Skandia Livförsäkringar, Sophie by Sophie,  
Sophie la Girafe, Stena AB, Stiftelsen Childhood Award, Stor&Liten, Stora Retorikdagen, Stödföreningen för barnhem 55, Svensk Tryckgjutning AB, 
Svenska Postkodstiftelsen, Svenskt Tenn, Swedavia, Tage Rejmes i Norrköping, ToppLoppet, Tranås Kyrkliga Samfund, Travel Beyond, Turistsupport AB, 
Tyska S:ta Gertruds Församling, Untersteiner Training, Wallenius Wilhelmsen Logi, Ways Sweden AB, XIKO Art.

Samarbetsavtal med donatorer 2014
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Stort tack till alla er som 
bidragit till Childhoods  
verksamhet under 
2014!

En komplett årsredovisning för 2013/2014  
kan hämtas på www.childhood.se 

Redaktör: Frida Rybo  

Form: PS Communication 

Tryck: Poligrafijas Agentura 

Omslagsfoto: Santa Fé

Not 1 
Donationsmedel 25 113 tkr (föregående år 
26 703 tkr) och aktivitetsintäkter 4 221 tkr 
(föregående år 4 972 tkr).

Not 2 
I ändamålskostnader inkluderas utbetalningar 
till projekt samt kostnader för uppföljning 
och kontroll av dels de svenska projekten, 
dels den internationella portföljen. 
Ändamålskostnader inkluderar även fördelade 
samkostnader (baserat på lönekostnaden för 
projektavdelningen).

Not 3
Insamlingskostnader innehåller direkta 
insamlingskostnader samt fördelade 
samkostnader (baserat på lönekostnaden  
för insamlingsfunktionen).

Not 4
Childhood tillämpar en konservativ place-
ringspolicy, där också hänsyn tas till etiska 
och andra överväganden. Förvaltningstjänster 
inom tre förvaltningsmandat (räntefonder, 
aktiefonder och alternativa placeringar) 
upphandlas från sex olika förvaltare. Policyn 
utvärderas årligen av Childhoods styrelse.

Kapital
Den svenska stiftelsen hade per 2014-08-31 ett 
långsiktigt värdepappersinnehav uppgående 
till 50 254 tkr (per 2013-08-31, 50 181 tkr).
En fullständig årsredovisning för 2013/2014 
kan hämtas på childhood.se.

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

Childhood är medlem i FRII
Childhood är en del av Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd (FRII) som arbetar för etisk och 
professionell insamling.  

Läs Childhoods senaste kodrapport på  
childhood.se.

Childhoods  
ekonomi i Sverige.
(tkr) Not 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2011 2010

Verksamhetsintäkter 1 29 334 31 675 32 664 15 947 30 817

Ändamålskostnader 2 -24 708 -26 190 -26 870 -18 665 -27 420

Insamlingskostnader 3 -4 408 -3 838 -3 813 - 2 362 -3 766

Administrationskostnader -1 322 -1 219 -1 306 - 868 -1 121

Verksamhetsresultat -1 105 428 675 -5948 -1490

Resultat från finansiella 
investeringar

4 1 521 79 1 976 1 948 1 800

Resultat efter finansiella 
poster

416 508 2651 -4000 310

Skatt på årets resultat -316 -315 -334 -86 -117

Årets resultat 100 193 2317 -4086 193

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.

FOTO: ERIC MILLAR
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