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Det här är Childhood.
World Childhood Foundation är en barnrättsorganisation, som arbetar för att
förhindra att barn utsätts för våld, sexuella övergrepp eller exploatering.
STIFTELSEN WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

grundades 1999 av Drottning Silvia och arbetar för allas rätt till en trygg och kärleksfull
barndom.
Vision och uppdrag
Varje barn har rätt till sin barndom, till
trygghet, glädje, lekfullhet och nyfikenhet på
livet. Alla barn har rätt att få växa upp och
utvecklas både socialt och intellektuellt. Det
är Childhoods vision.
Childhoods mission – och syftet med stiftelsen
– är att värna om barns rätt till en trygg och
kärleksfull barndom och särskilt arbeta för
bättre levnadsvillkor för barn i risksituationer.
Childhood vill ge dem möjlighet att utvecklas
till starka, trygga och ansvarsfulla människor.
Så arbetar Childhood
Det är lättare att bygga starka barn än att
laga trasiga vuxna. Därför arbetar Childhood
förebyggande, eftersom det ger störst effekt
på sikt. Arbetet handlar om att säkerställa att
barn inte blir sexuellt utnyttjade och exploaterade, utan istället får en trygg barndom.
För detta arbete har Childhood identifierat
fyra målgrupper där barn riskerar att utnyttjas
eller exploateras:
• Familjer i riskzonen
• Barn utsatta för våld och övergrepp
• Barn i samhällets vård
• Gatubarn

Childhood stödjer runt 100 projekt som
drivs av lokala organisationer, som fokuserar
på de här målgrupperna, i 16 olika länder.
Projektorganisationerna finns kvar på lång
sikt och har bäst kunskap och förståelse för de
problem som finns i regionen.
Childhood är en flexibel organisation som gärna ger stöd till nya, oprövade metoder. Projekt
som har stor potential, men som har svårt att
bli finansierade, kan genom Childhood få stöd
i uppstartsfasen tills projektet kan fortsätta av
egen kraft.
Projekten får stöd finansiellt, strategiskt och
hjälp med kapacitetsutveckling och nätverksmöjligheter. Det görs genom ett nära
samarbete mellan den aktuella organisationen
och Childhoods projektavdelning. Childhoods
projekthandläggare arbetar nära organisationerna för att ge stöd och hjälp i utvecklingen.
Childhood håller regelbundet tematiska och
geografiska seminarier för organisationerna och
ger särskilt stöd till kapacitetsuppbyggnad.

FAKTARUTA
KORTA FAKTA OM CHILDHOOD
– 	Childhood grundades 1999 av
Drottning Silvia
– 	Childhood arbetar för att förhindra våld
och sexuella övergrepp mot barn.
– 	Childhoods arbete utgår från FN:s
konvention om barnets rättigheter och
är religiöst och politiskt oberoende.
– 	Childhood har kontor i Sverige, Brasilien,
Tyskland och USA. Generalsekreteraren
sitter i Sverige.

– 	Childhood har nio anställda på kontoret
i Stockholm.
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Drottning Silvia höll ett anförande på FN
för att uppmärksamma barns rättigheter
i september 2015. Dagen innan världens
ledare träffades på FN:s högkvarter i
New York för att anta de nya hållbarhetsmålen, var Sverige tillsammans med
World Childhood Foundation och Mentor
Foundation värd för ett möte på FN under
rubriken ”Barnen och Hållbarhetsmålen”.
Under sitt tal sa drottningen att målen
som rör barn är något Childhood har
jobbat med sedan organisationen startade
och att förändringarna som uppnåtts gör
henne stolt.
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Paula Guillet de Monthoux
Arbete: Generalsekreterare för World
Childhood Foundation.
Bor: Stockholm
Familj: Make och två barn,
tvillingflickor.
Utbildning: Civilekonom, håller på
att färdigställa avhandling i ekonomi/
fundraisning
Gör på fritiden: Umgås med familj
och vänner
Bakgrund: Generalsekreterare för SOS
Barnbyar i Danmark, dessförinnan flera
olika chefsposter inom UNICEF.

– 	Childhood ger stöd till runt 100 projekt i
16 olika länder.

Childhoods arbete är problemorienterat och
inte fattigdomsinriktat. Det innebär att
Childhood har ett väl utvecklat arbete även
i länder som Sverige, Tyskland och USA.
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100 projekt
på 100 dagar.
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SOM NY GENERALSEKRETERARE FÖR

Childhood är det både utmanande och spännande att blicka tillbaka på det gångna året.
Under 2015 gjorde jag mina första 100 dagar
på Childhood. Under de här 100 dagarna
har jag bland mycket annat tittat närmare
på några av de 100 projekt som vi på olika
sätt arbetat med 2015. Främst imponeras
jag av all kunskap och erfarenhet som finns
såväl inom organisationen som hos alla våra
partner. Kunskap och erfarenhet som varje dag
omvandlas till projekt, program, stödinsatser,
samarbeten och handlingsplaner som förändrar
och förbättrar livet för barn över hela världen.
Ett viktigt nyckelord för oss på Childhood är
FÖREBYGGA. Vi vet att övergrepp mot barn
inte är ett nödvändigt ont, utan något som vi
kan förhindra. Ett första, men viktigt steg, är
att våga se problemen. Childhoods grundare,
H.M. Drottning Silvia, hade modet att se och
uppmärksamma problemen med våld mot
barn redan för 16 år sedan, när hon grundade
Childhood. Oförtrutet har hon i offentliga
sammanhang vågat tala om barns utsatthet,
om våld och sexuella övergrepp mot barn och
därmed kastat ljus på de här frågorna.
Till exempel deltog drottningen i ett seminarium om trafficking i Vatikanstaten under
hösten 2015. Där höll hon ett anförande om
just trafficking och sexuella övergrepp mot
barn, i vilket hon avslutade med uppmaningen

world childhood foundation

”

Ett viktigt nyckelord för oss på
Childhood är FÖREBYGGA.

att ”Låt oss ge de mest utsatta barnen våra
röster”. Drottningen talade även i FN under
rubriken “Barnen och hållbarhetsmålen” i
september 2015.
Något som är unikt med Childhood är att vi
hjälper små organisationer och nya idéer att
växa och blomstra. Vi har ett otal exempel på
organisationer som fått stöd av Childhood under några år och sedan kunnat stå på egna ben.
Många av dem vi samarbetar med poängterar
att de särskilt uppskattar det kapacitetsstöd
vi ger. Att våra projekthandläggare inte bara
besöker projekten och organisationerna, utan
att vi också hjälper dem att sätta fingret på
behoven, ställer krav på dem, stöttar dem i
beslut, hjälper dem att utveckla sin modell,
att förbättra sin organisation, att komma i
kontakt med andra att bygga nätverk med…
Listan är lång och kan göras ännu längre.
Childhood blir lyssnade på i internationella sammanhang. Vi är i dialog med övriga
barnrättsorganisationer, länders regeringar och
andra som har inflytande över och möjlighet
att påverka barns liv. Därmed har vi möjlighet

att påverka globala agendor och förändra –
och förbättra – tillvaron för barn i världen.
De nya ambitiösa hållbarhetsmålen som
världen genom FN beslutade i höstas, ger oss
en plattform att i ännu högre grad sätta fokus
på barnen. För första gången har världens
länder enats om att inkludera ett mål om
att stoppa våld mot barn. Under 2016 ser vi
på Childhood fram emot att intensifiera det
arbetet ytterligare för att kunna göra det målet
till verklighet.
Vi ska göra det tillsammans med våra projektpartner, alla våra generösa givare, medgrundare,
vår styrelse och med vår grundare och hedersordförande drottning Silvia.
Vi hoppas att du vill vara med!
PAULA GUILLET DE MONTHOUX

Generalsekreterare
World Childhood Foundation
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Childhood i världen.
Under 2015 gav Childhood stöd till
100 projekt i 16 länder.

