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Juridisk form: Stiftelse 

Vad vill er organisation uppnå? 

Childhood arbetar för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Olika typer av 

våld och sexuella övergrepp är nära sammankopplade. Barn som utsatts för eller bevittnat 

våld löper ökad risk att utsättas igen. Men vi på Childhood vet att detta inte är oundvikligt – 

det går att förebygga och mildra konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn. Childhood 

arbetar på flera nivåer för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn; genom direkt 

stöd till utsatta barn och familjer, metod- och kapacitetsutveckling, spridning av kunskap och 

erfarenheter samt upplysnings- och påverkansarbete.    

Childhood arbetar framförallt med de grupper som löper störst risk att utsättas för våld och 
sexuella övergrepp. Till dem hör barn som lever på gatan, barn som redan utsatts för våld 
och övergrepp, barn som inte kan bo med sina föräldrar eller som lever i en familj där 
föräldrarna inte orkar vara det som barnen mest behöver – trygga vuxna. 

Under perioden 2017-2019 fokuserar Childhood på fyra tematiska områden.  

o Barns rätt till en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna 
Det kan inkludera hembesöksprogram eller föräldragrupper för nyblivna föräldrar, 
föräldrautbildningar, stöd till familjer med missbruksproblematik eller andra sociala 
problem, utveckla och sprida lösningar som gör att barn som inte kan bo kvar i sina 
familjer får bo i en annan trygg familj istället för på barnhem.  
 

o Barns trygghet på nätet  
Vi arbetar både med att utnyttja nätets fantastiska möjligheter att nå ut till barn som 

annars inte skulle kunna få hjälp och stöd, att stärka barns egna strategier för att hålla 

sig trygga på nätet, men också med tekniska lösningar för att förhindra spridningen av 

eller snabbare identifiera övergreppsbilder på nätet.  

o Barns trygghet i samband med resande och turism 
Det inkluderar att öka kunskapen och engagemanget hos reseindustrin och bland 

vanliga resenärer så att man tidigt upptäcker och rapporterar misstänkt utnyttjande 

av barn; att ge barn och familjer som lever i extrem fattigdom andra alternativ än att 

låta barn tigga eller utnyttjas sexuellt mot ersättning samt att motverka agerande 

bland resenärer som omedvetet ökar barns utsatthet.   

o Stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp.  
Det handlar både om att ge barn tillgång till trygga platser och relationer som gör att 

de vågar berätta om övergrepp; att utbilda vuxna så att barn som utsatts kan 

identifieras tidigt och få rätt hjälp på ett sätt som är anpassat till dem och även om att 
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stärka barn och deras nätverk så att konsekvenserna av våld och övergrepp minskas 

och inte går vidare till nästa generation.  

 
I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? 

Childhood Sverige, en av fyra Childhood stiftelser med huvudsätet i Stockholm. Childhood 

Sverige ansvarar för det internationella programarbetet vilket idag omfattar 12 länder 

(Kambodja, Lettland, Litauen, Moldavien, Nepal, Polen, Ryssland, Sverige, Sydafrika, Thailand, 

Ukraina och Vitryssland). I Tyskland, USA och Brasilien finns Childhood-stiftelser som arbetar 

nationellt.  

Den finansiellt största delen av programverksamheten drivs av projektpartners som utför det 

direkta arbetet med utsatta barn och familjer. Dessa samarbetspartners är alltid lokalt 

registrerade och förankrade organisationer som har möjlighet att långsiktigt och 

kostnadseffektivt arbeta för förändring på lokal och nationell nivå. Childhood stödjer 

projektpartners finansiellt men också genom strategiskt stöd, kapacitetsutveckling och 

nätverksmöjligheter. Childhoods programhandläggare arbetar i nära samarbete med våra 

lokala partners och besöker personligen projekten en till två gånger per år. Under en period 

på upp till sex år får utvalda projekt finansiellt stöd, kopplat med coachning och 

kapacitetsutveckling inom områden som organisationsutveckling, finansiell uppföljning, 

strategisk planering, resultatuppföljning samt ämneskompetens.  

