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När jag skriver det här eskalerar  
ett nytt krig i Europa. Ett krig som 
på mycket kort tid skapat enorm 
förödelse och försatt miljontals  
barn och deras familjer på flykt.  
Ett krig som drabbar barnen på  
värsta tänkbara sätt. 

På Childhood arbetar vi med att stärka skyddsfaktorerna 
och minska riskfaktorerna för barn. Vi vet att vid en kris 
raseras skyddsnäten samtidigt som riskerna för att barn 
ska hamna i en utsatt situation omedelbart ökar. Detta såg 
vi när pandemin slog till våren 2020 och vi ser det nu igen 
när kriget i Ukraina rasar. Och vi har sett det tidigare i de 
konflikter som pågått under lång tid runt om i världen. 

Var vi än arbetar ligger vårt fokus på att få trygga vuxna 
och trygga miljöer runt barnen. Vi ser att det finns flera 
sorgliga paralleller mellan ett krig och en pandemi.  
En av dem är att barn i ett slag riskerar att förlora sina 
trygga vuxna till följd av isolering, separation, flykt och 
andra traumatiska situationer. Under de senaste åren har 
vi snabbt kunnat ställa om, tänka nytt och hitta alter-
nativa sätt att bidra till ökad trygghet. Det gjorde vi när 
pandemin var ett faktum och det har vi nu, på mycket 
kort tid, gjort i krigets Ukraina. 

Childhood grundades på partnerskap när företag, privat-
personer och stiftelser slöt upp bakom Drottning Silvias 
vision. Och det är just partnerskap som är själva funda-
mentet för vårt arbete. Tack vare långsiktiga och starka 
relationer, tillit och korta beslutsvägar kan vi agera direkt 
för att fler barn ska vara trygga, även i tider av kris. 

Det brukar sägas att i nöden prövas vännen. Jag kan med 
glädje, stolthet och tacksamhet konstatera att alla våra 
vänner har stått stadigt vid vår sida även under det utma-
nade året 2021. På följande sidor kan du läsa mer om vad 
vi tillsammans har gjort för att fler barn ska få en trygg 
uppväxt fri från våld  
och sexuella övergrepp. 

Stort tack för att du  
är med oss!

Paula Guillet de Monthoux, 
Generalsekreterare
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VÅRA PARTNERS

VÅRA CO-FOUNDERS 
När Drottning Silvia grundade Childhood 1999  
bidrog 14 stiftelser, privatpersoner och företag med  
en miljon dollar var. Deras investeringar utgör Childhoods 
grundkapital, vars avkastning används till att täcka 
administrativa kostnader. Merparten av våra co-founders 
har sedan starten ett långsiktigt engagemang, utöver  
det finansiella, som stärker vårt arbete: 

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

Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn  
inom tre tematiska områden där behoven är som störst och där vi med  

vår kompetens och erfarenhet gör störst skillnad genom att: 
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• Inspirera till och utveckla nya metoder 
samt stärka och sprida beprövade metoder 
för att hjälpa barn och familjer i utsatthet.  

• Bidra till långsiktiga systemförändringar 
som stärker barns rättigheter och skydd.   

• Initiera, driva och stötta strategiska 
insatser med potential, ofta i partnerskap 

med gräsrotsorganisationer.  

• Investera i innovativa idéer och bidra 
till att nya organisationer kan etableras.  

• Skapa och stärka nätverk 
mellan initiativ, organisationer och 

andra barnrättsaktörer. 

• Rikta ljuset mot och investera 
i frågor och områden som få pratar om, 

och ännu färre arbetar med.

Vårt arbete utgår från FN:s Barnkonvention och de globala målen (5.2, 16.2 och 17).  
Vi är en religöst och politiskt oberoende stiftelse.

http://www.abb.com/

TRYGGA RELATIONER  
OCH MILJÖER

BARNS TRYGGHET 
PÅ NÄTET

BARNVÄNLIGT STÖD  
OCH BEMÖTANDE

VÅRA FOKUSOMRÅDEN  

ÖKAD  
JÄMLIKHET

ELIMINERA VÅLD OCH  
ÖVERGREPP MOT BARN

GLOBALT  
PARTNERSKAP

VÅRA GLOBALA MÅL
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TIDSLINJEN 2021 visar ett litet  
urval av saker vi gjort och viktiga 

datum under året. 

 TACK!  
Svenska Postkodlotteriet 

för drömprojekten:

• STELLA POLARIS
• SÄG VAD DU SÅG

• UR ASKAN 

WORLD CHILDHOOD 
FOUNDATION

New York

São Paulo

USA

BRASILIEN

SVERIGE

BELARUS

RYSSLAND

POLEN
UKRAINA

MOLDAVIEN

TYSKLANDStuttgart

NEPAL

THAILAND
KAMBODJA

SYDAFRIKA

FILLIPINERNA

Stockholm

VÅRT ARBETE!
2021 investerade  

vi i och arbetade med:

84 PROJEKT i
  14 LÄNDER

MARS 

11/3 Björn Rosengren (ABB) och  
Johan Karlsson (Slättö) väljs in i  
Childhood Sveriges styrelse.  

 

17/3 Svenska Postkodlotteriet beviljar  
vårt drömprojekt Stella Polaris. Sverige.  

JANUARI 

27/1 Vi lanserar ett nätverk för Ideella  
krafter i samarbete med Barnafrid. 
Digitalt. Sverige.  

FEBRUARI 

19/2 Vi bjuder in till en kraftsamling 
kring barn i samhällsvård. 
Digitalt. Sverige.  

 

24/2 Vi co-hostar ett webinarium om “Digital Safety 
Report on children with disabilities” tillsammans med 
WeProtect och DeafKidz International. USA.  