BRASILIEN
KAMBODJA
KINA
LETTLAND
LITAUEN
MOLDAVIEN
NEPAL
POLEN
RYSSLAND
SYDAFRIKA
SVERIGE
THAILAND
TYSKLAND
UKRAINA
USA
VITRYSSLAND

SVERIGE
Maskrosbarn

UKRAINA
Blaho ger romska barn en framtid

RYSSLAND
Doctors to Children

Maskrosbarns sommarläger är till
för barn som har föräldrar som mår
psykiskt dåligt eller missbrukar alkohol
och droger. Lägren arrangeras vid fyra
tillfällen under sommaren med plats
för 20 barn på varje läger. Typiska
lägeraktiviteter som att paddla, klättra,
bada och grilla, varvas med samtal
både i enskilt och i grupp om det som
är svårt.

Blaho i Ukraina har med Childhoods stöd öppnat en
förskola för romska barn. De flesta romska familjer
undvek tidigare förskolor på grund av diskriminering
vilket gjorde att barnen var dåligt rustade för att börja
i den vanliga skolan. Många barn fullföljde därför
aldrig grundskolan. Efter en tid i förskolan har barnen
utvecklats fantastiskt mycket och har nu chans till en
utbildning på samma villkor som andra barn. Ett viktigt
resultat är att många av de romska barnen nu väljer
ukrainska skolor efter att ha gått i förskolan.

Childhood ger bland annat stöd till
en socialarbetarenhet på sjukhus,
för att tidigt kunna upptäcka barn
som farit illa. Under 2015 fick 702
barn någon form av stöd på enheten.
Projektet utbildar även personer som
förhör barn som utsatts för brott.

USA
Allt under ett tak – för barnens bästa
Barn, som blivit utsatta för våld, ska inte
behöva slussas runt mellan polis, åklagare,
läkare och socialtjänst. Genom The San
Francisco Children’s Advocacy Center
(SFCAC) får både barnet och familjen hjälp
genom hela utredningsprocessen på en
trygg och barnvänlig plats. Modellen, som
påminner om svenska Barnahus, sprider
sig nu till flera delar av USA.

TYSKLAND
Arbete för flyktingbarns framtid

RESULTAT 2014 – 2015
Hur fördelades stödet per målgrupp?

31 % Familjer i riskzonen

31 %
8%
8%
53 %
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MOLDAVIEN
Partnership for Every Child

Childhood i Tyskland har sedan 2007
drivit projekt för flyktingar och har stor
erfarenhet av hur ensamkommande
barn kan integreras i förskola, skola,
sportaktiviteter, ungdomsgårdar och
även företag. I september 2015
arrangerade Childhood i Tyskland en
uppskattad och välbesökt konferens
om flyktingbarns situation och om att
ge dem en framtid. Drottning Silvia höll
öppningstalet och deltog i konferensen.

NEPAL
Voice of Children
Childhoods partner Voice of Children
är en lokal organisation i Katmandu
som arbetar med gatubarn och
marginaliserade familjer. Projektet
hjälper gatubarn att återvända till
sina familjer och hitta fosterfamiljer
till dem som ej har annan familj. Ett
viktigt arbete de utför är att stötta
utsatta familjer för att förhindra
att barnen hamnar på gatan. Voice
of Children fick extra stöd av
Childhood efter jordbävningen i april.
Stödet användes bland annat till
barn och kvinnor som drabbats av
jordbävningen för att skydda dem
från ytterligare skador och risker.

Moldavien har kommit långt med att
lägga ner institutionsvård för barn och
erbjuda familjehem istället. Projektet som
Childhood stöttat genom Partnership
for Every Child uppvisar flera konkreta
resultat. Sedan januari 2010 har antalet
barn i familjehem fyrdubblats. Under
projekttiden har vi lyckats med att få
21 nya regioner i Moldavien att erbjuda
familjehem som alternativ istället för
institutionsboende. Läs mer på sid 10.

8 % Barn i samhällets vård
8 % Gatubarn
53 %	Barn utsatta för våld och
sexuella övergrepp

BRASILIEN
Förebyggande insatser mot sexuellt våld

SYDAFRIKA
Ubulele home-visiting program

I samband med VM i fotboll 2014 startade Childhood
i Brasilien en kampanj för att belysa frågan om sexuell
exploatering av barn, särskilt i samband med stora
idrottsevenemang, som VM och OS. Målet är att förbereda
staden Rio de Janeiro att skydda barn och ungdomar i
samband med OS mot sexuellt våld. Projektet är speciellt
framtaget för att sprida information och förebygga risker.

I en av Johannesburgs fattiga kåkstäder, Alexandra, där många nyblivna
mammor lever i extrem utsatthet i fattigdom, missbruk, våld och trångboddhet
har Childhoods samarbetspartner Ububele utvecklat ett hembesöksprogram.
De nyblivna mammorna får regelbundet stöd och råd av andra kvinnor från
samma område. Över 100 mammor per år får stöd som gör att de trots stora
utmaningar förmår utveckla en nära, trygg och kärleksfull relation till sina barn.
Ubulele är nguni och betyder vänlighet.

world childhood foundation

world childhood foundation
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Så väljer Childhood vilka
projekt som får stöd.
De projekt som beviljas stöd från Childhood går igenom en noggrann bedömningsprocess.
Här kan du läsa om hur ansöknings- och uppföljningsprocessen går till och hur Childhood
väljer projekt som får stöd.

2. Identifiering och besök på lokala
organisationer som arbetar med
Childhoods målgrupper och som
kan vara relevanta samarbetsorganisationer på plats. En första
bedömning av organisationen görs
och eventuella projekt diskuteras.

1. Analys av situationen för Childhoods
målgrupper i respektive land. Vad görs
redan av andra – myndigheter eller frivilligorganisationer? Vilka är de huvudsakliga problemen? På vilka områden
kan just Childhood göra skillnad?

