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Childhood arbetar för att 
förebygga våld och sexuella 

övergrepp mot barn 

Under perioden 2016-2017 
arbetar Childhood med fyra 

prioriterade tematiska områden:

  · Barns rätt till en uppväxt med 
   trygga och kärleksfulla vuxna

 · Barns trygghet i samband 
    med resande och turism

 · Barns trygghet på nätet 

 · Stöd till barn som utsatts 
    för våld och övergrepp



World Childhood Foundation är en av fyra Childhood-stiftelser med huvudsätet i 
Stockholm. Childhood Sverige ansvarar för arbetet i 12 länder: Kambodja, Lettland, 
Litauen, Moldavien, Nepal, Polen, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Thailand, Ukraina 
och Vitryssland. I övriga tre länder, Tyskland, USA och Brasilien, finns Childhood- 
stiftelser som arbetar nationellt. 
 Childhood arbetar på flera nivåer för att förebygga våld och sexuella övergrepp 
mot barn; genom direkt stöd till utsatta barn och familjer, metod- och kapacitetsut-
veckling, spridning av kunskap och erfarenheter samt upplysnings- och påverkansarbete.   

Den finansiellt största delen av programverksamheten drivs av projektpartners som 
utför det direkta arbetet med utsatta barn och familjer. Dessa samarbetspartners är 
alltid lokalt registrerade och förankrade organisationer som har möjlighet att långsiktigt 
och kostnadseffektivt arbeta för förändring på lokal och nationell nivå. Childhoods 
programhandläggare arbetar i nära samarbete med våra lokala partners och besöker 
personligen projekten två gånger per år. Under en period på upp till sex år får utvalda 
projekt finansiellt stöd kopplat med coachning, nätverksmöjligheter och kapacitets- 
utveckling inom områden som organisationsutveckling, finansiell uppföljning, strategisk 
planering, resultatuppföljning samt ämneskompetens. 

Childhood arbetar också direkt, och i samarbete med partners, för att sprida kunskap 
och medvetenhet om frågor som rör våld och övergrepp mot barn. Detta informations- 
och påverkansarbete grundar sig på erfarenheter som gjorts genom projektverksamheten. 
Exempel på sådant arbete är informationskampanjer, seminarier, debattartiklar, 
medverkan i relevanta nätverk och kommunikation genom Childhoods egna kanaler. 

Childhood är en av grundarna till ett internationellt nätverk för privata stiftelser som 
arbetar för att förebygga våld mot barn och för barns rätt att växa upp i en trygg 
familjemiljö. Genom samordning, ömsesidigt lärande och gemensamma initiativ 
tillsammans med andra stiftelser kan Childhood få än större genomslag för sitt arbete. 

Childhoods organisatoriska  
sammanhang



Childhood stödjer lokala initiativ som utvecklar nya metoder och innovativa lösningar 
för att förebygga våld och övergrepp samt små gräsrotsorganisationer som finns nära 
barn och familjer i utsatthet. Vi arbetar aktivt för att stärka kvalitén på lokalt anpassade 
och förankrade verksamheter samt för att sprida goda modeller och metoder som når 
barn och familjer som tidigare inte fått det stöd de behöver. 

Som privat och flexibel stiftelse med nära kontakt med våra projektpartners har 
Childhood den fördelen att vi kan fatta snabba beslut och våga investera i nya inno-
vativa metoder, modeller och angreppssätt för att förebygga våld och övergrepp samt 
i små, ännu inte etablerade organisationer. Med relativt små investeringar kopplat 
med nära dialog och stöd kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och 
organisationer att växa och bli hållbara. 

Childhoods arbete är framförallt inriktat på de allra mest utsatta barnen och familjerna; 
barn som inte har trygga, närvarande vuxna, familjer som lever i utsatta situationer 
samt barn som redan blivit utsatta för våld och övergrepp i någon form och som 
löper högre risk att drabbas igen.

