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Förvaltningsberättelse 
I den här årsredovisningen anges belopp i SEK om inget annat särskilt anges.  
Årsredovisningen avser perioden 2021-01-01—2021-12-31.  
 
Allmänt om verksamheten 
Child Rights Eurasia är en, barn- och kvinnoorganisation, registrerad i juli 2019, vars 
vision är att alla program skall riktas mot att låta barn vara barn.  
 
Organisationen startades av barnrättsadvokaten Kajsa Saleem som efter år av att bygga 
utvecklingsprogram för barn med lokala partners över hela världen såg ett behov av att 
samla all verksamhet med olika partners i Pakistan, Zambia, Ukraina och Sverige under 
ett tak. Samarbete skapade synergier och ökade kunskapen i programmen.  
 
Organisationen växer snabbt och det som började som en tremannaorganisation har idag 
vuxit till att omfatta flera kunniga volontärer och praktikanter som ger av sin tid och 
expertis för att arbeta med kapacitetsutveckling i Sverige, Ukraina, Pakistan och Zambia 
genom att överföra sin kompetens till våra lokala partners. Kort sagt, vi har engagerat 
volontärer både kvinnor och män från Malawi, Pakistan, Bangladesh, Sverige, Tyskland, 
Armenien, Turkiet, Ukraina, Schweiz och Syd- och Nordamerika. Idag har Child Rights 
Eurasia ett mångkulturellt team med tvärsektionskompetens som gör att vi kan hitta de 
bästa lösningarna som passar våra partnerorganisationer samtidigt som vi arbetar mot 
samma mål. Några av de tekniska områden vi har arbetat med under 2021 är sexuella 
övergrepp mot barn och unga kvinnor i Zambia, tillgång till kvalitetsutbildning, 
psykosocialt stöd, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och fysiska aktiviteter i 
Pakistan. Organisationen startade också ett pilotprojekt gällande barn som växer upp 
med föräldrar som har intellektuella funktionsnedsättningar i Sverige. Vidare lämnade vi 
in en ansökan tillsammans med vår ukrainska partner STAN. 
 
Status 
Child Rights Eurasia är en icke vinst drivande organisation. Organisationen har 
förnärvarande 46 medlemmar. Årsmötet för 2020 ägde rum den 27 juni 2021. På detta 
möte beslutades att styrelsemöte skall äga rum vid behov. Under 2021 hölls två 
styrelsemöte.  
 
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret  
Under 2021 genomfördes följande aktiviteter: 
 

1. MÄMFIF  
Mer Än Mina Föräldrar Intellektuella Funktionsvariationer (MÄMFIF) är ett projekt som 
initierats i samarbete med en annan välgörenhetsorganisation som heter B.A.R.N. 
 
Syftet med projektet är att utveckla och skapa en plattform där barn som har föräldrar 
med intellektuella funktionsnedsättningar, kan hitta en gemenskap, stöd och vägledning 
från samhället bestående av sakkunniga volontärer eller hänvisas till rätt stödnätverk det 
vill säga sjukhus, kliniker, psykosociala stöd till barn och ungdomar, skolsköterskor, 
rehabiliteringscenter etcetera. Att inte ha tillräckligt med information om dessa barn och 
att inte kunna nå ut till målgruppen visade sig vara den största utmaningen. För att 
komma till rätta med detta använde teamet sig av annonser och åsiktsartiklar på 
Familjehemmet.se för att bekämpa stigmatiseringen kring frågan. Under 2021 lades det 
mesta på att nå ut till målgruppen. Inom donationen på 30,000kr spenderades endast 
1,196kr för ett projektteam bestående av volontärer och det återstående saldot på 
28,804kr kommer att flyttas fram till nästa år. Nu står det klart att det krävs samarbete 
från kommunerna för att detta projekt ska gå som det är tänkt. För att etablera ett gott 
samarbete med socialtjänsten och kommunerna behöver CRE ha en heltidsanställd som 
har grundläggande social kompetens. Tills CRE säkrar medel för att göra det kommer 



Child Rights Eurasia   2(9) 
Org. Nr. 802525-4882 
 
 
teamet att fortsätta dela den kunskap som samlats in via undersökningar med relevanta 
intressenter för att kunna bidra till att lösa problemet. 
 