1
Inför beslut om
projektstöd:
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12. De flesta projekt fasas ut efter sex år. Ett framgångsrikt
projekt kan se ut på flera sätt; till exempel att en ny metod
eller modell för att stötta barn och familjer i svåra situationer
har utvecklats och visat sig effektiv; att det skapats ny kunskap
om en viss målgrupp eller metod; att organisationen/projektet
får fortsatt finansiering av lokala myndigheter eller andra givare; att kvaliteten på organisationens arbete med utsatta barn
och familjer har blivit bättre; att en tidigare liten och svag
organisation har blivit mer professionell och etablerad.

11. I vissa fall avslutar Childhood
samarbetet med en projektpartner
redan efter ett eller ett par år. Det kan
bero på att projektet inte utvecklas som
förväntat, att rapporteringen inte varit
tillfredsställande eller att behovet inte
längre är tillräckligt tydligt.

3. Organisationen skickar in en
formell ansökan till Childhood.
Ansökan granskas av handläggare
som ställer kompletterande frågor,
kontaktar referenser samt går igenom relevant forskning i ämnet.
6. Childhood finansierar
samma projekt upp till sex
år med stegvis utfasning
från och med det fjärde
året. Våra projektpartner
får söka om förnyat stöd
varje eller vartannat år.
4. Chilhoods Advisory Board, bestående av
en oberoende expertgrupp med kompetens
inom internationellt utvecklingsarbete, barns
rättigheter, psykosocialt arbete med barn och
familjer i utsatthet samt arbete med barn som
utsatts för sexuella övergrepp, läser och diskuterar alla ansökningar och kommer fram till
en gemensam rekommendation till styrelsen.
2
Genomförandefas:

3
Utfasning:

7. Childhoods handläggare har en nära
kontakt med våra projektpartner och
besöker samtliga projekt två gånger per
år. Mentorskapet från Childhood utgör
en viktig del för kapacitetsutveckling i
frågor som resultatuppföljning, långsiktig finansiering och barns deltagande.

10. Childhoods projektpartner kan
också söka ytterligare finansiering för
att göra något extra roligt med de
barn som projektet arbetar med. Det
kan handla om att ordna en utflykt, en
julfest eller bygga en lekpark. Syftet är
att ge så många barn som möjligt fler
lyckliga och bekymmersfria stunder.

8. Den formella återrapporteringen
består av två skriftliga rapporter per
år där projektets utmaningar och
resultat redovisas; fyra finansiella
rapporter samt en årlig revision. Utbetalningar sker kvartalsvis förutsatt
att rapporteringskraven uppfyllts.
9. Aktiva projektpartner kan söka extra bidrag från
Childhood för kapacitetsutveckling. I första hand prioriteras mindre, oerfarna organisationer som kan behöva
mycket stöd för att bygga upp en stabil verksamhet.
Childhood kan till exempel finansiera studieresor till
andra, mer etablerade organisationer, utbildningar i
ledarskap eller finansiell uppföljning eller konsultstöd
för att förbättra resultatuppföljning eller strategisk
planering. I den mån det är möjligt engagerar Childhood sina företagspartner i detta arbete.

5. Styrelsen fattar beslut utifrån en
samlad bedömning av ansökningarnas kvalitet, relevans och var
Childhood kan göra störst nytta.

world childhood foundation

world childhood foundation
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Våld och
övergrepp
mot barn går
att förhindra.
Britta Holmberg, projektchef på Childhood, om vikten av
tidiga insatser för att förebygga våld mot barn. Det går att
förhindra våld och övergrepp.

FOTO: SIMON STANFORD

Jag var 17 när jag födde honom. Jag ville inte ha honom men min mamma
tvingade mig att behålla honom. Jag var väldigt hård mot honom, jag slog
honom mycket. Jag tog honom aldrig till mig. Jag tyckte inte om honom.
SÅ HÄR SÄGER MAMMAN till

en av de grova
våldsbrottslingar, vars liv beskrivs i en studie
som en av Childhoods projektpartner i Sydafrika nyligen publicerat. Alla har de gjort
fullständigt horribla saker mot andra. Men alla
har också utsatts för förfärliga övergrepp, ofta
mycket, mycket tidigt i livet. Alla i studien.
Utan undantag. Av sina föräldrar, anhöriga,
skolan och av samhället.
Jag kan inte föreställa mig något mer värnlöst
än ett barn som ingen älskar. Ett barn som inte
har någon vuxen som skyddar och tar hand om
det. Eller ett barn som växer upp med vuxna
som har alltför många egna problem för att
kunna skydda det. Eller ännu värre – ett barn
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som är helt beroende av vuxna som faktiskt
skadar och utnyttjar det.
Vi är många som helst inte vill tänka på dessa
barn – för det gör för ont. Men vi måste. För
det är inte undantag och enstaka fall. Det
händer varje dag runt om i världen, hos fattiga
och hos rika, hos välutbildade och analfabeter,
hos kristna och muslimer. Våld mot barn är ett
globalt problem och 2015 har världens länder
för första gången, som en av målsättningarna
med FN:s nya hållbarhetsmål, enats om att
sätta stopp för alla typer av våld mot barn.
Och det är på tiden!

Vi vet att cirka en miljard barn regelbundet
utsätts för våld av dem som ansvarar för att ta
hand om dem. Vi vet att 120 miljoner flickor
(en av tio) någon gång under sin barndom
utsätts för sexuella övergrepp. Om pojkar vet
vi allt för lite, bara att de berättar ännu mer
sällan än flickorna. Vi vet att följderna av detta
våld ibland får livslånga konsekvenser; det kan
leda till bestående hjärnskador, posttraumatisk
stress, psykisk ohälsa och ökad risk både för
att bli utsatt för övergrepp och för att själv bli
förövare.
Men vi vet också att detta inte är oundvikligt.
Det går att förebygga och mildra konsekvenserna av våld mot barn. Det finns inte längre
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någon ursäkt för att inte agera. Det finns
mycket forskning både om vad som ökar
risken för att barn ska fara illa och vad som
bygger motståndskraft. Egentligen är det
ganska enkelt och självklart. Barn behöver
trygga vuxna som älskar och skyddar dem.
Vuxna som ser och bekräftar dem så att de kan
utvecklas till självständiga, trygga individer
som förmår ge och ta emot kärlek.
Vi vet att barn som inte har en trygg, nära
relation till en vuxen är mer utelämnade till
dem som vill utnyttja dem. Utan skyddande
nätverk löper barn mycket högre risk att
utsättas för våld och övergrepp.
Vi vet också att den trygga relationen till en
vuxen är en viktig förutsättning för att barn
som utsatts för trauman och övergrepp ska
kunna må bra igen. Ofta är det en förälder som
har den rollen men det kan också vara äldre
syskon, släktingar eller andra som verkligen
bryr sig och finns där för barnet. Den trygg-
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heten och kärleken kan inte ersättas av professionella hjälpare eller volontärer som kommer
och går. Däremot kan rätt insatser vid rätt
tidpunkt vara avgörande för att fler vuxna inte
ska släppa taget.
Childhood har under femton år investerat i
utveckling av metoder och modeller för att
förebygga våld och övergrepp mot barn. En av
de viktigaste insatserna är just stöd till föräldrar som har det svårt. Det kan vara föräldrar
som är ensamma, kanske själva befinner sig i
missbruk eller våldsamma relationer, som inte
har några positiva erfarenheter av sina egna
föräldrar och inte vet hur en god relation till
ett barn byggs upp och som behöver råd och
stöd för att kunna bli en så bra förälder som
möjligt. Den typen av program kan också
tidigt identifiera föräldrar som faktiskt inte
är lämpade att ta hand om ett barn och
snabbt hitta en annan familj som kan ge
barnet trygghet.
Mamman i det inledande citatet fick aldrig

någon sådan hjälp. Kanske hade hennes
och hennes sons liv kunnat ta en annan
vändning om de fått hjälp i tid. Som en av
papporna jag mötte förra året som deltog i en
pappagrupp. ”Förr skrek jag bara åt mina barn
och var sällan hemma – men nu lyssnar jag på
dem och visar att jag älskar dem – och jag får
så mycket kärlek och respekt tillbaka!”

