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Det här är Childhood
World Childhood Foundation arbetar med att förebygga
våld och sexuella övergrepp mot barn. Vi stödjer lokala
organisationer i Sverige och utomlands som arbetar
direkt med barnen och deras familjer, vi driver
påverksansarbete och initierar kampanjer runt
vår fråga och vi samarbetar med företag nationellt
och internationellt. Allt utifrån samma vision:
Att alla barn ska få en trygg och kärleksfull
barndom, fri från våld, exploatering och
sexuella övergrepp.

Hur Childhood arbetar

Childhood arbetar på tre plan:

Våld och sexuella övergrepp mot barn existerar i alla kulturer, i alla
länder och i alla samhällsklasser. Men det finns faktorer som gör att
vissa barn är mer utsatta än andra och därför riktar sig vårt arbete
framför allt mot de barn där risken för våld och övergrepp är störst.

Vi ger stöd till direkta insatser för barn via våra projektpartners –
gräsrotsorganisationer och eldsjälar som precis som vi drivs av visionen
att alla barn har rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp. Vi ger stöd till nya metoder och idéer eller till projekt som har
stor potential men som har svårt att bli finansierade. Genom oss får
de stöd i uppstartsfasen tills de kan fortsätta av egen kraft. Stödet vi
ger är ekonomiskt och strategiskt, och vi hjälper till med kapacitetsutveckling, och nätverksmöjligheter. Utöver vårt projektarbete driver vi

Childhoods arbete fokuserar på fyra olika områden

Vi har valt dem utifrån var vi ser att barn är extra utsatta, var behoven
för vårt arbete är som störst och var vi som organisation har störst
erfarenhet och kunskap och således kan göra mest skillnad:

påverkansarbete, samarbetar med företag och initierar kampanjer
med målet att förändra beteenden runt vår fokusfråga – på lokal,

nationell och internationell nivå.

Childhoods arbete är problemorienterat och inte fattigdomsinriktat.
Det innebär att vi har ett väl utvecklat arbete även i länder som Sverige,
Tyskland och USA.
Läs mer om oss på childhood.se
Foto omslag: Childhood

Fakta om Childhood
• Childhood arbetar för
att förhindra våld och sexuella övergrepp mot barn.
Vi grundades 1999 av
Drottning Silvia.
• 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.
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2017 – året då tystnaden bröts

Paula besöker organisationen Kumudinis korttidsboende för
flickor som utsatts för sexuella övergrepp Foto: Childhood
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hildhood har sedan
starten verkat för att
synliggöra frågor som
rör våld och sexuella
övergrepp mot barn. Drottning
Silvia hade under många av sina
resor mött barn som fallit offer
för sexuell exploatering, barn som
tvingats leva och arbeta på gatan,
barn som genomlidit saker ingen
ska behöva vara med om. Hon
hade också upplevt att människor
valt att blunda för detta, att
övergrepp mot barn
ofta var omgärdade av tabun,
tystades ner och förblev osynliga.
Det var dags att ge barnen en
röst.
– Vi vuxna måste alla våga
se vad som händer och
våga tala öppet om det. Att
bryta tystnaden är det första
och viktigaste steget för
att åstadkomma en positiv
förändring, sade Drottningen på

en konferens i Thailand nyligen.
Och precis det skedde 2017.

I höstas sattes bollen i rullning.
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de i sin tur vågar berätta, om de
skulle utsättas.

Människor över hela världen,
flest flickor och kvinnor, men
även pojkar och män, tog mod
till sig och berättade under
hashtaggen metoo att de varit
utsatta för sexuella övergrepp.
Med sina vittnesmål lade de
– äntligen! – skammen och
ansvaret för övergreppen och
våldet där det hör hemma: hos
förövaren.

Just detta var också den
röda tråden i Childhoods
kampanj #bryttystnaden som
lanserades i november. Det

som berört mig mest sedan
starten av vår kampanj är att
människor hör av sig till oss
på Childhood och säger: Jag
vill också vara med och bryta
tystnaden. Me too. Många av
dem kvinnor, många av dem i
pensionsåldern eller äldre och
många som för allra första gången
berättar. Eller som har berättat
som barn, men ingen har lyssnat
på dem.

Gemensamt för många av dessa
tusentals och åter tusentals
berättelser är att övergreppen
ofta började när de som vittnar
var barn. Barn som allt som oftast
inte förstår vad som händer när
ett övergrepp sker, än mindre att
det inte är okej. Barn som blir
lämnade med en obehagskänsla
och otrygghet som är svår att
sätta ord på, men som ofta
förföljer dem upp i vuxen ålder.
Vittnesmålen visar än en gång,
med all tydlighet, hur viktigt det
är att vi vuxna bryter tystnaden
och pratar om övergrepp och
integritet med våra barn, så att

Och det är ju precis det vår
kampanj handlar om: Vikten

av att vi vuxna tar vårt ansvar
och vågar lyssna, vågar se – och
vågar tala. Med barnen, inte
bara våra egna, utan även den
där stökiga tjejen i dotterns klass
eller grannpojken som de andra
barnen tycker är ”konstig”. Det är
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till dem vi ska ställa den där lilla
frågan “Hur mår du?” Just det
kan nämligen vara den utlösande
faktorn: Många barn som har
blivit utsatta för övergrepp
har i efterhand sagt att de inte
berättade – för att ingen frågade.
Att bryta tystnaden är det
första nödvändiga steget till
förändring. Men sen måste
arbetet fortsätta. Vi måste

bemöta barnen som utsatts på
rätt sätt och lära av de historier
som nu kommer till ytan och
på så sätt förebygga att nya
övergrepp sker. Det är precis det
Childhood gör. Varje dag, sedan
1999. Och där har vi alla en roll
att spela. Som viktiga vuxna.
Tack för att du är med!

