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Vad vill vår 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 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. 
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Under perioden 2017-2019 har Childhood  
fokuserat på fyra tematiska områden: 
 

 

 

 

o Barns rätt till en uppväxt med trygga och kärleksfulla vuxna 
Det kan inkludera hembesöksprogram, föräldragrupper för nyblivna föräldrar eller att 
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 eller stöd och att stärka barns egna strategier för att 
hålla sig trygga på nätet. Men vi arbetar även 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. Det inkluderar även att ge barn och familjer som lever i extrem fattigdom 
andra alternativ än att låta barn tigga eller utnyttjas sexuellt mot ersättning. Det 
motverkar också att resenärer på grund av okunskap bidrar till att öka 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 och att utbilda vuxna så att barn som utsatts kan 
identifieras tidigt och få rätt hjälp. Detta ska göras på ett sätt som är anpassat till 
barnen och som även stärker barn och deras nätverk, så att konsekvenserna av våld 
och övergrepp minskas och inte går vidare till nästa generation.  
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I vilket organisatoriskt 
sammanhang verkar vår 
organisation? 
 
Childhood Sverige är en av fyra Childhood-stiftelser med huvudsätet i Stockholm. Childhood 
Sverige ansvarar för det internationella programarbetet vilket idag omfattar tolv länder 
(Filippinerna, Kambodja, 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 
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 person-
ligen 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 organisa-
tionsutveckling, finansiell uppföljning, strategisk planering, resultatuppföljning samt ämnes-
kompetens.  

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 på-
verkansarbete 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.  
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Vilka strategier har vi 
för att uppnå våra 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, 
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.  

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 före-
byggande 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 hand-
lar till stor del om att öka engagemang och förståelse för att våld och sexuella övergrepp mot 
barn kan förebyggas. Men det handlar också om 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.  
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Vilken kapacitet och vilket 
kunnande har vi för att  
uppnå våra 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, evidens-
baserade metoder i socialt arbete med barn och familj, sexuella övergrepp mot barn, män-
niskohandelsfrågor, primärprevention samt regionskunskap. Advisory Board läser och kom-
menterar 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 kompe-
tens som kan säkerställa Childhoods långsiktiga engagemang i våra programländer och inom 
våra tematiska fokusområden. Childhood strävar efter långsiktiga partnerskap med företag 
som genom att tydligt ta ställning i de frågor Childhood arbetar med också bidrar till att öka 
kunskapen om hur våld och övergrepp mot barn kan förebyggas.  

Childhoods aktiva engagemang i relevanta nätverk på nationell och global nivå bidrar 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 av 
kunskaper och erfarenheter som gjorts inom de enskilda projekten, så att de kan nå större 
spridning.  
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Hur vet vi om vår 
organisation gör framsteg? 

 
Childhood har under perioden 2018-2019 arbetat utifrån  
följande huvudsakliga mål för programarbetet:  

- Att testa, utvärdera och sprida kontextuellt relevanta insatser för att  
förebygga samt mildra konsekvenserna av sexuella övergrepp mot barn.  

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

 
Några viktiga delmål för detta är:  

- Att sprida och skala upp effektiva föräldrastödsmodeller. 
- Att genom strategisk samverkan med relevanta aktörer möjliggöra  

innovativa lösningar för att skydda barn från övergrepp på nätet.   
- Aktivera ett närmare samarbete med reseindustrin för att  

skydda barn inom resande och turism 
- Att stärka kvalitén och den långsiktiga hållbarheten för modeller där  

barn som utsatts för övergrepp kan få barnvänligt, specialiserat stöd. 
- Att genom proaktivt nätverkande och strategiska partnerskap  

stärka effekten för barn i Childhoods prioriterade samarbetsländer  
(Sydafrika, Kambodja, Ukraina och Thailand). 

 

På organisationsnivå mäts resultat i att de organisationer vi stödjer växer, blir mer strategiska, 
finansiellt hållbara, har en stark intern ledning och resultatuppföljning 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 synlig-
görande av riskgrupper som tidigare inte fått stöd, utveckling och spridning av nya metoder, 
förbättrade lagar och policys etc.  
 
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 
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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, men når få barn som har den allra svåraste problematiken 
(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.  
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Vad har vi åstadkommit  
så här långt? 
 
Childhoods övergripande fokus, förebyggande insatser mot sexuella övergrepp, avspeglas i att 
den övervägande delen av projektstöden går till insatser för barn som löper förhöjd risk att 
utsättas för våld och övergrepp samt deras familjer och en något mindre del till barn som 
redan utsattas för våld, i syfte att mildra konsekvenserna och förhindra nya övergrepp. Vi har 
också fortsatt att investera i insatser för stöd till försummade högriskgrupper: pojkar, barn 
med funktionsvariationer och unga som identifierar sig som HBTQ.  

