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Föräldralösa Barn är en del av Adoptionscentrum
Alla barn har rätt till familj
Adoptionscentrums verksamhet som biståndsorganisation bedrivs under namnet
Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum.
Föräldralösa Barn stödjer projekt i som utbildar i barns rättigheter, hälsa och skydd.
Syftet är att fler barn ska kunna växa upp i trygghet och få välja sin egen väg genom
livet.
Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på
Föräldralösa Barn via e-post info@foraldralosabarn.se eller telefon 08-587 499 00

Effektrapport 2020
Föräldralösa Barn arbetar i länder där tillgången till rättigheter ofta är begränsad för
barn utan föräldraomsorg. Vi väljer också att arbeta där det finns ett civilsamhälle som
har möjlighet att vara med och bidra till en positiv förändring. Vi stöttar och arbetar
tillsammans med organisationer nära barnen i Afrika, Asien, Latinamerika och
Östeuropa och tillsammans utformar vi projekt för att stärka vår målgrupp och deras
rättigheter. Vi arbetar för ett civilt samhälle som har möjlighet att vara med och bidra
till en positiv förändring.
Att arbeta med rättigheter handlar om att i största möjliga mån angripa grundorsakerna
till problemen. Vi vill åstadkomma bestående förändringar för kommande generationer
och bygga motståndskraft och kapacitet hos familjer och samhällen att klara
utmaningar och själva vara med och påverka. Det handlar om att få myndigheter och
andra beslutsfattare att ta sitt ansvar. Men det handlar även om att ge barnen och
ungdomarna en chans att vara med och förändra sina egna liv.
Hur har verksamheten 2020 förändrats under Covid - 19 pandemin?
Våra samarbetspartners rapporterar om hur situationen för redan utsatta grupper blivit
betydligt värre under pandemin. Hur fattigdom, arbetslöshet och våld ökat. Barn har
drabbats hårt av pandemins konsekvenser och riskerar att förlora de möjligheter till
utbildning, hälsa och trygghet man lyckats uppnå. Familjer står utan försörjning och
barn riskerar att överges.
På grund av olika grader av nedstängning i samarbetsländerna har verksamheten
också varierat och under våren 2020 arbetade många av våra samarbetspartners
tillsammans med myndigheter och andra hjälporganisationer för att sprida information
och förhindra spridningen. Digitala träffar och telefonsamtal har ersatt möten. Brist på
mat och hygienartiklar har gjort att vi samlat in och använt medel till katastrofhjälp för
första gången under denna programperiod. Barn har tvingats vara hemma och
samarbetspartners har i ökad utsträckning arbetat med uppsökande verksamhet, stöd
undervisning och även förstärkt stödet till barn online för att förhindra att övergrepp
mot barn sker på nätet.
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Vad vill Föräldralösa Barn uppnå?
Föräldralösa Barn arbetar för alla barns lika värde oavsett var i världen man är född.
Vi har valt att arbeta särskilt med vissa rättigheter för att stärka vår målgrupp - barn
utan föräldrastöd. Vi arbetar både på individnivå och för att skapa en strukturell
förändring genom påverkansarbete lokalt och globalt.
Utifrån FN:s Barnkonvention, Guidelines for Alternative Care och Agenda 2030 arbetar
vi för alla barns rätt till en trygg uppväxt. Våra projekt är inriktade på barn som riskerar
att överges och som inte har familj. Barnhem är ingen bra permanent lösning för ett
barn. Vi arbetar därför för att stödet styrs om från att stötta barnhem till förebyggande
stöd, och till att stärka familjer som lever i utsatthet.
Vår förändringsteori är att alla barn ska få möjlighet att växa upp, nå sin fulla potential
och bli välfungerande individer i samhället och för det krävs:
·
Förändringar i det faktiska uppfyllandet av barns rättigheter, med särskilt
fokus på rätten till familj, utbildning, hälsa samt skydd och trygghet.
·
Förändringar i barns och ungas möjligheter att delta, organisera sig och
att göra sina röster hörda.
·
Förändringar i civilsamhällets kapacitet att tillgodose och utkräva barns
och ungas rättigheter.
Vår främsta strategi för att uppnå detta är att stärka våra partners som barnrättsaktörer.
Genom att stödja samarbetspartners i att driva barnrättsfrågor bidrar vi till att barn utan
föräldraomsorg och i riskzonen att förlora sin familj får sina rättigheter tillgodosedda i
högre utsträckning. Vi arbetar för att stärka barn och skapa positiva relationer mellan
barn, vuxna och samhällen baserat på ömsesidig respekt och förtroende på
familjenivå, lokal och nationell nivå. Vi anser att barn och ungdomar är kapabla att
aktivt delta i beslut som rör dem själva och påverka sina egna liv. Genom att de får
kunskap om sina rättigheter, möjlighet att göra sina röster hörda och arbeta
tillsammans blir de viktiga förändringsaktörer.
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Så här arbetar vi
Föräldralösa Barn arbetar genom våra partners för att påverka de som är runt barnet
och på så sätt få en förändring till stånd. Tillsammans arbetar vi med påverkansarbete
i Sverige och andra länder för att skyldighetsbärare ska ta sitt ansvar och för att utmana
strukturer och ändra attityder i samhället. Vi vill att barn och unga ska känna till sina
rättigheter och vara aktiva och delaktiga i förändringsprocessen.
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I vilket organisatoriskt sammanhang verkar vi?
Föräldralösa Barn är en del av Adoptionscentrum. Adoptionscentrums verksamhet
som biståndsorganisation bedrivs under namnet Föräldralösa Barn - en del av
Adoptionscentrum. Adoptionscentrum bildades 1969 och är en medlemsorganisation
med ca 3 800 medlemsfamiljer. Vi är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
organisation som verkar inom tre intresseområden - förmedling, bistånd och förening
(medlem). Insamlingsstiftelsen för Föräldralösa Barn är Adoptionscentrums stiftelse för
insamling till utvecklingssamarbetet, har 90-konto och kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll. Stiftelsen har inga egna anställda.
Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum, är medlem i ForumCiv och
majoriteten av våra projekt genomförs med stöd från ForumCiv. Totala
verksamhetskostnader för biståndsverksamheten uppgick till 10,3 miljoner kronor 2020
och Insamlingsstiftelsen för Föräldralösa Barn bidrog med 159 000 Sek i egeninsats.
Det är en signifikant minskning jämfört med föregående år och följer av att ForumCiv
justerat nivån på egeninsatser 2020 som svar på Covid-19.
Insamlingsstiftelsen har även beviljat katastrofhjälp relaterat till Covid -19 på 293 tkr
till biståndspartners under 2020.