Paula Guillet de Monthoux
Generalsekreterare, World
Childhood Foundation
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FOKUSOMRÅDE: BARNS TRYGGHET PÅ NÄTET

Trygga barn
– online och offline
För de flesta av oss är det idag omöjligt att tänka sig ett liv utan uppkoppling. Nätet
öppnar nya världar – för vuxna och barn. Men digitaliseringen har också gjort det lättare
för personer som söker kontakt med barn i sexuellt syfte att få direktkontakt med dem.
Childhood arbetar därför med att främja ett säkrare nätbeteende bland barn och försvåra
för potentiella förövare att nå dem.
Den anonymitet och lättillgänglighet nätet erbjuder är också det som gör det till
ett fantastiskt verktyg för att nå barn som annars inte skulle kunna eller våga söka stöd.
Vi har under åren främjat många projekt som syftar till just detta, då vi vet att många
unga tycker det är lättare att berätta om ett sexuellt övergrepp anonymt, exempelvis
genom en chatt.
uppsikt och att de är allt yngre
när de gör det. Med Childhoods
stöd utvecklar stiftelsen Trast en
teknisk lösning som kan minska
risken för att barn groomas på
nätet genom att föräldrar kan
säkerställa att yngre barn – utan
att övervaka dem eller vad de
t.ex. chattar om – endast kom-

Childhood på World
Economic Forum i Davos

niskohandel och alla former
av våld eller tortyr mot barn
till år 2030. Hållbarhetsmålen

I januari 2017 deltog Childhood USA i World Economic
Forum i Davos. Joanna Rubinstein, VD för Childhood i
USA, modererade ett frukostseminarium om den viktiga
roll näringslivet kan spela i att
förhindra våld mot barn.
Mötet anordnades tillsammans
med Global Partnership to End
Violence against Children,
där Joanna sitter i styrelsen,
Sveriges regering, FN-stiftelsen och flera av Childhoods
företagspartners som Telia och
Ericsson. Med FN:s hållbarhetsmål 16.2 har världens länder
förbundit sig att eliminera
övergrepp, utnyttjande, män-
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municerar på nätet med personer
som är öppna med sin identitet.
Tjänsten kommer att vara gratis
och enligt plan lanseras 2018.
Childhood gav under 2017
även stöd till utveckling av en
mjukvara som väsentligt kan
effektivisera polisens arbete med

många har en egen smartphone
eller platta som de använder
dagligen. Digitaliseringen har
gjort det lättare för dem med
onda avsikter att ta kontakt
med barn – men vi vet samtidigt att de allra flesta unga har
strategier för att hantera de
risker som finns online och
också klarar av att använda

lyfter också tydligt den privata
sektorns ansvar och potential
för att bidra till lösningarna.
Telia, en av Childhoods

co-founders och mångårig
företagspartner, tar detta
ansvar på största allvar. Telia
har t.ex. startat en egen barnpanel (Children’s Advisory
Panel), där barn i sju länder
svarar på frågor om livet på
nätet. Man har även tagit fram
utbildningsmaterial för skolor,
där barn lär sig utveckla sina
digitala färdigheter för ett
säkrare beteende på nätet.

att gå igenom beslagtagna datorer vid misstanke om nätbaserade
övergrepp. Därmed ökar chanserna både att rädda barn som
utsätts för övergrepp och att fler
ärenden kommer till rättegång.
Mjukvaran utvecklas i Sverige av
vår partner Safer Society.

dem. Vårt ansvar som stor
aktör i telekommunikationsoch internetbranschen är att
stärka barn och ungdomar
och att stötta ett ännu säkrare
nätbeteende bland dem – det
är en del av vår satsning på en
ansvarsfull verksamhet, säger
Johan Dennelind, VD för Telia.

Foto: Childhood USA

U

nder 2017 har Childhood bl.a. gett stöd till
två initiativ i Sverige
som arbetar med att
öka barns trygghet på nätet. Barn
i Sverige är aktiva internetanvändare. Undersökningar visar också
att barn i allt större utsträckning
använder nätet utan föräldrarnas

– Barn och unga är aktiva
användare av våra tjänster och

Johan Dennelind och Joanna Rubinstein i sällskap med bl.a. UNICEFS generalsekreterare
Anthony Lake och Ericssons hållbarhetschef Elaine Weidman Grunewald.
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VAD ÄR GROOMING?
Grooming innebär att någon,
oftast under falsk identitet, tar
kontakt med barn på nätet med
syftet att senare utnyttja dem
sexuellt. Att ta kontakt med
barn i sexuellt syfte
är olagligt.

Vi stödjer innovationer
som kan bidra till nya
metoder och synliggörande
av målgrupper som tidigare inte
fått tillräcklig uppmärksamhet.
Under 2017 gav vi stöd till 38
sådana projekt.
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FOKUSOMRÅDE: BARNS RÄTT TILL EN UPPVÄXT MED TRYGGA OCH KÄRLEKSFULLA VUXNA

”Jag hittade inget jobb, så
jag var tvungen att lämna
ifrån mig mina barn”
Det finns mycket forskning både om vad som ökar risken för att barn far illa och vad
som bygger deras motståndskraft. Och egentligen är det ganska enkelt: 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 att ge och ta emot kärlek.
Varje barn har rätt att växa upp med sina föräldrar. Det är oftast i familjen som barnet
har bäst möjlighet att utvecklas, och om det inte är möjligt, i en så familjelik miljö som
möjligt. Därför är det oerhört viktigt att stödja familjer som av olika skäl befinner
sig i utsatthet.
Drygt hälften av det stöd Childhood delat ut till våra projektpartners 2017 har därför gått till
organisationer som arbetar med
att stärka familjer som har det
svårt. En av dem är One Sky
Foundation i Thailand, som arbetar i ett svårtillgängligt område

på gränsen till Myanmar. Där
finns det i stort sett inte något
socialt skyddsnät för barnen och
deras familjer – förutom 17 oregistrerade barnhem, där många
av barnen i området bor, trots
att de har en eller båda föräldrar
i livet.

– Jag hittade inget jobb. Så jag
hade inget val utan var tvungen
att lämna ifrån mig mina barn,
säger en mamma i filmen One
Sky gjort. De kämpar för att
dessa onödiga separationer
mellan föräldrar och barn inte
ska behöva ske och arbetar med

familjer i riskzonen genom att
proaktivt söka upp dem och se till
att de får hjälp med allt ifrån försörjning, mat, transport och skoluniformer till terapi. Childhood
är One Skys största bidragsgivare
och stödjer flera av de insatser
som organisationen gör.

Risken för våld och
övergrepp minskar när barn
får växa upp med trygga och
närvarande vuxna. Under 2017
fick ca 12 500 barn en
tryggare tillvaro genom
de direkta insatser våra
projektpartners gör.