BRITTA HOLMBERG

Projektchef
World Childhood Foundation
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Gatubarn.

Barn i
samhällets vård.

Barn som bor på gatan är en av de grupper som löper störst risk att utsättas för våld, övergrepp och
exploatering. Childhoods partnerorganisation Mith Samlanh i Kambodja söker upp barn i Phnom Penh
som lever och arbetar på gatan för att få dem att komma bort från den skadliga och ofta farliga miljön.

Barn mår bäst av att växa upp tillsammans med vuxna de känner sig trygga
med. Childhoods mål är att inga barn ska behöva växa upp på institution utan
att alla barn ska få växa upp i familj, eller i en så familjelik miljö som möjligt.

MÅNGA BARN SOM LEVER på gatan har tappat
förtroendet för vuxenvärlden. I projekten som
arbetar med gatubarn läggs därför stor vikt vid
att skapa förtroende och försöka motivera dem
att vilja ta emot hjälp. Viktigt är att stärka
den självständighet som barnen har byggt upp
istället för att göra dem beroende av hjälp. Det
innebär till exempel att projekten framförallt
fokuserar på att långsiktigt bygga upp en
tryggare tillvaro bortom livet på gatan, snarare
än att dela ut mat och förse barnen med tillfälliga sovplatser, något som i värsta fall kan leda
till att barnen stannar ännu längre på gatan.

Med stöd från Childhood har
Partnership for Every Child utvecklat
nya modeller för att se till att barn
inte behöver hamna på barnhem.
Tidigare placerades spädbarn som
övergavs alltid på barnhem i väntan
på en långsiktig lösning. Med hjälp
av Partnership for Every Child får
nu övergivna barn direkt komma till
en trygg och kärleksfull fosterfamilj.
Partnership for Every Child stärker
och stöttar familjer som har det
svårt, för att de med rätt hjälp ska
kunna fortsätta ta hand om sina barn.

I FLERA ÅRS TID har Childhood samarbetat
med en organisation i Moldavien som heter
Partnership for Every Child. Partnership for
Every Child arbetar för att ge utsatta barn
som redan är eller riskerar att bli separerade
från sina familjer en trygg och säker framtid.
Projektet som Childhood har gett stöd till har
handlat om att utveckla familjehem som ett
alternativ till institutionsvård och uppvisar
mycket goda resultat.

– Partnership for Every Child har haft en
avgörande roll för utsatta barn i Moldavien.
Deras arbete med barn och familjer liksom
lokala samhällen och myndigheter som socialtjänsten har gett mycket bra resultat, berättar
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Åsa Wikström, som är projekthandläggare
och ansvarig för just det här projektet
på Childhood. Hon fortsätter:
– De samverkar med myndigheter för att
få igenom förändringar på nationell nivå.
Moldavien har kommit långt jämfört med
många andra länder i Östeuropa med att lägga
ner institutionsvård för barn och erbjuda
familjehem istället. En hel del av det kan
Partnership for Every Child ta åt sig äran för.
Projektet som Childhood stöttat uppvisar
flera konkreta resultat. Sedan januari 2010
har antalet barn i familjehem fyrdubblats.
Utan insatserna från Partnership for Every

Child och stödet från Childhood, hade många
av de barnen troligtvis vuxit upp på institution
istället. Bland annat har Partnership for Every
Child sett till att ett nationellt nätverk för
familjehem har etablerats.
– För barn som av olika skäl inte kan bo i
sin ursprungsfamilj eller hos släktingar är nu
familjehem ett av de vanligaste alternativen
och används över nästan hela Moldavien.
Under projekttiden har vi lyckats med att
få 21 nya regioner i Moldavien att erbjuda
familjehem som alternativ istället för
institutionsboende, säger Åsa Wikström.

world childhood foundation

Så jobbar till exempel vår partnerorganisation
Mith Samlanh i Phnom Penh i Kambodja.
De når runt 1 800 gatubarn varje år med uppsökande verksamhet. Deras fältarbetare besöker regelbundet de områden i staden där barn
och familjer som bor på gatan håller till. De
kommer tillbaka till samma plats flera gånger
i veckan och lägger ut presenningar på marken
för att kunna samla barn och ungdomar. Små
grupper bildas snabbt. Till de minsta barnen
plockar organisationens socialarbetare fram
böcker och leksaker. På en annan presenning
samlas tonåringarna för att diskutera sex- och
samlevnad, relationer eller något annat som
känns viktigt för dem. De unga mammorna
får råd om amning och hur de kan hålla sina
spädbarn friska. Lite vid sidan om sätter sig en
sjuksköterska och till henne kommer de barn
som behöver plåstra om sår, få värktabletter
eller avlusas.

rang eller som motorcykelmekaniker.
En viktig del i arbetet är att spåra barnens
familjer, eller andra anhöriga som kan ta hand
om dem med stöd från Mith Samlanh. Ju
längre barnen har bott på gatan ju svårare är
det för dem att flytta tillbaka till sina familjer,
men de allra flesta har någon som de kan återknyta kontakten med. Just därför är det så viktigt med det uppsökande arbetet där nya barn
som hamnat på gatan snabbt kan identifieras
och få hjälp att komma bort från en miljö som
är skadlig för dem både på kort och lång sikt.
Många gånger arbetar Mith Samlanh med hela
familjer som bor på gatan eller i slumområden
där barnen tvingas tigga eller samla sopor för
att hjälpa till att försörja familjen. Hjälpen
kan bestå i att stötta de vuxna att hitta ett
arbete, starta en egen liten affärsverksamhet
eller komma ur missbruk. Det är också viktigt
att få familjerna att inse att även om barnen på

kort sikt kan få in pengar genom att tigga på
turiststråken, så är det ännu viktigare att de
går ut skolan för att kunna få jobb och försörja
sig och sin familj när de växer upp.

Precis som i arbetet med alla våra
målgrupper lägger Childhood stor
tyngdpunkt på att arbeta förebyggande.
Att stödja familjer som har det svårt
är viktigt för att förhindra att barn
hamnar på gatan. Arbetet för familjer i
riskzonen förebygger i sin tur att barn
utsätts för övergrepp, blir gatubarn eller
tas om hand av samhället. För de barn
som redan lever på gatan är vårt mål
att integrera barnet i samhället igen,
en process som kan ta tid och se olika
ut beroende på vilken situation barnet
befinner sig i.