GLOBALT! 
Onlineprojekt: 

• Chatbot i samarbete 
med Internet Watch  

Foundation
• LIBRA i samarbete  

med WEB-IQ 



KRAFTSAMLING FÖR BARN 
I SAMHÄLLSVÅRD   
Sverige har fått återkommande kritik av FN:s 
barnrättskommitté för användning av avskilj-
ning och isolering på Statens institutionsstyrel-
ses (SiS) ungdomshem. En mängd klagomål, 
kritiska granskningar och forskningsrapporter 
som visar på en rad brister i hur Sverige tar hand 
om några av samhällets mest utsatta barn och 
unga har genom åren inkommit. Detta trots 
att Barnkonventionen har blivit lag och Sverige 
åtagit sig att vara ett föregångsland inom det 
Globala Partnerskapet mot våld mot barn. När 
samhället tar på sig ansvaret att skilja ett barn 
från sin familj och anhöriga, i vissa fall med låsta 
dörrar, är det fullständigt oacceptabelt att barn 
utsätts för våld av personal på dessa institutioner. 
Med detta som bakgrund fördjupade vi under 
2021 vårt arbete i Sverige när det gäller barn i 
samhällsvård. I början av året bjöd vi in nyckelak-
törer från civilsamhälle och forskarvärlden till en 
gemensam kraftsamling för att med vår samlade 
kunskap driva på för konkret förändring. Vi har 
under året arbeta aktivt med den här frågan på 
flera sätt, genom direkt dialog med SiS ledning 
samt genom att tillsammans med SiS bjuda 
in till internationellt erfarenhetsutbyte. Inom 

ramen för Kraftsamlingen arrangerade vi även 
ett uppmärksammat kunskapsseminarium och 
rapportsläpp i samarbete med Barnrättsbyrån. 
Rapporten “Och jag kunde inte andas…” visade 
på systematisk och omfattande användning av 
metoder som är att likställas med våld mot barn. 
Vi valde även att rikta ljuset mot detta med årets 
Childhoodpris.
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FOKUSOMRÅDE: TRYGGA RELATIONER OCH MILJÖER 

Förövare söker sig ofta till barn med svaga skyddsnät, det vill säga barn som saknar 
trygga vuxna runt omkring sig. Vi har i alla år arbetat på olika sätt för att utveckla 
metoder som säkerställer att barn har en eller flera trygga vuxna i sin närhet. 
Barn som saknar föräldraomsorg är särskilt sårbara. Detsamma gäller barn som 
av olika skäl stigmatiseras, diskrimineras och isoleras.    

Merparten av de barn som är placerade på barn-
hem har minst en förälder i livet. Föräldrar vill 
sällan lämna bort sina barn men känner sig på 
grund av fattigdom och andra svårigheter ibland 
tvingade att göra det. Vi vet att utsattheten för 
våld och sexuella övergrepp är särskilt stor för 
barn som är placerade på institution. Vi arbe-
tar därför alltid för att tidiga, familjestärkande 

insatser ska vara det första alternativet så att barn 
får växa upp med sina föräldrar eller en släkting. 
Det handlar också om att stärka upp skyddsnäten 
i barnets närhet som vård, skola, barnomsorg och 
socialtjänst. En enda nära och stabil relation med 
en trygg och omtänksam vuxen kan räcka för att 
stärka ett barn.  

44 PROJEKT 
i

12 LÄNDER

18/3 Drottning Silvia bjuder in barnrättsorganisationer till ett möte 
om barns ökade utsatthet till följd av pandemin. Digitalt. Sverige.  

 

25/3 Vi bjuder in våra företagspartners för nätverkande 
och kunskapsutbyte. Digitalt. Sverige.  

APRIL 

Vi deltar i den årliga Go Blue-kampanjen som syftar till att upp-
märksamma hur sexuellt våld mot barn kan förebyggas. USA.   

 

8/4 Drottning Silvia talar vid mötet ”Faith and Flourishing: 
Strategies for preventing and healing child sexual abuse”. Digitalt.    

EN TRYGG VUXEN ÄR ALLT

LÅNGSIKTIGT ARBETE SOM SKAPAT ATTITYDFÖRÄNDRING 
2021 var det 15 år sedan Childhood Brasilien initierade projektet On the Right Track i syfte att 
minska sexuell exploatering av barn och unga längs vägarna i Brasilien. Sedan dess har över en 
miljon lastbilschaufförer utbildats kring hur de kan skydda barnen och minska acceptansen 
bland chaufförerna för att köpa sex av tonåringar. Myndigheter, företag och ideella organisationer 
har samordnats för att med gemensamma insatser minska riskerna och förändra attityder.   

 

Väldigt bra initiativ och  
föredömligt samordnat, förberett 
och kommunicerat. Och jag tror 

verkligen att det krävs att det är en 
aktör som samordnar och organiserar 

arbetet, bara så kan vi kraftsamla 
tillsammans och skapa en helhetsbild. 
Ser verkligen fram emot kommande 

arbete! Tack! 
Deltagare vid första Kraftsamlingen  

i februari 2021.

Kunskapsseminarium och  släpp av 
rapporten "Och jag kunde inte andas..." 
i samarbete med Barnrättsbyrån. 
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SYDAFRIKA

NATIONELL SPRIDNING  
AV FÖRÄLDRASTÖDS-
PROGRAM 

För många barn i Sydafrika präglas 
uppväxten av våld både inom 
familjen, i skolan och i närområdet. 
Här har vi under lång tid arbetat 
ihärdigt för att tillsammans med 
en rad lokala partners initiera, testa 
och skala upp evidensbaserade 
metoder för att tidigt förebygga 
våld mot barn. En särskild utma-
ning är att en mycket stor andel 
av föräldrarna  själva brottas med 
trauma, fattigdom och utsatthet. 
En annan utmaning är att det finns 
begränsade resurser för att nå ut till 
alla familjer som behöver stöd.  
 Vi vet nu vilka metoder som 
kan bidra till att skapa tryggare  
relationer mellan barn och föräldrar 
och tidigt identifiera barn som far 
illa. Utifrån den här kunskapen har 
vi arbetat vidare och tillsammans 
med våra sydafrikanska partners 
skapat förändring på flera nivåer. 
Genom våra projektpartners har 
vi möjliggjort etablering av ett 
nätverk av organisationer som 
tillsammans fortsätter utveckla och 
utbilda i föräldrastöd över hela 
landet. Vi har också bidragit till att 
utveckla en plattform där föräldrar 
från hela Sydafrika kommer kunna 

få råd och stöd samt skapat ett 
nationellt forum som samlar myn-
digheter, forskare, civilsamhälle och 
ansvariga politiker. Tillsammans 
har de drivit igenom ökad offentlig 
finansiering och tydligare satsningar 
för att gemensamt minska våldet 
mot barn. En ny satsning som vi 
investerade i 2021 var att tillsam-
mans med privata sektorn utveckla 
ett våldspreventionsprogram på 
vissa arbetsplatser för att därmed 
nå ännu fler föräldrar i ett tidigare 
skede.   

THAILAND

MILSTOLPE FÖR BARNS 
RÄTT TILL FAMILJESTÖD   

I Thailand finns ett stort antal 
illegala barnhem där barn utan 
medverkan eller insyn från ansva-
riga myndigheter placeras, trots 
att de har minst en förälder i livet. 