En övergripande skyddsfaktor mot våld och övergrepp är en nära, trygg och varaktig 
relation med minst en vuxen. Childhood arbetar därför genom sina partnerorganisa-
tioner för att så många barn som möjligt ska få tillgång till en sådan trygg relation 
under sin uppväxt. Arbetet med familjer i riskzonen handlar till stor del om att ge 
föräldrar och andra anhöriga möjlighet att bygga en trygg och nära relation med sina 
barn. För barn och familjer i utsatthet är tillgång till utbildning, barnomsorg, utveck-
lande fritidsverksamheter och en försörjning viktiga förebyggande insatser som 
Childhood bidrar till.

En annan övergripande strategi är att bidra till att barn i utsatta miljöer ska känna till 
sina rättigheter och ha någon att vända sig till om något hänt. Utbildning av professionella 
som möter barn så att de snabbt kan identifiera barn som far illa och ge dem korrekt 
stöd, är också ett sätt att arbeta mot fortsatt våld och övergrepp. Upplysnings- och 
påverkansarbetet handlar till stor del om att öka engagemang och förståelse för att 
våld och sexuella övergrepp mot barn kan förebyggas, men också att informera om 
hur var och en kan agera för att undvika att utsätta barn för risker och för att stärka 
barn i ens egen närhet. 

Så arbetar Childhood 
för att uppnå sina mål



Childhoods anställda har en gedigen kompetens i frågor som gäller förebyggande av 
våld och övergrepp och stöd till särskilt sårbara grupper samt internationell utveckling. 
Organisationen har lång erfarenhet av att identifiera, bedöma och följa upp projekt 
inom dessa områden samt att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners.  Till vår 
hjälp har vi en Advisory Board bestående av sju personer med expertis inom barns 
rättigheter, evidensbaserade metoder i socialt arbete med barn och familj, sexuella 
övergrepp mot barn, utvecklingsfrågor internationellt samt regionskunskap. Advisory 
Board läser och kommenterar alla nya ansökningar vilket säkerställer en extern kvali-
tetssäkring av alla projekt. Advisory Board ger också råd angående Childhoods fortsatta 
dialog och stöd till utvalda projekt. 

Childhoods styrelse och företagspartners bidrar med finansiella resurser, nätverk och 
kompetens, som kan säkerställa Childhoods långsiktiga engagemang i våra program-
länder och inom våra tematiska fokusområden. Childhood strävar efter långsiktiga 
partnerskap med företag, som genom att tydligt ta ställning i de frågor Childhood 
arbetar med också bidrar till att öka kunskapen om hur våld och övergrepp mot  
barn kan förebyggas. 

Childhoods aktiva engagemang i relevanta nätverk på nationell och global nivå bidrar 
både till att Childhood lättare kan identifiera inom vilka områden det finns utveck-
lingsbehov och därför investera i mer strategiska insatser. Genom nätverken kan 
Childhood också dela med sig av kunskaper och erfarenheter som gjorts inom de 
enskilda projekten, så att de kan nå större spridning. 

Childhoods kapacitet 
och kunskap 



Childhood har under perioden 2016-2017 arbetat utifrån tydliga mål för organisationen 
som helhet och för det specifika programarbetet. 

Huvudsakliga målsättningar för programarbetet är:

- Att bygga evidens och kunskap om hur våld och sexuella övergrepp  
mot barn kan förebyggas.
- Att sprida kunskap och öka engagemanget för att förebygga våld och  
sexuella övergrepp mot barn.

Några viktiga delmål för detta är: 

- Att möjliggöra innovation och utveckling på området barns trygghet på nätet.
- Att utveckla och skala upp modeller där barn som utsatts för övergrepp kan  
  få barnvänligt, specialiserat stöd.
- Att sprida och skala upp effektiva föräldrastödsmodeller.
- Aktivera ett närmare samarbete med reseindustrin för att skydda barn  
  inom resande och turism. 