Childhoods mål är att inga barn ska
behöva leva, bo och arbeta på gatan.

När Mith Samlanh på det här sättet byggt upp
ett förtroende erbjuds barnen att komma till
drop-in-centret, där de kan få äta ett mål mat,
tvätta sig och prata med en vuxen om skälen
till att de hamnat på gatan och om det finns
några anhöriga som de skulle kunna återknyta
kontakten med. Nästa steg kan vara att ta igen
förlorad skolgång för att kunna komma tillbaka
till skolan. Det finns ett program för barnen
med hjälpklasser några timmar om dagen.
Efter en tid kan barnen integreras i vanliga
skolan igen. De äldre barnen kan få hjälp med
en yrkesutbildning, till exempel inom restau-

world childhood foundation
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Familjer i riskzonen.

Barn utsatta för våld
och övergrepp.
I våldets skugga ger Childhoods partnerorganisationer
Etafeni och Ekupholeni stöd och hopp.

I Sangkhlaburi i västra Thailand, nära gränsen till Burma, arbetar Childhoods
partnerorganisation One Sky med barn och familjer i riskzonen.

I SANGKHLABURI ÄR DEN utbredda fattigdomen en stor utmaning som bidrar till många
sociala problem. Närheten till gränsen försvårar
stöd till barn och familjer som ofta rör sig
mellan Thailand och Burma utan tillstånd och
ID-papper. Området ligger väldigt isolerat och
sociala myndigheter finns i Kanchanaburi –
fyra timmar bort.

– Innan One Sky startade i Sangkhlaburi
hade barn som for illa i praktiken ingenstans
att vända sig, säger Joel Borgström, projekthandläggare på Childhood och ansvarig för
Childhoods samarbeten i Asien.
För många fattiga familjer blev den enda
utvägen att låta barnen bo på något av de 17
barnhem som finns i området. För tillfället tas
drygt 600 barn om hand på barnhemmen. En
majoritet av hemmen är inte registrerade och
drivs av personer utan relevant utbildning. En
undersökning One Sky har gjort visar att tre
fjärdedelar av barnen bodde med sina föräldrar
innan de kom till barnhemmen och att nästan
60 procent huvudsakligen bor där för att ha
tillgång till skola. Endast 50 barn har förlorat
båda sina föräldrar.
– Även om nästan alla föräldrar vill behålla
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sina barn så ser de ofta placering på barnhem
som enda utvägen ur enormt svåra situationer.
Det är också en konsekvens av att det inte
finns stöd till familjer som kämpar i vardagen,
berättar Joel Borgström.

I SYDAFRIKA ÄR OMFATTNINGEN av sexuella

Med stöd från Childhood har One Sky under
året fortsatt sitt arbete med att introducera
andra alternativ för föräldrar så att de inte ska
släppa taget om sina barn.

övergrepp bland de högsta i världen. Här samarbetar Childhood med flera olika organisationer.
Arbetet består både av stöd till barn som utsatts
för våld och sexuella övergrepp och viktiga
förebyggande insatser.

– One Sky ger tidigt stöd till familjer i riskzonen genom att söka upp familjer i byarna
och se till att de får hjälp med allt från försörjning, mat och transport, till skoluniformer,
anmälningar och terapi. De hjälper också till
med registrering av barn som saknar identitetshandlingar, berättar Joel Borgström och
fortsätter:
– One Sky har också tagit fram en strategi för
att involvera barnhemmen i området och på
sikt få dem att stödja barn och familjer i byarna istället för att bidra till att familjer splittras.
Förutom att det direkta arbetet med barnen
och familjerna, jobbar One Sky också med
lokala myndigheter för att etablera metoder
och arbetssätt som möjliggör att tidigt
identifiera barn som far illa.

world childhood foundation

Våldet härskar i Nyanga, en av de äldsta
kåkstäderna i Kapstaden, Sydafrika. Nyanga är
extremt fattigt, arbetslösheten är hög, antalet
hiv-smittade likaså. Nyanga innehar också det
tvivelaktiga rekordet över flest mord per år.
Childhoods partnerorganisation Etafeni, som
arbetar med barn och kvinnor utsatta för våld
och hot, behövs mer än någonsin.
När Etafeni fick sitt första bidrag från Childhood 2012 hade de nyss anställt en socialarbetare som ensam skulle ge stöd till barn
som utsatts för sexuella övergrepp, övergivna
barn och familjer som hade det svårt.
– Childhoods stöd har gjort det möjligt för
Etafeni att bygga upp en socialarbetarenhet med
fyra anställda som arbetar direkt med de mest
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utsatta barnen och familjerna i Nyanga, berättar
Britta Holmberg, programchef på Childhood.
Hon fortsätter:
– Det handlar både om terapi till barn som
utsatts för övergrepp, stöd till föräldrarna så att
de kan skydda och stötta sina barn på ett bättre
sätt samt med uppsökande arbete mot barn som
lever i otrygga miljöer.
Etafeni är den enda organisation som ger stöd
till barn som utsatts för våld och övergrepp i
Nyanga och utgör en oas i det våldsamma och
farliga området.
Långsiktigt stöd till barn utsatta
för våldtäkt.
En annan organisation som Childhood samarbetar med i Sydafrika är Ekupholeni.
De arbetar med barn som har blivit utsatta
för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Projektet
erbjuder stöd i form av rådgivning, individuell
terapi och gruppterapi, stödgrupper för föräldrar till unga personer som utsatts för våldtäkt
samt lägerverksamhet. Därutöver tillkommer
stöd till hiv-positiva och förebyggande arbete i

skolor. Hösten 2015 kunde de öppna
en dygnet-runt mottagning för våldtagna.
– Tidigare, när de kunde erbjuda rådgivning
enbart på dagtid, kom ett trettiotal barn och
kvinnor som utsatts för våldtäkt till dem akut per
månad. Nu får upp till 100 personer i månaden
stöd från Ekupholeni direkt, när de anmält till
polis eller sökt sig till sjukhus för undersökning
och hiv-profylax, berättar Britta Holmberg.
I området Katorus där Ekupholeni arbetar är
ofattbart våldsamt. Många av dess invånare är
traumatiserade på grund av den våldsamma
miljön.
Det senaste året har området och Ekupholeni
skakats av att ovanligt många väldigt små
barn blivit svårt skadade på grund av sexuella
övergrepp. Om förövaren är en familjemedlem omhändertas förstås barnet. I de familjer
där barnet bor kvar arbetar Ekupholeni med
att hjälpa föräldrarna bearbeta det som hänt,
förbereda dem för domstol och se till att barnet
är skyddat i framtiden.
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Samarbeten som
engagerar.