One Sky ger stöd till barn och familjer i utsatthet genom att
proaktivt söka upp dem i byarna. Foto: One Sky Foundation
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Åsas berättelse

”D

I byn Touwsranten bidrar organisationen Seven Passes föräldrastödsprogram till ett varmare
och mer konsekvent föräldraskap, och minskar på så sätt risken för att barn far illa.
Foto: Childhood

På Childhood är vi övertygade
om att förebyggande hjälp
ger störst effekt på sikt, även
om den inte alltid syns mest.

Därför arbetar vi med många
projektpartners som ger praktiskt
och emotionellt stöd till föräldrar i utsatta situationer, så att de
får möjlighet att ge sina barn en
trygg start i livet utan våld och
övergrepp.
Ett fint exempel är det projekt vi
under de senaste tre åren drivit
i byn Touwsranten tillsammans
med organisationen Seven
Passes Initiative och forskare
från Kapstadens universitet.

Målsättningen är att förändra en
hel bys sätt att hantera föräldraskap och våld mot barn genom
att erbjuda föräldrautbildningar
under barnens uppväxt, och på så
sätt bryta den onda cirkeln av att
våld förs över från generation till
generation.
Målgruppen för projektet är
304 familjer med 570 barn.

Utbildningarna är en del i ett
större arbete för att förbättra
förutsättningarna för både vuxna
och barn på en plats med extremt
hög arbetslöshet, fattigdom,
alkoholmissbruk, föräldrastress
och våld mot kvinnor och barn.
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et finns många anledningar
till att föräldrar överger sina
barn, men ofta handlar det
om att de fötts utanför äktenskapet
och då kan skamkänslor stå i vägen för
relationen mellan barnet och familjen.
Det kan också bero på fattigdom,
okunskap eller rädsla för att barnet
ska dö för att det är kroniskt sjukt
eller har en funktionsvariation. Som
programhandläggare för Childhoods
verksamhet i Asien träffar jag våra
partners där minst två gånger om året.
Att dessa gräsrotsorganisationer och
eldsjälar brinner för det de gör är lika
påtagligt varje gång vi ses. Men just
Angkor Hospital for Childrens
engagemang berör mig lite extra, då
jag själv, vid ett års ålder, svårt sjuk
och undernärd, övergavs utanför ett
sjukhus på Sri Lanka. Jag behandlades
i några veckor och då ingen betalade
sjukhusräkningen skickades jag till ett
statligt barnhem i en annan provins.
Jag hade tur som överlevde, med vård
och mängder av kärlek från min familj
i Sverige, men självklart undrar jag då
och då hur mitt liv hade sett ut om det
funnits en socialarbetarenhet på det
sjukhus jag lämnades utanför.”

De första forskningsresultaten
visar bl.a. att föräldrar som inte
ännu själva gått föräldraprogrammen vänder sig till de som
gjort det för stöd och råd i sitt
föräldraskap. Det är fint att se att
Childhoods stöd ger ringar på
vattnet och ofta når fler än dem
som direkt berörs av projekten.
Världen över överges barn på
sjukhus. Ofta skickas barnen

direkt till ett barnhem utan att
man har försökt ta reda på varför
barnet övergivits eller vilka deras
föräldrar eller närmaste anhöriga
är. Detta uppmärksammandes på
Angkor Hospital for Children
i Siem Reap, Kambodja. Man

beslutade sig för att försöka hitta
en lösning på den i många fall
onödiga separationen mellan
barn och föräldrar och etablerade
med Childhoods stöd en socialarbetarenhet som skulle erbjuda
stöd till barn och föräldrar som
kommer till sjukhuset. Under
2017 har Angkor Hospital spårat
föräldrarna till 20 övergivna
spädbarn, som nu återförenats
med sina familjer som också får
långsiktigt stöd. Här bredvid
berättar Åsa, vår programhandläggare för Asien, varför deras
arbete är så viktigt.
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Det kan aldrig bli för
mycket lek
Alla barn behöver leka – och barn har en stark drift att hitta till leken även när
förhållandena runt dem är svåra. Men leken, oavsett sin terapeutiska verkan, är viktig
i sin egen rätt. Alla barn har rätt till en barndom där lek har en naturlig plats.
Därför jobbar Childhood med att skapa förutsättningar för lek genom att
skapa trygga zoner med trygga vuxna, där barn ges utrymme att leka.

E

tt projekt där leken
står i fokus är Hand
i Hand i Frankfurt.
Det riktar sig till 100
traumatiserade flyktingfamiljer,
där risken för utsatthet,
misshandel och fattigdom är
stor. Barnen och deras föräldrar
deltar i parallella mötes- och
lekgrupper som handleds av
socialpedagoger. Medan barnen
leker träffar föräldrarna, oftast

mammor, andra i samma
situation och får tips och råd
av personalen. Träffarna följs
upp med individuella
telefonsamtal och hembesök.
Förutom att leken i grupperna
främjar barnens kognitiva,
psykosociala och språkliga
utveckling verkar dessa
mötesplatser stabiliserande på
familjerna och de knyter nya
kontakter.

Under 2017 delade Childhood
ut åtta silver lining grants.
Ett silver lining grant är
ett mindre bidrag som ska
användas till roliga, lekfulla
aktiviteter med barnen, som
en utflykt, födelsedagskalas
eller en sommarfest. Före jul
fick vår projektpartner Blaho
i Uzhgorod i Ukraina ett
sådant guldkantsbidrag, som de
använde till att låta de romska

förskolebarnen de arbetar med
få lite glädje och bus i vardagen
– och gå på dockteater. Pengarna
räckte även till godis och kakor
för barnen.
Med stöd från Childhood
öppnade Blaho 2014 en
kostnadsfri förskola där romska
barn under några timmar
varje dag förbereder sig för
kommande skolgång. Många

Organisationen Blaho erbjuder med Childhoods stöd en kostnadsfri
förskola för romska barn i Uzhgorod, Ukraina. Foto: Childhood
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En dag full av skratt och bus:
Childhood-dagen på Gröna Lund.
Foto: Childhood

romer i området lever under
fattigdomsgränsen. Då de flesta
förskolor är avgiftsbelagda, har
familjerna helt enkelt inte råd
att skicka dit sina barn, vilket
ofta leder till att de är dåligt
förberedda när de börjar i
grundskolan.

