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WORLD 
CHILDHOOD 
FOUNDATION 

Vi arbetar med att förebygga våld och 
sexuella övergrepp mot barn i Sverige 
och världen. Det gör vi genom att initiera 
och stödja olika typer av insatser, oftast i 
partnerskap med gräsrotsorganisationer 
och andra nätverk, för att utveckla innovativa 
metoder som hjälper barn och familjer  
i utsatthet. 

Vi arbetar även aktivt för att stärka och 
sprida beprövade metoder för att nå barn 
och familjer som tidigare inte fått det stöd 
de behöver. Vi agerar inkubator för nya 
idéer och organisationer, hjälper dem att 
växa och skapa systemförändringar. 

Vårt arbete utgår från FN:s konvention 
om barnets rättigheter. Vi är religiöst 
och politiskt oberoende. Vi har kontor i 
Sverige, Brasilien, Tyskland och USA, 
generalsekreteraren sitter i Sverige. 

Läs mer om oss, vårt arbete och våra 
fokusområden på childhood.se

VÅRA FOKUSOMRÅDEN
Vi arbetar med barn som är särskilt utsatta 
inom tre tematiska områden där behoven av 
vårt stöd är som störst och där vi med vår 
erfarenhet och kunskap kan göra mest skillnad.

TRYGGA RELATIONER  
OCH MILJÖER

BARNS TRYGGHET 
PÅ NÄTET

BARNVÄNLIGT STÖD  
OCH BEMÖTANDE
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Childhoods grundare  
Drottning Silvia
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Paula Guillet de Monthoux
Generalsekreterare

VÅRA CO-FOUNDERS 
När Childhood grundades 1999 av 
Drottning Silvia bidrog 14 stiftelser, 
privatpersoner och företag, så 
kallade co-founders, med en miljon 
dollar var. Deras investeringar utgör 
Childhoods grundkapital, vars 
avkastning används till att täcka 
administrativa kostnader. 
Genom sitt kontinuerliga engage-
mang i Childhood möjliggör våra 
co-founders många av de projekt 
och initiativ vi samverkar med.  
Våra co-founders är: 

ABB 

AXEL JOHNSON GRUPPEN

CHARLES B. WANG FOUNDATION

CURTIS L. CARLSON FAMILY FOUNDATION

DAIMLER CORPORATION FUND

FAMILJEN BARBRO E. HEINZ

FAMILJEN JAN H. STENBECK

FAMILJEN JANE OCH DAN OLSSON

FAMILJEN SVEN PHILIP-SÖRENSEN

HEIMBOLD FOUNDATION

ORIFLAME – AF JOCHNICK FOUNDATION

SAP AG

SKANDIA

TELIA COMPANY

FN:s barnkonvention  
blir Svensk lag 1 januari.

JANUARI
Tillsammans med vår partner Clas Ohlson 
lanserar vi barnrättsplåstren som säljs till 

förmån för Childhood.

Brädspelet ”Parkgömmet” delas ut till alla grundskolor  
i Sverige. Spelet har tagits fram av forskare på  

Högskolan i Skövde med stöd från oss. Spelet syftar  
till att skapa diskussion om grooming.  

FEBRUARI
Childhood och Regnbågsfonden  

lanserar ”De osynliga barnen” i syfte att 
uppmärksamma och stärka arbetet för att 

skydda pojkar mot sexuella övergrepp.

http://www.abb.com/

VÅRA PARTNERS

När pandemin var ett faktum i april 2020 gick vår grundare, 
Drottning Silvia, ut globalt med denna uppmaning till alla 
vuxna. Under året fortsatte Drottningen att vara barnens 
röst, bland annat genom att tala vid tre FN-möten. 
 Childhoods arbete bygger på partnerskap och jag är 
både stolt och tacksam över våra starka partners. Våra 
företagspartners och finansiärer har varit lojala och stärkt 
stödet för att möjliggöra vårt arbete detta utmanande år. 
 Tillsammans med oss ställde våra projektpartners snabbt 
om. Vi såg tidigt riskerna och agerade. På Childhood 
eftersträvar vi alltid att vara flexibla och lösningsorienterade, 
något som vi fick visa prov på under året. Vi har korta 
beslutsvägar och nära kontakt med våra projekt. Det blev 
extra viktigt när stora delar av världen stängde ner och 
många barn förlorade den sociala livlina som skolan och 
trygga vuxna utanför hemmet är. Tillsammans skapade vi nya 
sätt att nå barnen på. Chattar, digitala möten, telefonsamtal 
och hembesök. Information, mat- och hygienpaket. 
Utmaningen var stor, viljan att hitta lösningar större. 
 Att aktivt söka upp och samverka med små projekt med 
stor potential är ett av de sätt vi bidrar till hållbar positiv 
förändring. En annan viktig roll är att koppla samman olika 
aktörer för att stärka och utveckla nätverk för att lära av 
varandra och skala upp lösningar. Här bidrog den digitala 
omställningen till nya möjligheter.  
Med hjälp av den kunde vi föra olika 
delar av världen och projekt närmare 
varandra. Det tar vi med oss i vårt 
fortsatta arbete. 
 På följande sidor kan du läsa mer 
om året som gått. Stort tack för att  
du varit och är med oss i kampen  
för varje enskilt barns rätt till en  
trygg barndom!

