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”All staff accounted for yesterday evening” 
 

"I've volunteered to help transport food and water for people who 
are staying in a shelter, mostly women with kids and pets  

(it's in underground metro station).” 
Röster från våra partners i Ukraina 

Introduktion 
Rysslands storskaliga invasion av Ukraina slog sönder tryggheten för miljontals barn. Tack vare 
snabbt och generöst stöd till vår verksamhet kunde vi tillsammans med lokala och internationella 
partners snabbt ställa om och nå ut med direkt stöd till de allra mest sårbara barnen och familjerna. 
Under året har vi intensifierat vårt arbete för att hjälpa, skydda och stärka de barn och familjer som 
drabbats av kriget.  

20 års arbete i regionen för att stärka skyddet för de barn som löper extra hög risk för våld och 
övergrepp har byggt upp en erfarenhetsbank och förtroendefulla relationer som hjälpt både oss 
och våra partners under den mest intensiva krisen. De drygt 200 projekt vi bedrivit med våra 
närmare 40 lokala partners återspeglar hur behov och möjligheter konstant förändrats. I början av 
2000-talet låg fokus på de stora grupper barn som bodde på gatan, i rivningshus och i kloaker samt 
de barn som växte upp på de stora statliga institutionerna med ständigt roterande personal. 
Medvetenheten om sexuella övergrepp mot barn var låg och kompetensen likaså. Ytterst få 
övergrepp anmäldes, för det fanns ingenstans att vända sig för de barn som utsatts. Tack vare våra 
partners i Ukraina och grannländerna är detta på väg att förändras.  

I Ukraina har vi tagit hjälp av vårt internationella nätverk för att bygga upp kompetensen kring 
sexuella övergrepp mot barn. Tack vare de insatserna finns nu kompetens för stöd och skydd till 
särskilt sårbara grupper såsom små barn med funktionsnedsättningar och hbtq-ungdomar. Den 
utbildning vår partner NGO Resource Centre tillsammans med oss tagit fram för att stärka 
civilsamhällets förmåga att identifiera och ge stöd till barn som utsatts för övergrepp har visat sig 
ovärderlig under det senaste året. Detta då många små organisationer som inte tidigare arbetat med 
barn genom sitt humanitära arbete nu möter familjer och barn i traumatiska situationer. De allt 
tätare vittnesmålen om att sexuella övergrepp är en del av den ryska krigföringen, och att det sker 
systematiskt, gör det viktigare än någonsin att de vuxna som barnen möter har rätt kompetens och 
bemötande för att inte ytterligare stigmatisera de barn som utsatts.  

I Polen och Moldavien har vi sedan 2017 finansierat uppbyggnad av Barnahusmodellen. I Polen 
finns nu sex Barnahus spridda över landet, specialiserade på utredning och stöd till barn som utsatts 
för sexuella övergrepp. Moldaviens första Barnahus slog upp portarna i mars 2022. Den personal 
som arbetar på Barnahusen besitter den spetskompetens kring traumastöd som nu kommer 
flyktingfamiljerna från Ukraina till godo. Detsamma gäller de insatser för att utveckla 
föräldrastödsprogram som nu också erbjuds mammor som flytt tillsammans med sina barn.  

Ett år efter invasionen kan vi konstatera att de år av arbete vi investerat innan invasionen har varit 
avgörande för den snabba och pricksäkra responsen våra lokala partners i Ukraina, Polen och 
Moldavien kunnat erbjuda de barn och familjer som behövde det som mest.   
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Röster från våra partners i Ukraina  

"The Childhood funding made it possible for us to remain active, relevant and provide crucial 
support and equally important retaining staff; not losing them too easy to the big INGOS and UN 
temporary coming in offering higher salaries." 

 

“We really appreciate cooperation with World Childhood Foundation, find it smooth and full of 
trust.” 

 

“It greatly helped the families fleeing the war, all those who arrived where in a state of anxiety or 
stress and working with a psychologist helped to prevent the condition of PTSD.”  

 

“Many lost their documents during the move, or they were destroyed during the bombings, the 
work of a lawyer helps IDPs renew their documents and provides support.”  

“In times of war, safety and prevention of sexual violence become even more relevant. I think that 
children who have completed the program are safer because of the knowledge they have received.”  

 

“Four children who participated in the Steps to Safety program were evacuated. Parents say that 
the knowledge they received (rules for dealing with a stranger, safety circles) helped them in the 
evacuation process”.  

 

“We currently support cases of child rape. Youngest victim so far is 8-years old. The funding 
received from Childhood is absolutely critical!”  

 

“Childhood’s patience and understanding provides us with stability and flexibility that is crucial in 
emergency situations.”  