Vilka strategier har vi för att uppnå våra mål?
Föräldralösa Barn arbetar på olika sätt för barns rätt en familj, utbildning, skydd mot
övergrepp och rätt till hälsa.
Vi stöttar och arbetar tillsammans med organisationer nära barnen i Afrika, Asien,
Latinamerika och Östeuropa. Tillsammans utformar vi projekt för att stötta vår
målgrupp - barn som saknar föräldrar. Vi arbetar både med att stärka våra
samarbetspartners som aktörer och deras direkta arbete med barn och unga. Vi bidrar
alltid med kompetens inom organisationsutveckling, men även med kunskaper i
barnrätt, ekonomihantering och hur de bättre ska nå ut med sina sakfrågor. Ett särskilt
fokus är att alla partners ska ha en barnskyddspolicy på plats.
Vi arbetar för att stärka barn och skapa positiva relationer mellan barn, vuxna och
samhällen baserat på ömsesidig respekt och förtroende på familjenivå, lokal och
nationell nivå. Vi anser att barn och ungdomar är kapabla att aktivt delta i beslut som
rör dem själva och påverka sina egna liv. Genom att de får kunskap om sina rättigheter,
möjlighet att göra sina röster hörda och arbeta tillsammans blir de viktiga
förändringsaktörer.
Att arbeta med att förändra situationen för barn i utsatthet och deras familjer kräver ett
stort hjärta, kunskap och olika typer av professionell kompetens. I de flesta av våra
projekt utbildar vi därför vuxna med ansvar för barns rättigheter. Det kan vara föräldrar,
barnhemspersonal, personer som är verksamma i den sociala sektorn eller andra
beslutsfattare. Genom att utbilda vuxna som många gånger fattar helt livsavgörande
beslut för barnen bidrar vi till att bygga en bättre framtid.