Totalt beviljades 43 projektstöd under 2018/2019, inklusive särskilda stöd till kapacitets-
utveckling och s.k. guldkantsprojekt. De projekt Childhood investerar i handlar antingen om 
att utveckla nya modeller och metoder eller att bidra 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. 

 

Exempel på insatser och effekter som uppnåtts genom vårt programarbete 
under 2018-2019, indelade i våra fyra fokusområden:  

 

 
Möjlighet till en uppväxt med trygga och kärleksfulla 

vuxna bland annat genom följande insatser: 
- I Kambodja har Childhoods stöd under sju år möjliggjort utvecklingen av en social-

arbetarenhet på ett barnsjukhus som nu när Childhood avslutar sitt stöd är en 
etablerad del av sjukhusets verksamhet. Modellen har lyfts fram av Better Care Net-
work som ett globalt exempel på konkreta metoder för att förebygga att spädbarn 
överges av sina föräldrar. Modellen har också spridits till Laos. Under året har projektet 
gripit in i femton fall där barn riskerade överges och hamna på institution. Alla de 
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barnen bor nu i familjer. Enheten har också agerat i 181 fall av misstänkta sexuella 
övergrepp på barn.  
 

- I västra Ukraina har den förskola för romska barn, som etablerats med stöd av 
Childhood, gett 40 barn bättre förutsättningar för en positiv skolgång. 40 familjer har 
fått stöd i sitt föräldraskap. Drygt hälften av de barn som gått i förskola i projektet, går 
nu vidare till ukrainsk- eller ungersktalande skolor istället för den romska skola med 
särskoleläroplan som de flesta barn tidigare var hänvisade till och som gav dem ytterst 
begränsade livsmöjligheter.  
 

- Ett projekt i Vitryssland som utvecklar en metod för f.d. missbruksfamiljer att stötta 
varandra i sitt föräldraskap. Detta görs i nära samarbete med socialtjänsten.  
Utvärdering visar att barnen, vars föräldrar deltar i projektet, fått starkare självkänsla, 
visar minskad aggressivitet och att konfliktnivån i familjerna nu är mindre än hälften 
jämfört med när projektet startade. Framförallt uppvisar de deltagande barnen 
markant mindre ångest och oro jämfört med projektstarten (60% färre barn uppvisar 
ångestsymtom).  
 

- I Sverige har projektet Barnsäkert, som testar en modell för att systematiskt fråga 
nyblivna föräldrar om riskfaktorer och därmed tidigt identifiera och stödja barn som 
riskerar att fara illa, visat preliminärt väldigt positiva resultat och rönt stort intresse 
från andra landsting. Projektet genomförs i samarbete med Landstinget i Dalarna och 
under forskningsledning av Uppsala Universitet. Hälften av alla BVC-centraler i Dalarna 
testar metoden och den andra hälften utgör referensgrupp. Under 2019 har 
huvudfokus i projektet legat på att utbilda och stödja BVC-sköterskor i att använda och 
följa upp frågeformuläret tillsammans med föräldrarna. Formuläret har översatts till 
de vanligaste invandrarspråken och finns nu tillgängligt på svenska, engelska, kurmanji, 
tigrinja, somali, arabiska, turkiska och dari. Närmare 10 000 formulär har hittills 
besvarats och nästan 60% av svensktalande föräldrar och 80% av icke-svensktalande 
föräldrar har rapporterat minst en riskfaktor. De BVC-sköterskor som har använt 
metoden rapporterar positiva erfarenheter från projektet, bland annat har familjer där 
tidigare oupptäckta ekonomiska problem (t.ex. på grund av problem med spel, psykisk 
sjukdom och stress, missbruk av alkohol eller intimt partnervåld) kunnat identifieras 
och föräldrarna har hänvisats vidare för behandling och stöd.  
 