2. Abba Home is a  home for girls  
som kommer från en kristen minoritet i Pakistan. Medan några av dessa flickor är 
föräldralösa, har andra blivit utfrysta av sina familjer på grund av olika kulturella och 
religiösa skäl. Den tar för närvarande hand om 42 flickor i åldrarna 2 - 20 år. Child Rights 
Eurasia stödjer dessa flickor genom att finansiera engelska och IT-lektioner, 
sportaktiviteter och psykologiskt stöd. 
 

Engelska 
Under 2021 betalades 12,851kr ut till externa engelsklärare. Eleverna får lära sig att 
läsa, skriva, lyssna och tala på engelska så att de kan kommunicera tryggt på det språk 
som används allmänt inom handel, utbildning och rättssystem. Genom programmet kan 
minst 70 % av barnen tala och skriva på engelska. 
 

IT-undervisning 
Under 2021 betalades 12,175kr för IT-lärare. Varje barn får 8 timmars IT-lektioner i 
månaden. Läraren utvärderar deras framsteg via korta tentamen och specifika uppgifter. 
Beroende på åldersgrupp lär de sig att skriva, använda programvara som MS Word, 
PowerPoint och MSWLOGO och skapa material för jobbansökningar online. 
 

Psychosocial program och SRHR  
Det psykosociala programmet inkluderar specifika terapistilar som kognitiv 
beteendeterapi, motivationsterapi, beteendemodifieringstekniker för att hjälpa flickor att 
konfrontera sina problem och förändra sina negativa attityder. Det inkluderar också 
klasser för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som är ålders- och kontextuellt 
lämpliga. År 2021 betalades 23,854kr ut till externa psykologer. 
 

Taekwondo  
43 elever deltog i 12 timmars pass inom 3 olika grupper beroende på ålder och nivå 
under 3 månader. Flickor lärde sig och förstod taekwondo som en konst och sport. 
Utöver de grundläggande principerna har de lärt sig de rörelser som utvecklar deras 
styrka, balans och koordination. Taekwondo gjorde det möjligt för tjejer att vara så 
aktiva som möjligt oavsett ålder eller tillstånd, det hjälpte dem att utveckla sitt 
självförtroende och sin känsla av prestation såväl som passionen för tävling. Totalt 
5,882kr betalades 2021 för taekwondo-lärare. 
 

Dans 
Varje barn fick 10 timmars dansklasser i månaden. De skaffade sig grundläggande 
kunskaper om Bhangra (en folkdans i Punjab-regionen), Graba (som kommer från 
Gujarat) och Bollywood-stilar; klassisk, par, samtida dans beroende på deras 
åldersgrupp. År 2021 betalades 2,097kr ut till danslärare. 
 
Dessutom betalades 12,422kr för material, internet och andra kostnader kopplade till alla 
ovanstående aktiviteter. Detta har huvudsakligen finansierats av Stiftelsen Sevholts 
Hjälpfond från vilken organisationen fick 60,000 kr 2021. Privat donation på 12 006 kr 
har även erhållits för att finansiera dessa aktiviteter. Saldot som flyttas fram till nästa år 
är 25,327 kr. 
 

3. “Diversity Ambassadors in support for human rights and 
peacebuilding in a fragile society”  