är Childhoods partner sedan
2004. På ”Grönan” firas sedan
14 år tillbaka Childhood-dagen
sista söndagen i maj – en dag
full av skratt och bus, tävlingar
och en fartfylld scenshow, där
barnet står i fokus. Alla Gröna
Lunds entréintäkter under

dagen går till vårt arbete med
att förebygga våld och sexuella
övergrepp mot barn.
För barn i hela välden är ett
gosedjur något man kan få tröst
av om man är ledsen eller tanka
trygghet hos när man ska somna.

Polarn O. Pyrets ”Poppy” är
en sådan mjuk kompis som
dessutom säljs till förmån
för Childhood – av varje sålt
exemplar av den fina tygharen
med randig tröja går 25 kronor
oavkortat till oss.

Företagspartners som
tar lek på allvar

Även hos flera av våra företagspartners är leken central: En
av dem är Micki Leksaker,
som stödjer Childhood sedan
2017. Samarbetet grundar sig
i gemensamma värderingar
kring barns lek – att leken är
en rättighet för alla barn och
nödvändig för barns utveckling.
Vi vill gemensamt främja lek som
bygger på barns egna initiativ
och där de själva kan styra över
den. Även Micki Leksakers
återförsäljare Lekia har varit
Childhoods partner i snart ett år.
Gröna Lund, en av Sveriges äldsta

och mest välbesökta nöjesparker,
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Childhood i världen
Sverige, Kambodja, Nepal och Sydafrika är de länder dit den största delen av
Childhoods internationella projektanslag gick under 2017.
Projekten vi stödjer i Sverige
fungerar ofta som ett komplement till det arbete som
görs av ansvariga myndigheter. Särskilt fokus ligger på att

identifiera och stötta de barn
som av olika själ faller mellan
stolarna och inte får den hjälp de
har rätt till. Ett sådant projekt
är Mellanrummet, som drivs
av Childhoods projektpartner
Maskrosbarn.
Maskrosbarn arbetar med
barn och ungdomar med föräldrar som har ett missbruk
eller mår psykiskt dåligt.

Många av dem upplever att de
inte får hjälp av myndigheterna i
rätt tid och att det saknas flexibla
insatser som utgår från deras behov. Syftet med Mellanrummet
är att ta fram och testa alternativ
för de barn och unga som är i
behov av omedelbar placering
och som fyller gapet innan en
kontaktfamilj eller ett foster-/
familjehem hittats. Vilken typ
av placering som blir aktuell
kommer att utformas helt och
hållet av de barn och ungdomar
som har denna erfarenhet. Då
nya metoder sällan utformas
av dem de berörs direkt, ser vi

på Childhood Mellanrummet
som ett väldigt innovativt och
viktigt initiativ. Förhoppningen
är att det ska bidra till att antalet
misslyckade placeringar minskar,
men framför allt öka antalet
lyckade placeringar där barn och
ungdomar mår bättre.
I Kambodja och Nepal fokuserar Childhood på att ge stöd
till familjer i utsatthet. Många

fattiga familjer lever på gatan
eller riskerar att hamna där och
risken för att barnen då ska utsättas för våld och sexuell exploatering är stor.

Ett annat stort problem i Nepal
och Kambodja är att barn omhändertas och placeras på barnhem trots att de har föräldrar i
livet. Skälet är oftast fattigdom.
Föräldrarna har helt enkelt inte
råd att låta barnen bo kvar hemma. Genom Childhoods stöd
behöver familjerna inte välja
mellan att ge barnen skolgång
och mat eller låta dem bo kvar
hemma, utan kan göra både och.
En av de organisationer som
Childhood arbetar med i
Nepal heter Welcome To
My Yard som ger stöd till

Barn behöver trygga vuxna som älskar dem, ser dem och bekräftar dem. Då kan barnen
utvecklas till självständiga, trygga individer som själva förmår ge och ta emot kärlek.
Foto: Partnership for Every Child, Ukraina
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SVERIGE 24%
RYSSLAND 4%
LETTLAND 0,5%

VITRYSSLAND 2%

POLEN 9,5%

UKRAINA 6,5%
MOLDAVIEN 8%
KINA 1%
barn och familjer som lever i
en gatumiljö. Medan myndighe-

ternas insatser på plats ofta handlar om att ”städa gatorna rena”
och andra ”snabba” lösningar för
att få bort barn och ungdomar
från gatorna, arbetar Welcome
To My Yard långsiktigt. Arbetet
fokuserar i stor utsträckning på
att öka kunskapen hos barn om
hur man skyddar sig mot våld
och övergrepp. För de minsta
barnen ordnar de olika grupper
och klubbar, där barnen får ta en
paus från livet på gatan och bara
leka. Då stärker de sin självkänsla, utvecklar sin sociala och emotionella kompetens och lär sig
om sina rättigheter i allmänhet
och om våld och sexuella övergrepp i synnerhet, t.ex. vad som
är okej och inte, vem man kan
berätta för och vilken hjälp man
kan få om man blir utsatt. De
äldre barnen får hjälp med läxor,
lär sig laga mat och får stöd med

skol- eller yrkesutbildning. Det
viktigaste resultatet av Welcome
To My Yards insatser är dock att
flertalet av barnen och familjerna
stärks att lämna livet på gatan
och återuppta kontakten med
släkt och vänner.

NEPAL 10%

Sydafrika är ett av de länder i
världen som har högst nivåer
av rapporterade sexuella övergrepp mot barn. Där arbetar vi
långsiktigt och förebyggande i
dessa frågor, t.ex. genom att ge
praktiskt och emotionellt stöd
till föräldrar i utsatta situationer,
så att de får möjlighet att ge sina
barn en trygg start i livet utan
våld och övergrepp. Vi ger också
stöd till barn som redan utsatts
för övergrepp. Deras föräldrar får
exempelvis hjälp med att se till
att barnen skyddas från nya övergrepp och barn som ska vittna i
rättsprocessen får förberedande
stöd och information.