Flera av våra samarbetspartners 
är eldsjälar som länge arbetat för 
att öka familjestärkande insatser 
och minska antalet barnhem. Med 
vårt stöd har de nu möjlighet att 
tillsammans arbeta mer strategiskt 
och långsiktigt med frågan genom 
Alternative Care Thailand (ACT), 
en koalition av organisationer och 
eldsjälar som länge arbetat för 
att öka familjestärkande insatser 
och minska antalet barnhem. I 
november 2021 hölls en konferens 
där man på statlig nivå för första 
gången gjorde ett policyuttalande 
om familjestöd – en milstolpe för 
ACT som med vårt stöd bedrivit 
påverkansarbete på hög nivå som 
skapat systemförändring. Det 
officiella uttalandet kommer stärka 
våra partners arbete. I förlängningen 
betyder det att allt fler barn får 
växa upp i trygghet tillsammans 
med sina föräldrar.     

 

29 maj–19 juni Team Childhood I  
deltar i European Ocean Race.  

JUNI 

1/6 Projektstart och lansering av vårt 
drömprojekt Stella Polaris. Sverige.

 

2/6 Childhood Sveriges styrelse fattar beslut 
om att investera i 23 projekt i 8 länder. 

 

4/6 Kraftsamling kring svensk  
institutionsvård. Digitalt. Sverige. 

 

USA 

UPPSÖKANDE VERKSAMHETER
Vårt arbete bygger på nätverk och partnerskap, oftast i samarbete med gräs-
rotsorganisationer. Med vårt stöd kan små men viktiga idéer förverkligas. 
Ett exempel på detta är The Bridge for Youth i Minneapolis, USA, som med  
vårt stöd byggt om en buss för att aktivt kunna söka upp utsatta barn och 
unga i hemlöshet för att ge dem omedelbart skydd och hjälp. De arbetar  
även preventivt för extra utsatta grupper som HBTQ-unga och minoriteter.    
 I USA har vi under 2021 även arbetat vidare med flera utbildningsprogram 
för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn i skolor, bland annat 
Safe & Sound i San Francisco. Genom organisationen New York Foundling  
har vi bidragit till ett utbildningsprogram anpassat för barn med kognitiva 
funktionsnedsättningar, en grupp som är extra sårbar.    

SVERIGE 

LÅGTRÖSKELSTÖD FÖR  
ENSAMMA MAMMOR 
Barn som lever i ekonomiskt och socialt  
utanförskap har sällan möjlighet att delta i  
fritidsaktiviteter och andra sammanhang som 
skapar gemenskap. I Sverige har vi under 2021 
samarbetat med Fryshuset i Husby, en förort till 
Stockholm, i ett projekt för ensamstående mammor 
och deras barn. Inom projektet arrangeras kost-
nadsfria aktiviteter, utbildningar och föreläsningar 
för både mammor och barn. Syftet är dels att skapa 
positiva och relationsstärkande sammanhang, dels 
att sänka trösklarna och stärka kvinnorna i att ta kontakt 
med socialtjänst och andra myndigheter.

MAJ

28/5 Webbinarium och rapportsläpp inom ramen 
för vårt drömprojekt Ur Askan i samarbete med 
Erikshjälpen. Digitalt. Sverige.   

 

19/4 Vi bjuder in till en internationell  
konferens om child protection.  
Bensberg, Tyskland.   
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Barn och unga som identifierar sig som HBTQ kan 
på grund av stigmatisering och diskriminering 
vara extra sårbara och löper därmed ökad risk att 
utsättas för sexuella övergrepp. För att stärka dessa 
gruppers skydd har vi genom åren både initierat och 
samverkat med flera projekt i Kambodja, Thailand, 
Ukraina, Polen, Moldavien och Sverige. I flera av 
projekten samarbetar vi med Regnbågsfonden inom 
ramen för “De osynliga barnen” – vårt gemensamma 
initiativ som uppmärksammar pojkars utsatthet.    
 En av årets höjdpunkter var när vi tillsammans 
med just Regnbågsfonden arrangerade ett runda-
bordsmöte på Berns i Stockholm i syfte att få fler 
aktörer att engagera sig för skydd av pojkar och 
HBTQ-unga. Vid mötet deltog representanter från

 

den svenska regeringen, barnrättsvärlden, HBTQ- 
communityt, idrottsförbund, Svenska Kyrkan och  
näringslivet.    
 I samband med mötet sa Drottning Silvia bland 
annat att “När vi för många år sedan började arbeta 
med stöd till pojkar som utsatts för sexuella övergrepp 
möttes vi i flera länder av oförstående, ibland till och 
med av hånfullhet. En del kunde inte förstå att pojkar 
kunde bli utsatta för övergrepp. Pojkar sågs som poten-
tiella gärningsmän, aldrig som offer. Andra menade att 
övergrepp mot pojkar i så fall inte var lika allvarliga. 
Vi har kommit en bit  på vägen. Men fortfarande 
finns det många blinda fläckar. Sådant vi inte vill eller 
förmår att se”.     

Vägledande studie av unga HBTQ   
Att 97 procent inte kan tänka sig att ha en homo-
sexuell familjemedlem är minst sagt skrämmande. 
Detta är dock fallet i Moldavien, enligt en studie 
genomförd 2016. Vi har genom ett långsiktigt och 
proaktivt arbete i landet bidragit till att barnrättsor-
ganisationen Terre Des Hommes (TDH) nu samar-
betar med HBTQ-organisationen GENDERDOC-M. 
Under 2021 genomförde de med stöd från oss en 
kvalitativ studie av unga HBTQ-personers livssituation 

 “ I går ringde jag er stödlinje och pratade med en kvinna om mitt 
problem – att jag är transsexuell. Efter att ha diskuterat allt med 
henne rådde hon mig att berätta för min mamma om hur svårt det 

här är, att jag är deprimerad och att jag inte vill leva på grund av 
detta. Nästa morgon pratade jag med min mamma. Hon bokade in mig 

hos en psykolog som är specialiserad på transsexuella och till en annan 
psykolog för mina depressioner. Tack vare gårdagens samtal med er öppnade 

jag mig helt och hållet för min mamma. Jag vill verkligen tacka kvinnan jag fick prata med 
och all personal som arbetar med stödlinjen, för att ni hjälpt mig och många andra att få 
ordning på livet. Äntligen går det i rätt riktning.”  
Ungdom som kontaktade stödlinjen hos vår partner Empowering Children Foundation, Polen.   