är ett pilotprojekt i Ukraina tillsammans med organisationen "STAN". Projektets mål är 
att använda det mångfaldiga samhället för att främja fred, humanitära åtgärder och 
mänskliga rättigheter i Ukraina. Det syftar till att stödja konstruktiva förhållningssätt till 
dialog och fredsbyggande genom att skapa en kultur av fred och förståelse genom 
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uttrycksfull konst. Detta arbete syftar till att förebygga konflikter och våld, fördjupa 
medvetenheten och underlätta diskursen om fredsbyggande och mänskliga rättigheter. Vi 
fokuserar på att utbilda vår partner i jämställdhetsintegrering och det 
människorättsbaserade förhållningssättet. I ljuset av den senaste tidens händelser är 
detta viktigare än någonsin. Under 2021 startade vi programmet genom att lämna in en 
ansökan tillsammans med vår partner STAN. Vi beviljades 100,000kr i slutet av år 2021 
för att starta projektet under 2022. Vårt partnerskap valdes ut som en av mottagarna av 
Mångfaldsambassadörernas anslag för stöd för mänskliga rättigheter och fredsbyggande i 
ett bräckligt samhälle för 2022. Detta anslag. är en såddfinansiering på 100,000 svenska 
kronor. Child Rights Eurasia genomförde en due diligence på STAN som inkluderade att 
samla in kopior av deras resedokument, identitetskort, aktuell revisionsrapport och att 
träffa den ukrainska nyckelrepresentanten digitalt på grund av Covid-19. Vi vet att vi är 
redo att gå under 2022. 
 
Eftersom detta projekt är planerat att starta 2022 redovisas denna fond i 
balansräkningen som erhållna bidrag i förskott och syns därför inte i resultaträkningen. 
 

4. Let Children and Young women Be in Zambia 
är ett Creative Force pilotprojekt finansierat av Svenska Institutet. Projektet 
genomfördes tillsammans med Zambian Society for Child Protection ledd av en zambisks 
polis och en sjuksköterska. Syftet med projekten är att minska antalet barn och unga 
kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp; främja samhällets reaktioner på fall av risker 
för att barn och unga kvinnor utsätts för övergrepp; överlevande och familjer får 
nödvändig traumahantering; familjer motsätter sig mer försoning mellan förövare och 
offer; tillgång till juridisk och social rättvisa inom det institutionella och rättsliga 
systemet. Vi använde media för att nå ut och öppna upp om frågor relaterade till sexuella 
övergrepp i radio men höll också workshops med relevanta intressenter som åklagare 
etc. Vi engagerade även ungdomar i en del av workshopen för att få med 
ungdomsperspektivet. Under 2021 lyckades vi ha 44 sessioner på radioprogram som 
inkluderade 32 % av Radio Yatsani-lyssnarna. Totalt fick vi också 98 telefonsamtal till 
radiosändningen från allmänheten som ville diskutera sexuella övergrepp med till 
exempel gäster som präst eller poliser. Dessutom hade vi totalt 4 workshops för 40 
personer. Vår statistik visar också att vår partnerorganisation följde med 47 
förmånstagare (barn och unga kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp) till polisen, 
pediatriskt centrum. Detta resulterade i 17 rättsfall. 12 fällande domar. Vår bästa lärdom 
är att våra sessioner leder till att en pastor gör en polisanmälan om sexuella övergrepp 
av en medpastor. 
 

5. Övrigt 
 
Organisationen har kvar en balans på 36,484kr avseendet ett Teen exchange program 
mellan Sverige och Pakistan som var planerat för 2020 men stoppades på grund av 
pandemin. Detta belopp kommer överföras till nästa år. 
 
Organisationen håller också en balans på 8,211kr mottaget från privat personer för att 
täcka administrationskostnader så som bankavgifter, ekonomisystem, domännamn med 
mera.  
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Förändringar i Eget Kapital 

  
Balanserat 

resultat Årets resultat 

Belopp vid årets ingång 72'407 64'724 

Disposition enligt beslut av årets årsstämma 64'724 -64'724 

Årets resultat   -38'278 

Belopp vid årets utgång 137'131 -38'278 
 
 
Nyckeltal 
    01.01.21 01.01.20 

    31.12.21 31.12.20 

Bidrag från organisationer   90'000 168'426 

Resultat efter finansiella poster -38'278 64'724 

Balansomslutning   198'853 137'131 

Soliditet   49.7% 100.0% 

% administration   3.1% 1.0% 
 
 
Resultatdisposition 

  
Medel att disponera   

Balanserat resultat 137'131 

Årets resultat -38'278 

Total 98'853 

    