Childhood arbetar också direkt och i samarbete med partners för att sprida kunskap och 

medvetenhet om frågor som rör våld och övergrepp mot barn. Detta informations- och 

påverkansarbete grundar sig på erfarenheter som gjorts genom projektverksamheten. 

Exempel på sådant arbete är informationskampanjer, seminarier, debattartiklar, medverkan i 

relevanta nätverk och kommunikation genom Childhoods egna kanaler.  

Childhood har medverkat till att initiera och etablera ett internationellt nätverk med privata 

stiftelser som delar Childhoods värdegrund och arbetar för att förebygga våld mot barn och 

för barns rätt att växa upp i en trygg familjemiljö. Genom samordning, ömsesidigt lärande och 

gemensamma initiativ tillsammans med andra stiftelser, kan Childhood få än större genomslag 

för sitt arbete.  

Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? 

Childhood stödjer lokala initiativ som utvecklar nya metoder och innovativa lösningar för att 

förebygga våld och övergrepp samt små gräsrotsorganisationer som finns nära barn och 

familjer i utsatthet. VI arbetar aktivt för att stärka kvalitén på lokalt anpassade och förankrade 

verksamheter samt för att sprida goda modeller och metoder som når barn och familjer som 

tidigare inte fått det stöd de behöver.  

Som privat och flexibel stiftelse med nära kontakt med våra projektpartners har Childhood 

den fördelen att vi kan fatta snabba beslut och våga investera i nya innovativa metoder, 
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modeller och angreppssätt för att förebygga våld och övergrepp samt i små, ännu inte 

etablerade organisationer. Med relativt små investeringar kopplat med nära dialog och stöd 

kan Childhood agera inkubator och hjälpa nya idéer och organisationer att växa och bli 

hållbara.  

Childhoods arbete är framförallt inriktat på de allra mest utsatta barnen och familjerna; barn 

som redan blivit utsatta för våld och övergrepp i någon form och som därför löper högre risk 

att drabbas igen, familjer som lever i utsatta situationer samt barn som inte har trygga, 

närvarande vuxna. 

En övergripande skyddsfaktor mot våld och övergrepp är en nära, trygg och varaktig relation 

med minst en vuxen. Childhood arbetar därför genom sina partnerorganisationer för att så 

många barn som möjligt ska få tillgång till en sådan trygg relation under sin uppväxt. Arbetet 

med familjer i riskzonen handlar till stor del om att ge föräldrar och andra anhöriga möjlighet 

att bygga en trygg och nära relation med sina barn. För barn och familjer i utsatthet är tillgång 

till utbildning, barnomsorg, utvecklande fritidsverksamheter och en försörjning viktiga 

förebyggande insatser 

En annan övergripande strategi är att bidra till att barn i utsatta miljöer ska känna till sina 

rättigheter och ha någon att vända sig till om något hänt. Utbildning av professionella som 

möter barn så att de snabbt kan identifiera barn som far illa och ge dem korrekt stöd är också 

ett sätt att arbeta mot fortsatt våld och övergrepp. Upplysnings-och påverkansarbetet handlar 

till stor del om att öka engagemang och förståelse för att våld och sexuella övergrepp mot 

barn kan förebyggas men också att informera om hur var och en kan agera för att undvika att 

utsätta barn för risker och för att stärka barn i ens egen närhet.  

 

Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå era mål? 

Childhoods medarbetare har en gedigen kompetens i frågor som gäller förebyggande av våld 

och övergrepp och stöd till särskilt sårbara grupper samt internationell utveckling. 

Organisationen har lång erfarenhet av att identifiera, bedöma och följa upp projekt inom 

dessa områden samt att stärka kapaciteten hos våra samarbetspartners.  Till hjälp har vi en 

Advisory Board bestående av sju personer med expertis inom barns rättigheter, 

evidensbaserade metoder i socialt arbete med barn och familj, sexuella övergrepp mot barn, 

människohandelsfrågor, primärprevention samt regionskunskap. Advisory Board läser och 

kommenterar alla nya ansökningar vilket säkerställer en extern kvalitetssäkring av alla projekt.  