TILLSAMMANS FÖR ALLA BARNS  
LIKA RÄTTIGHETER

– något som aldrig gjorts tidigare. Parallellt med 
studien har organisationerna utbildat varandra 
inom sina respektive områden för att stärka 
sitt arbete med unga HBTQ: "Efter utbildningen 
förstod jag definitivt att man måste bemöta barn 
och vuxna på olika sätt. Barnet är mer sårbart på 
grund av sin ålder och kräver mer ansträngning 
och specialkunskap, men det är en nödvändighet. 
Dessutom förstod vi hur viktigt det är att identifiera 
riskerna och agera utifrån dem", sa deltagare från 
GENDERDOC-M.   
  Även i Polen arbetar vi strategiskt för att 
barnrättsorganisationer ska stärka sin kompetens 
när det gäller bemötande av HBTQ-unga.  
Det gör vi tillsammans med vår partner  
Empowering Children Foundation. 

CHAT FÖR UNGA HBTQ   
I mars 2022 öppnar RFSL 
Ungdom sin chat för barn 
mellan 13 och 17 år som  
har en ökad risk att utsättas 
för sexuella övergrepp.  
En viktig del av projektet, 
som genomförs med stöd 
från Childhood, har varit att 
stärka kompetensen för  
bemötande av yngre barn 
och sexuella övergrepp.   

Drottning Silvia och Childhoods general- 
sekreterare Paula Guillet de Monthoux.
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Det är en oerhört viktig dag, 
och det är allas vårt ansvar att vi vågar 
utmana oss att verkligen se de osynliga 

barnen. Jag tror att en jätteviktig aspekt är 
hur vi kommunicerar kring barn och vilka barn vi 
lyfter fram och väljer att lyssna på. Barn är ingen 
homogen grupp och vi har ett ansvar att nå och 
lyfta alla typer av barn. Vi kommer aldrig kunna 

nå en grupp, utan att involvera  
alla divisioner av gruppen. 

Elisabeth Dahlin,
Barnombudsman. 

Deltagare vid rundabordsmötet 
på Berns om pojkars och 

HBTQ-ungas utsatthet. 

 

14/7 Vi bjuder in till eventet “Global Collaborative  
for the protection and healing of Child Dignity”  
i samarbete med UN HLPF. USA.  

 

22/7 Boksläpp ”Värsta bästa 
svårsnacket” (Bonnier Fakta). 
Sverige. 

 

2/7 Childhood Tyskland bjuder in till kon-
ferens om child protection. Digitalt.  

 

16/6 Vi bjuder in till en ny nätverksträff 
för ideella krafter. Digitalt. Sverige.  

 

17/6 Vi bjuder in forskare till ett möte  
om svensk tvångsvård. Digitalt. Sverige.  

JULI

1/7 Invigning av Childhood  
Haus Offenburg, Tyskland.  



Childhoodpriset är vårt sätt att hylla perso-
ner i Sverige som möter barn och unga i sitt 
arbete. Det är personer som ofta spelar en 
avgörande roll för att barn ska vara trygga men 
som sällan uppmärksammas. 2021 riktade vi 
fokus mot personer som möter barn och unga  
i samhällsvård, exempelvis på HVB, SiS och  
i familjehem. 
 Vinnare blev Viveka Jonsson, metod-
handledare på Birkahemmet (Gryning Vård) i 
Göteborg, ett HVB och jourhem för spädbarn 
och föräldrar som behöver stöd och hjälp 
under barnets första år. Priset delades ut i 
december vid en mindre ceremoni hos vår 
partner Handelsbanken i Stockholm. 

Så här löd juryns motivering: 
”Viveka har en unik förmåga att se, förstå 
och beskriva små barns behov och situ-
ation. Hon fokuserar alltid på vad som är 
bäst för det enskilda barnet, både nu och på 
lång sikt. Med sitt stora engagemang och 
drivkraft delar hon med sig av sin gedigna 
kunskap och inspirerar andra. Hon vågar ta 
obekväma fighter och står upp för de små 
barnen som inte själva kan föra sin talan. 
Vivekas kamp för samhällets yngsta är en 
sann livsgärning.”   

ÅRETS OSYNLIGA HJÄLTE 
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BOKSLÄPP 
I juli 2021 släppte Bonnier Fakta i  
samarbete med oss på Childhood boken 
”Värsta bästa svårsnacket”. Att bryta tyst-
naden och prata om porr, sex, samtycke 
och sexuella övergrepp med 
barn och unga, på ett sätt 
som passar ålder och mog-
nad, är otroligt viktigt.  
Det ger unga kunskap  
och stöd i att sätta egna 
gränser, respektera andras 
och att våga berätta om 
något hänt.  

Plåstren togs fram i samarbete med Clas  
Ohlsson och King när Barnkonventionen blev 
svensk lag 1 januari 2020. Vi är glada att så 
många barn fått rätt plåster på såren och 
samtidigt lärt sig mer om sina barnrättigheter.  

INTERAKTIVT SPEL FÖR DE YNGSTA
Stop min kropp! är ett material från Rädda Barnen som 
under flera år har varit ett viktigt verktyg för att ge barn 
kunskap om kroppen, gränser, sina rättigheter och hur de 
kan be om hjälp när något känns fel. Under 2021 har vi 
bidragit med expertis och finansiellt stöd för att vidare- 
utveckla materialet, löpande utvärdera och göra materialet 
mer tillgängligt genom ett engagerande och interaktivt 
spel för de allra minsta. 

     3 000 viktiga vuxna 
Hur ska du agera och hur ska du prata med 
ett barn som du misstänker far illa? Detta är 
två av frågorna som vår utbildning Viktig vuxen 
svarar på. Hittills vet cirka 3 000 medarbetare 
hos våra partners Clas Ohlson, Stena Fastig-
heter, Ahlsell och Handelsbanken hur de ska 
agera om de misstänker att ett barn far illa. 
Hur de ska vara Viktiga vuxna helt enkelt! 

”Utbildningen Viktig vuxen har stärkt oss 
och vår roll som en närvarande och långsiktig 
fastighetsägare där vi möter ett tvärsnitt av alla 
människor i deras hemmiljö. Rutiner kring hur 
vi agerar har vi sedan tidigare arbetat upp och i 
samtliga kvarter också haft ett proaktivt arbete 
med socialtjänsten och andra aktörer. Utöver 
själva utbildningen så hölls uppföljande samtal 
med samtliga medarbetare. Att sätta fokus och 
samtala om olika situationer som man mött 
som medarbetare, hur man agerat, vad som 
varit svårt och hur vi som verksamhet agerar 
är nödvändigt. Just Viktig vuxen sätter fokus 
på oss som medmänniskor, och talar till oss som 
privatpersoner. Det är ett pågående arbete och 
samtal kollegor emellan, svåra situationer och 
enklare sådana. Utbildningstillfällena stärker ett 
kollektivt mod att vara en Viktig vuxen.”  
Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsutvecklare  
Stena Fastigheter. 