Jag tänker på barnen. I den speciella situation 
vi nu befinner oss i är barn ännu mer utsatta 
och sårbara än vanligt. Kanske inte för själva 
Coronasmittan men för dess konsekvenser. 
Jag vänder mig direkt till dig som är vuxen. 
Jag vill be dig att se, verkligen se, alla barn 
som finns i din närhet.
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SÅ MYCKET MER 
ÄN ETT VIRUS
2020 var året då samhällen stängdes ner, människor isolerades och 
många barn förlorade sin trygghet i vardagen. Grooming och spridning 
av övergreppsmaterial på nätet ökade och de redan utsatta barnen 
fick det ännu svårare. De negativa konsekvenserna av Covid-19 var 
omedelbara. 2020 var också året då vi tillsammans med våra partners 
ställde om, tänkte nytt och snabbt hittade lösningar för att fortsätta 
skydda barnen. Faktum är att vi fick se en dröm förverkligas – trots allt. 
Med stort engagemang och kreativitet har våra projekt världen över 
lyckats upprätthålla sitt arbete. På följande sidor delar några av dem 
med sig av sina insatser och upplevelser under ett krisår som  
vi i modern tid aldrig tidigare upplevt. 

BARN ÄR OCKSÅ EN RISKGRUPP
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SYDAFRIKA 
FRÅN SURFTERAPI TILL  
COACHNING ONLINE
Sydafrika är ett av världens tio mest våldsutsatta 
länder. Ett av tre barn utsätts här för någon 
form av sexuellt övergrepp innan de fyllt 18 år. 
Med coachning och surfterapi kan barn som 
växer upp i extra utsatta områden i Kapstaden 
bygga självkänsla och skapa trygga relationer. 
När lockdown och restriktioner satte stopp för 
surfterapin ställde vår lokala partner Waves for 
Change snabbt om. Via en WhatsApp-grupp 
kunde de ge fortsatta råd och stötta föräldrar, 
upprätthålla det terapeutiska stödet till barnen 
och snabbt fånga upp dem som riskerade att 
fara illa under isoleringen. Totalt driver de nu 
38 olika WhatsApp-grupper som når cirka 800 
vårdnadshavare och cirka 1 000 barn.  

SYDAFRIKA

NYTT FAMILJECENTER
HOPPFULL LEDSTJÄRNA
Lucinda Evans är eldsjälen som tillsammans 
med sina medarbetare outtröttligt gör allt för 
att skydda och stötta barn och deras familjer 
i det extremt våldsutsatta området Lavender 
Hill utanför Kapstaden. Våren 2019 besökte 
Childhoods styrelse Lucinda som berättade att 
hon drömde om ”25 containrar för att kunna 
bygga ett tryggt familjecenter  i Lavender 
Hill”. Tack vare generösa givare i Childhoods 
nätverk fick vi i november 2020 se hennes 
dröm förverkligas. Då invigdes ett nytt stort 
familjecenter som bland annat innebär att barn 

som behöver akut skydd och stöd får en säker 
plats att bo på i väntan på att socialtjänsten 
hittar en jourfamilj. Så här beskriver Lucinda  
det nya centret och året som gått: ”Philisa 
Abafazi Bethu familjecenter öppnade under 
en extremt våldsam och utmanande tid i vårt 
samhälle. Vi kämpar varje dag i vårt ’Lavender’ 
för att skapa ro i både hemmen och samhället. 
Familjecentret har blivit en ledstjärna som 
sprider hopp. Här får barn och deras familjer 
en möjlighet att läka – både från både våld i 
hemmet och den tradition av våld som präglar 
vårt samhälle.”

THAILAND  
STÖD FÖR SEXUELLT  
EXPLOATERADE POJKAR 
Urban Light Foundation, verksamma i Chiang 
Mai, är en av få organisationer som arbetar med 
att stötta och skydda pojkar och unga män som 
utsätts för sexuell exploatering. I sitt arbete möter 
de även unga transsexuella som säljer 
sex, en extremt utsatt grupp. 
Som en av få arbetar de 
även med att sprida 
kunskap om pojkars 
utsatthet online. 
När turismen 
försvann i början 
av året innebar 
det en katastrof 
både för Thailand 
i stort och för 
Chiang Mai, som 
är ett populärt 
resmål. Affärer, 
hotell och restauranger 
tvingades stänga på kort tid. > 

FOTO: Philisa Abafazi Bethu 

FOTO: Waves for Change

Dokumentärserien ”Barnens 
drottning” om Drottning Silvia och 

Childhoods arbete har premiär. 

”Beautiful”, ledmotiv till  
”Barnens drottning”, av  

Alex Sombo släpps.

Childhood ställer om och utökar 
stödet till särskilt utsatta grupper 

till följd av pandemin.

APRIL
Drottning Silvia skickar en digital uppmaning  
till alla vuxna att se barnens ökade utsatthet  

till följd av pandemin.

MARS
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Arbetslösheten och utsattheten ökade snabbt. 
Urban Light har under året fortsatt sitt arbete 
som planerat men till följd av perioder med strikt 
lockdown och karantänsregler har de tvingats 
ställa om. Organisationens drop-in center har 
varit öppet under hela pandemin men de har 
tagit emot mindre grupper åt gången och tagit 
mer kontakt via telefon och dator. Tyvärr har 
de sett flera exempel på unga män som tvingats 

tillbaka i prostitution under 
2020 för att överleva. 