Pelle P loves Childhood
Pelle P stöttar Childhood på flera sätt.
Företaget sponsrar Childhood med profilkläder och har också skänkt högkvalitativa
funktionströjor som Childhood i sin tur ger
till alla som anmält sig att springa ToppLoppet för Childhood.

Ett samarbete mellan Childhood och ett företag bygger på att hitta gemensamma frågor som
ger fördelar till båda parter. För Childhood är det viktigt att ha en nära relation med de företag
vi samarbetar med och skräddarsyr kommunikation och aktivering av varje samarbete. På så
sätt kommer företagen vi arbetar med närmare vår verksamhet och engagemanget hos deras
kunder och personal växer. Det gör att vi kan göra ännu större nytta för barnen i våra projekt och
samtidigt nå ut med våra frågor.

Polarn O. Pyret och Childhood
Samarbetet mellan Childhood och Polarn O.
Pyret startade 2014 med att Polarn O. Pyrets
mjukishare Poppy, klädd i den klassiska
PO.P-randen, började säljas till förmån för
Childhood.
För varje såld Poppy går 25 kronor oavkortat
till Childhood. Poppy reste dessutom runt
i världen och besökte flera av Childhoods
projekt och det gick att följa Poppys resa på
Instagram under hashtaggen #poppyontour.

Under 2015 utvidgades samarbetet och Polarn
O. Pyret började i september även att sälja
Childhood-armbandet i alla sina butiker över
hela Sverige. Lagom till jul utökades samarbetet ytterligare. Polarn O. Pyret startade en
plussa-upp-kampanj till förmån för Childhood
i samband med julhandeln.
– När Polarn O. Pyret startades 1976, var
utgångspunkten att ta fram kläder som verkligen går att leka i och uppmuntra barn att vara
barn. I år, när vi firar vårt 40-års-jubileum, är
det fortfarande lika viktigt för oss. Samarbetet
med Childhood är ett sätt att ytterligare stärka
barns rätt att få vara barn, säger Petra Stenecker, marknadschef på Polarn O. Pyret.

Dessutom har Pelle P tagit fram en särskild
klädkollektion för barn och för varje plagg
som säljs går tio procent oavkortat till
Childhood.
Kollektionen är inspirerad av Childhoodarmbandets färger, vilket spelar en tydlig
roll i kollektionen som går under namnet
Pelle P
Childhood.

nu görs en flerårig kampanj där Oriflame åtar
sig att skänka ett bidrag på tio miljoner till
Childhood under tre års tid genom försäljningen av parfymen Tenderly Promise.

Fakta ICAs julinsamling för Childhood
- Vid köp av vissa utvalda produkter bidrog ICA
med minst 50 öre till Childhood för varje såld
produkt.

Under 2015 har Oriflame även gett andra
typer av stöd till Childhood. Till exempel
lånade Oriflame ut personal som arbetade för
Childhood på ToppLoppet i september. En
annan uppskattad aktivitet var när Oriflame
delade med sig av expertkunskap och kompetens inom marknadsföring och PR och olika
dataprogram under en heldag för Childhoods
personal i Stockholm.

- Childhood-armbanden såldes hos Apotek
Hjärtat.
- 1 krona för varje såld leksak gick till Childhood
under kampanjen.
- Under perioden 24 november - 24 december
skänkte ICA Banken 1 krona till Childhood för
varje blippaköp.
- Nytt för 2015 var instagramkampanjen
#merdegtillungarna som gav Childhood
25 kronor för varje taggad julbaksbild.

För Childhood ger samarbetet med Polarn O.
Pyret utöver intäkten, även en möjlighet att
synas och få ut budskapet om alla barns rätt
till en barndom.
Mer deg till ungarna
Varje jul gör ICA en särskild julkampanj till
förmån för Childhood. Förutom att ICA skänker
en del av överskottet till Childhood gjordes under
2015 en julig och populär instagramkampanj
under hashtaggen #merdegtillungarna. ICA är en
av Childhoods största samarbetspartner och stödet
från ICA har genom åren gjort betydande skillnad
för utsatta barn i Sverige och i övriga världen. År
2015 inbringade ICAs julkampanj till förmån för
Childhood 7,3 miljoner kronor.

– Att det sker i just Polarn O.Pyrets butiker
tycker vi passar extra bra, eftersom Polarn
O.Pyret liksom vi brinner för att barn ska få
vara barn, säger Ellika Mårtensson, marknadsansvarig på Childhood.
En ny doft ger stöd till Childhood
Kosmetikföretaget Oriflame är en av Childhoods medgrundare och har gett stöd till
Childhood på åtskilliga sätt genom åren. Just
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Event hör
sommaren till.
Event av olika slag ger Childhood tillfällen att berätta om vårt
arbete för barn i både Sverige och övriga världen.

Childhood-dagen
Childhood-dagen är en årligen återkommande
familjedag på Gröna Lund med några av Sveriges populäraste artister. Syftet är att erbjuda en
rolig familjedag och samtidigt samla in pengar
till Childhood. Under 2015 firades dagen för
tolfte året i rad, en strålande söndag i maj.
Childhood-dagen bjuder på skoj för stora och
små och avslutas med stor konsert på Stora
Scenen i närvaro av H.M. Drottning Silvia.
– Tusentals barn runt om i världen har fått en
lite bättre barndom tack vare stöd från Childhood och de vi samarbetar med i projekten.
Men inget av det hade varit möjligt utan det
fantastiska stöd vi får från företag och privatpersoner som delar vår vision.
Det sa drottningen i sitt tal efter konserten
och hon avslutade med de här fina orden:
– För mig är Childhood-dagen på Gröna Lund
en av de bästa dagarna på året. Inte minst för
att jag får dela denna glädje med så många
barn som är här – men också för att ni genom
att leka bidrar till att ännu fler barn kan få
en trygg och kärleksfull barndom full av lek
och skratt!

Drottning Silvia anländer till Childhood-dagen på Gröna Lund.
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Förutom att Gröna Lund arrangerar konserten
med allt vad det innebär med artistkontakter

och annat, skänker Gröna Lund alla entréintäkter fram till klockan 16.00 till Childhood.
Genom åren har evenemanget genererat över
åtta miljoner kronor till Childhoods arbete för
att barn ska få vara barn.
Seglingsfesten mitt i sommaren ger
stöd till Childhood
Ett event som pågår under en hel vecka
varje sommar är Stena Match Cup Sweden.
Sommaren 2015 var Childhood på plats som
välgörenhetspartner för nionde året i rad.
Det är Sveriges största internationella seglingstävling och deltävling i världscupen.
Världens bästa seglare, artister, semesterfirare
och näringslivstoppar kommer till Marstrand
och Stena Match Cup Sweden varje år den
första veckan i juli. Childhood finns på plats
under hela veckan.
Childhood exponeras på båtar och får även en
del av sponsringsintäkterna. En uppskattad
aktivitet, som Childhood arrangerar tillsammans med våra företagspartner Stena och
Volvo Car Sweden, är Kids Corner, där barn får
leka och ha kul mot en avgift som går oavkortat till Childhood.
– Tack vare samarbetet har vi kunnat göra en
betydande skillnad för utsatta barn i Sverige
och andra länder. Vid sidan av det finansiella
stödet betyder det också mycket att få ut

vårt budskap och informera om vad det är vi
gör på plats under Stena Match Cup. Att vi
dessutom kan nätverka och komma i kontakt
med många stora företag under veckan på
Marstrand är också värdefullt, säger Ellika
Mårtensson, marknadsansvarig på Childhood.
Genom åren har eventet Stena Match Cup
bidragit till Childhoods arbete med cirka
3 miljoner kronor.
Springa för barns rättigheter:
Topploppet
Tack vare samarbetet med ToppLoppet får
Childhood möjlighet att sprida kunskap om
vårt arbete för barn till alla som deltar i loppen
och de som är där för att heja på. ToppLoppet
arrangeras av tidningen ToppHälsa och är en
löparfest för hela familjen, med lopp för både
vuxna och barn.
Hösten 2015 var Childhood med som utställare och välgörenhetspartner på ToppLoppet för
fjärde gången.