THAILAND 6%
KAMBODJA 16 ,5%

Att vittna i domstol är ofta en
skrämmande upplevelse för

ett redan traumatiserat barn och
riskerar att försvåra bearbetningen av övergreppet. Just därför
är det arbete Women & Men
against Child Abuse gör genom
sin verksamhet Boksburg Kidz
Clinic så viktigt. För att skapa
trygghet och förutsägbarhet
inför vittnesmålet får barnen,
med Kidz Clinics stöd, förbereda sig i en barnvänlig modell
av en rättegångssal, ett ”mock
courtroom”. Där lär de sig hur en
rättegång går till, vem som sitter
var och att domaren kommer att

SYDAFRIKA 12%
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ställa frågor. Barn som känner
sig trygga och är väl förberedda
vågar oftare berätta och svara
sakligt på frågor i domstolen,
vilket också ökar sannolikheten
för en rättvis dom. Under de sex
år (2011-2017) Childhood har
arbetat med Kidz Clinic har de
kunnat ge stöd till 5 486 barn.

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

FOKUSOMRÅDE: STÖD TILL BARN SOM UTSATTS FÖR VÅLD OCH ÖVERGREPP

Det är lättare att bygga
starka barn än att laga
trasiga vuxna
Barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp har förhöjd risk att utsättas igen.
Det kan bero på att de lever i särskilt utsatta miljöer där våld och övergrepp är vanligt
förekommande, men också på att de som en reaktion på övergreppet utvecklar ett
riskbeteende eller får svårare att avvärja oönskade sexuella närmanden senare i livet.
Många barn som blivit utsatta för övergrepp och söker hjälp, blir offer en andra gång,
då rättssystemet oftast inte är anpassat efter deras behov. Childhood arbetar för att
barn som blivit utsatta för övergrepp snabbt ska få så effektivt och barnvänligt stöd
som bara möjligt. Drygt en tredjedel av Childhoods insatser under 2017 har gått
till att främja detta.
Just nu etableras ”Barnahusmodellen” i Polen och Moldavien med vårt stöd. Modellen

går ut på att berörda myndigheter samverkar för att barn
som utsatts för övergrepp inte
ska behöva slussas runt till olika
myndigheter och upprepa sin
traumatiska berättelse gång på
gång, utan att hen bara behöver
berätta för en enda person – en
polis, psykolog eller domare som
är särskilt barnutbildad.

fler Barnahus i Tyskland under
de närmaste åren.

Snart öppnas även dörrarna
för Tysklands första Barnahus – under hösten 2018 är det

premiär för ”Childhood Haus” i
Leipzig, som kommer att drivas
i samverkan med avdelningen
för barn- och ungdomsmedicin
på universitetssjukhuset i samma
stad (Klinik und Poliklinik für
Kinder- und Jugendmedizin am
Universitätsklinikum Leipzig).
Childhood Haus är ett pilotprojekt och planen är att etablera

En av våra nyaste samarbetspartners är Kumudini i Nepals
huvudstad Katmandu. Orga-

nisationen bildades då det fanns
ett stort behov av en akutmottagning med korttidsboende för
flickor som utsatts för sexuella
övergrepp eller som riskerar att
utsättas. Childhood är Kumudinis största givare och det är tack
vare vårt stöd som mottagningen
existerar.
Kumudini erbjuder ett tryggt
korttidsboende med psykosocialt
stöd för de utsatta flickorna, men
arbetar även med deras familjer för att på så sätt säkerställa
barnens välbefinnande när de
återvänder hem. Just det kan ta
lång tid: I Nepal är det ofta inte
förövaren som skuldbeläggs för
övergreppet utan den som utsatts. I de fall där förövaren är en
familjemedlem eller annan närstående kan en återförening med
familjen vara omöjlig. Då krävs
andra lösningar, som ett tillfälligt
boende hos släktingar, vänner
eller ett gruppboende.

En trygg vuxen i barnets närhet är det bästa
skyddet mot våld och övergrepp. Foto: Childhood
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Kumudini arbetar tillsammans
med socialarbetare, poliser,
advokater och andra organisationer för att säkerställa att barnen
får den hjälp de har rätt till,
utöver det stöd Kumudini ger.
Trots att verksamheten är ny får
de redan nu ta emot flera flickor
än de har resurser till. Om modellen är framgångsrik är planen
att etablera liknande akutmottagningar med korttidsboende
på fler ställen i Nepal.
I Sydafrika är omfattningen
av sexuella övergrepp mot
barn bland de högsta i världen

– enligt officiella siffror utsätts
en tredjedel av alla barn i landet
innan de fyllt 18 år. Området
Katorus utanför Johannesburg,
där Childhoods projektpartner
Ekupholeni arbetar, är extremt
våldsamt. Det sexuella våldet
mot barn är både omfattande
och grovt och många som utsätts
är bara några år, eller i vissa fall
bara några månader, gamla.
Med Childhoods hjälp har
Ekupholeni under 2017 gett
stöd till 450 barn som utsatts
för sexuella övergrepp.

Vi har finansierat deras stöd-
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Dudziles historia

D

udzile är 6 år och bor utanför Johannesburg
med sin mormor. Både hennes mamma och
pappa har dött i sviterna av aids. Dudzile har
blivit våldtagen av sin kusin och går i gruppterapi
hos Ekupholeni för att bearbeta övergreppet. Först
vill Dudzile inte prata och bråkar ofta med de andra
barnen i gruppen. En eftermiddag, under en sagostund, vågar dock Dudzile berätta vad som skett.
Då framkommer att även en annan äldre familjemedlem har försökt våldta henne. Tack vare att
Ekupholenis personal fångade upp Dudziles
berättelse får hon nu den hjälp hon behöver.

gruppsverksamhet, bland annat
terapigruppen ”Red Roses” för
barn mellan 3 och 7 år som blivit
våldtagna. Varsamt, mestadels
genom lek, försöker Ekupholenis
team få barnen att berätta vad
som har hänt. Barnen lär sig att
sätta ord på sina känslor, att interagera med de andra i gruppen
och att prata om kroppen och
integritet. Den viktigaste lärdomen är kanske den att de märker
att de inte är ensamma - de
andra gruppmedlemmarna har
upplevt liknande saker som de
själva. Ett av barnen i Red Roses
är Dudzile (som egentligen heter
något annat). Läs hennes historia
i rutan ovan.