Advisory Board ger också råd angående Childhoods fortsatta dialog och stöd till utvalda 

projekt.  

Childhoods styrelse och företagspartners bidrar med finansiella resurser, nätverk och 

kompetens som kan säkerställa Childhoods långsiktiga engagemang i våra programländer och 

inom våra tematiska fokusområden. Childhood strävar efter långsiktiga partnerskap med 
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företag som genom att tydligt ta ställning i de frågor Childhood arbetar med också bidrar till 

att öka kunskapen om hur våld och övergrepp mot barn kan förebyggas.  

Genom engagemanget i Elevate Children Funders Group, ett nätverk för privata stiftelser, har 

Childhood tillgång till löpande kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra stiftelser som 

arbetar med liknande frågor samt till relevanta nätverk och processer på global nivå.  

Childhoods aktiva engagemang i relevanta nätverk på nationell och global nivå bidrar både till 

att Childhood lättare kan identifiera inom vilka områden det finns utvecklingsbehov och därför 

investera i mer strategiska insatser. Genom nätverken kan Childhood också dela med sig 

kunskaper och erfarenheter som gjorts inom de enskilda projekten så att de kan nå större 

spridning.  

 

Hur vet ni om er organisation gör framsteg? 

Childhood har under perioden 2017-2018 arbetat utifrån följande huvudsakliga mål för 

programarbetet:  

- Stärkt evidens och kunskap om hur våld och sexuella övergrepp mot barn kan 
förebyggas samt  

- Ökad kunskap och engagemanget för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot 
barn.  
 

Några viktiga delmål för detta är:  

- Att sprida och skala upp effektiva föräldrastödsmodeller 
- Att möjliggöra innovation och utveckling på området barns trygghet på nätet  
- Aktivera ett närmare samarbete med reseindustrin för att skydda barn inom resande 

och turism samt 
- Att utveckla och skala upp modeller där barn som utsatts för övergrepp kan få 

barnvänligt, specialiserat stöd.  
 

Childhood har under året arbetat på att ta fram tydligare indikatorer för att systematiskt 

kunna följa upp effekten av vårt arbete; både när det gäller Childhoods bidrag till innovativa 

lösningar och att stärka evidens och kunskap om vad som fungerar för att förebygga våld och 

övergrepp; hur de projekt/organisationer vi stödjer utvecklats som följd av vårt arbete samt 

hur livet för de barn och föräldrar våra projekt arbetar med har förändrats. Detta arbete pågår 

fortfarande och kommer att slutföras under kommande år.  

På organisationsnivå mäts resultat i att de organisationer vi stödjer växer, blir mer strategiska, 

finansiellt hållbara, har en stark intern ledning och uppföljning samt att deras arbete når fler 

barn, bidrar till långsiktiga förändringar samt evidens och kunskap inom sitt område. Vi följer 

också upp i hur hög grad projekten bidrar till systemförändring t.ex. genom synliggörande av 

riskgrupper som tidigare inte fått stöd, utveckling och spridning av nya metoder, förbättrade 

lagar och policys etc.  
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Återkommande indikatorer på individnivå som våra projektpartners redovisar är bland annat  

antal barn som återintegreras i familj efter att ha bott på gatan, barn som blivit utsatta för 

övergrepp och som får professionellt stöd och behandling eller antal föräldrar som genomgått 

föräldrautbildning och kan knyta an till sina barn på ett bättre sätt.  