 
Skydd för barn med funktionsvariationer: 

- I Kambodja arbetar Childhood aktivt tillsammans med andra finansiärer med att stärka 
ett nationellt system för att ge socialt utsatta familjer tidigt stöd så att deras barn kan 
bo kvar i familj och inte placeras på institution. Frivilligorganisationer, myndigheter, 
stiftelser och bilaterala givare samverkar för att i största möjliga mån säkerställa att 
finansiering används så effektivt som möjligt och att varje organisation kan specialisera 
sig geografiskt och tematiskt och därmed komplettera varandra. En stor brist i 
systemet har varit frånvaron av stöd till familjer som har barn med funktions- 
variationer, vilket gör att de barnen löper ökad risk att lämnas bort till barnhem eller 
utsättas för våld och utnyttjande i hemmet. För att fylla det glappet har Childhood 
under senare år initierat samarbeten med fem olika organisationer som tillsammans 



11 
 

utvecklar en kedja av insatser för dessa familjer: uppsökande stöd till familjer, 
förskoleverksamhet, fosterhem eller gruppboende för barn som inte kan bo i sina 
ursprungsfamiljer, integrering i vanliga skolor för barn med funktionsvariationer, 
undervisning som lär barnen uttrycka känslor och om deras personliga gränser.   
 

- I Ryssland har Childhoods partner tagit fram den första utbildningen i sitt slag i landet 
– ett trygghetsprogram för barn med intellektuell funktionsnedsättning och deras 
föräldrar, där barn och föräldrar tränar på att respektera personliga gränser, känna 
igen känslor och hur de kan agera om någon kränker deras integritet.  
 

- En fritidsverksamhet och stöd till barn vars föräldrar emigrerat för att arbeta i Europa 
har etablerats i Moldavien och ger nu regelbundet 80 barn tillgång till en meningsfull 
fritid och trygga vuxenrelationer.  
 
 
Föräldrautbildningar:  
En av de insatser som visat evidens för att förebygga våld mot barn är föräldrautbild-
ningar. Childhood har bidragit till kontextuellt anpassade föräldrautbildningar i bland 
annat Sydafrika, Moldavien och Polen.  

- I Sydafrika har Childhood tillsammans med flera partners bidragit till utveckling och 
spridning av flera olika evidensbaserade familjestödsprogram och för en långsiktig 
nationell finansiering av programmen.  
I ett område har fyra föräldraprogram testats och utvärderats med mycket goda 
resultat. Över en tredjedel av familjerna i området har deltagit i något av programmen, 
varav 89 detta år och preliminära resultat från utvärderingen visar en tydlig minskning 
av aga i området och dessutom minskade nivåer av partnervåld. Färre föräldrar lider 
av stress och psykisk ohälsa men projektet har inte lett till någon förändring av riskfyllt 
alkoholbruk. För att bidra till en mer effektiv spridning av dessa och andra 
föräldrastödsprogram finansierar Childhood ett projekt som tränar utbildningsledare 
från flera organisationer som arbetar med utsatta barn och familjer. Detta projekt har 
under året utbildat 64 coacher från sju olika organisationer. Dessutom har Childhood 
gett uppstartstöd till ett nationellt nätverk av organisationer som erbjuder föräldra-
stödsprogram och därmed ökat möjligheterna till kunskapsutbyte, koordinering och 
gemensamma insatser. För att säkerställa förankring hos ansvariga myndigheter och 
långsiktig skattefinansiering har Childhood sedan fyra år tillbaka arbetat för att stärka 
samverkan mellan myndigheter, forskare och civilsamhälle. Det nationella forumet för 
våldsprevention, som etablerats med stöd från Childhood, har under året bland annat 
bidragit till en nationell strategisk plan mot könsbaserat våld och till en regional 
trygghetsplan i Western Cape som bland annat inkluderar spridning av föräldra-
program över hela provinsen.  
 

- I Moldavien har ett evidensbaserat program, Mellow Parenting, anpassats och spridits. 
De senaste två åren har fokus legat på att utbilda manliga ledare och få fler pappor att 
delta i utbildningarna, vilket efter stor möda har lyckats och det finns nu sju manliga 
föräldrautbildare. Lokal finansiering har säkrats för att fortsätta sprida programmen i 
fem distrikt.  
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- I Polen har 87 pappor från socialt utsatta familjer fått stöd i sitt föräldraskap och 85% 

av de som deltagit I föräldraprogrammen menar att det lett till att de blivit betydligt 
tryggare föräldrar.   
 
 
Alternativ till institutioner  

- I Sverige fortsätter Childhood att stödja organisationen Maskrosbarn med projektet 
Mellanrummet, som i samarbete med ungdomar och socialsekreterare utvecklar 
flexibla placeringsmodeller för ungdomar som p.g.a. föräldrars missbruk eller psykisk 
ohälsa inte alltid känner sig trygga hemma men för vilka en heltidsplacering utanför 
hemmet inte är den bästa lösningen. Den första alternativa modellen, Trygg Vuxen, 
testas nu med Umeå kommun och ambitionen är att hitta en kommun som vill utveckla 
ett drop-in center. Projektet har hittills gett konkret stöd till två ungdomar och har så-
ledes en stor betydelse genom att många flera kommuner och beslutsfattare förändrar 
sin syn och kunskap om behovet för ungdomars medbestämmande i dessa processer.  
 