Under en period 
erbjöd organisationen 
gratis måltider till 
de mest utsatta i 
målgruppen, de 
som lever på gatan. 

I samarbete med 
Childhood påbörjade 

Urban Light under året 
en studie för att kartlägga nya 

beteenden och mönster då sexuell 
exploatering av pojkar till stor del flyttats över till 
nätet. Studien beräknas vara klar under 2021. 

UKRAINA 
BRYT TYSTNADEN
Ett av våra viktigaste 
uppdrag är att bryta 
den tystnadskultur 
som råder kring 
sexuella övergrepp 
mot barn. Det 
gör vi bland annat 
tillsammans med 
NGO Resource centre, 
en av få organisationer i 
Ukraina som jobbar med den 
här frågan. Under 2020 har de med vårt stöd 
utvecklat ett digitalt utbildningsprogram för 
föreningsaktiva som möter barn i sitt arbete, i 
syfte att öka medvetenheten och kunskapen om 
sexuella övergrepp. Vi har också arbetat för att 
stärka kvaliteten på och tillgängligheten av en 
stödlinje för barn i Ukraina. 

FOTO: Urban Light Foundation

Kampanjen ”Covid är visst farligt 
för barn” lanseras i samarbete 

med King.

Kampanjen ”För barn i utsatthet är 
Corona mer än ett virus” lanseras i 

samarbetet med JCDecaux Sverige. 

Båten Childhood 1 deltar i ett nytt svenskt 
kappseglingsprojekt. Sponsorn Slättö har 

gett oss namnrättigheterna till båten. 

APRIL
Nätverket ”Schyst resande” erbjuder resebranschen 
online-utbildningar om hållbart resande. Childhood 
bidrar med expertis kring barns trygghet i samband 

med resande och turism.  

4 AV 10 PROJEKT  
SOM AVSLUTADES 2020 LEDDE TILL 
POSITIV SYSTEMFÖRÄNDRING
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”När skolan stängde på grund av pandemin arbetade Yara på en bygg-
arbetsplats tillsammans med en manlig vän till familjen. Här utsatte mannen 

henne för sexuella övergrepp. Yara berättade för sin familj som vände sig till 
polisen som i sin tur kontaktade oss. Ofta erbjuds barn en plats på barnhem för 

att skydda familjen från skammen som ett övergrepp innebär. Det hände även Yara.  
Tack vare vår direktkontakt med Yara och hennes familj kunde vi istället stötta och hjälpa 
dem att bearbeta skammen som de alla upplevde efter övergreppet. Vi har även sett till 
att Yara får professionell hjälp av en rådgivare. Tack vare vårt stöd har Yara kunnat stanna 
kvar i sin familj, något som inte är självklart när barn utsatts för övergrepp”. 

VÅR PARTNER CHILDREN´S FUTURE INTERNATIONAL, KAMBODJA 

”Sanya växte upp under svåra förhållanden med sin 
ensamstående mamma. Som liten var hon ofta sjuk, bland 

annat drabbades hon av benmärgstuberkulos, vilket påverkat 
hennes förmåga att gå. När Sanya var 18 år blev hon gravid och 

lämnad av sin partner. Då vi fick kontakt med henne var hon undernärd, 
sjuk, arg och förvirrad. Hon höll sig för sig själv, ville inte prata om sin 
graviditet eller sina känslor. Med vår hjälp, samtal och stöd till både 
Sanya och hennes mamma fick hon en bra graviditet och födde en 
liten flicka. Hon fick efter det praktisk hjälp och rådgivning för att kunna 
ta hand om sin dotter. Tre månader efter dotterns födelse hjälpte vi 
Sanya att söka en kosmetologutbildning. Hon är idag en entusiastisk 
student med framtidsplaner, självförtroende och en välmående dotter. 
Sorgen och ilskan har ersatts av ett leende.”  

VÅR PARTNER MOTHERS HEARTS, KAMBODJA 

SANYA
19 år

“Zara kom från Kirgizistan till St Petersburg med sin man 
för ett år sedan. I samband med det födde hon deras första 

barn. När Zara var gravid med deras andra barn misshandlades 
hon av sin man. Det var inte första gången, men den här gången 

flydde hon till en bekant som stöttade henne. På grund av Covid-19 
förlorade Zara sitt arbete och till följd av komplikationer tvingades hon 
avsluta sin graviditet på sjukhus. Efter operationen gav vi Zara mat- och 
hygienpaket, kläder och andra nödvändigheter. Vi såg även till att hon fick 
hjälp av en stödfamilj fyra timmar varje dag. Vår psykolog gav Zara stöd 
och professionella råd. Vår socialarbetare kopplade samman Zara med en 
annan organisation som såg till att hon kunde resa hem till Kirgizistan där 
hon hade familj som kunde stötta henne vidare. Väl hemma igen fick vi ett 
meddelande där hon tackade för vårt stöd.” 