Barns rätt till skydd och trygghet
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Barn ska vara skyddade i all vår verksamhet
Barn över hela världen utsätts för våld, exploatering och utnyttjande. Övergrepp kan
vara fysiska, psykiska eller sexuella. Alla barn har samma rätt att känna sig trygga.
Barn utan föräldraomsorg är särskilt skyddslösa och löper större risk än andra barn att
utsättas för övergrepp.
Föräldralösa Barn har ett ansvar att skydda de barn som kommer i kontakt med våra
olika biståndsinsatser.
En central fråga i vår verksamhet är hur vi som organisation kan trygga barns säkerhet.
För det krävs att både vi och våra samarbetspartners arbetar för att vår egen
verksamhet ska vara en trygg plats för barn. Vi har med hjälp av internationellt
fastställda riktlinjer arbetat med Child Safeguarding principer. Det gäller allt ifrån att
trygga barns deltagande i våra aktiviteter till att utveckla en uppförandekod för
personal. Utifrån det har vi utvecklat en utbildning och material som ska användas av
våra partners. Det är en viktig del av vårt mervärde.
Som en del i detta har våra samarbetspartners erhållit utbildning under tre år i en serie
moduler för att arbeta med Child Safeguarding. Organisationerna arbetar med att ta
fram egna barnskyddspolicys för sin organisation, utbilda sin personal och titta på vilka
risker som finns för barn och unga inom deras egna verksamheter och aktiviteter. Barn
och unga har också själva varit med i denna process. För att få till en förändring måste
barnen känna till sina rättigheter, identifiera var riskerna finns och själva veta vart de
kan vända sig för hjälp. Vi arbetar enligt de principer som tagits fram av Keeping
Children Safe.
Vi arbetar både med barn, föräldrar, professionella och myndigheter för att skapa
strukturer och stärka de sociala skyddsnät som skyddar barnen. Föräldrar och
vårdnadshavare får exempelvis lära sig nya sätt att lösa konflikter, och hur man kan
skapa en trygg hemmiljö. Vi utmanar kulturella och traditionella värderingar. Flickor
och pojkar får lära sig om sina rättigheter och vart man kan vända sig om man känner
sig utsatt.
Barns rätt till familj
Barnhem är inte ett hem för barn
Föräldralösa Barn har sedan starten arbetat för barns rätt att växa upp i en familj och
ha en trygg uppväxt. Vi arbetar numera främst för att förebygga att barn överges eller
placeras på institution. Vi vet att det är skadligt att tillbringa hela sin barndom på ett
barnhem. Forskning visar hur institutionsvistelse begränsar barns förutsättningar till ett
bra liv som vuxna. För barn som inte kan bo kvar med sina ursprungsfamiljer har FN
tagit fram riktlinjer som säger att barn i första hand ska placeras i en alternativ familj
och att barnhem alltid ska vara sista alternativet. För barn under tre år ska placering
på institution helt undvikas. Alla beslut ska alltid fattas utifrån barnets bästa.
Fattigdom, brist på tillgång till skola eller att födas med en funktionsnedsättning kan i
många länder vara tillräckliga skäl till att barn placeras på barnhem.
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När ett barn förlorar sin familj hotas många av de grundläggande rättigheterna– rätten
till liv och överlevnad, till en trygg barndom, till utveckling och lärande, till skydd mot
våld och utnyttjande, rätten till god omvårdnad och att göra sin röst hörd.
I vårt arbete fokuserar vi på att öka stödet till familjer som lever i utsatthet och
förebygga övergivande. Att arbeta med att förändra situationen för barn och
unga kräver kunskap och professionell kompetens. I många av våra projekt riktar vi
oss därför till vuxna som har mandat att fatta beslut om barns liv och framtid,
exempelvis föräldrar, beslutsfattare, barnhemspersonal och personer verksamma
inom sociala sektorn. Vi är övertygade om att kunskap leder till förändring. I vårt arbete
vill vi bidra till att alla människor ska kunna ta makten över sina liv och kunna arbeta
tillsammans för att försvara sina och andras rättigheter.
Några av de saker vi gör i vårt arbete är:
•

Förbättra förutsättningarna för familjer att ta hand om sina barn. Föräldrar och
vårdnadshavare i våra samarbetsländer deltar i utbildningsaktiviteter om barns
rättigheter och får stöd i föräldrarollen.