Genom att
förbättra lagar och
policies kan ännu fler barn
skyddas från våld och övergrepp.
Under 2017 har 12 av våra
projektpartners bidragit
till systemförändringar.
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Ny lag i Brasilien:
”En milstolpe för barns rättigheter”
I april 2017 godkände Brasiliens parlament en ny lag som
stärker skyddet för barn som blivit utsatta för övergrepp och
exploatering. Det här är en milstolpe för barns rättigheter i
Brasilien och för Childhood Brasil, som har arbetat i många
år för att lagen ska bli verklighet.
Vad innebär den nya lagen?

Lag 13.431/17 träder i kraft i april 2018 och
ger riktlinjer på ett antal punkter som handlar om hur barn ska skyddas mot våld. Den
nämner specifikt hur barn ska höras när de
blivit utsatta för övergrepp, för att undvika
re-traumatisering – bland annat ska barnen
bara behöva berätta sin historia för ansvariga
myndigheter en gång. Lagen föreskriver också
att när unga brottsoffer vittnar i domstol,
ska detta ske på ett så barnvänligt sätt som
möjligt. Exempelvis ska barnets vittnesmål
ske utanför rättssalen, i ett separat intervjurum. Barnet ska inte frågas ut direkt av

domaren eller åklagaren, utan av specialutbildad personal. Vittnesmålet ska spelas in och
kan sedan användas av andra myndigheter
vid behov – allt för att barnet ska slippa
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berätta om sina traumatiska upplevelser fler
gånger än absolut nödvändigt.
– I Brasilien bollas barn som utsatts för
eller bevittnat sexuella övergrepp ofta
mellan instanserna. De får återge sina upp-

levelser om och om igen, vilket ofta är en
skrämmande upplevelse för ett redan djupt
traumatiserat barn. Den nya lagen skapar
ett system med garanterade rättigheter för
barnen som innebär att man i så stor utsträckning som möjligt undviker detta. Dessutom
skapas “Intergrated Care Centers” där barnen
får det stöd de behöver. Det här är verkligen
en milstolpe för barns rättigheter i Brasilien,
sager Heloisa Ribeiro, VD för Childhood
Brasilien.

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

FOKUSOMRÅDE: BARNS TRYGGHET I SAMBAND MED RESANDE OCH TURISM

Barn är inga
turistattraktioner
Turistbranschen boomar. Det är billigare och lättare att resa till fjärran länder än
någonsin förut. I turistmål som Kambodja eller Nepal är fattigdomen stor, rättsstaten
underutvecklad och befolkningen traumatiserad efter långa krig. Barn har generellt
låg status och många lever i svår fattigdom, bor på gatan eller på ett barnhem.
Här finns alltså extremt goda förutsättningar för dem som vill utnyttja barn i utsatthet.
Tillsammans med våra projektpartners i Asien arbetar Childhood med att stärka
dessa barn och deras familjer.
En organisation som fick vårt
stöd under 2017 heter APLE
och är verksam i Kambodja.
APLE (Action Pour Les Enfants)
arbetar med att identifiera och
skaffa bevis mot utländska förövare och har med Childhoods
stöd utvecklat sina möjligheter

att ge utsatta barn och familjer
stöd i rättsprocessen. APLEs
anställda berättar hur förövarna
konstant förändrar sitt tillvägagångssätt för att undvika att bli
upptäckta. Var det förut vanligt
att de tog kontakt med barn
direkt på gatan eller lät en

tuktuk-chaufför ”skaffa fram”
barn till deras hotell, har det –
med ökad kunskap i samhället
och mer Child Safe Agents på
gatorna – blivit svårare för
förövarna att hitta barn. Därför
söker sig de numera ofta till
platser där de ostörda kan

etablera kontakt med dem, som
i kyrkor, skolor eller barnhem.
– Förövarna har flyttat från
stränderna till barnhemmen
säger Selia, VD på APLE.
Läs mer om barnhemsproblematiken på nästa sida.

Child Safe Agents är volontärer som är utbildade
för att känna igen situationer som kan vara farliga
för barn i gatumiljön. Foto: Childhood.
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Childhood på
Musikhjälpen
Myten om det ”gulliga” barnhemmet
Barnhem och fenomenet med
barnhemsturism var en av de
frågor Childhood lyfte under
Musikhjälpen i Umeå i december
2017. Vår generalsekreterare
Paula Guillet de Monthoux satt i
”glasburen” och diskuterade varför
det är problematiskt när barnhem
tar emot besök av turister och
utsatta barn på barnhem möts
av en ständig ström av utländska
volontärer.

THY
Tuktuk-chaufför och
barnrättskämpe

Tillsammans med våra samarbetspartners Polisen och Länsstyrelsen stod vi även på Umeås Rådhusesplanad och informerade om
initiativet Resekurage och vad man ska göra om man på semestern

misstänker att barn utsätts för sexuella övergrepp. Resekurage lanserades julen 2014 med syftet att öka kunskapen hos allmänheten om
sexuell exploatering av barn inom resande och turism, och att svenskar
som begår dessa brott utomlands kan dömas och straffas i Sverige.

I

höstas när vi var i Kambodja träffade
vi Thy. Han arbetar som tuktukchaufför i Siem Reap och parkerade
ofta utanför vårt hotell. Men Thy kör
inte enbart tuktuk, utan är även volontär, en så kallad Child Safe Agent.
Han har blivit utbildad av Childhoods
projektpartner Child Safe Movement för
att känna igen situationer som kan vara
farliga för barn i staden. Han vet vad han
ska göra för att skydda dem – t.ex. att
ringa Child Safes egen hotline (numret
till den är dessutom tryckt på hans
skjorta) när han ser något som inte
känns bra.

VISSTE DU ATT...
• Runt 80% av barnen som bor på barnhem har
minst en förälder i livet?
• Barn som växer upp på barnhem har en ökad risk
att utsättas för våld och sexuella övergrepp?
• Antalet barnhem har ökat kraftigt i flera länder
de senaste åren, fastän FN rekommenderar att
institutionsvård av barn ska vara den absolut sista
utvägen? I Kambodja finns det idag 250% mer
barnhem än för 10 år sedan, samtidigt som fattigdomen i landet har gått ner.