Childhood anser inte att antalet barn som fått hjälp är en relevant indikator för att mäta om 

vårt stöd gör skillnad. Ett skäl till det är att vissa insatser når väldigt många barn under en kort 

period (exempelvis workshops i skolor där tusentals barn får viktig information relaterat till 

våld och övergrepp men där varje barn deltar vid ett eller ett par tillfällen). Andra insatser är 

däremot väldigt arbetsintensiva och når få barn, men de som har allra svårast problematik 

(det kan gälla arbete med svårt traumatiserade barn och familjer som får kvalificerad hjälp 

och stöd inom många livsområden under en längre tid). När det gäller pilotverksamheter och 

metodutveckling kan antalet barn som nås under en initial period vara väldigt få men projektet 

kan ha stor betydelse för många barn i ett längre perspektiv. Det är därför inte relevant att 

använda antal barn eller familjer som fått hjälp som ett nyckeltal.  

Vad har ni åstadkommit så här långt? 

Barns rätt till en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna 

Knappt hälften av Childhoods projektstöd går till att stärka familjer som har det svårt och 

därigenom minska risken för våld och övergrepp. 

Under 2017-2018 har fler barn fått möjlighet till en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna 

bland annat genom följande insatser:  

Effektiva föräldrastödsprogram har utvecklats och spridits i Ukraina och Sydafrika.  

- Till följd av ett av Childhoods projekt i Ukraina har en ny lag antagits vilket gjort det 
möjligt att placera omhändertagna barn i jourfamiljer istället för barnhem under 
barnavårdnadsutredningar. Statlig finansiering av 400 nya jourfosterfamiljer har också 
godkänts av regeringen och 650 tjänstemän har utbildats i hur modellen ska tillämpas.  
 

- Projektet Dialogforum, som syftar till att genom dialog och ökad kunskap identifiera 
förutsättningar och hinder för att sprida effektiva program för våldsprevention i hela 
Sydafrika har bland annat resulterat i att förebyggande arbete mot våld för första 
gången har en separat post tilldelad i regeringens budget. Projektet har också lyfts 
fram som ett framgångsexempel av Globala Partnerskapet mot våld mot barn.  En 
sidoeffekt är etableringen av ett nätverk för organisationer som genomför 
föräldrastödsprogram, vilket ökar den långsiktiga kompetensen inom området och 
säkerställer finansiering från lokala myndigheter.  
 

- Childhoods partner i Empowering Children i Polen har som ett resultat av ett flerårigt 
projekt för att ge stöd till pappor i socialt utsatta situationer nu etablerats som en 
ledande aktör för att stärka pappors roll för att motverka våld mot barn. De pappor 
som gått deras program rapporterar att de nu har en bättre relation till barnen, 
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förbättrad förmåga att hantera stress och ett vara starkare skydd för barnen. 85% av 
de pappor som deltagit I föräldraprogrammen menar att det lett till att de blivit 
betydligt tryggare föräldrar.   
 

- En fritidsverksamhet och stöd till barn vars föräldrar emigrerat för att arbeta i Europa 
har kunnat starta i Moldavien. På landsbygden i Moldavien finns en stor grupp barn 
som lämnats ensamma utan sina föräldrar och därför löper extra hög risk att utsättas 
för våld och exploatering.  
 

- I Sverige har ett projekt för att tidigt identifiera tidiga psykosociala riskfaktorer i 
barnets hemmiljö och ge relevant stöd och hjälp till familjen lanserats i samarbete med 
Landstinget i Dalarna och Uppsala Universitet. Genom projektet Barnsäkert får 
nyblivna föräldrar systematiskt svara på frågor om riskfaktorer för barnen. BVC 
sköterskor har fått utbildning i hur familjer med identifierade risker kan få fortsatt stöd 
och hjälp så att problemen kan åtgärdas innan barnen drabbas. Hittills har 4 500 
familjer deltagit i projektet som lett till att riskfaktorer mycket tidigare kunnat 
upptäckas och åtgärdas. Projektet fortsätter och utvärderas i jämförelse med en 
kontrollgrupp.  
 