155000
Så många paket av  
våra barnrättsplåster 
har sålts på två år! 

 DRÖMPROJEKT  Stella Polaris 
Att våga drömma, tänka nytt och ha visioner för framti-
den är en av våra styrkor. Detta var precis vad vi gjorde 
när vi skickade in en ansökan till Svenska Postkodlotte-
riet för vårt drömprojekt Stella Polaris – en hub för att 
samordna, uppmuntra och intensifiera svenska AI-relate-
rade initiativ som kan underlätta och effektivisera arbetet 
mot sexuella övergrepp mot barn. I mars 2021 gick vår 
dröm i uppfyllelse och vi fick stöd för att under fyra år 
utveckla Stella Polaris. Här ska vi samla aktörer som van-
ligtvis inte samarbetar och vars kompetenser krävs för att 
accelerera den tekniska utvecklingen av nya lösningar för 
att skydda och stärka barn. Vi kommer stärka samverkan 
mellan polis, åklagare, barnrättsaktörer, AI-experter, 
programmerare, forskare och teknikföretag.  
Som ett första steg byggde vi under hösten 
upp en referensgrupp med bred kom-
petens där forskare och experter inom 
bland annat praktisk och teoretisk AI, 
beteendevetenskap, näringslivssektorn 
och rättsväsendet möttes för att disku-
tera vilka utmaningar de såg inom sin 
sektor samt vilka lösningar de kunde se  
utvecklas inom Stella Polaris. Parallellt lade vi även  
grunden till ett kunskapscenter där forskning, nya initia-
tiv och relevanta erfarenheter ska samlas för dem som är 
engagerade i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn.    

”De bästa  
lösningarna är  
tvärsektoriella.” 

Linda Jonsson,  
Universitetslektor vid  
Ersta Sköndal Bräcke  

högskola   

Juryarbetet för Childhood-
priset gjorde mig både glad över 

alla de eldsjälar som engagerar sig för 
barn varje dag och ödmjuk inför alla de

utmaningar som barnens förkämpar tacklar 
och övervinner i arbetet för barnens bästa. 
Att behöva välja mellan alla dessa värdiga  

kandidater var ett angenämt problem. 
Catharina Belfrage Sahlstrand,

hållbarhetschef på Handelsbanken.   

SEPTEMBER

17/9 Vi bjuder in till webbinarium om internationell erfarenhet 
av tvångsvård (Nederländerna). Samarrangerat med Statens 
institutionsstyrelse (SiS), digitalt. Sverige.   

21/9 Verktygsdatabasen “Digital Tools to combat child 
sexual abuse” presenteras inom ramen för vårt drömprojekt 
Stella Polaris. Sverige.  

26/8 Vi lanserar “Care Coin Inititative”, ett initiativ  
som öppnar upp för samtal om svåra saker. USA.  

AUGUSTI

10/8 Webbinarium om Childhood Sveriges studie “Transforming 
Children’s Care Webinar #5 – The Impact of COVID-19 on Privately 
Run Residential Care Institutions”.   

Foto: H
andelsbanken



Vi har i många år arbetat på bred front för 
att barn ska vara trygga oavsett var de befinner sig. 

Det inkludera även nätet. Vi initierar och investerar i 
banbrytande projekt, sprider kunskap och samverkar 

med ledande teknikutvecklare. 

Vårt arbete på nätet har bara börjat. Det finns mycket att göra. Tekniken  
utvecklas snabbt och förövarna hittar alltid nya vägar. Tack vare vårt lång-
siktiga och strategiska partnerskap med gräsrotsorganisationer och globala 

aktörer, bidrar vi till oväntade och nya samarbeten. Vi kopplar samman 
civilsamhället med den privata sektorn, barnrättsvärlden och teknikföretagen. 
Allt för att med gemensamma krafter bidra till att stärka barns trygghet på nätet.
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BANBRYTANDE FÖRÖVARPREVENTION

Att utveckla nya strategier för att stoppa potentiella 
förövare innan de begår övergrepp är helt avgörande 
för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Av det 
skälet gick vi 2017 in som huvudfinansiär i  
Prevent it, ett världsunikt svenskt projekt för att 
förebygga sexuellt utnyttjande av barn på nätet. 
Bakom projektet står forskare vid Karolinska 
Institutet (KI) som utvecklat och vetenskapligt 
utvärderat en online-baserad KBT-behandling på 
personer som aktivt söker efter filmer och bilder 
med övergrepp mot barn. Det finns sedan tidigare 
inga vetenskapligt beprövade behandlingar för dessa 
personer. Utöver finansiering har vi under hela projektet 
bidragit med ett starkt barnrättsperspektiv. Vi har 
även kopplat samman forskarteamet med vårt breda, 
globala nätverk av specialister, forskare, stiftelser, 
EU-parlamentet och End Violence Partnership.  
Prevent it har rönt stor uppmärksamhet globalt och 
har bidragit till att grunden för flera nya interna-
tionella projekt kring förövarprevention har lagts. 
Pilotstudien avslutades 2021, resultaten kommer att 
presenteras 2022.
 I USA har vi tillsammans med organisationen Stop 
it now! etablerat en hjälplinje som vänder sig direkt till 

unga som riskerar att hamna i ett sexuellt skadligt be-
teende och utsätta andra barn för övergrepp. Projektet 
What´s OK har tagit fram en plattform och budskap 
för sociala medier med fakta om gränser, porr, sexua-
litet och rättigheter. Dessutom har en hjälplinje som 
barn och unga kan kontakta för rådgivning etablerats. 

VARJE BARN SKA VARA 
TRYGG PÅ NÄTET!