•

Öka kunskaper hos ansvariga för barn utan föräldraomsorg. Personer, som på
olika sätt är ansvariga för livsavgörande beslut om barns framtid, får information
och kunskap om relevant lagstiftning, policys och riktlinjer inom området, vilket
ökar förutsättningar för ett rättssäkert omhändertagande och att alla beslut fattas
för barnets bästa.

•

Stöd för familjer att ta sig ur fattigdom. Genom utbildningar får familjer kunskap
om vilka bidrag och stödprogram som finns i samhället och vilka rättigheter de
har. Eller fått möjlighet till rådgivning, yrkesutbildning och gratis förskola vilket har
resulterat i att de kan försörja sig och sina barn.

•

Bättre psykosocialt stöd till familjer som lever i utsatthet. Familjer med barn som
lever med en funktionsnedsättning har fått hjälp att bryta stigmatisering, kräva sina
rättigheter och fått stöd i föräldragrupper.

•

Öka jämställdheten. I arbetet för barns rättigheter står vi inför stora utmaningar
vad gäller brist på jämställdhet för flickor och unga kvinnor i de samhällen vi
arbetar. När kvinnor får ökade möjligheter att påverka sitt liv påverkas ofta även
deras barns liv till det bättre.
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Barns rätt till utbildning
Utbildning är en väg ur fattigdom och utsatthet
Föräldralösa Barn arbetar för att alla barn ska få gå i skolan, oavsett om man är pojke
eller flicka, lever med hiv, med en funktionsnedsättning eller bor på institution. Vi
arbetar med att förändra värderingar och attityder till alla barns rätt till utbildning och
utveckling. Tillgång till en god utbildning kan långsiktigt förändra familjens livssituation
och förhindra att ett barn tvingas placeras på institution.
Utbildning är en av grunderna för hälsa, välstånd och jämställdhet. Utbildning ger
kunskap, bygger självkänsla och ger barn makt över sitt eget liv. Den som kan läsa,
skriva och räkna kan ta till sig olika typer av information och själv bilda sig en
uppfattning.
För grupper som lever i utsatthet - barn som bor på institution, lever med hiv eller med
en funktionsnedsättning, är tillgången till utbildning ofta begränsad. Barn på
landsbygden och barn från etniska minoriteter har också ofta små möjligheter till
skolgång. Likaså är det många flickor som inte får möjligheten att utbilda sig.
Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är två stora hot mot flickors rättigheter. Många
flickor tvingas sluta skolan för att de anses redo att gifta sig eller om de blir med barn.
Att även flickor får utbildning bryter den onda cirkeln och är en väg ur fattigdom och
utsatthet för hela familjen. En god grundutbildning leder till ett tryggare liv.
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Barns rätt till hälsa
Barn ska må bra och kunna utvecklas till sin fulla potential
Att hälsa är centralt och en global angelägenhet har blivit extra tydligt under Covid–19
pandemin. Denna hälsokris har drabbat barnen hårt kanske främst genom att familjer
mist sin inkomst och barnen tvingats isoleras samt förlorat sin skolgång. Barn som av
olika anledningar redan lever i olika former av social utsatthet och inte minst i
samhällen med svaga eller inga sociala skyddsnät, har farit extra illa.
Barn har rätt till bästa möjliga hälsa enligt Barnkonventionen. Hälsa innebär rätten att
växa och utvecklas till sin fulla potential, uppleva fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. Rätten till hälsa är även nära kopplad
till många andra rättigheter.
I rätten till hälsa ingår att kunna fatta informerade beslut om sin egen kropp och
bestämma över sin egen sexualitet. För att kunna göra detta behövs både kunskap
och tillgång till rådgivning om SRHR. På många platser i världen får unga ingen eller
bristfällig sexualundervisning. Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är två stora hot
mot flickors rättigheter. Många flickor och unga kvinnor utsätts även för könsbaserat