EVERY CHILD, RYSSLAND

BERÄTTELSER
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När skolor och förskolor stängde på grund 
av lockdown våren 2020 agerade Childhood 
direkt genom att skapa en digital kampanj med 
information om nationella hjälplinjer och andra 
stödsystem. Kampanjen nådde en halv miljon 
barn och över 150 000 föräldrar. Behovet av 
samordnat professionellt stöd till barn som 
utsatts för våld och sexuella övergrepp är enormt 
stort i Tyskland och Childhood har under många 
år arbetat för att etablera barnahusmodellen*, 
under namnet Childhood-Haus, i landet. Under 
året öppnades Childhood-Haus i Berlin och 
Düsseldorf. Ambitionen är att det på sikt ska 
finnas barnahus i 15 av landets 16 stater. 
”Jag började på Childhood under en turbulent 
tid med lockdown och ökade risker för utsatta 
barn. Jag har arbetat som barnläkare det senaste 

decenniet och kom i 
kontakt med Childhood  
i ett gemensamt projekt.  
Att jag nu är en del av 
teamet har gjort mig ännu 
mer imponerad av arbetet och medarbetarnas 
engagemang i både Tyskland och den inter-
nationella Childhood-familjen. Min nya roll känns 
fantastisk och jag är så glad över att vara en del 
av ett litet men starkt och mycket motiverat team 
i Childhood Tyskland. Jag är säker: vi kan driva 
på för en hållbar och systemförändring kring hur 
utsatta barn behandlas i Tyskland.” 

Astrid Helling-Bakki 
chef för Childhood Tyskland

I Brasilien utsätts ett 
barn för sexuellt våld 
var femtonde minut. 
Närmare åttio procent 
av förövarna är någon 
i barnets familj eller 
familjens närhet. 2020 
var inget undantag. I maj 
inledde Childhood Brasilien 
en kampanj för att stärka medvetenheten om 
barns ökade utsatthet till följd av pandemin, 
bland annat på sociala medier. Childhood 
Brasiliens framgångsrika projekt för att stoppa 
sexköp av barn längs Brasiliens vägar fortsatte 
med full kraft. Året avslutades med ett digitalt 
årsmöte som hölls öppet för allmänheten med 
föreläsningar och panelsamtal om hur man kan 
förebygga våld och övergrepp mot barn.  
”2020 var utan tvekan ett år fullt av utmaningar, 
även ekonomiska. Men vi lyckades möta dessa 
med framgång i samarbete med våra partners 
och deras ovärderliga stöd. Tillsammans är vi 
starka och går framåt i arbetet med att skydda 
barn och unga från våld och övergrepp. Det 
finns fortfarande mycket kvar att göra för att 
stoppa detta allvarliga brott mot barn och vi 
kommer outtröttligt att fortsätta vårt uppdrag.”   

Laís Peretto
chef för Childhood Brasilien

Flera projekt för att motverka och sprida 
kunskap om sexuell exploatering av barn i 
New York, ett projekt för att lyfta frågan om 
samtycke bland studenter i New Mexico, 
kognitiv beteendeterapi för barn som utsatts 
och riskerar att utsätta andra barn för 
sexuella övergrepp, utbildning för skolbarn i 
Washington DC i syfte att upptäcka riskutsatta 
barn samt stöd till en ungdomsverksamhet 
i Minnesota för att utveckla en app. Detta 
var några av de projekt som Childhood USA 
samarbetade med under 2020.  
”Jag är stolt över att vi trots en pandemi 
lyckades fortsätta med våra programarbeten 
och bredda vårt samhällsengagemang under 
året. Jag är också glad och tacksam för att vi 
med hjälp av vår partner 3M kunde ge extra 
stöd i form av hygienpaket och matkuponger  
till utsatta barn och familjer i New York.  
En höjdpunkt under året var 
Drottning Silvias tal i FN om 
barns utsatthet på nätet 
och hur vi kan samverka 
för att skydda barnen.”

Nicole Epps
chef för Childhood USA

CHILDHOOD TYSKLAND

CHILDHOOD BRASILIEN CHILDHOOD USA

Tetra Lavalgruppen donerar 12,9 miljoner kronor  
till Röda Korset, Karolinska Institutet och Childhood 

för hjälpinsatser i samband med Covid-19.  
Childhood tilldelas 2 miljoner. 

Volvo arrangerar Barnsäkerhetens dag.  
10 kr per deltagare går till  

Childhoods arbete.

MAJ
Drottning Silvia är huvudtalare på 
FN-webbinariet ”Online safety and 

security during COVID19”.

Maskrosbarn släpper rapporten  
”Jag trodde jag bodde i helvetet” om hur 
det är att växa upp med missbruk, våld, 

övergrepp och försummelse. 

* Mottagningar där barn som utsatts för våld och övergrepp får 
barnanpassat och samordnat stöd av berörda myndigheter. 
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2020  
I SIFFROR

Stort tack för att du är med oss! Med hjälp av ditt stöd, vår samlade erfarenhet  
och vårt stora nätverk av experter har vi kunnat fortsätta och stärka vårt arbete  

för att skydda barn mot våld och sexuella övergrepp under 2020. 

TOPPLISTA  

ANTAL PROJEKT  
UNDER ÅRET: 

11 ST • KAMBODJA
10 ST • THAILAND 

9 ST • SVERIGE 
8 ST • SYDAFRIKA 

17%  
AV VÅRA  

PROJEKT SYFTAR 
TILL ATT  

SKYDDA BARN  
ONLINE

Agenter för barnens bästa
• 1000 barn har fått stöd och 

hjälp av 68 nyutbildade Child Safe-
agenter* vid gränsövergången Aran-Poipet, 

mellan Thailand och Kambodja.  