 
Prevent it-projektet 

har nu gått in på upploppet. Jag 
och mina medarbetare ser så fram emot 

att få berätta om vilka positiva och spännande 
resultat vi fått. Childhood är helt enkelt fantastiska 

att samarbeta med. Jag kan inte tänka mig en bättre 
partner till projektet. Tack vare deras djupa kunskaper i 

ämnet, yttersta professionalism och generösa engagemang 
har Prevent it fått precis det stöd som behövts, för att ta 

projektet från idé till verklighet, från Stockholm till världen. 
Ulrikah Reihs som är program manager är pålitlig, noggrann 

och rolig att arbeta med. Genom det modiga och genuina 
intresse hon visar för Prevent it har hon hjälpt oss kryssa 
mellan oväntade händelser och utmaningar, men också 

bidragit till själva projektdesignen på ett smart sätt. 
Jag är så tacksam för allt som Childhood och 

Ulrikah gjort och gör för projektet.
 

Christoffer Rahm, chefsöverläkare  
i psykiatri och forskningsansvarig  

för Prevent it.

NYTT VERKTYG HITTAR  
ÖVERGREPPSMATERIAL  
PÅ NÄTET 
Omfattningen av sexuella övergrepp mot 
barn på nätet är svårgripbar. En rapport från 
Interpol visar att övergreppsmaterialet blir allt 
grövre, i synnerhet på yngre barn. Att granska 
och hantera den här typen av material från 
nätet är olagligt för alla utom brottsbekäm-
pande myndigheter och andra med särskilt 
tillstånd. För att överbrygga detta glapp i 
barns skydd på nätet gick vi 2020 in ett  
samarbete med det nederländska företaget 
WEB-IQ. Med vårt stöd har de utvecklat 
LIBRA, ett verktyg som gör det möjligt att 
plocka ner och radera misstänkt övergrepps-
material, utan att titta på det. Tack vare detta 
kan flera aktörer bidra i kampen i att skydda 
barn på nätet. Under 2021 identifierade  
LIBRA miljontals bilder och filmer av sexuella 
övergrepp mot barn på nätet. Verktyget kom-
mer lanseras i större skala på den europeiska 
marknaden 2022.    
 Grunden till vårt samarbete med WEB-IQ 
lades vid det rundabordsmöte om hur AI 
kan användas i kampen mot sexuella över-
grepp mot barn som vi tillsammans med  
Global Child Forum arrangerade på Stock-
holms Slott 2019. Det var också vår grundare 
Drottning Silvias ord som accelererade arbetet 
med LIBRA:  
” För varje minut vi väntar kommer tusentals 
barn att lida, i vetskap om att bilder av deras 
övergrepp fortfarande cirkulerar på nätet, 
barn kommer att fortsätta att riskera att  
bli utsatta för grooming eller utsättas för 
övergrepp on demand.”    

KUNSKAPSSPRIDNING OCH RÅDGIVNING 
Genom att tidigt säkerställa att barn har rätt infor-
mation om vilka risker som finns på nätet och vilka 
rättigheter de har, går det att förebygga övergrepp. I 
Brasilien har vi under 2021 tagit fram ett audiovisuellt 
material anpassat efter olika åldersgrupper med frågor 
om bland annat grooming, kränkningar av privatlivet, 
delning av bilder och annat olämpligt innehåll. Syftet 
är att lära barn vilka risker som finns och hur de kan 
skydda sig på nätet. Även i USA har vi tagit fram 
ett utbildningsmaterial för unga, Gateway Human 
Trafficking, i syfte att förebygga sexuella övergrepp och 
exploatering av barn via sociala medier. I USA har vi 
under året i samarbete med Darkness to Light bidragit 
till en vidareutveckling av Child Safety Pledge, en 
plattform som vänder sig till vuxna i USA. Syftet är att 
sprida kunskap om hur våld och övergrepp mot barn 
kan förebyggas och hur man som vuxen ska agera om 
man misstänker att ett barn riskerar att utsättas eller 
har blivit utsatt.

STÄRKT SKYDD MED 
ÖKAD KUNSKAP 
När tillgången till internet och 
smartphones snabbt ökar i låg-  
och medelinkomstländer hänger 
sällan lagstiftning och det allmänna 
barnskyddsystemet med. Dessutom 
är kunskapen om övergrepp på nätet ofta låg.  
Det gör barn och unga extra sårbara, inte minst under 
pandemin då en ökning av övergrepp på nätet har 
rapporterats. Ett exempel på detta är Thailand, där vi 
i många år arbetat för att stärka barnskyddet, men där 
det fortfarande finns ett stort kunskapsglapp om risker 
och barns rättigheter. Barn som utsatts för övergrepp 
vet sällan att det är ett brott och att de kan anmäla. 
Många yrkesverksamma saknar dessutom ofta verktyg 
för att bemöta barn som blivit utsatta. Under 2021 
bidrog vi därför till att ett utbildningsmaterial för 
föräldrar och barn digitaliserades och gjordes mer till-
gängligt genom vårt samarbete med The Hug project. 
Inom samma projekt skapades också ett interaktivt 
spel för barn som fick stor spridning.   

Kan en chatbot stoppa personer som söker på övergreppsmaterial?  
Det har vi tillsammans med brittiska Internet Watch Foundation undersökt  
under 2021. Målet är att ta fram en prototyp av en chatbot som varnar den  
som söker efter övergreppsmaterial på nätet och ger råd om var personen 
kan vända sig för att inte agera. Arbetet fortsätter under 2022. 

CHATBOT:  
PREVENTION OCH  
RÅDGIVNING    

 

28/10 Vi bjuder in till rapportsläpp ”…och jag kunde inte andas – 
en granskning av våld mot barn på de statliga ungdomshemmen” i 
samarbete med Barnrättsbyrån i Stockholm. Sverige.  

NOVEMBER 

6–13/11 Vi är Charity partner och prisutdelare  
på Stockholm Open. Sverige.

 

26/10 Vi bjuder in våra företagspartners för nätverkande 
och kunskapsutbyte på hotell Diplomat i Stockholm. 
Sverige.  

OKTOBER

19/10 Vi bjuder in till rundabordssamtal i Stockholm 
inom ramen för “Osynliga barnen” i samarbete med 
Regnbågsfonden. Sverige.

Foto: The H
ug project, Thailand.



Chldhood-Haus, Hamburg.

Foto: C
hildren in Fam

ilies, K
am

bodja.
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FOKUSOMRÅDE: BARNVÄNLIGT STÖD OCH BEMÖTANDE 

VI GÖR SKILLNAD  
RUNTOM I VÄRLDEN!
Ett barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp under sin uppväxt kan, med 
rätt stöd och bemötande från sin omgivning, leva ett bra liv. För oss handlar det om 
att skapa metoder som säkerställer att barn har vuxna omkring sig som ger trygg-
het, lyssnar, tar ansvar och agerar – viktiga vuxna helt enkelt. Från den närmaste 
familjen till samhälle, vård och rättsväsende. Vi har ett holistiskt synsätt och agerar 
alltid för att barnperspektivet ska integreras på alla nivåer hos alla aktörer.  
Det gör vi genom att sprida beprövande modeller, metoder och koncept, stärka  
kontakten mellan olika samhällsfunktioner samt investera i och utveckla projekt 
som fångar upp barn i utsatthet.   