våld och diskriminering på grund av maktobalanser mellan män och kvinnor vilket
orsakar fysisk, sexuell och psykisk skada.
Föräldralösa Barn arbetar för att flickor och kvinnor ska ha möjligheterna och
självförtroendet att ta makten över sina egna liv och för att förebygga alla former av
våld mot kvinnor och barn genom att arbeta både med unga kvinnor och män. Ökad
kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och tillgång till korrekt information har gett
bättre förutsättningar för ungdomar att fatta informerade beslut om sin hälsa och
sexualitet och minska oönskade graviditeter. Hiv/aids har hög prioritet, både i arbetet
med att förebygga att barn överges och i arbetet med att förbättra levnadsvillkoren för
personer som lever med hiv. Det finns en utbredd diskriminering i många samhällen
som inte minst drabbar barnen. Vårt arbete har även bidragit till att minska antalet nya
hiv-fall och minska överföring av hiv från mor till barn.
Funktionsnedsättning är en vanlig orsak till att barn överges eller placeras på institution
i många länder. Skälen kan vara att föräldrar har otillräcklig kunskap om
funktionsnedsättningar, att de inte har råd med omvårdnad eller hjälpmedel eller att de
får rådet från omgivningen att lämna ifrån sig barnet. Föräldralösa Barn arbetar för att
synliggöra barnen så att de ska inkluderas i samhället och inte gömmas undan eller
överges av föräldrarna samt för att barn som lever med funktionedsättning ska få
tillgång till det stöd och rehabilitering i samhället som de har rätt till. Vi stöttar
vårdnadshavare att bilda föräldragrupper för att tillsammans bli starkare och kunna
utkräva rättigheter för barnen och ungdomarna. En annan grupp som har liknande
problematik som vi arbetar för är barn som lever med hiv. Vi arbetar för att alla barn
ska ha rätt till utveckling efter sina förutsättningar.
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Barns rätt till deltagande
Barns röster måste höras
I många delar av världen har barn och unga som växer upp i utsatta miljöer ytterst lite
inflytande över beslut som påverkar deras liv. Föräldralösa Barn vill bidra till
förändringar i barns och ungas möjlighet att göra sina röster hörda och delta i beslut
som rör deras liv.
Vi arbetar för att skapa förutsättningar för barn och unga att delta i samhället. För att
barn ska kunna delta krävs att de har tillräcklig kunskap om sina rättigheter men även
att det finns vuxna som lyssnar. Genom våra projekt sprider vi information och kunskap
om barns rättigheter och arbetar aktivt för att stärka barns självkänsla. Vi vill att alla
barn ska känna ett ägarskap över sin framtid och våga framföra sina åsikter.
Vi ser att det är viktigt för att få bra resultat att fortsätta att möjliggöra för barnen att
delta i alla processer som förändringsagenter.
Genom att stödja utvecklingen av olika trygga mötesplatser som ungdomsgrupper,
forum och klubbar har vi sett hur meningsfullt deltagande skapar engagemang, bygger
självkänsla, ger barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sig och skapar hopp för
framtiden. Vi arbetar för att unga ska ha
tillträde till platser där de kan göra sina röster
hörda för beslutsfattare.
I Vietnam har barn från projektens
barnklubbar fått möjlighet att delta i
dialogmöten med lokala myndigheter och där
fått ställa frågor om sådant som är viktigt för
dem. På skolor har barn fått ta plats i
skolkommittéer, något som tidigare bara varit
för föräldrar och lärare.
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Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå våra mål?
Vårt internationella arbete genomförs i samarbete och i tät kontakt med lokala
barnrättsorganisationer
Dessa kontakter har gett oss bred kunskap om situationen för barn som riskerar att
överges eller lever på institutioner.
Genom kontakter med:
•