Effekten av Childhoods arbete kan mätas på olika nivåer; Childhoods bidrag till 
innovativa lösningar och att stärka evidens och kunskap om vad som fungerar för att 
förebygga våld och övergrepp; hur de projekt/organisationer vi stödjer utvecklats 
som följd av vårt arbete samt hur livet för de barn och föräldrar våra projekt arbetar 
med har förändrats. 

På organisationsnivå mäts resultat i att de organisationer vi stödjer växer, blir mer 
strategiska, finansiellt hållbara, har en stark intern ledning och uppföljning samt att 
deras arbete når fler barn, bidrar till långsiktiga förändringar samt evidens och kunskap 
inom sitt område. Vi följer också upp i hur hög grad projekten bidrar till systemför-
ändring t.ex. genom synliggörande av riskgrupper som tidigare inte fått stöd, utveckling 
och spridning av nya metoder, förbättrade lagar och policys etc. 

Eftersom Childhood stödjer projekt som genomförs under väldigt skiftande förut-
sättningar och med olika målgrupper och målsättningar, har vi valt att inte ta fram 
resultatindikatorer som är gemensamma för alla våra projektpartners. Vi har gjort 
bedömningen att vi genom att stärka våra samarbetspartners egna system för resultat-
uppföljning på ett sätt som är relevant och resursmässigt anpassat till det aktuella 
projektet, kan göra större nytta för de barn och familjer som berörs och att det 
dessutom bidrar till lärande och förbättring av de lokala verksamheterna. 

Återkommande indikatorer på individnivå, som våra projektpartners redovisar, kan t.ex. 
vara antal barn som återintegreras i familj efter att ha bott på gatan, barn som blivit 
utsatta för övergrepp och som får professionellt stöd och behandling eller antal föräldrar 
som genomgått föräldrautbildning och kan knyta an till sina barn på ett bättre sätt. 

Childhood anser inte att antalet barn som fått hjälp är en relevant indikator för att 
mäta om vårt stöd gör skillnad. Ett skäl till det är att vissa insatser når väldigt många 
barn under en kort period (exempelvis workshops i skolor där tusentals barn får 

Så mäter Childhood resultat



viktig information relaterat till våld och övergrepp, men där varje barn deltar vid ett 
eller ett par tillfällen). Andra insatser är väldigt arbetsintensiva och når få barn, men 
de som har allra svårast problematik (det kan gälla arbete med svårt traumatiserade 
barn och familjer som får kvalificerad hjälp och stöd inom många livsområden under 
en längre tid). När det gäller pilotverksamheter och metodutveckling kan antalet barn 
som nås under en initial period vara väldigt få, men projektet kan ha stor betydelse 
för många barn i ett längre perspektiv. Det är därför inte relevant att använda antal 
barn eller familjer, som fått hjälp, som ett nyckeltal. 



Barns rätt till en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna

Drygt 50% av Childhoods projektstöd går till att stärka familjer som har det svårt  
och därigenom minska risken för våld och övergrepp.

Under 2016-2017 har fler barn fått möjlighet till en uppväxt med trygga och kärleks-
fulla vuxna bland annat genom följande insatser:

- Ett evidensbaserat föräldrastödsprogram för socialt utsatta familjer har anpassats 
och introducerats i Moldavien. Lokala myndigheter i Chisinau har åtagit sig att 
finansiera fortsatt arbete med modellen från och med 2018. Ytterligare tre städer  
får lokal finansiering från 2019. 

- En socialarbetarenhet på barnsjukhus i Kambodja har etablerats med Childhoods 
stöd och har under 2017 spårat föräldrarna till 20 övergivna spädbarn. De har nu 
återförenats med sina familjer som också får långsiktigt stöd.