- I Thailand har Childhoods arbete lett till att fattiga och socialt utsatta familjer fått 
alternativa möjligheter så de inte tvingas lämna bort sina barn till barnhem eller låta 
dem tigga på gatan. I ett område där den enda hjälp till familjer som tidigare fanns var 
barnhem, har nu Childhood möjliggjort öppningen av ett Familjecenter som både ger 
stöd till familjer som har det svårt och även har kompetens att utreda och agera om 
ett barn utsatts för våld, något som tidigare inte fanns i området.  
 

- I Bangkok har ett projekt lanserat ett systematiskt familjestärkande program för 
familjer boende i slummen. Av de familjer som fått stöd rapporterar 83% att 
relationerna inom familjen betydligt förbättrats (jämfört med 57% i en kontrollgrupp) 
och 83% av familjerna känner sig säkra på att familjen kommer att hålla ihop (50% i 
kontrollgruppen) 
 

- I Kambodja har tre av Childhoods projekt särskilt fokuserat på att stärka kunskapen 
och kompetensen kring den särskilda utsattheten hos barn med funktionsvariationer. 
Resultaten är bland annat minskad risk för att barn ska lämnas bort till barnhem 
eftersom familjerna nu får tillgång till stöd och information via Childhoods projekt. Ett 
konkret resultat är att Kambodjas första förskola för barn med funktionsvariationer 
har startat med Childhoods stöd.  

 

Barns trygghet på nätet  

Ca 10% av Childhoods projektstöd går till teknik- och metodutveckling inom området barns 

trygghet på nätet. En större del av Childhoods övriga programarbete; dvs 

kunskapsinhämtning, nätverkande för att identifiera relevanta samarbetspartners och 

områden som behöver utvecklas, har ägnats åt detta område.  Några exempel på resultat från 

området:  
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- I syfte att stärka barns motståndskraft på nätet och öka kunskapen om grooming, dvs 
kontakt med barn i sexuellt syfte har Childhood bidragit till utvecklingen av ett 
interaktivt brädspel för barn i lågstadieåldern. Genom spelet som är en klassisk 
”skattjakt” får de möjlighet att uppleva hur det känns och hur de reagerar på vanliga 
groomingtekniker som smicker, tjat, hot osv. Spelhändelserna skapar ett 
diskussionsunderlag för uppföljande samtal med lärare som ska öka medvetenheten 
om risker på nätet. Spelunderlaget baserar sig på autentiska chatt-loggar från nätet 
där barn kontaktats i sexuellt syfte, vilket är unikt. Spelet inkluderar en 
lärarhandledning för en efterföljande diskussion om vad som hände och vad man kan 
göra om det händer i verkliga livet. 
 

- Tillsammans med Telia Company har Childhood utvecklat och genomfört en 
undersökning och workshops bland 12-åriga barn i sju nordiska och baltiska länder. 
Syftet var att ge barn en plattform för att formulera och sprida sina erfarenheter från 
ett liv på nätet till yngre barn. Råden samlades in i form av animerade filmer som 
skapades under workshops i skolor. Mer än 770 barn deltog och producerade totalt 
200 animerade filmer på fem huvudteman - vänskap, sanning på nätet, skolarbete, 
välmående och familj. Rapporten visar att barn har en väldigt positiv syn på internet 
och möjligheterna som nätet erbjuder, särskilt när det gäller vänskap. Barnens 
huvudsakliga råd till yngre barn är att använda internet för att skapa nya sociala 
kontakter, att inkludera andra och att vara schysst online. 
 

- Childhood finansierar ett unikt forskningsprojekt som testar om KBT-behandling med 

stöd av en psykoterapeut via internet är en effektiv behandlingsmodell för personer 

som tittar på dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Projektet leds av Anova på 

Karolinska Institutet, Sverige.  Under projektet samlas också erfarenheter och kunskap 

om målgruppen som kan vara till hjälp för att fortsätta hitta effektiva sätt att förebygga 

sexuella övergrepp mot barn.  