centrala och lokala myndigheter har vi kunskap om behov och kapacitet inom
den sociala sektorn, exempelvis hur arbetet för barn utan föräldraomsorg
bedrivs.

•

barnrättsorganisationer får vi en inblick i orsaker och omständigheter kring att
barn överges, situationen för barn som lever i utsatthet, vilka
alternativa placeringsmöjligheter som finns samt hur personalen arbetar med att
tillgodose barns rättigheter.

•

domstolar får vi kunskap om hur rättsväsendet fungerar gällande ärenden inom
familjeområdet, samt en inblick i hur lagstiftningen på detta område ser ut.

Dessa kontakter ger oss även viktig inblick i rådande attityder i lokalsamhället - till
föräldralösa barn, ensamstående föräldrar samt till adoptiv- och fosterfamiljer som ett
alternativ för barn utan föräldraomsorg.
Inom personalgruppen finns gedigen kunskap om rättighetsbaserat arbete och
centrala utvecklingsfrågor, metodfrågor, organisationsutveckling, programarbete och
ekonomi. Medlemmar och ideellt engagerade bidrar även med tid och kompetens inom
kommunikation, information, insamling och strategiskt arbete.

Hur vet vi om vi gör framsteg?
Vårt system för planering, genomförande och uppföljning utgår alltid från barns
rättigheter och har som övergripande mål att förbättra situationen för barn så att pojkar
och flickor fullt ut kan utnyttja sina rättigheter och leva i samhällen som erkänner och
respekterar barns rättigheter. Den gemensamma mål- och resultatmatrisen, som
utvecklats tillsammans med partners, har ett starkt rättighetsperspektiv och barns
rättigheter är integrerade i alla delar.
Resultat mäts både på kort och lång sikt. Våra partnerorganisationer ansvarar för att
följa upp och mäta resultaten av sina verksamheter och rapporterar dessa halvårsvis.
Exempel på förändringar som mäts på lång sikt är:
•

Förändringar i det faktiska uppfyllandet av barns rättigheter, med särskilt fokus
på rätten till familj, utbildning och hälsa.
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•

Förändringar i barns och ungas möjligheter att delta och att göra sina röster
hörda.

•

Förändringar i civilsamhällets kapacitet att skydda, tillgodose och utkräva barns
och ungas rättigheter.

Utvärderingar görs på projektnivå, över insatser i samma land samt på övergripande
nivå. Det handlar både om externa och interna utvärderingar som syftar till att mäta
måluppfyllelse, effektiviteten i metoder och arbetsformer eller effekten av insatsen.
Förändringar i attityder och beteenden mäts främst genom dialog, intervjuer, enkäter,
fokusgrupper och metoder som Most Significant Change. Uppföljningen är en viktig del
i lärandeprocessen för att mäta relevansen i insatsen, undersöka hållbarheten i
förändringarna och bidra till förbättringar av framtida projekt och program.
Föräldralösa Barn publicerar regelbundet resultat från sin verksamhet på hemsida,
Facebook, i nyhetsbrev och i Adoptionscentrums medlemstidning.
För att kunna behålla bra resultat även i fortsättningen har vi konstaterat att det är
viktigt att fortsätta att arbeta med att stärka partners och deras nätverk. Vi ser även att
pandemin gör att vi och våra partners måste vara mer agila och anpassa aktiviteterna
efter den rådande situationen bättre. Det medför till ett exempel att vi behöver backa
och repetera tidigare aktiviteter eftersom vissa framsteg har försvunnit när
förutsättningarna har förändrats under pandemin. Våra partners har en bra grund, men
måste utvärdera och navigera efter de nya behoven som uppstått.

Vad har vi åstadkommit så här långt?
Föräldralösa Barn har funnits i över tjugo år. Viktiga effekter av våra insatser är att
barn på institutioner och barn utan föräldraomsorg har blivit mer uppmärksammade. I
många länder har man börjat söka andra lösningar än institution och arbetar med att
förebygga övergivande i högre grad. Standarden på omvårdnaden har höjts och sker
utifrån barns rättigheter. I flera länder uppmärksammas nu att de ungdomar som
lämnar institutionerna behöver förberedelse och stöd för att klara vuxenlivet.
Dessa resultat har uppnåtts genom samverkan med barnrättsorganisationer, som i
sin tur fått ökad kapacitet och kunskap.
Under 2020 har vi samarbetat med 24 partners i Vietnam, Indien, Filippinerna,
Serbien, Etiopien, Sydafrika, Zambia och Colombia.
Genom Föräldralösa barns insatser har förutsättningar skapats för att fler barn ska få
möjlighet att växa upp i familj och få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i
större utsträckning. Minst 17 000* flickor och pojkar har nått direkt av Föräldralösa
Barns projekt under 2020, fått lära sig om sina rättigheter, fått möjlighet att gå i
skolan, tillgång till utveckling och hälsa och en röst i beslut som gäller dem.
* 2019 nåddes 35 019 barn. Pga pandemin har färre direktkontakter skett 2020.
Vårt arbete har bland annat:
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•

Bidragit till förändringar i uppfyllandet av barns rättigheter genom att fler barn
har fått möjlighet att växa upp i familj, har fått ökat skydd mot övergrepp och sina
rättigheter till utbildning och deltagande tillgodosedda.

•

Bidragit till att barn och unga inom våra projekt är bättre skyddade mot
övergrepp och utnyttjande.18 samarbetsorganisationer har fått ökade kunskaper
om barns skydd och säkerhet och utvecklat interna policys.