I Siem Reap med omnejd finns det närmare 4 000 Child Safe-volontärer. Ofta
handlar det om gatuförsäljare, tuktukeller taxichaufförer, dvs människor som
rör sig mycket i gatumiljön och ofta
möter barn i utsatthet. Volontärer som
Thy är Child Safe Movements ryggrad
eller rättare sagt dess ögon, öron och
hjärta.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

• Att ökningen av antalet barnhem i princip helt
drivs av pengar från västvärlden och att det finns
en dokumenterad koppling till resande och turism?
Oftast finns det flest barnhem i turisttäta områden.
Vill du lära dig mer om barnhemsturism?
Titta på filmen ”Turisterna och barnen” (på svenska)
på www.urskola.se. Denna dokumentär innehåller
bl. a. intervjuer med Childhoods programchef
Britta Holmberg och anställda på APLE.
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LUCINDA
vardagshjälte i kåkstaden

Eldsjälar som arbetar
direkt med barn och familjer
i utsatthet kan förändra deras liv.
Under 2017 hjälpte vi
12 ännu inte etablerade
organisationer att växa.

En sann hjälte: Eldsjälen Lucinda i Lavender Hill, en av
Kapstadens mest våldsamma kåkstäder. Foto: Childhood

L

avender Hill är, det vackra
namnet till trots, en av de
mest våldsamma kåkstäderna i
Kapstaden. Och mitt i Lavender
Hill bor Lucinda. I över 10 år har hon
arbetat med att hjälpa våldsutsatta
kvinnor och barn i grannskapet. Tidigare
hade Lucinda all sin verksamhet, bl.a.
ett skyddat boende för misshandlade
kvinnor, i sitt hem. Där organiserade hon
även fritidsverksamhet för barn för att
hålla dem borta från gatan. I hennes hus
fick de lära sig om sina rättigheter, bra
och dåliga hemligheter och vad vuxna får
och inte får göra mot barn. Lucinda drev
allt med hjälp från vänner och bekanta
och tog inte ut någon egen lön. Med stöd
från Childhood har hon sedan drygt två
år en lokal för verksamheten, kan ta ut
lön varje månad och har anställt personal.

Under 2017 drabbades Kapstaden och
framförallt Cape Flats där Lavender
Hill ligger av en våg av brutala barna-
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mord och kidnappningar. Lucindas
organisation, Philisa Abafazi Bethu, var
med och arrangerade de sökinsatser som
följde efter barnens försvinnanden där
upp till 1 000 personer hjälpte till. Under
dessa uppdagades också att många av
husen i området används till ”hangouts”
dit unga tjejer kidnappats av medlemmar
i Lavender Hills kriminella gäng för att
drogas och våldtas. En del av dem hade
tagits av gängbossarna till lyxhotell i
Kapstaden, drogats och utnyttjats även
där. Flickornas föräldrar hade anmält
brotten till myndigheterna utan att få
hjälp.
Under och efter dessa tragiska
händelser har Lucinda har haft en
central roll i att stötta familjerna i

området och förhindra upplopp. Teamet
med äldre kvinnliga voluntärer som
samlades för att söka efter barnen har
hon gjort permanent och uppkallat efter
Rene, den första flickan de letade efter
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och som efter nästan två veckor hittades
mördad och våldtagen bakom grannens
hus. Rene Roman Search and Rescue
Team följer nu ensamma barn hem efter
mörkrets inbrott och nattvandrar – allt
för att förhindra att fler barn rövas bort
och våldtas.
Lucinda och Philisa Abafazi Bethu driver
just nu även påverkansarbete för att
införa krav på att skolskjutschaufförer
ska behöva visa utdrag ur sexualbrottsregistret vid anställning. Anledningen
till detta är ett fall med en chaufför som
groomat ett barn och våldtagit henne
under en längre period.
Var Lucinda får all sin kraft ifrån vet
vi inte, men det är fantastiskt att det
finns eldsjälar som hon. Hon är en
sann hjälte och inspirationskälla
som bor mitt ibland det som händer
och har ingen avsikt att lämna.
Hon behövs.

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION

Vårt fokus framåt

I

februari deltog Childhood i
”Solutions Summit to End
Violence Against Children”,

det första globala toppmötet
någonsin som specifikt handlade
om att förebygga våld mot barn.
En pojke från Tanzania som också
deltog var den som tydligast
beskrev hur livsavgörande frågan
är: ”Att leva i våld är inte att
leva”. Barndelegationer, representanter för regeringar, civilsamhället och näringslivet, inklusive
flera av våra företagspartners, var
på plats i Stockholm. Childhoods
grundare Drottning Silvia höll
öppningstalet.
Drottningen betonade att våld
mot barn går att förebygga. Men
ska vi lyckas, måste vi erkänna
att det kan vara svårt och att det
kräver att vi själva är beredda att
förändras. Ett av de stora problemen är att vi sett våld mot barn
som något oundvikligt, något
som bara händer. Men faktum
är att våld mot barn fortsätter för att vi låter det hända.

Drottningen betonade att vi idag
vet tillräckligt mycket om våldets
utbredning och konsekvenser och
vad vi faktiskt kan göra åt det.
Vi kan således inte längre
säga att vi inte visste.
Det finns mycket konkret vi
kan göra redan idag utan att
det kräver nya resurser. Det

första är att bryta tystnaden kring
våld och övergrepp. Det andra
är att alla sektorer i samhället
tar sitt ansvar – så länge vi ser
våld mot barn som en fråga som
välgörenhetsorganisationer eller
socialtjänsten ska lösa, kommer
vi aldrig att nå en hållbar förändring. Och det tredje, förstås, är att
lyssna på barnens egna erfarenheter och idéer.
Solution Summit utgick från
FN:s hållbarhetsmål 16:2 där
världens länder har förbundit

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

sig till att eliminera övergrepp,

för våld och övergrepp och att vi
måste göra allt i vår makt för att
förhindra det. Hållbarhetsmålen
lyfter också tydligt den privata
sektorns ansvar och potential för
att bidra till lösningarna.

utnyttjande, människohandel
och alla former av våld eller
tortyr mot barn till år 2030.