 

“While the context has changed, the relevance of the program has significantly increased. Not only 
due to the increased number of child sexual abuse and violence, but also because of the significantly 
increased number of NGOs currently working on child protection issues, many of which had no 
previous awareness and experience of the topic.”  
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Barnvänliga platser NGO Resource Center – Ukraine 
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“We are grateful to Childhood for the continuous support and Childhood’s immediate reaction 
to the beginning of a full-scale war and assisting those most vulnerable.”  

Röster från våra partners i Ukraina 

 

 

Våra insatser under 2022 
Tack vare den generositet och tillit våra givare visat har vi, med flexibelt och långsiktigt stöd direkt 
till våra lokala partners, bidragit till att skydda och hjälpa barn och familjer som tillhör de grupper 
som var extra sårbara redan innan kriget. Vi prioriterar insatser som hjälper barn och familjer här 
och nu, och bidrar samtidigt till att bygga upp och stärka kompetens för en långsiktig hållbarhet i 
det lokala civilsamhället. I dialog med våra partners har vi fokuserat på de insatser som kompletterar 
och stärker de insatser som finansieras via det internationella samfundet. Projekten har godkänts 
för en två-årsperiod under vilken våra partners själva avgör när medlen används för att säkra 
kvalitet och hållbarhet samt anpassa till förändrade behov och förutsättningar.  

Vi har valt att fokusera på sju ömsesidigt kompletterande områden för att stärka skyddet och 
motståndskraften för barn och familjer som drabbats av kriget i Ukraina.  

1) Insatser för att hålla samman familjer och undvika att barn separeras från sina 
föräldrar 

• Öppen förskoleverksamhet som ger barn till föräldrar som flytt till Polen möjlighet till 
lek och en trygg vardag. Vårt stöd stärker arbetet för integrering och långsiktighet. En 
stor del av personalen är själva ukrainska flyktingar.  

• Etablering av barnvänliga platser i Dnipro som använts av ca 400 barn 

• Etablering av barnvänliga platser, integrering och fritidsverksamheter för barn i 
skolåldern som flytt till Moldavien. Projektet kommer också moldaviska barn i utsatthet 
till godo.  

2) Insatser för barn som har separerats från sina familjer  

• Säkra ett tryggt omhändertagande för de barn som är kvar på småbarnshem i Dnipro 
när personalen flytt. Samarbete med lokala myndigheter för att identifiera och utbilda 
fosterfamiljer som kan ta hand om barnen.  

• Identifiering av övergivna barn och familjer där det är hög risk för att barnen 
omhändertas eller överges i Ukraina respektive Moldavien. Båda projekten är i 
uppbyggnadsfas.   
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3) Psykosocialt stöd och traumabearbetning för barn 

• Psykosocialt stöd och skydd för ungdomar som identifierar sig som hbtq. Individuella 
stödsamtal online via Skype, Zoom, Viber och chat med 30 ungdomar, både de som 
flytt och de som blivit kvar i ockuperade områden. Stödgrupper för 138 hbtq-ungdomar 
på teman som skydd från våld under kriget, sexuell hälsa och att komma ut både 
frivilligt och ibland ofrivilligt. 

• Psykosocialt stöd av psykologer med erfarenhet av krig och trauma till ca 600 barn och 
föräldrar i Ukraina. Handledning till andra organisationer så att de i sin tur kan ge 
kvalificerat traumastöd.  

• Individuellt stöd och terapi till traumatiserade barn på Barnahus i Polen (med 
ukrainsktalande personal). Kompetensutveckling av personal och traumabehandling till 
barn och familjer på flykt. Hittills har 40 psykoterapeuter från Barnahus fått utbildning 
i en evidensbaserad modell för hur de kan bidra till tryggare och bättre relation mellan 
barn och föräldrar. I oktober hade 800 barn fått stöd av personal utbildade i projektet. 

4) Stöd till föräldrar som flytt eller är kvar i drabbade områden 

• För föräldrar till barn med intellektuella funktionsnedsättningar har kriget lagt till en 
extra nivå av stress och sårbarhet. Organisationen Healthy Society har kunnat anpassa 
sitt förebyggande program för barn med intellektuella funktionsnedsättningar till den 
nya situationen. Över 100 familjer har gått programmet som ger barn och vuxna 
kunskap om risker och skydd mot sexuella övergrepp och som nu tar med aspekter 
som lek under blackout och trygghet i skyddsrum. Individuella stödsamtal varje vecka, 
hembesök och nödhjälp har hjälpt hårt belastade föräldrar att vara närvarande fysiskt 
och mentalt för sina barn.  Totalt har 1793 onlinemöten genomförts med föräldrar.  

• Rådgivning och stödgrupper för romska föräldrar som flytt med sina barn. Stödet har 
getts i kombination med mat, skyddat boende och juridisk hjälp. Humanitärt, juridiskt 
och psykosocialt stöd till 233 barn och deras föräldrar. 