- I Thailand har Childhoods arbete med alternativ till barnhemsplaceringar fortsatt 
generera konkreta resultat för barn. Genom samarbete med flera organisationer som 
utvecklar alternativ, utbildar myndigheter och tar fram och sprider kunskap om de 
negativa konsekvenserna av barnhemsplaceringar har det politiska stödet för reformer 
ökat.  Childhood ger strategiskt stöd till nationellt reformarbete genom en Bangkok-
baserad koalition som arbetar nära ansvariga myndigheter och beslutsfattare. I västra 
Thailand har Childhoods partner One Sky skapat ett mycket starkt förtroende hos 
lokala myndigheter och genom praktiskt arbete med utsatta barn och deras familjer 
demonstrerat konkreta alternativ till barnhem. I Bangkok implementerar Childhoods 
partner Step Ahead ett innovativt program med tidiga stödinsatser till familjer som 
också kan skalas upp när Thailand inleder sitt arbete för att frångå den omfattande 
användningen av institutionsvård.   
 
 

 

 
Barns trygghet i samband med resande och turism 
- Childhood har möjliggjort etablering av Child Safe Movement på Filipinerna, i 

Sydafrika och i nya högriskområden i Thailand (Pattaya) och Kambodja (Kampot). 
Därigenom byggs ett nätverk av personer, s.k. Child Safe Agents, som finns nära de 
mest utsatta barnen, håller ett vakande öga på dem och kan anmäla om de ser barn i 
fara. Det kan vara gatuförsäljare, fruktförsäljare på stranden, tuk-tuk chaufförer och 
personer som driver mindre hotell och barer. De får en särskild utbildning om barns 
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rättigheter, vilka situationer de ska reagera på och hur de ska agera. På Filippinerna 
görs detta i samarbete med Turism-ministeriet som bidrar till att sprida modellen. 
Sydafrika har nu sina första 91 Child Safe agents som kommer att göra 25 stränder 
tryggare för barn.  

 
- Eftersom många hotellkedjor engagerat sig mot sexuell exploatering av barn har det 

blivit svårare för resande förövare att ta med okända barn till sina hotellrum. För att 
öka chansen för upptäckt om förövare tar med sig barn till hus och lägenheter som 
de hyr, har Childhood via projektet Säg vad du såg kommit överens med Securitas om 
att alla deras 4 000 vakter i Thailand ska få en utbildning om skydd av barn – via vår 
partner Friends International. I december utbildades de första 30 nyckelpersonerna 
som i sin tur kommer att utbilda övrig personal.  
 

- I Kambodja fortsätter Childhood samarbetet med Aple Kambodja, som bland annat 
arbetar med att spana på och skaffa bevis mot utländska förövare som utnyttjar barn 
i Kambodja. Projektet har bland annat bidragit till att utbilda drygt 350 poliser i 
barnanpassade utredningar av sexuell exploatering och övergrepp. Aple har också gett 
psykosocialt och juridiskt stöd under rättsprocessen till drygt 200 barn och familjer.  
 
 
 

 
 

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. Knappt en fjärdedel av våra projekt under året har fokuserat på detta 
tema som bland annat bidragit till följande konkreta resultat:  

- Med metodstöd från de två första Barnahusen i Polen, som öppnats med Childhoods 
stöd, har nu ytterligare tre Barnahus invigts vilket gör att allt fler polska barn som 
utsatts för våld och övergrepp kan få tillgång till kompetent och barnvänligt stöd. I  
december 2019 hade ca 3 000 barn fått hjälp på Barnahusen.  
 

- 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 
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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. First Step har nu blivit en nationellt etablerad aktör som utbildar 
andra organisationer om att pojkar kan utsättas för övergrepp. Under året har de hållit 
22 workshops för totalt 463 deltagare från andra organisationer. Före- och eftertester 
av deltagarnas kunskap om sexuella övergrepp generellt och pojkar specifikt visar på 
det stora behovet av kunskap. Under året har 78 barn som utsatts för sexuella 
övergrepp eller har sexuellt skadligt beteende fått hjälp. Dessutom har över 400 barn 
nåtts av förebyggande information.   
 