Förslag till disposition   

Balanseras i ny räkning 98'853 

Total 98'853 
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Resultaträkning 
 
    01.01.21 01.01.20 

  Not 31.12.21 31.12.20 

Intäkter     

Bidrag från organisationer 1 90'000 168'426 

Övriga intäkter   13'017 24'845 

Summar rörelseintäkter 103'017 193'271 

        

Rörelsekostnader       

Externa kostnader för program   -138'475 -127'303 

Externa kostander för administration   -4'480 -1'265 

Summa rörelsekostnader   -142'955 -128'568 

        

RÖRELSERESULTAT 2 -39'938 64'703 

        

Finansiella poster       

Finansiella intäkter 1'660 21 

Finansiella kostander 0 0 

Summar finansiella poster   1'660 21 

        

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -38'278 64'724 

        

Skatter       

Skatt på årets resultat   0 0 

        

RESULT   -38'278 64'724 
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Balansräkning 
 
  Not 31.12.21 31.12.20 

TILLGÅNGAR       

Kortfristiga fordringar       

Fordringar på partners   28'958 23'874 

Summar kortfristiga fordringar   28'958 23'874 

        

Kassa och bank       

Forex   0 46 

Nordea   169'895 113'211 

Summa kassa och bank   169'895 113'257 

Summa omsättningstillgångar   198'853 137'131 

SUMMA TILLGÅNGAR   198'853 137'131 

    
    
  Note 31.12.21 31.12.20 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

EGET KAPITAL       

Eget kapital       

Balanserat resultat   137'131 72'407 

Årets resultat   -38'278 64'724 

Summa eget kapital 3 98'853 137'131 

        

Kortfristiga skulder       

Bidrag mottaget i förskott 4 100'000 0 

Summa kortfristiga skulder   100'000 0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   198'853 137'131 
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Tilläggsupplysningar 
 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10. 
 
Nyckeltalsberäkning 
Soliditet = Eget kapital / balansomslutning    
% administration = Administrationskostnader / Totala kostnader 

    
 
Not 1 Mottagna bidrag 

    31.12.21 31.12.20 

Stiftelsen Sevholts Hjälpfond 60'000 55'000 

SOEB     55'000 

Folke Bernadottes Minnesfond    -50'000 

Palmefonden    31'000 

Ulla Wallenstams stiftelse    9'425 

Svenska Institutet    68'000 

Dahlströmska stiftelsen  30'000 0 

TOTAL  90'000 168'425 
 
 
Not 2 Medelantalet anställda 
 
Organisationen har inte haft några anställda under räkenskapsåret 
 
 
Not 3 Donationsbalans  

    31.12.21 31.12.20 

Stiftelsen Sevholts Hjälpfond      

1 - Psychosocial project Pakistan    11'547 0 

2 - Computer and English project Pakistan   9'060 20'246 

4 - Sport Project Pakistan   4'720 0 

SOEB & Palmefonden      

3 - Teens exchange 2020 SWE - PAK   36'484 37'180 

Svenska Institutet      

7 - Let Children and Young Women Be   27 68'000 

Dahlströmska stiftelsen       

8 - Dalströmska MÄMFIF   28'804 0 

Privata donations       

6 - Administration   8'211 11'705 

TOTAL  98'853 137'131 
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Not 4 Bidrag erhållna i förskott 

    31.12.21 31.12.20 

9 - Diversity Ambassadors Ukraine   100'000 0 

TOTAL  100'000 0 
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Stockholm, 2022-04-28 
 
 
 
 
 
Kajsa Saleem     
Styrelseledamot   
 
 
 
 
 
Hope Jeter   Shamon Gharst   
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
   
 
 
 
 
Charlotte Kristjansson  Caroline Enegren   
Styrelseledamot  Styrelseledamot 
 
 
 
 
 
Min revisionsberättelse har avlämnats, 2022-04-28 
 
 
 
 
 
Per Hedenus 
Auktoriserad revisor  
 
 
 
 
 
 

  