• Informationskampanjer riktade mot barn, föräldrar, lärare och socialarbetare om barns 
trygghet på nätet. 

5) Tekniska lösningar för att identifiera barn och potentiella förövare 

• Strax efter krigsutbrottet lanserades Libra, ett nytt verktyg som tagits fram av företaget 
Web-IQ med stöd av Childhood. Programmet Libra söker igenom internet för att hitta 
olagliga bilder på sexuella övergrepp mot barn så att dessa kan blockeras och raderas. 
Programmet hittar tidigare kända olagliga bilder och videos samt identifierar nytt 
sannolikt olagligt material genom att skanna materialet från olika vinklar. Sedan maj 
skannar Libra forum på darknet och sociala nätverk med koppling till Ukraina och 
gränsområdet till Europa för att identifiera och dokumentera eventuell ökning och 
spridning av sexuellt övergreppsmaterial eller annan sexuell exploatering av barn.  
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6) Utbildning och stöd till volontärer och professionella som möter barn 

• Stärkt kompetens om sexuella övergrepp mot barn hos små 
civilsamhällesorganisationer som ger humanitärt stöd till barn och familjer. Över 100 
personer från 54 olika organisationer över hela Ukraina har fått stärkt kunskap och 
medvetenhet om sexuella övergrepp mot barn. 

• Utbildning i hur organisationer kan arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp för 
barn med intellektuella funktionsnedsättningar i en krigskontext. 

• Utbildning i psykologisk första hjälpen speciellt fokuserad på att stärka relationen 
mellan barn och vuxna i kris. Metoden har anpassats till moldavisk kontext och används 
i arbetet med flyktingfamiljer i längst gränsen till Ukraina i syfte att minska risken för 
att familjer splittras.  

• Informationskampanjer riktade mot barn, föräldrar, lärare och socialarbetare om barns 
trygghet på nätet. 20 568 lärare och andra vuxna utbildade. 

• Utbildning och anpassning av ett program för barn och föräldrar i trauma (Care Adult 
Relationship Enhancement). Hittills har 37 medarbetare på lokala NGOs utbildats i 
psykologisk första hjälpen, flera av dem arbetar vid gränsen där de möter flyktingar från 
Ukraina. 

7) Humanitärt stöd för att täcka basbehov som mat, mediciner och kostnader för 
evakuering av personal och utsatta barn och familjer  

• Alla våra ukrainska partners fick ta del av icke-öronmärkta bidrag under de första 
veckorna efter krigsutbrottet för att skydda, evakuera och hjälpa sin både personal och 
utsatta barn och familjer. 

• Vår partner Blaho omvandlade sitt utbildningscenter till ett mottagningscentrum för 
romska internflyktingar och har tagit emot över 1 200 barn och vuxna sen krigets 
början. 

• Mat, blöjor, vatten och mediciner till barn som evakuerats från Ternopil. Barnmat, 
blöjor och filtar för barn som evakuerats från ett barnhem i Transkarpatien samt 
leverans av dagliga vattenransoner till ett barnsjukhus. Det humanitära stödet som delas 
ut av våra partners och ger även möjlighet för familjer att ta emot psykosocialt stöd för 
att de ska kunna vara både fysiskt och mentalt närvarande för sina barn.    
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Barnvänliga platser NGO Resource Center – Ukraina 
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Comenius Foundation – Polen 
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“We currently support cases of child rape. Youngest victim so far is 8-years 
old. The funding received from Childhood is absolutely critical!” 

Röster från våra partners i Ukraina 

 

Ekonomi 
Responsen från våra givare och supportrar har varit överväldigande. Under krigets första månader 
visade många stor generositet och vilja att hjälpa barnen som drabbas av kriget i Ukraina. I detta 
exceptionella läge har vi valt att skicka 100% av dessa öronmärkta insamlade medel direkt till våra 
lokala partners till stöd för deras verksamhet i Ukraina, Polen och Moldavien. Kostnaden för vårt 
egna arbete till stöd för våra lokala partners, strategisk utveckling av insatser såväl som aktivt 
deltagande i internationell samordning täcks av basstöd från våra långsiktiga partners och 
finansiärer. Våra administrativa kostnader täcks av avkastningen på vårt co-founderkapital. 