- Det finns en stor kunskapsbrist vad gäller pojkars utsatthet för sexuella övergrepp och 
vad man kan göra för att nå och stötta pojkar som har utsatts eller riskerar att göra 
det. För att identifiera risker och behov, som är specifika för pojkar, har Childhood 
finansierat två landstudier, en för Kambodja och en för Nepal. Båda publicerades 
under 2019. Studierna är en del av ett regionalt projekt för att öka kunskapen om 
pojkar och sexuella övergrepp i Sydostasien och kommer att ligga till grund för att 
identifiera konkreta förebyggande insatser i regionen.  

 

 
Stärkt förebyggande arbete för HBTQ-ungdomar 

- Barn och unga som identifierar sig som HBTQ löper extra stor risk att utsättas för våld 
och övergrepp, bland annat eftersom de i länder med utbredd diskriminering och 
homofobi riskerar att bli utslängda hemifrån om de berättar om sin läggning. De har 
också svårt att få stöd och hjälp om de utsatts för övergrepp och väljer därför ofta att 
inte berätta för någon. Två HBTQ-organisationer i Ukraina har, med stöd från 
Childhood, under året utbildat 269 skolpsykologer, lärare och socialarbetare i Odessa 
och Kiev. Socialarbetarna kan nu erbjuda tryggt och icke-diskriminerande stöd åt 
HBTQ-ungdomar. Projekten har också organiserat självhjälpsgrupper för HBTQ-ung- 
domar, hittills åtta grupper för totalt 75 ungdomar samt hållit workshops där 100 
ungdomar och 100 föräldrar fått större förståelse och kunskap i frågan.  
 

- För att öka kunskapen om hur barnrättsorganisationer och stiftelser, som finansierar 
insatser för skydd av barn, på ett mer medvetet sätt kan inkludera HBTQ-ungdomar, 
har Childhood också anordnat ett webinar samt deltagit i paneldiskussioner både i 
samband med Stockholm Pride och den europeiska förkonferensen för ILGA 2021.   
 

- 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 yrkes-
utbildning. När projektet startade återföll 60% av ungdomarna i brott efter att de 
släppts. I år har inte någon av ungdomarna i programmet begått nya brott sex månader 
efter avtjänat straff och alla ungdomar som frisläppts har återförenats med sina 
familjer. Under året har 91 ungdomar fått stöd av projektet.  
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- Childhood har också under året arbetat med att få fler aktörer, inte minst politiker, att 

på allvar prioritera arbetet för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Ett redskap 
för detta är det Index som Childhood USA tagit initiativ till, vilket mäter i vilken grad 
länder arbetar aktivt med frågan. Indexet lanserades i januari och Childhood har under 
året hållit presentationer för att lyfta Indexet på Socialdepartementets barnrätts-
delegation, på Barnrättsdagarna samt ordnat en paneldiskussion på EU-parlamentet.  

 
 

 

Under temat barns trygghet på nätet 
- Under året har Childhood genomfört ett antal s.k. hackatons i Sverige där teknik-

kunniga personer arbetar med specifika utmaningar för att stärka barns trygghet på 
nätet. Syftet är att få fler personer som arbetar med att ta fram nya tekniska lösningar, 
att ha barns trygghet på nätet i åtanke när de tar fram nya spel och plattformar.  
 

- I november anordnade Childhood i samarbete med Global Child Forum ett högnivå- 
möte på Stockholms slott där 45 särskilt inbjudna svenska och internationella experter 
på artificiell intelligens, barns trygghet på nätet samt representanter för de stora tech-
företagen, nationell och internationell polis samt FN-organ diskuterade hur AI i högre 
grad ska kunna användas för att göra nätet tryggare för barn samt förhindra 
produktion och spridning av övergreppsmaterial på barn. På kort sikt ledde mötet till 
ökad kunskap om existerande AI-lösningar, nya samarbeten samt att fler AI-forskare 
engagerat sig i frågan om barns trygghet på nätet.  
 

- Ett interaktivt brädspel för barn i lågstadieåldern, Parkgömmet, som utvecklats i syfte 
att stärka barns motståndskraft på nätet och öka kunskapen om grooming, dvs kontakt 
med barn i sexuellt syfte, som utvecklades med stöd av Childhood, har nu lanserats 
och med bidrag från Postkodstiftelsen spridits till alla Sveriges grundskolor.  
 

- Projektet Prevent_IT, finansierat av Childhood, 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. I mars 2019 antogs de första patienterna och hittills har 30 personer 
påbörjat terapin och 90% har fullföljt behandlingen. I november kommer resultaten 
från forskningsstudien att redovisas. Projektet, som är världsunikt, har rönt stort inter-
nationellt intresse och har bland annat presenterats på EU parlamentet, på ett 
högnivå-möte på FN och vid runda-bordsmöte på Stockholms Slott.  

 