• 78 nya Child Safe-agenter har utbildats i 
Bangkok och Pattaya. Tillsammans har de 

larmat om utsatta barn 500 gånger.  

• 90 nya Child Safe-agenter har utbildats i 
Filippinerna. De har gett stöd och materiell 
hjälp till cirka 1200 barn och 600 familjer. 

* Volontärer som befinner sig i utsatta  
miljöer där barn riskerar att exploateras.

Var gjorde pengarna nytta? Var kom pengarna ifrån?

61% 
AV PROJEKTEN 

VI ARBETAR MED 
ÄR FÖREBYGGANDE
 INSATSER FÖR ATT  

SKAPA TRYGGA 
RELATIONER 
& MILJÖER

SV E R I G E 2
1%

USA 18%TYSKLAND 13%B R
AS

I L I
E N

 11
%Ö VR IGA 11%

THA I LAND 9%

KAMBODJA 6%
SYDAFR I KA 6%

M
OLDAV I E N 5%

S V E R I G E 60%

USA 17%

BRAS I L I E N 15%

TYSKLAND 8%

22%  
AV PROJEKTETEN 

GER STÖD TILL BARN 
SOM BLIVIT UTSATTA 

FÖR VÅLD 
OCH SEXUELLA 

ÖVERGREP

UNDER 2020 
HAR VI ARBETAT 

MED OCH STÖTTAT 

54 PROJEKT I 
14 LÄNDER 

VÄRLDEN ÖVER 
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RISKUTSATTA BARN OCH UNGA  

Debattartikel i Aftonbladet tillsammans Bris,  
Maskrosbarn, Trygga Barnen, Systembolaget  
och IQ-initiativet om barns utsatthet till följd  

av föräldrars drickande. 

Initiativet #föridrotten i samarbete med 
Target Aid i syfte att stötta idrottsföreningar 

att starta insamlingar för att stärka barns 
idrottande under pandemin.

JUNI
Vår partner Telia Sverige släpper sin 

årliga rapport Childrens Advisory Panel  
med fokus på distansundervisning  

och social distansering.

Debattartikel i Aftonbladet i samarbete 
med andra barnrättsorganisationer om att 

”Barn förlorar sin livlina i coronatider”.

STÄRKTA SKYDDSNÄT  
FÖR SÄRSKILT UTSATTA
Diskriminering och stigmatisering 
ökar risken för att utsättas för våld 
och övergrepp. Av dessa skäl är både 
hbtq-unga och barn och unga med 
funktionsnedsättning extra riskutsatta. 
På Childhood har vi därför initierat 
flera projekt för just de här grupperna, 
något som är extra viktigt i länder 
där dessa unga lever i stor utsatthet. 
Flera projekt driver vi i samarbete med 
Regnbågsfonden i vårt gemensamma 
initiativ ”De osynliga barnen”. 
Tillsammans bidrar vi till fler trygga 
vuxna och stärkta skyddsnät runt 
barnen. 

UNGDOMSJOUR PÅ TECKENSPRÅK
En riskgrupp som har svårt att ta del av 
information som finns på nätet är döva barn 
och unga. Sveriges döva och hörselskadade 
ungdomsförbund har därför startat en ungdoms-
jour dit barn och unga kan vända sig för att få 
stöd och råd. Under 2020 har vi stärkt deras 
kompetens kring våld och övergrepp samt 
bidragit till att jouren kunnat finnas kvar och  
nå fler barn.  

TRYGGA PLACERINGAR OCH 
FAMILJEÅTERFÖRENINGAR
Barn med funktionsnedsättning löper tre 
till fem gånger högre risk än andra barn att 
utsättas för någon form av våld och sexuella 
övergrepp är nästan fem gånger vanligare 
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bland barn med psykiska eller intellektuella 
funktionsnedsättningar. I Kambodja har vi 
genom flera projekt bidragit till banbrytande 
insatser som gör att barnhem inte längre är 
det första alternativet för barn med funktions-
nedsättning. Projekten är idag delaktiga när 
skydd och stöd för barn diskuteras på nationell 
nivå. Safe Haven och Damnok Toek är två av 
dessa. Under året har Safe Haven med vår hjälp 
utvecklat stödgrupper till föräldrar och initierat 
tidiga insatser för att förebygga att barn med 
funktionsnedsättning lämnas på barnhem.  
170 barn har fått direkt stöd och 165 familjer  
har fått information om barns risk att utsättas  
för sexuella övergrepp. De barn som inte 
kan bo kvar hemma har med stöd av vår 
partner Children in Families fått trygga 
familjeplaceringar. Damnok Toek driver små 
gruppboenden för barn som har så svåra 
funktionsnedsättningar att de behöver vård 
dygnet runt. I dialog med oss genomförde de 
under 2020 en omorganisation för att kunna 
erbjuda individuell omvårdnad och säkerställa 
att varje barn får möjlighet att knyta an till 
några personer. Tack vare den här förändringen 
uppfyller Damnok Toek nu de krav som ställs 
för att få finansiering av stora internationella 
organisationer och ingå i nationella 
samverkansnätverk. 

Drottning Silvia talar i samband med lanseringen 
av FN:s internationella riktlinjer ”2020 Child 

online Protection guidelines”.