 

De direkta bidragen till våra lokala partners fördelades under 2022 enligt följande: 

Ukraina USD 

Stöd till romska barn och familjer med organisationen Blaho 91 000 USD 

Förebyggande arbete med familjer som har barn med 
funktionsnedsättningar med Healthy Society 

135 745 USD 

Arbete med barn på institution och barn som riskerar omhändertagande 
med Hope and Homes for Children 

200 000 USD 

Skydd och stöd till barn på institutioner och familjer med risk för separation 
med Partnership for Every Child 

250 000 USD 

Utbildning och information om barns trygghet på nätet med International 
Leadership and Development Center för  

18 000 USD 

Psykosocialt stöd och information till hbtq-ungdomar med LGBT 
Association Liga  

72 002 USD 

Humanitärt och psykosocialt stöd och utbildningar i att förebygga sexuella 
övergrepp mot barn tillsammans med NGO Resource Center   

 

172 000 USD 

Moldavien  

Arbete med sårbara flyktingfamiljer samt moldaviska familjer med CCF  80 000 EUR 

Psykosocialt stöd och traumabehandling för barn och familjer som drabbats 
av kriget med CNPAC  

110 000 EUR 
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Stöd till barn att fortsätta sin skolgång samt erbjuda fritidsverksamhet med 
Terre des Hommes 
 

10 000 EUR 

Polen  

Psykosocialt stöd och terapi till barn som flytt, föräldrastöd samt utbildning 
av vuxna som möter barn som flytt, samordning och kompetensutveckling 
med Empowering children  

188 000 EUR 

Kvalitetsutveckling och integrering av barnvänliga platser med Comenius 
Foundation for Child Development 

60 000 EUR 

 

Internationellt  

Utöver ovanstående lokala insatser har Childhood även investerat ett 
internationellt teknologiskt projekt. 

 

Scanning av nätet och identifiering av övergreppsmaterial eller sexuell 
exploatering av barn relaterat till kriget med företaget Web-IQ 

20 000 EUR 

 

 

 
Barnvänliga platser NGO Resource Center – Ukraina 
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“Most important: Your mails and messages mean the world to the staff! Please 
keep writing, encourage, ask questions and give assignments”. 

Röster från våra partners i Ukraina 

 

Framåtblick 
Efter ett års invasionskrig har både hjälpen och behoven gått in i en ny fas. Det finns fortfarande 
enorma behov av humanitär hjälp och traumaanpassat stöd för de barn och familjer som blivit 
kvar. Men det ukrainska civilsamhället har visat sig lika starkt och kreativt som dess armé. Med 
relativt små medel lyckas de nå ut till många av dem som behöver det mest. Genom att fortsätta 
vara flexibla, tålmodiga och hålla en nära dialog med våra partners kan vi säkerställa att pengarna 
går dit de bäst behövs i en snabbt föränderlig situation.  

Sedan den storskaliga invasionens början har vi varit aktiva i samordningsmöten med FN och andra 
internationella aktörer för att; säkerställa att våra insatser fyller identifierade behov, betona vikten 
av barns skydd som en livsviktig insats samt för att säkra stöd till det lokala civilsamhället så att den 
internationella hjälpen bidrar till att stärka det lokala barnskyddssystemet och inte riskerar att 
urholka det eller skapa parallella system.  

Trots att kostnaderna i liv och lidande är enorma finns också glimtar av hopp. Medvetenheten om 
barn och ungas utsatthet och risk för sexuella övergrepp är nu större än någonsin. Information om 
risker för trafficking och att barn skiljs från vuxna under flykten spreds snabbt av en mängd 
internationella och nationella organisationer. Insatser för registrering och barnvänliga platser vid 
gränserna var snabbt på plats och tycks ha motverkat de befarade riskerna. Våra partners har i 
många fall etablerat ett närmare samarbete med lokala och nationella myndigheter än tidigare. De 
bidrar till att dokumentera och stoppa krigsbrott mot barn och hbtq-ungdomar samt till att utveckla 
en nationell strategi för tidiga insatser för barn med funktionsnedsättningar.  

Många av våra projekt går in i sin mest aktiva fas under den kommande perioden, nu när massorna 
av internationella volontärer och donationer börjat ebba ut. Nya initiativ ligger i startgroparna, 
exempelvis för att ta utveckla och lansera en digital portal för att anmäla krigsbrott mot barn med 
särskilt fokus på sexuella övergrepp och barn som mot sin vilja förts bort till Ryssland.  

Våra lokala partners bevisar gång på gång det vi på Childhood alltid trott på och verkat för. Att det 
lokala civilsamhället inte bara är först på plats utan också är snabbast och bäst lämpat att anpassa 
sig till hur behoven faktiskt ser ut. Vi är stolta och fulla av beundran över hur våra partners hjälper 
och skyddar barnen mitt i kriget. Och vi är fulla av tacksamhet till dig och alla våra generösa givare 
som gör detta möjligt. 
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Barnahus i Moldavien, slog upp portarna i mars 2022. Här finns rätt kompetens för att ta emot och bemöta barn som 
utsatts för sexuella övergrepp och upplevt trauma under kriget. 

Healthy Society Ukraine, Stödgrupp till barn på flykt. Innan kriget önskade sig barn godis och presenter, efter invasionen 
önskar de sig att pappa kommer hem, att det in finns några flyglarm och explosioner och att få återvända hem.  