- I Kambodja har Childhoods samarbetspartners samverkat för att förebygga att barn  
i onödan separeras från sina familjer och hamnar på gatan, på barnhem eller i sexindustrin. 
Detta har man gjort bl a genom att effektivisera processen och förbättra barnen och 
familjens situation. Dessutom har Childhood bjudits in som expert på barns rätt till 
trygghet och skydd i den nyligen etablerade nationella strategiska granskningskommitten 
för Family Care First.

- I Nepal arbetar Childhoods partners med att ge stöd till barn som lever och arbetar 
på gatan. 80% av de barn som vår partner Voice of  Children arbetat med 2017, har kunnat 
återintegreras med sina familjer efter att ha bott på gatan.  

Detta har Childhood  
åstadkommit under 2016-2017



- Nya, flexibla insatser av socialstjänst för barn som lever i familjer med missbruk 
och/eller psykisk sjukdom har tagits fram i samarbete mellan ungdomar, socialtjänst 
och organisationen Maskrosbarn i Sverige i projektet Mellanrummet.

- Pappagrupper har etablerats i Polen. Förutom de grupper för pappor från socialt 
utsatta familjer, som finansieras av Childhood, har modellen spridits till ytterligare 23 
platser i Polen. 

- I Sydafrika har Childhood bidragit till att stärka kunskapen om vilka föräldrastöds-
program som är effektiva för att stärka anknytning mellan föräldrar och barn. Tre projekt 
som syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar och som visat positiva 
resultat, utvärderas nu vetenskapligt med Childhoods stöd och har publicerat sina 
första delrapporter. Childhood finansierar också en process som syftar till att skapa 
förutsättningar för att skala upp effektiva våldspreventionsprogram till nationell nivå. 
Projektet har lett till en gemensam samsyn på vilka insatser som är effektiva och vilka 
förutsättningar som behöver finnas på plats. Det har även resulterat i att stärkta 
insatser för att förebygga våld och övergrepp mot barn, finns med i den nationella 
budgetprocessen. Projektet lyfts också fram som ett gott exempel på våldsförebyggande 
arbete av Global Partnership to End Violence Against Children.

- Föräldrar och professionella i Sverige har fått hjälp att prata med små barn om 
sexuella övergrepp och integritet genom barnboken Vilda säger Nej! vars nyutgivning 
finansierats av Childhood. Hittills har den nya utgåvan sålts i över 1000 exemplar.

- I Ukraina har ca 100 romska barn fått stöd i sin skolgång inkl. förskola och därmed 
bättre möjlighet till fullföljd utbildning och social inkludering. 

Stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp

Childhood har också bidragit till utveckling av nya modeller för att ge effektivt och 
barnvänligt stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp och till att nå grupper 
som tidigare inte fått hjälp. Drygt en tredjedel av våra insatser under året har gått till 
detta tema som bland annat bidragit till följande konkreta resultat:



- Barnahusmodellen (där barn som utsatts för våld och övergrepp får stöd och hjälp av 
välutbildad personal från alla relevanta myndigheter på samma plats) håller med 
Childhoods stöd på att etableras i Polen och Moldavien och har etablerats på 18 
platser i Vitryssland. 

- I Lettland har organisationen Marta med Childhoods stöd utvecklats till en professionell 
aktör och röst för barn som utsatts för sexuella övergrepp. Marta har också etablerat 
ett multi-disciplinärt team för stöd till barn som utsatts för övergrepp. 

- I Nepal har Childhood möjliggjort etableringen av det första specialiserade centret 
för traumabehandling av barn som utsatts för sexuella övergrepp. 

- En socialarbetarenhet på ett barnsjukhus i Kambodja har etablerats med Childhoods 
stöd och under 2017 har enheten identifierat 155 fall av sexuella övergrepp på barn. 
Tre andra sjukhus i Kambodja har utvecklat egna enheter inspirerade av vårt projekt. 
Enheten samarbetar nära med ett annat Childhood-projekt som ger specialiserad 
traumabehandling och som gett stöd till över 100 utsatta barn och deras familjer. 