•

Genom att förebygga att barn placeras på institution och arbeta för att motverka
fattigdom, ojämställdhet och diskriminering pga funktionsnedsättning och hiv har
barn kunnat stanna i sina familjer och få tillgång till utbildning och hälsovård.

•
•

•

Över 5 600 föräldrar och vårdnadshavare har ökat sina kunskaper om barns
rättigheter generellt, barns rätt till deltagande, till skydd från övergrepp och våld,
till hälsa och utbildning. De har ökat sin kännedom om lagar och policys, om
existerande stöd från samhället och hur man kan få tillgång till detta. Vissa
utbildningar har fokuserat särskilt på barn med funktionsnedsättningar och barn
som lever med hiv.
7 700 barn och 3 200 kvinnor har fått ökade kunskaper om sina sexuella och
reproduktiva rättigheter.

Arbetet under året har på olika sätt bidragit till öppenhet och insyn genom att stärka
kunskapen och kapaciteten hos både barn, ungdomar och deras familjer om deras
rättigheter. Offentliga dokument och lagstiftning har gjorts tillgängliga för målgruppen
så att de vet vilken hjälp de kan kräva.
På insatsnivå kan många konkreta resultat identifieras. Men det är komplext att mäta
resultaten på ett övergripande plan för alla projekt och länder. Det enskilda resultatet,
till exempel att fler barn går klart skolan kan på lång sikt leda till att fler kan försörja sig
själva och bidra i sina samhällen. Att arbeta för barnets bästa innebär också att beslut
måste individualiseras för varje enskilt barn beroende på deras bakgrund och behov.
Att skapa en trygg barndom ger mer väl fungerande vuxna. Men dessa långsiktiga
effekter är svårare att mäta, därför används exempel på förändringar för enskilda barn
och grupper av ungdomar för att illustrera resultat.
Här presenteras några exempel från specifika insatser:
Zoran lämnade barnhemmet för egen bostad och jobb
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Zoran bor i Serbiens huvudstad Belgrad. Han är uppvuxen på barnhem, en tuff miljö
för ett barn att vistas i och Zoran for mycket illa. Tack vare stöd från organisationen
GRiG, som Föräldralösa Barn stödjer, har Zoran idag egen bostad och jobb. Hos
GRiG har han också lärt sig att lita på andra och att
tycka om sig själv.
Vid 18 års ålder måste ungdomar som bor på
barnhem lämna institutionen och klara sig själva.
Utan kontakter, jobb och bostad är det väldigt
svårt, om inte omöjligt. När Zoran kontaktade GRiG
fick han hjälp med att lära sig de sociala koder som
skapar acceptans i samhället. Zoran återvände
hela tiden till GriG för att inte tappa fotfästet och för
att få det stöd han behövde för att kunna lita på sin
egenförmåga.
I Serbien har ungdomar som lämnat institution själva utformat projekt för att deras
åsikter ska höras. De arbetar politiskt för att ta bort stigmatiseringen av barn som
saknar som familj och för att förhindra utanförskapet.
Sydafrikas ungdomar kämpar för en bättre framtid
I Sydafrika är våld och andra svårigheter en del av vardagen. NACCW
ungdomsforum vägrar att stå stilla och se på. Det är dags att bryta den onda cirkeln.