 

Barns trygghet i samband med resande och turism 

Ca 10% av Childhoods projektstöd går till projekt som specifikt syftar till att minska riskerna 

för sexuella övergrepp mot barn inom resande och turism. Childhoods övriga programarbet, 

dvs kunskapsinhämtning, nätverkande för att identifiera relevanta samarbetspartners och 

områden som behöver utvecklas samt spridning av kunskap och erfarenheter, har prioriterats 

under detta år.  

- Ett samarbete med Aple Kambodja, som bland annat arbetar med att spana på och 
skaffa bevis mot utländska förövare som utnyttjar barn i Kambodja inleddes sommaren 
2017. Aples spaningsinsatser har lett till att 90 sexuellt exploaterade barn kunnat 
räddas bara under 2017-2018. Med Childhoods stöd har Aple också kunnat stärka sitt 
och myndigheternas arbete för att säkerställa att barn, som utsatts för övergrepp, 
förhörs på ett barnvänligt sätt som inte är traumatiserande eller skrämmande samt att 
barnens röster kommer fram under hela rättsprocessen. Projektet har också bidragit 
med psykosocialt och juridiskt stöd under rättsprocessen till närmare 200 barn och 
familjer.  
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- Childhood har under 2018 intensifierat arbetet med att öka medvetenheten om att 

anmäla misstankar om sexuell exploatering av barn i samband med resor. I samarbete 
med Ecpat Sverige, Polisen samt nationella metodstödsteamet mot människohandel, 
har Childhood spridit kampanjen Resekurage som hittills nått 2,5 miljoner svenskar. Av 
de som tagit del av kampanjen uppger mer än hälften att de nu vet hur de ska 
rapportera misstänkta övergrepp. I samarbete med nätverket Schyst Resande har en 
rapport om sexuell exploatering i samband med resande och turism lanserats under 
året.  

 

Stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp 

Childhood har också bidragit till utveckling av nya modeller för att ge effektivt och barnvänligt 

stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp samt till att nå grupper som tidigare inte fått 

hjälp. Drygt en tredjedel av våra insatser under året har gått till detta tema som bland annat 

bidragit till följande konkreta resultat:  

- Polens två första Barnahus har invigts. Det innebär att barn som utsatts för våld och 
övergrepp kan få hjälp på ett ställe som är barnanpassat och har personal som har 
utbildning i barns utveckling och behov. På ett Barnahus samlas alla myndigheter som 
behöver kopplas in när ett barn utsätts för brott; polis, åklagare, socialtjänst, sjukvård 
och barn- och ungdomspsykiatri. Insatserna samordnas med barnens bästa i åtanke. 
Modellen har redan spridits till ytterligare två städer med annan finansiering.  Hittills 
har 322 barn och 336 familjer fått stöd och 200 professionella har utbildats.  
 

- En handbook för hur jurister ska hantera ärenden av våld mot barn inom familjen som 
togs fram i ett Childhoodprojekt, har nu utvecklats till nationell policy och riktlinjer 
antagna av Kinas National People´s Congress.  
 

- I ett nytt projekt som riktar in sig till kvinnor med barn som arbetar i sexindustrin samt 
barn och ungdomar till missbrukande föräldrar i Kambodja har Childhood bidragit till 
att öppna Kambodjas första behandlingshem för alkohol- och narkotikamissbrukare. 
Genom projektet har 37 kvinnor inom nöjesindustrin och deras barn fått individuellt 
stöd och hjälp. 132 missbrukande ungdomar och föräldrar har fått råd och information 
om drogers skadeverkningar.  
 