- Två partnerorganisationer i Ryssland, som med Childhoods stöd har byggt upp sin 
egen och sin samarbetspartners kompetens i frågor som rör våld och övergrepp mot 
barn, har utvecklats till att bli de mest tongivande organisationerna på sitt område och 
de har båda varit en stark röst mot den nya lag som avkriminaliserat våld i nära relationer, 
något som oftast drabbar kvinnor och barn. I St. Petersburg har en socialarbetarenhet 
etablerats på ett barnsjukhus och den tar nu årligen emot ca 500 barn som utsatts för 
våld och övergrepp. I Jekaterinburg har 150 medarbetare från tre barnhem fått utbild-
ning och handledning för att minska riskerna för våld och övergrepp på institutioner. 

- I Sverige har Childhood fokuserat på att stärka kunskapen om barn på flykt och 
deras särskilda sårbarhet för våld och trauma samt öka tillgången till kvalificerat stöd 
för denna grupp. Till exempel har Rådgivningsbyrån för Asylsökande med Childhoods stöd 
startat ett center för flyktingbarn. Skåne Stadsmission har fått möjlighet att anställa en 
socialarbetare och en jurist, som kan hantera det ökade behovet som följd av flyktingkrisen. 
Organisationen ASOV har bidragit till ökad kunskap om våld i nära relationer bland 
barn med afrikansk bakgrund. Dessutom har organisationen Habibi, som arbetar med 
uppsökande stöd till nordafrikanska barn som ofta lever på gatan, fått hjälp att etablera 
sig som en organisation med tydligare struktur och interna riktlinjer för att skydda barn. 

- I Sydafrika är Childhood den enda långsiktiga finansiären till organisationen Philisa 
Abufazi Bethu som verkar i en av de mest våldsamma förorterna till Kapstaden och som 
under det senaste året drabbats av en rad våldsdåd där flickor i området rövats bort, 
våldtagits och mördats. För att skydda barn från våldsdåd har de under året bl.a. initierat 
en grupp nattvandrande äldre kvinnor som följer ensamma barn hem efter mörkrets 
inbrott och ser till att deras föräldrar förstår hur de ska skydda sina barn bättre. 

- I Sydafrika har Childhood också möjliggjort en systematisk uppföljning av effekten 
av surfterapi för barn från våldsamma förorter. Projektet har nu spridits till Somalia  
där f.d. barnsoldater får stöd. 



Barns trygghet på nätet

Ca 5% av Childhoods projektstöd går till teknik- och metodutveckling inom området 
barns trygghet på nätet. En större del av Childhoods övriga programarbete, dvs. 
kunskapsinhämtning, nätverkande för att identifiera relevanta samarbetspartners och 
områden som behöver utvecklas, har ägnats åt detta område. 

- Childhood stödjer utvecklingen av en mjukvara som väsentligt kan effektivisera 
polisens arbete med att gå igenom beslagtagna datorer vid misstanke om barnporno-
grafibrott och därmed öka chanserna för att rädda barn som utsätts för övergrepp 
och att fler ärenden kommer till rättegång. Mjukvaran utvecklas i Sverige av vår 
partner Safer Society.

- Det första chatt-stödet till utsatta barn har etablerats i Ryssland och har hittills gett 
stöd till 8 300 barn från hela landet.

- Childhood har bidragit till utvecklingen av Trast, en teknisk lösning, utvecklad i Sverige, 
som kan minska risken för grooming genom att föräldrar kan säkerställa att yngre barn 
endast kommunicerar på nätet med personer som är öppna med sin identitet. 

Barns trygghet i samband med resande och turism

Ca 5% av Childhoods projektstöd går till projekt som specifikt syftar till att minska 
riskerna för sexuella övergrepp mot barn inom resande och turism. Childhoods 
övriga programarbete dvs. kunskapsinhämtning, nätverkande för att identifiera 
relevanta samarbetspartners och områden som behöver utvecklas samt spridning av 
kunskap och erfarenheter, har prioriterats under detta år. 