Under den pågående covid-19 pandemin har man i många länder världen över
uppmärksammat risken för ökat våld i nära relationer, framför allt mot kvinnor och
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barn. Ökad isolering riskerar att leda till ökat våld och till att tillvaron för
redan utsatta barn blir ännu värre. Det finns också en risk för ökade sexuella
övergrepp på nätet. I Sydafrika är siffrorna över kvinnor och barn som utsatts för våld
redan höga.
Redan utsatta drabbas hårdare
Tillsammans med NACCW arbetar Föräldralösa Barn sedan 2017 med att utveckla
organisationens ungdomsforum där unga som bor på institution, i fosterhem eller i
utsatta om-råden får möjlighet att mötas, organisera sig och få sina röster hörda.
Donald Nghonyama, biträdande chef på NACCW berättar hur barn och unga som
redan levde i utsatthet drabbats hårt av pandemin i landet. Med stängda skolor
riskerar många barn att hamna efter eller hoppa av skolan. De barn som inte har
smarta telefoner kan inte heller ta del av online-undervisning eller stöd. För många är
utbildning det enda hoppet om att förändra livet till det bättre. Våldet har ökat men
färre har haft möjlighet att rapportera övergrepp.
Många familjer har saknat mat trots stödprogram från staten. - Familjer har fått
matpaket som räcker för fyra medan de ofta består av många fler vilket gjort att maten
tagit slut, berättar Donald Nghonyama.
Barn som lever på institutioner och behandlingshem har inte kunnat ta emot besök
eller hålla kontakten med släkt då institutionerna inte haft råd med kostnader för
telefon och wifi.
Sociala medier som verktyg
Under nedstängningen har NACCWs lokala ungdomsforum varit aktiva och via
digitala möten bland annat diskuterat frågor kring våld och dess inverkan för unga.
Man har även nått ut på sociala medier med sina budskap.
Forumen har organiserat digitala pojk- och flickgrupper som diskuterat hur man kan
bryta tystnaden och våldspiralen. Där har man också pratat om hälsosamma
relationer och sexuella och reproduktiva rättigheter. Förutom diskussioner har man
ordnat föreläsningar och man har också jobbat med att skriva dikter för att uttrycka
sina tankar och känslor.
Donald Nghonyama menar att nyckeln till att bryta våldscykeln är att skapa trygga
platser för barn där man vågar prata om dessa frågor, där unga själva kan få uttrycka
sig. Uppmana till att anmäla övergrepp, möjlighet till terapi och bygga stödnätverk är
andra viktiga åtgärder.
- Anmälningar måste också tas på allvar av oss ansvariga runt barnen, säger Donald
Nghonyama.
Framtida, modiga ledare
I början av juni genomförde ungdomsforumen också en kampanj på sociala medier i
samband med den nationella barnskyddsveckan, där de uppmanande att man ska
bära ett grönt band för att visa sitt stöd för barn som far illa. Tack varje kampanj och
övriga aktiviteter har ungdomsforumet fått fler följare. - Det är viktigt att vi lyssnar på
de unga och framöver driver frågor som de tycker är viktiga. Jag är stolt över att
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programmet har skapat framtida ledare som inte är rädda för att stå upp för frågor
som är viktiga för dem, säger Donald Nghonyama.
Utbildning stärker barnens skydd
I december 2020 genomfördes den sista delen av Föräldralösa Barns utbildning om
barns skydd från våld och övergrepp med våra samarbetsorganisationer i Indien. Vi
har tidigare genomfört liknande utbildningar i Etiopien, Sydafrika och Vietnam.
Trygga miljöer för utsatta barn
På grund av pandemin delade våra partners den här gången med sig av sitt arbete
för att skydda barnen i en serie workshops online. Deras arbete består både av att
stärka barnen och uppmuntra dem att göra sina röster hörda, men ock-så att
säkerställa att vuxna runt om barnen tänker förebyggande. Förutom att se till att den
egna organisationen och dess aktiviteter är säkra för barnen, har man jobbat mycket
med att sprida kunskap till barnen själva, till föräldrar, skola och myndighetspersoner.
Barnrättsambassadörer stöttar familjer
Pandemin innebar i våras en total nedstängning av det indiska samhället under
många månader. Detta ledde till att antalet barn som for illa i hemmet ökade. I Delhi
har vår samarbetsorganisation Prayas utbildat ett åttiotal kvinnor som bor i utsatta
områden till barnrättsambassadörer. Deras lokala närvaro gör att de kan ha extra koll
på barns situation och stötta familjer som har det svårt. De bistår också när det gäller
att anmäla våld och övergrepp. I Bhubaneswars slum-områden har vi i våra projekt
arbetat med grupper för unga flickor där man har diskuterat barns rättigheter och hur
flickorna kan skydda sig själva mot våld och övergrepp. Flera av dessa tonåringar har
agerat aktivt i sina områden och bland annat lyckats stoppa flera barnäktenskap.
Katastrofstöd
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Våra partners samarbetade under året med andra för att nå ut med akut stöd till de
mest behövande och har tagit ansvar för att sprida korrekt information rörande Covid19 till familjer och barn.
Tack vare generösa gåvor har Föräldralösa Barn via våra partners även kunnat
distribuera tvål och matpaket i Etiopien, Indien och Vietnam. Ett livsavgörande stöd!
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