När vi grundades 1999 var vi en av få orga-
nisationer som lyfte upp det faktum att barn 
utsätts för sexuella övergrepp på agendan. Idag 
har bekämpandet av sexuellt utnyttjande av 
barn blivit en prioriterad fråga i många länder. 
Synen på kön, sexualitet och sexuella övergrepp 
varierar dock fortfarande. Kunskapen om risk- 
och skyddsfaktorer skiftar stort, liksom hur 

långt vård- och rättsväsendet har kommit när 
det gäller övergrepp mot barn. Vårt arbete börjar 
oftast nära barnen, i samarbete med gräsrotsor-
ganisationer. Vi vet att det med rätt resurser går 
att skapa beständig förändring. Vi vet också att 
våra strategiska investeringar i projekt ofta leder 
till att de får ringar på vattnet och ökar skyddet 
för barn på samhällsnivå.   

22 PROJEKT 
i

9 LÄNDER
 

Vi är särskilt stolta över 
och uppmuntrade av att våra  

projektpartner startade upp sitt arbete 
i Childhood-Haus Ortenau och 

Childhood-Haus Hamburg 2021. 
 Särskilt under pågående Corona-begränsningar 

och flera utmanande situationer, har detta varit en 
stark signal om vikten av barnskydd och barnvänlig 

rättvisa. Tillsammans med våra lokala partner strävar vi 
efter att möjliggöra för olika aktörer och institutioner  

att bedriva tvärvetenskaplig barnfokuserad 
systemutveckling. Detta är ett viktigt bidrag 

till att främja och upprätthålla barnens 
rättigheter i vårt samhälle.  

Dr. Astrid Helling-Bakki,  
Childhood Tyskland.

* Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn 
vid Linköpings universitet   

STÄRKT BARNSKYDD MED  
MULTIDISCIPLINÄRT KONCEPT 
2021 öppnades två nya Childhood-Haus i Tyskland. Konceptet bygger på 
den skandinaviska Barnahus-modellen som med Drottning Silvias starka 
stöd och drivkraft implementerades i Sverige med Island som föregångs-
land. Barnahus samlar expertis och ger barn som utsatts för sexuella 
övergrepp en plats att vända sig till för att få rätt stöd och hjälp. Den här 
typen av tvärvetenskaplig och barnvänlig plats saknades tidigare i  
Tyskland och vi har under många år arbetat för att sprida kunskap om 
och möjliggöra modellen även här. Vi har samverkat med lokala aktörer 
och stöttat dem i arbetet med att implementera konceptet i det tyska  
systemet. Ett första Childhood-Haus invigdes av Drottning Silvia 2018. 
Idag finns totalt sex stycken med ambitionen att det ska finnas minst ett i varje delstat (16). 
Målet och vår förhoppning är att modellen ska bli praxis i Tyskland.  
  Childhood-Haus är ett exempel på hur vi kan bidra till föränd-

ring genom att sprida beprövande koncept och inspirera 
andra. 2021 introducerade vi genom vårt kontor i 

Brasilien Vitória da Conquista Protected Listening 
Complex, ett liknade koncept där olika professio-

ner som möter våldsutsatta barn samlas.    
     Även i USA har vi en rad olika projekt som 
samlar expertis för att möta barn och unga som 
utsatts eller riskerar att utsättas för våld och 
sexuella övergrepp. Stort fokus ligger på margi-
naliserade grupper som hemlösa, HBTQ-unga, 
migranter och barn med funktionsnedsättning. 
Som exempel kan nämnas Safe Horizon, ett 

nätverk som arbetar i Harlem, New York, där 
utsattheten ökat stort till följd av pandemin, och 

YouthLink – en drop-in-tjänst för hemlösa barn och 
unga i Minnesota.   

NYTT NÄTVERK FÖR ELDSJÄLAR SOM 
MÖTER VÅLDSUTSATTA BARN 

Vi tror på kraften och betydelsen av eldsjälar.  
De som finns nära barnen, som drivs av ett genuint 
engagemang och utmanar de existerande systemen 
när dessa inte räcker till. För att uppnå så stor effekt 
som möjligt och skapa hållbar förändring är det 
oerhört viktigt att detta engagemang kombineras med 
kunskap om vad forskningen säger, om vilka andra 
insatser som finns och hur man i samverkan med andra 

hjälper och stärker de barn som utsatts. I Sverige 
finns ett stort antal civilsamhällesorganisationer som 
möter våldsutsatta barn. Arbetet bygger till stor del 
på ideella krafter från volontärer och andra eldsjälar. 
För att stärka samverkan mellan dessa och bidra till 
en bred kunskapshöjning om våld och övergrepp mot 
barn inom civilsamhället tog vi i Sverige, tillsammans 
med Barnafrid*, initiativ till ett nätverk för Ideella 
Krafter. Nätverket kommer att träffas två gånger per 
år och riktar sig framförallt till små, volontärbaserade 
organisationer från hela Sverige.

 

28/11 Vårt projekt On the right Track firar 15 år framgångsrikt 
arbete med att skydda barn längs landets vägar. Brasilien.  

DECEMBER

6/12 Invigning Childhood Haus Hamburg, Tyskland.  

 

17/11 Childhood Tyskland bjuder in till en  
fundraising-middag. Hamburg, Tyskland.