Childhoods styrelseledamot Martin Ingvar och hans son
sprang ToppLoppet för Childhood i september.
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Så kan du bidra

Barns lycka ligger
i vuxnas händer.
För första gången på många år satsade Childhood på en kampanj riktad mot allmänheten
med syfte att öka kännedomen om Childhood och visa hur viktiga vuxna är i barns liv.
Kampanjen heter ”Barns lycka ligger i vuxnas händer” och lanserades i maj 2015.
Den syntes på tv, bio, i tidningar och sajter samt kunde höras i radio.

TANKEN MED KAMPANJEN ”Barns lycka ligger
i vuxnas händer” är att belysa hur beroende
barn är av vuxna och vilka konsekvenser vuxnas
handlande får för barns liv. Childhood har i
flera olika sammanhang lyft frågan att barnhem
inte är lämpliga för barn och att det i de allra
flesta fall finns bättre alternativ. Många barn
separeras från sin familj i onödan, men det går
att förebygga.

Att visa barnhem som konsekvens för barn
av vuxnas handlande är ett medvetet val. Ett
sekundärt mål med kampanjen är nämligen att
visa att barnhem inte är bra för barn. I annonserna för tryckt media finns det tydligt uttryckt
i texten. Tillsammans med samma bild som i
avslutningsdelen i filmen ger det ett effektivt
intryck i kombination med igenkänning för de
som även sett filmen.

Den bärande delen i kampanjen är en film, som
i korta scener visar barn i olika situationer med
stöttande vuxna händer. I avslutningsscenen ser
vi ett barn som släpar på en väska in i en sal, med
en massa sängar på rad. Det är uppenbarligen
ett barnhem eller en institution av något slag.

– Med konceptet ”Barns lycka ligger i vuxnas
händer” vill vi visa föräldrar och anhöriga hur
viktiga de är för en lycklig barndom. När en
förälder hamnar snett får det allvarliga konsekvenser för hela familjen, säger Elly Jonason,
copywriter på Granath, reklambyrån som tagit

fram kampanjen.
Granath och Childhood har arbetat tillsammans
i över fem år.
För annonser både till digitala och tryckta
medier tog Granath fram bilder på händer,
ett barns och en vuxens, i olika varianter,
som håller i varandra och som är förenade av
Childhood-armbandet.
Förutom i traditionella köpta kanaler, var det
flera av Childhoods samarbetspartner som
valde att visa hela eller delar av kampanjer i
egna kanaler, som intranät, egna magasin och
företagens Facebooksidor bland annat.

Genom att stödja Childhood är du med i arbetet med att ge utsatta barn möjlighet
att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Bli månadsgivare, köp ett
Childhood-armband i vår gåvoshop eller bli partner eller företagsvän. Tillsammans gör vi
skillnad och ger fler barn möjlighet att bara vara barn.

Privatperson
Det finns flera sätt att stödja Childhood, välj
det sätt som passar dig bäst. Här hittar du
all information du behöver om du vill vara
med och hjälpa till.
BLI MÅNADSGIVARE VIA AUTOGIRO

Som månadsgivare ger du en summa varje
månad och är med oss och ger hopp, trygghet
och glädje till utsatta barn. Tillsammans kan
vi se till att många barn, i Sverige och övriga
världen, kan få en trygg uppväxt. Anmäl dig
direkt på childhood.se

Företagssamarbeten
Företag som vill stödja Childhood kan välja
att bli företagsvän, kampanjpartner, partner
eller major partner. Välj det erbjudande som
passar ditt företag bäst. Ett samarbete med
Childhood stärker ditt varumärke, engagerar
och fördjupar relationen med såväl befintliga
som framtida medarbetare, kunder,
leverantörer och övriga intressenter.
FÖRETAGSVÄN

Som företagsvän till Childhood skänker
företaget 50 000 kronor per år.

KÖP ETT CHILDHOOD-ARMBAND

KAMPANJVÄRD/SPONSOR

Varje pärla på armbandet har en egen färg som
beskriver en artikel i FN:s barnkonvention.
Beställ armbanden i vår webbshop. Childhoodarmbanden finns även att köpa i alla Polarn O.
Pyrets butiker samt på Lloyds Apotek.

Företag, som väljer att vara så kallad
kampanjvärd, kan till exempel sälja varor till
förmån för Childhood med en förväntad intäkt
om minst 200 000 kronor.

GE EN VALFRI GÅVA

Som partner har företaget och Childhood ett
fördjupat samarbete som sträcker sig över en
längre tid, till exempel tre år. Tillsammans
genomför vi både företagsspecifika och
gemensamma marknadsförings- och
insamlingsaktiviteter.

PARTNER/MAJOR PARTNER

Välj belopp och skänk direkt med ditt kort
på childhood.se eller sätt in en donation via
vårt 90-konto: Bankgiro 90 900 36.
GE EN HÖGTIDSGÅVA

Uppvakta på en bemärkelsedag, gratulera
brudparet eller tacka någon som ställt upp för
dig genom att skänka en gåva till Childhood.
Vi bekräftar gåvan med ett gratulationskort
som skickas till dig eller direkt till jubilaren.
GE EN MINNESGÅVA

Hedra minnet av någon som betytt mycket
för dig. När du skänker en minnesgåva
skickar vi ett fint minneskort hem till dig,
direkt till begravningsbyrån eller anhörig
om du önskar det.

Så används din gåva.
Insamlingsarbetet på Childhood får inte kosta för
mycket och ska ge bra resultat. Du som givare ska
vara säker på att pengarna kommer fram och används
på rätt sätt. 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.
Svensk Insamlingskontroll har som krav att minst 75
procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet.
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Året som gått 2015.
Januari

Februari

Mars

Childhood är officiell välgörenhetspartner vid EM i konståkning på
Ericsson Globe under EM-veckan
i januari.

Childhoods projekthandläggare
besöker projekt i 16 olika länder för
att säkerställa att projekten fungerar
som de ska. Projektbesöken är både
en kvalitetssäkring och ger möjlighet till utveckling.