Det är ett ambitiöst mål, men
tonen på mötet var hoppfull
och optimistisk. För Childhood
är mål 16.2 en helt avgörande
milstolpe: För första gången
har världens länder enats om att
det är helt oacceptabelt att barn
fortsätter att växa upp i rädsla

Tack för att du är med oss
i detta arbete. Ditt stöd gör
skillnad!

Med ett så starkt globalt mandat
och en mängd konkreta exempel
på lösningar, är vi stärkta i vårt
uppdrag att förebygga våld och
sexuella övergrepp mot barn.
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Childhood
i siffror 2017
Childhood arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.
Vi ger stöd till lokala organisationer som utvecklar nya innovativa metoder som
hjälper utsatta barn och familjer. Vi arbetar också aktivt för att stärka kvalitén
och sprida beprövade modeller som når barn och familjer som tidigare inte fått
det stöd de behöver. Med relativt små investeringar kopplat med nära dialog och
stöd kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa
och bli hållbara. Childhood får inget statligt stöd utan finansierar arbetet genom frivilliga
gåvor från privatpersoner och företag. Så här ser resultaten ut:
Var kommer pengarna ifrån?
(I miljoner USD)

Ukraina
4%
Moldavien
Polen 4%
6%
Nepal
6%

Childhood
USA
1,2
Childhood
Brasilien
1,2
Childhood
Tyskland
0,9

Var kommer pengarna
till nytta?

Brasilien
19%
Sydafrika
10%

Kambodja
9%

Childhood
Sverige
4,8

USA
9%

Sverige
14%
Tyskland
11%

Andra
länder
8%

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:
Familjen Jane och Dan Olsson
Familjen Sven Philip-Sörensen
Heimbold Foundation
Oriflame – af Jochnick Foundation
SAP AG
Skandia
Telia Company

ABB
Axel Johnson Gruppen
Charles B. Wang Foundation
Curtis L. Carlson Family Foundation
Daimler Corporation Fund
Familjen Barbro E. Heinz
Familjen Jan H. Stenbeck
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Childhood ger stöd till projekt som arbetar för att ge barn
en trygg och kärleksfull barndom fri från våld och sexuella övergrepp.
Här är exempel på vad arbetet resulterat i under 2017:

32 000

103

Childhood-armband
såldes i Sverige, en ökning med 37% från
året innan.

projekt fick stöd
av Childhood under 2017.

140

80%

I Thailand och Kambodja har
140 gatuförsäljare, tuk-tuk chaufförer
och andra som rör sig mycket i gatumiljön - och således ofta möter barn i
utsatthet - utbildats till Child Safe Agents. Dessa
volontärer lär sig att känna igen situationer som kan
vara farliga för barn, vad man ska göra för att skydda
dem och se till att de får hjälp vid behov.

av de barn som vår
partner Voice of Children i Nepal
har arbetat med under året har
kunnat återintegreras med sina
familjer efter att ha bott på gatan.

20

övergivna spädbarn har
kunnat återförenas med sina familjer tack vare en socialarbetarenhet
på ett barnsjukhus i Kambodja som
etablerats med Childhoods stöd.

23

pappagrupper på olika platser
i Polen har etablerats utifrån en modell
som är finansierad av Childhood.

8 300

100

barn i Ryssland
har fått hjälp genom det första
chattstödet för utsatta barn som
med Childhoods hjälp etablerats där.

romska barn i Ukraina har fått stöd
i sin skolgång och därmed bättre
möjlighet till fullföljd utbildning och
social inkludering.

1 miljon

1 000

Närmare
personer har sett filmen om Resekurage i Childhoods sociala kanaler.

Mer än
exemplar
har sålts av boken Vilda säger NEJ!
vars nytryck Childhood finansierat.

Stort tack till alla som bidragit till
Childhoods verksamhet under 2017!
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Året som gått...
JANUARI

JULI

FEBRUARI

AUGUSTI

MARS

SEPTEMBER

APRIL

OKTOBER

MAJ

NOVEMBER

JUNI

DECEMBER

Childhood organiserar ett seminarium för alla svenska
partners som arbetar med flyktingbarn.

Childhood är på plats i Almedalen. Vi anordnar bland
annat en paneldebatt där vi diskuterar hur skam bidrar
till att sexuella övergrepp mot barn fortgår.

På Safer Internet Day den 6 februari skriver Childhood
tillsammans med Telia och Netclean en debattartikel i
Svenska Dagbladet om hur företag kan bekämpa
spridning av övergreppsmaterial på barn på nätet.

Childhood-armbandet fyller 10 år! Armbandet har
under årens lopp sålts i närmare 185 000 exemplar
och genererat 18,5 miljoner kronor till vårt arbete.

Childhoods programchef Britta Holmberg reser med
Polisen, Nationella samordnaren mot människohandel
och sexuell exploatering av barn och Ecpat till Kambodja.
Fokus på studieresan var fenomenet barnhemsturism.

I mitten av september anordnas Topploppet i Stockholm,
med Childhood som officiell Charity Partner.

Brasiliens parlament godkänner en ny lag som stärker
skyddet för barn som blivit utsatta för övergrepp och
exploatering. En milstolpe för barns rättigheter i Brasilien
och för Childhood Brasil, som kämpat i många år för att
lagen ska bli verklighet.

Tillsammans med den svenska representationen i FN
arrangerar Childhood USA ett hög nivå-möte i FN,
”Achieving the Sustainable Development Goals for
Children: Collective Actions and Innovative Solutions”.

Vi firar Childhood-dagen på Gröna Lund i Stockholm.
Sedan 2003 har detta årliga event genererat 9,5 miljoner
kronor till Childhood.

På den europeiska dagen för att skydda barn mot sexuell
exploatering och sexuella övergrepp, den 18 november,
lanserar Childhood en kampanj med syfte att bryta
tystnaden kring övergrepp mot barn.

Tillsammans med Erikshjälpen lanserar vi
barnhemskollen.se, en sajt som ska sprida kunskap om
hur barn påverkas av att växa upp på barnhem och vad
det finns för alternativ.
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På Musikhjälpen i Umeå sitter Childhoods generalsekreterare
Paula Guillet de Monthoux i ”buren” och diskuterar fenomenet barnhemsturism. Vi informerar även om initiativet
Resekurage tillsammans med Länsstyrelsen och Polisen.
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