Drottning Silvia håller tal om barns 
trygghet på nätet på konferensen 

Samena Council Leaders’ Summit. 

JULI
Childhood deltar med ett  

case i ”Open Hack – Coding  
form humanity”.

AUGUSTI SEPTEMBER

FOKUS 
HBTQ I UKRAINA
Risken att utsättas för hat, hot och våld 
är mycket hög för både hbtq-unga och 
organisationer som jobbar med de här frågorna. 
Detta var orsaken till att vi länge aktivt sökte 
en partner i just Ukraina. När vi hittade 
organisationen Liga så hittade vi rätt.  
De jobbar brett för att förbättra 
förutsättningarna för hbtq-
unga som kämpar med 
ensamhet, våld i hemmet 
och självmordstankar. Vårt 
samarbete gör att Liga 
kan driva en stödlinje, 
samtalsgrupper online och 
personliga möten som under 
året hjälpt 550 ungdomar. 
Dessutom har Liga utbildat 
skolpsykologer i Odessa och  
Kiev i syfte att stärka deras kunskap om 
hur hbtq-unga kan bemötas på ett icke-
diskriminerande sätt. Utöver de svårigheter 
som pandemin innebar utsattes Ligas kontor 
under 2020 för flera våldsamma attacker och 
organisationen fick även ta emot dödshot, något 
som understryker vikten av att fortsätta driva 
dessa frågor i Ukraina. 

Med Childhoods stöd har vi utvecklat nya och närmare kontakter med 
andra organisationer i Kambodja som fokuserar på funktionsnedsättning. 
Children In Families (CIF) har till exempel assisterat oss i vårt första fall 
med ett barn som kunnat återförenas med sin familj igen. Det här är en 
enorm milstolpe för oss och det öppnar förhoppningsvis upp för fler 
familjeåterföreningar och fosterfamiljer.

Liga stärker hbtq-unga i Ukraina. 

Lek och stöd för barn med funktions- 
nedsättning, Safe Haven Kambodja.
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SVT-dokumentären ”Prio 1 –  
I förövarnas spår” har premiär.

FOTO: Jana Sabeth, Unsplash
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BARNRÄTTSBYRÅN 
RÄTTSHJÄLP FÖR UNGA
Hur ska Barnkonventionen som lag användas 
i praktiken? Hur ska barn och unga kunna 
driva sin egen talan i domstol? Dessa frågor 
var utgångspunkten för Barnrättsbyrån under 
2020 när de beslutade sig för att inrätta ett 
rättsråd. Syftet var att skapa en rådgivande och 
vägledande funktion för Barnrättsbyrån och de 
barn som byrån arbetar på uppdrag av. Målet 

är att stärka barnet, göra barnet delaktigt och 
säkerställa att Barnkonventionen följs i varje 
enskilt fall. Att satsa på nya organisationer och 
täppa till hål i skyddsnätet är en viktig strategi 
för oss på Childhood. Därför valde vi att stötta 
Barnrättsbyrån när den grundades 2011. Därför 
valde vi att ge dem utökad stöd för att kunna 
förverkliga rättsrådet.  
- Att Barnkonventionen är lag räcker inte –
den måste också betyda att barn faktiskt får 
det bättre. Därför inrättade vi ett rättsråd. 
Medlemmarna i rådet är utvalda utifrån vår 
helhetssyn på människan och varje medlems 
särskilda expertis och brinnande engagemang 
för barn, deras rättigheter och livsvillkor. 
Barnkonventionen täcker in enorma kunskaps- 
och rättsområden och här behöver vi vara 
rustade för att ge barn det bästa möjliga stödet. 
Att en 16-åring själv ska argumentera utifrån 
Barnkonventionen för att pröva vad som gäller 
i just hens situation är helt orimligt, säger Elin 
Wernquist, grundare av och generalsekreterare 
för Barnrättsbyrån. 
 

BARNKONVENTION I PRAKTIKEN

FÖR ALLA BARNS  
RÄTTIGHETER
Att FN:s barnkonvention blev svensk lag 1 januari 2020 var en viktigt delseger 
för barns rättigheter. Att lagen är på plats räcker dock inte – den måste tolkas 
och användas på ett sätt som gör verklig skillnad för barn och unga. Vårt arbete 
har under alla år utgått från Barnkonventionen och den ligger alltid till grund när 
vi går in i nya projekt. I Sverige fokuserar vi på att minska maskorna i det sociala 
skyddsnätet. Färre barn ska falla igenom, fler ska fångas upp tidigt och fler ska 
få den hjälp de har rätt till. För att nå dit arbetar vi både preventivt och reaktivt, 
långsiktigt och akut, online och offline. 

Barnrättsbyråns Rättsråd börjar ta form. Barnafrid – Nationellt kunskapscentrum 
lanserar sitt digitala basprogram om  

våld mot barn. 

Ett första resultat från forskningsprojektet 
BarnSäkert släpps. Syftet med projektet 
är att redan vid BVC fånga upp barn och 

föräldrar som mår dåligt. 

Drottning Silvia talar om barns säkerhet 
online vid ett digitalt högnivåmöte i FN.