Childhood öppnar möjlighet för
partnerorganisationer att söka
stöd för ett så kallat ”Silver lining
project” – Guldkantsprojekt. Ett
typiskt Guldkantsprojekt kan till
exempel vara ett julkalas, musiklektioner eller en utflykt för barnen.

Maj

Juni

Söndagen den 24 maj firas
Childhood-dagen på Gröna Lund
för tolfte året i rad. Årets artister
Loreen, Petter, Isa och Hasse
”Kvinnaböske” Andersson avslutar
dagen med en stor scenshow i
närvaro av H.M. Drottning Silvia.

Childhoods kampanj ”Barns lycka
ligger i vuxnas händer” lanseras och
börjar synas på tv, bio, i tidningar
och sajter samt höras i radio.

April

Den 25 april drabbas Nepal av en
jordbävning som orsakar enorm förödelse. Childhoods projektpartner i
Nepal agerar snabbt och söker upp
familjer och barn de arbetar med för
att sätta dem i säkerhet, se till att
de är varma, trygga och utom fara.
Childhood startar en särskild insamling för återuppbyggnad i Nepal.

Childhood i siffror.
100

PROJEKT I 16 LÄNDER FICK STÖD
FRÅN CHILDHOOD UNDER 2015.

83%

978

PERSONER FÖLJDE
CHILDHOOD PÅ INSTAGRAM

28 000

31 147 000

CHILDHOOD ARMBAND
SÅLDES UNDER 2015.

SEK I TOTALA INTÄKTER I SVERIGE UNDER RÄKENSKAPSÅRET 2014/2015

Childhoods co-founders
När World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia bidrog 14 familjestiftelser, privatpersoner och företag, så kallade
co-founders, med ett grundkapital. Avkastningen från det kapitalet täcker till största delen stiftelsens administrativa kostnader i Sverige,
vilket gör att merparten av donationer från företag och privatpersoner går direkt till projektverksamheten.
Childhoods 14 Co-founders är:
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AV INSAMLADE MEDEL KOM
FRÅN FÖRETAGSSAMARBETEN.

ABB
Axel Johnson Gruppen
Charles B. Wang Foundation
Curtis L. Carlson Family Foundation
Daimler Corporation Fund
Familjen Barbro E. Heinz
Familjen Jan H. Stenbeck
Familjen Jane och Dan Olsson
Familjen Sven Philip-Sörensen
Heimbold Foundation
Oriflame - af Jochnick Foundation
SAP AG
Skandia
TeliaSonera AB

Samarbetsavtal 2015
Childhoods arbete för utsatta barn finansieras till stor del av företag. Tillsammans med ett antal samarbetspartner,
som delar våra värderingar, arbetar vi för att nå långsiktiga resultat och öka engagemanget för de frågor
Childhood arbetar med.
Pro-bono-samarbeten
Carlson Rezidor Hotel Group
Dibs
Cederroth
Major Partners:
Davida
Ekonomi Klara Papper
ICA
EY
Gröna Lund Tivoli AB
Handelsbanken
Granath Reklam
Hotel Diplomat
Ledarstudion
Lidingö Vikings Hockey Club
Partners
Orkla
Konica Minolta
Volvo Car Sverige
Kreab
PelleP
Stena Fastigheter
Mindshare
Telia Sonera AB
Polarn O. Pyret
Red buses
Nobis Hotel
Sophie by Sophie
PS Communication
Större samarbetsavtal:
Bain & Company Nordic Inc
Svenska Konståkningsförbundet
Sitrus
Be Sporty
ToppLoppet
Brandspot

Juli

Augusti

September

För nionde året i rad finns
Childhood på plats under Stena
Match Cup som evenemangets
officiella välgörenhetsorganisation.
Varje Stena Match Cup genererar
runt en halv miljon kronor årligen
till Childhood och arbetet för
utsatta barn världen över.

Childhood mottar en rapport från
ett lyckat guldkantsprojekt i Odessa,
där Childhoods projektpartner The
Way Home har anordnat en utflykt
med skattjakt för barn på flykt.

Drottning Silvia håller ett anförande
på FN när Sverige tillsammans med
World Childhood Foundation och
Mentor Foundation är värd för ett
möte på FN i New York under rubriken ”Barnen och Hållbarhetsmålen”.

Oktober

November

December

Childhoods styrelse

Paula Guillet de Monthoux tillträder som generalsekreterare på
World Childhood Foundation.

Vid Childhoods årliga mingel berättar två poliser från Stockholm, som
arbetar uppsökande mot ensamkommande flyktingbarn från Nordafrika, om sitt arbete och vad stödet
från Childhood betytt för dem och
deras verksamhet.

Under styrelsemötet i december
beviljas stöd till nio helt nya projekt
från höstens ansökningsomgång.

Den svenska styrelsen för World Childhood Foundation sammanträder normalt tre gånger per år. Styrelsens ledamöter utses av styrelsen.
Inga arvoden utgår till styrelsen.
Hedersordförande
H.M. Drottning Silvia
Ordförande
Kenneth Bengtsson

world childhood foundation

world childhood foundation

Ledamöter:
Jane Olsson Thorburn
Kirstine von Blixen-Finecke
Johan Dennelind
Richard Gage
Peter Hansson
Caroline Heinz-Youness

Elsa Håstad
Sebastian af Jochnick
Martin Ingvar
Madeleine Linins Mörner
Johan Lundgren
Anna Philip-Sörensen

Sophie Stenbeck
Per Strömberg
Suzanne Lagerholm
Carina Åkerström
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Childhoods
ekonomi i Sverige.

Stort tack till alla som
bidragit till Childhoods
verksamhet under
2015!

Resultaträkning
(tkr)

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

1

31 147

29 334

31 675

32 664

Ändamålskostnader

2

-26 823

-24 708

-26 190

-26 870

Insamlingskostnader

3

-6 743

-4 408

-3 838

-3 813

Administrationskostnader

-1 598

-1 322

-1 219

-1 306

Verksamhetsresultat

-4 017

-1 105

428

675

508

1 521

79

1 976

-3 509

416

508

2 651

-283

-316

-315

-334

-3 792

100

193

2 317

Verksamhetsintäkter

Resultat från finansiella
investeringar

Not

4

Resultat efter finansiella
poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Not 1
Insamlade medel 28 874 tkr (26 896 tkr) och
försäljning av armband 2 258 tkr (2 428 tkr),
övriga intäkter 15 tkr (10 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).

Kapital
Den svenska stiftelsen hade per 2015-08-31
ett långsiktigt värdepappersinnehav uppgående
till 50 308 tkr (50 254 tkr per 2014-08-31).

Not 4
Childhood tillämpar en konservativ placeringspolicy, 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.

FOTO: SUSANNE DRAKBORG

En fullständig årsredovisning för 2014/2015 kan hämtas på childhood.se
Redaktör: Catrin Rising | Form: PS Communication | Tryck: Poligrafijas Agentura | Omslagsfoto: The Way Home, Odessa.

22

world childhood foundation

world childhood foundation

23

www.childhood.se