 

18/11 Årsmöte, Childhoods samtliga medarbetare och  
styrelsemedlemmar möts kring vår Vision 2030. Digitalt.  
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FRÅN STUDIE TILL  
SYSTEMFÖRÄNDRING
 
Kan tre minuter vara avgörande för ett enskilt barns 
trygghet? Ja. Det visar de preliminära resultaten av 
BarnSäkert, en studie som genomförts av Uppsala 
universitet och Barnhälsovården Region Dalarna, med 
stöd av oss och vår partner Barndom Utan Baksmälla. 
Syftet är att så tidigt som möjligt identifiera psyko-
sociala riskfaktorer inom familjen som ekonomisk 
oro, riskbruk, missbruk, våld i nära relationer och 
extrem stress. Cirka 40 000 vårdnadshavare har hittills 
deltagit genom att svara på en enkät i samband med 
rutinkontroll på BVC. I snitt tar besöket bara tre 
minuter extra. Det kan tyckas kort, men i det här 
fallet kan det räcka. Resultaten visar att fler riskfaktorer 
upptäcks tidigare och i fler familjer än väntat. De visar 
också att fler vårdnadshavare frivilligt söker stöd hos 
socialtjänsten tack vare den insikt och hjälp de får 
genom BarnSäkert.   
 Genom att finansiera och vara sakkunniga i studier 
som BarnSäkert bidrar vi till utveckling av evidens- 
baserade metoder, möjliggör implementering i  
offentlig sektor och därmed systemförändring.  
Trots att de långsiktiga effekterna av BarnSäkert ännu 
inte har kunnat mätas har metoden redan föreslagits  
bli praxis och flera regioner har valt att plocka upp 
den. Med vårt fortsatta stöd kommer modellen  
spridas vidare.   

FAMILJESTÄRKANDE  
ARBETE  

När min man dog tappade jag allt hopp och 
jag klarade inte av att ta hand om mina barn 
på ett bra sätt. Ibland kände jag till och med 
att jag ville lämna bort dem. När CIF kom in  
i mitt liv förändrades allt till det bättre.  
Att få besök av stödpersonen från CIF och 
ha någon att ringa när jag känner mig orolig 
och har problem har betytt enormt mycket. 
Bidrag, hygienartiklar och skolmaterial har 
lättat min börda. Men framförallt vill jag tacka 
dem för att de guidat mig och gett mig hopp 
att leva och hitta ett nytt jobb så att jag kan 
ta hand om mina barn. Varje gång jag träffar 
min kontaktperson påminner hen om hur jag 
kan skydda mina barn mot våld och sexuella 
övergrepp och vilka risker som finns. Jag 
kommer alltid sätta mina barns säkerhet i 
första hand.  

Mamma till 3-årig pojke och 5-årig flicka, som med 
hjälp av vår partner Children in Families (CIF) Kambodja, 
inte behövde separeras från varandra.

RÄTTVISA FÖR UTSATTA POJKAR    

Även om den här historien är sorglig så  
visar den att våra insatser fungerar och  
att rättssystemet segrade i det här fallet.  
Det är rörande att se hur regeringen erkän-
ner att sexuella övergrepp är lika skadliga 
mot pojkar som mot flickor. Tack vare det 
snabba agerandet från vårt barnskyddsteam, 
i samarbete med lokala myndigheter och 
polisen, kunde vi snabbt ge de här pojkarna 
upprättelse.

Vår partner M’Lop Tapang  
Kambodja om fallet med två  
hemlösa pojkar som utsattes för 
sexuella övergrepp av en man.  
Tack vare att de vågade berätta  
för en vuxen som trodde på dem 
och agerade kunde mannen 
gripas och dömas för sitt brott.

 

    Det här är verkligen nytt, vi 
inom socialtjänsten har möjlighet  

att nå ut till alla i samhället på ett sätt 
som vi aldrig tidigare har gjort. Genom det 
strukturerade sätt som barnhälsovården  
arbetar med BarnSäkert identifierar de  
familjer som behöver hjälp och vi kan ge  
dem det stöd de behöver tillsammans.  

Familjerådgivare vid en 
svensk kommun.

2021 I SIFFROR
Childhoods verksamhet finansieras av filantroper, företag, stiftelser och privatpersoner.   

Vårt arbete bygger på partnerskap och nätverk. Vi initierar, söker upp och stöttar olika insatser  
och projekt, ofta i samverkan med gräsrotsorganisationer. 

50 % 

AV VÅRA PROJEKT SKAPAR 
TRYGGA RELATIONER OCH 

MILJÖER. 20 % 

AV VÅRA PROJEKT  
STÄRKER BARNS TRYGGHET 

PÅ NÄTET.

HÄR INVESTERADE VI:

Sverige       Tyskland       USA       Kambodja       Brasilien

Thailand       Sydafrika       Moldavien       Ukraina      Övriga

HÄR SAMLADE VI IN (MUSD):

Childhood Sverige      Childhood USA       

Childhood Brasilien      Childhood Tyskland

4,8

1,8

1,4

1,021%

15%

14%11%

10%

10%

7%

5%
4% 3%

 

9/12 Vi bjuder in till del II av webbinarieserien om interna-
tionell erfarenhet av tvångsvård (Norge). Samarrangerat 
med Statens institutionsstyrelse (SiS). Digitalt. Sverige.  

 

15/12 Tillsammans med Ambassaden i Bangkok bjuder vi in till  
webbinarium ”Protecting children during COVID-19: What can you do?”, 
inom ramen för vårt drömprojekt Säg vad du såg. Digitalt. Sverige.  

 

8/12 Childhoodpriset delas ut i samarbete  
med Handelsbanken i Stockholm. Sverige.  

 

8/12 Childhood Sverige har styrelsemöte och fattar 
beslut om att investera i 18 projekt fördelat på 5 länder.   

30 % 

AV VÅRA PROJEKT  
BIDRAR TILL BARNVÄNLIGT 

STÖD OCH BEMÖTANDE.  
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WORLD CHILDHOOD FOUNDATION SVEAVÄGEN 166, 113 46 STOCKHOLM
TEL +46 [0]8 55 11 75 00 E-POST info@childhood.org

SIDA VID SIDA FÖR BARNS TRYGGHET
”Jag känner mig hedrad och glad över förtroendet.  

Det är stora skor att fylla, men jag kommer att göra mitt absolut yttersta.  
Stöttningen från hela Childhood-familjen gör att jag känner mig trygg i detta.” 

Prinsessan Madeleine, vice hedersordförande för Childhood  

Under 2021 påbörjade vi ett långsiktigt och strategiskt arbete med att ta fram 
en vision för Childhood i framtiden. Som ett led i detta kunde Drottning Silvia 

i samband med sin födelsedag i december meddela att Prinsessan Madeleine 
kliver in i rollen som vice hedersordförande för Childhood.  

 
Prinsessans brinnande engagemang för barnrättsfrågor och långa erfarenhet av 

olika roller inom organisationen gör detta till ett naturligt steg. Sida vid sida kommer 
Drottning Silvia och Prinsessan Madeleine nu fortsätta att vara starka röster för barnen 

och verka för att fler barn får en trygg uppväxt fri från våld och sexuella övergrepp. 

Childhoods grundare Drottning Silvia och Prinsessan Madeleine