FOTO: Barnrättsbyrån
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MASKROSBARN  
STÄRKA BARNS DELAKTIGHET
Omkring en halv miljon barn och ungdomar 
i Sverige lever med minst en förälder med 
missbruk eller psykisk ohälsa. Många tvingas 
ta vuxenansvar för föräldrar och syskon, många 
saknar trygghet och stöd från myndigheter. 
Maskrosbarn är en av de gräsrotsorganisationer 
som vi stöttade tidigt för att hjälpa dem att 
utvecklas. Idag är de en självklar aktör och 
framträdande röst i barnrättssverige. Sedan 
2018 samarbetar vi med Maskrosbarn för 
att utveckla en flexibel stödmodell för barn 
och unga som under vissa perioder upplever 
otrygghet i hemmet på grund av föräldrars 
missbruk eller psykiska ohälsa och under just de 
perioderna behöver skydd och stöd. Modellen, 
som tagits fram i samarbete med ungdomar och 
socialsekreterare, går under namnet Extra Vuxen. 
Under 2020 har fyra kommuner implementerat 
modellen och ytterligare sju kommuner är 
intresserade. En handfull barn har beviljats stöd 
via modellen under året. Det viktigaste resultatet 
hittills är dock att projektet fått kommuner att 
aktivt ifrågasätta och se över sina processer när 
det gäller barn och ungas möjlighet att vara 
delaktiga i socialtjänstens beslut. 

BARNDOM UTAN BAKSMÄLLA

VÅGA FRÅGA!
I samarbete med BRIS, 
Trygga Barnen, 
Maskrosbarn, IQ-
initiativet och 
Systembolaget har vi 
utvecklat Barndom utan 
baksmälla, ett initiativ 
i syfte att göra skillnad 
för de cirka 320 000 barn 
i Sverige som far illa till följd 
av vuxnas alkoholkonsumtion. Under 2020 tog 
vi gemensamt fram ”Avgörande ögonblick”, 
en guide för att få vuxna att agera om de 
misstänker att ett barn far illa. Mer om detta på 
barndomutanbaksmalla.se

CHILDHOODPRISET 2020
 
I samband med vårt tjugoårsjubileum 2019 

instiftade vi Childhoodpriset i syfte att lyfta fram 

personer som dagligen arbetar med att skydda 

utsatta barn. 2020 riktade vi fokus 

på en yrkesgrupp som sällan får 

uppmärksamhet – personer som 

jobbar med barn och unga inom 

socialtjänsten. Vinnare blev Marit 
Gustafsson, barnhandläggare 

vid socialtjänsten i Avesta. Priset 

delades ut digitalt av Prinsessan Madeleine 

i december. Juryns motivering: ”Med empati, 

engagemang och kunskap möter Marit barn på 

deras egna villkor. Hon skapar trygghet 

för barn i kris när livet är som allra 

skörast. Med sin starka närvaro 

och intelligenta lekfullhet gör 

Marit det svåra begripligt för 

barn. Och hon blir kvar, hon 

sviker inte och ger aldrig upp. 

Marit är en inspiration och förebild 

för en hel yrkeskår – och för alla människor som 

värnar om barn.”

 
 
 

Tove Kjellander, expert på 
barns rättigheter och ledamot av 

Chilhoods Advisory Board

 i egensk
re

Barn är
 rättighetsbära

ap av att 
de är just barn 

Drottning Silvia inviger  
Tysklands tredje Barnahus,  

Childhood-Haus Berlin, online.

Kambodjarapporten, en studie kring 
barns utsatthet i samband med 

resande och turism, släpps. 

OKTOBER
Drottning Silvia talar vid Brighthood 2020, 
en digital konferens om hur sexuellt våld 

mot barn kan förebyggas. 

Premiär för Childhood-bloggen!
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PREVENT IT

PREVENTION: STOPPA FÖRÖVAREN
En omedelbar effekt av pandemin våren 
2020 var en markant ökning av aktivitet i de 
forum på Darknet där personer som delar 
övergreppsmaterial med barn möts. Kan man 
få dessa personer att bryta sitt beteende? Kan 
man stoppa övergreppen innan de sker? Endast 
fyra länder i världen, varav Sverige är ett, har 

hjälpprogram för personer som riskerar att 
utsätta barn för övergrepp. Mer förebyggande 
arbetet krävs med andra ord. Av detta skäl har 
vi valt att investera i Prevent_IT, ett världsunikt 
projekt som utvecklar en online-baserad KBT-
behandling för personer som aktivt söker efter 
bilder och filmer på sexuella övergrepp mot 
barn. Hittills har cirka 100 personer deltagit i 
behandlingen. Resultaten har inte presenterats 
i sin helhet ännu men en sak är säker: det finns 
personer med ett sexuellt intresse för barn som 
vill ha hjälp för att inte agera på sitt intresse. 
Utöver finansiering bidrar vi på Childhood 
med barnrättsperspektiv, kunskap och ett brett 
nätverk som hjälpt projektet att nå ut globalt och 
inspirerat andra att lyfta det preventiva arbetet. 
Under 2020 har denna globala samverkan stärkts 
långsiktigt och grunden för ett internationellt 
projekt kring förövarprevention har lagts.