- Organisationen Waves for Change i Sydafrika har med stor framgång använt 
surflektioner som ett sätt att engagera och motivera ungdomar som befinner sig i 
högrisksituationer. Programmet omfattar idag 800 ungdomar per vecka och har 
resulterat i förbättrad psykisk hälsa.   Med stöd från Childhood har de etablerat ett 
nätverk för organisationer som använder ”action-sport” för att engagera 
högriskungdomar. Waves for Change engagerade över 50 organisationer och tre 
universitet världen över och identifierade nyckelkomponenter som krävs för att 
projekten ska stärka ungdomarnas mentala hälsa. Därefter utvecklades en online 
resurs med goda exempel på allt från scheman, ledarutbildningar, verktyg för 
utvärdering och hur man når ut till ungdomarna. Dessa toolkits finns tillgängliga utan 
kostnad för alla organisationer som arbetar med action-sport för att motivera 
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högriskungdomar. De har dessutom med stöd från Childhood etablerat International 
Surf Therapy Organisation som nu har mer än 30 medlemsorganisationer och 
tillsammans utvecklar verktyg för att stärka och utvärdera insatserna. Båda dessa 
nätverk har nu blivit självständiga och hållbara organisationer.  
 

- En av de eldsjälar som Childhood gett stöd inom detta område är First Step, som var 
den första organisationen i Kambodja som började prata om att pojkar kan bli utsatta 
för sexuella övergrepp, något som då var i princip okänt. I samarbete med Childhood 
har First Step etablerat sin verksamhet specialiserad på stöd till pojkar som blivit 
utsatta för sexuella övergrepp samt till barn som begått övergrepp på andra barn i 
Siem Rep, en stad där sexuella övergrepp på barn är ett stort på problem, men som 
när projektet startade 2014 helt saknade behandling för sexuellt utnyttjade barn. First 
Step har i samarbete med flera av Childhoods andra partners i området byggt upp ett 
välfungerande nätverk för tidig upptäckt, terapi och behandling för barnen, 
psykosocialt stöd till familjerna och fosterfamiljer för barn som inte längre kan bo kvar 
med sina familjer. Under året har 64 barn som utsatts för sexuella övergrepp och 40 
barn med sexuellt skadligt beteende fått hjälp. Dessutom har 775 barn och 455 vuxna 
nåtts av förebyggande information.   
 

- I Ukraina har två HBTQ-organisationer genom Childhoods stöd fått möjligheten att 
arbeta med HBTQ-ungdomar i frågor som rör våld och sexuella övergrepp. För att öka 
stödet till denna väldigt utsatta grupp har organisationerna börjat arbeta med 
skolpsykologer och socialarbetare för att säkerställa att de kan erbjuda tryggt och icke-
diskriminerande stöd åt HBTQ-ungdomar. 
 

- För att stärka kompetensen och medvetenheten om hur man identifierar och hjälper 
barn som utsatts för traumatiska händelser har boken ”Traumatisering hos barn: en 
handbok” tagits fram och lanserats i Sverige med stöd från Childhood. Boken är ett 
långsiktigt bidrag för att stärka traumakompetensen hos vuxna som möter 
traumatiserade barn i sitt yrke.  
 

- Ett projekt i Kambodja, som ger stöd till barn och familjer där en familjemedlem 
(barnet eller en förälder) sitter i fängelse, har lett till väsentligt minskad återfallsrisk 
samt att färre familjer splittras permanent. Projektet ger familjerna möjlighet att hålla 
kontakten och att försörja sig och hemmaboende barn. Dessutom har ungdomar i 
fängelse fått information om sina rättigheter, grundläggande utbildning och 
yrkesutbildning. När projektet startade återföll 60% av ungdomarna i brott efter att de 
släppts. I år har endast 2% begått nya brott 6 månader efter avtjänat straff.  

 

Totalt beviljades 53 nya projektstöd under 2017-2018 inklusive 2 särskilda stöd till kapacitets-

utveckling och 6 så kallade guldkantsprojekt som specifikt syftar till att erbjuda barnen i 

verksamheterna glädje och lek. Drygt 70% av projekten utvecklar och etablerar nya modeller 

och metoder samt bidrar till att stärka kunskap och evidens. Övriga projekt är stöd till små, 

oetablerade organisationer som inte haft någon större, etablerad finansiär tidigare, så kallade 

eldsjälsprojekt, samt stöd till att stärka, sprida och vidareutveckla redan etablerade metoder 

som därmed kan nå fler barn och familjer. 