- Childhoods partner i Kambodja, som arbetar med att identifiera och skaffa bevis 
mot resande förövare, har med Childhoods stöd utvecklat sina möjligheter att ge utsatta 
barn och familjer stöd i rättsprocessen.



- Genom Childhoods partner Child Safe Movement i Thailand och Kambodja har 140 s.k. 
Child Safe Agents (gatuförsäljare, tuk-tuk chaufförer och andra som kan vara ögon och 
öron i samhället och reagera när barn utsätts för risker) fått utbildning och riktlinjer för 
hur de kan bidra till att snabbare identifiera barn som far illa (inkl. de som riskerar att 
utsättas för sexuell exploatering av resande förövare) och se till att de får hjälp.

- Childhood har under året fortsatt arbeta för att öka kunskapen i Sverige om hur 
barnhemsturism och många, tillfälliga volontärplaceringar på barnhem, kan öka 
riskerna för övergrepp och leda till att fler barn separeras från sina familjer i onödan. 
Under året har Childhood organiserat studiebesök hos relevanta projektpartners i 
Kambodja för representanter från svensk polis och Länsstyrelsen i Stockholm. I 
samband med dessa besök filmades också en dokumentärfilm ”Turisterna och barnen,” 
som nu finns på https://urskola.se/Produkter/203898-Turisterna-och-barnen. I 
samarbete med Erikshjälpen har Childhood tagit fram en hemsida www.barnhemskol-
len.se som tillhandahåller lättillgänglig information på svenska om forskning och 
erfarenheter kring barnhem, volontärarbete och turistbesök på barnhem samt vilka 
effekter det får för barnen och vilka alternativ det finns. Hemsidan lanserades i samband 
med ett seminarium på temat barnhemsturism i Almedalen. 

- Resultaten av två studier om finansiering av barnhem och andra alternativ som 
Childhood tagit fram under året i samarbete med andra privata stiftelser, visar att 
fattiga familjer förmås lämna bort sina barn till barnhem eftersom det ofta är den 
enda hjälp de erbjuds. Studierna visar att etablering av barnhem ökar i många fattiga 
länder och att finansieringen i stort sett till 100% kommer från utlandet. De visar 
också på nära samband mellan turism och etablering av barnhem som är ett populärt 
besöksmål för turister. 

- Childhoods partner One Sky har kartlagt antalet oregistrerade barnhem i Thailand 
och konstaterat att det finns ca 650 oregistrerade barnhem med ca 35 000 barn. 
Childhood har initierat ett nytt projekt med One Sky i syfte att öka medvetenheten 
om vilka risker det innebär för barnen samt om vilka alternativ det finns som är 
bättre för barn. 

- I samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm och polisen har Childhood genom kampanjen 
Resekurage ökat medvetenheten bland svenska resenärer om vikten av att anmäla 
misstankar om sexuella övergrepp mot barn även under resor. 

Totalt beviljades 65 projektstöd under 2016-2017 inklusive nio särskilda stöd till kapacitets- 
utveckling och åtta s.k. guldkantsprojekt som specifikt syftar till att erbjuda barnen i 
verksamheterna glädje och lek. 

Cirka hälften av projekten utvecklar och etablerar nya modeller och metoder samt 
bidrar till att stärka kunskap och evidens. 11% av projekten är stöd till små, oetablerade 
organisationer som inte haft någon större, etablerad finansiär tidigare s.k. eldsjälsprojekt 
och 14% utgör kapacitetsutveckling av våra partners för att långsiktigt stärka deras 
möjlighet att göra skillnad. Övriga projekt bidrar till att stärka, sprida och vidareutveckla 
redan etablerade metoder som därmed kan nå fler barn och familjer samt kompetens-
utveckling för våra samarbetspartners. 
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