BARNSÄKERT

PROJEKT SOM SKAPAT SYSTEM-
FÖRÄNDRING   
Att tidigt identifiera barn i riskzonen kan vara 
helt avgörande för att skydda barn från våld 
och övergrepp. Av detta skäl finansierar vi 
projektet BarnSäkert, en evidensbaserad studie 
som bygger på enkätintervjuer med föräldrar i 
samband med rutinkontroller på BVC. Syftet 
är att utveckla en metod för att fånga upp 
eventuella risker i barnets hem. Projektet, som 
är ett samarbete mellan Uppsala universitet 
och Region Dalarna, har pågått under två år. 
Närmare 12 000 barn omfattas av studien. 
Preliminära resultat visar bland annat att: BVC-

sköterskor möter familjer med socioekonomiska 
problem mycket oftare än de själva trott. Cirka 
7 procent av familjerna har riskfylld användning 
av alkohol, 12 procent har erfarenheter av våld 
och i 16 procent av fallen identifieras brister för 
barns säkerhet. Studien visar även att BarnSäkert-
modellen ger BVC-sköterskorna verktyg för 
att skapa en dialog med föräldrarna kring svåra 
frågor. Modellen är nu fast verksamhet på alla 
Barnavårdscentraler i Dalarna och flera regioner 
runt om i Sverige har börjat använda den. 
I snitt tar besöket bara tre minuter extra med 
BarnSäkert – tre minuter som kan vara helt 
avgörande för ett enskilt barn.  

HELP ME STOP

PREVENTION: BARN SOM FÖRGRIPER SIG PÅ BARN   
Omkring en tredjedel av alla sexuella övergrepp mot barn begås 
av andra barn. Studier visar även att cirka hälften av alla förövare 
som begår sexuella övergrepp mot barn är minderåriga vid första 
övergreppet. 2020 gick vi in i ett samarbete med Skills Clinic AB 
för att tillsammans utveckla projektet Help me Stop. Syfte med 
projektet är att ta fram en modell för att nå unga som riskerar att 
begå sexuella övergrepp mot andra unga, samt att hjälpa dem att  
bryta sitt destruktiva beteende. 

Drottning Silvia talar vid global  
Child Forum Action Lab. 

Initiativet ”Barndom utan baksmälla” 
arrangerar seminariet ”Hur många barn 

växer upp med en förälder som har alkohol-
problem och hur påverkas de?”

Drottning Silvia inviger Tysklands 
fjärde Barnahus, Childhood-Haus 

Düsseldorf, online.

NOVEMBER
Nya familjecentret Philisa Abafazi Bethu 
invigs i Lavender Hill, ett av Sydafrikas 

mest utsatta områden. 
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I samband med att Barnkonventionen blev svensk lag lanserade Childhood 

och Clas Ohlson Barnrättsplåstren – plåster i olika färger med tio enkla 

budskap om barns rättigheter. Texten på varje plåster representerar en 

artikel i Barnkonventionen, exempelvis ”Var rättvis mot mig”. Hittills har vi 

tillsammans sålt närmare 120 000 paket plåster!

RÄTT  
PLÅSTER  
PÅ SÅREN

Så många av Stena Fastigheters 

respektive Clas Ohlsons 

medarbetare gick under 2020 

utbildningen ”Viktig vuxen” som 

vi tagit fram tillsammans med 

dem. Syftet med utbildningen är 

att medarbetarna ska veta hur de 

ska prata med ett barn som de 

misstänker far illa och hur de ska 

agera vidare. Hur de ska vara viktiga 

vuxna helt enkelt! Drottning Silvia vid invigningen av Barnahus Jämtland november 2020

7 AV 10 ORGANISATIONER  
STÄRKS LÅNGS I KTI GT TACK VARE OSS

Viktig Vuxen-utbildning ges 
vid tre tillfällen för vår partner 

Stena Fastigheter. 

Drottning Silvia inviger  
Barnahus Jämtland, online. 

DECEMBER
Prinsessan Madeleine delar ut Childhoodpriset 

till Marit Gustafsson, barnhandläggare vid 
socialtjänsten i Avesta. 

Childhood tar initiativ till en kraft-
samling för att lyfta frågan om barns 
utsatthet på svenska institutioner.
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2020 skickade vi in en drömprojektsansökan till Svenska Postkodlotteriet.  
Vår dröm var att med hjälp av artificiell intelligens (AI) skapa en hubb –  
Stella Polaris – för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn. I mars 2021 
fick vi besked om att vi får 12.2 miljoner kronor för att förverkliga Stella Polaris. 

Under fyra år ska vi utveckla en plattform där professionella aktörer som  
tech-bolag, polis, åklagare och forskare kan samverka och dela kunskap  
för att intensifiera arbetet och ta fram konkreta lösningar för att förebygga  
och bekämpa sexuella övergrepp mot barn. 

Med Stella Polaris hoppas vi göra Sverige till ett föregångsland i hur man 
bekämpar sexuella övergrepp mot barn. I projektet kommer vi bland annat  
att samarbeta med experter från Karolinska Institutet, Telia Company och  
Ersta Sköndal högskola. Även AI Sweden kommer att finnas med som 
rådgivare och kontaktförmedlare.

WORLD CHILDHOOD FOUNDATION SVEAVÄGEN 166, 113 46 STOCKHOLM
TEL +46 [0]8 55 11 75 00 E-POST INFO@CHILDHOOD.ORG

STELLA POLARIS  
– BARNENS VIRTUELLA FÖRSVARSMAKT
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