Verksamhetsberättelse, 2019

Child Rights in Eurasia
Child Rights in Eurasia är en ideell förening som registrerades hos Skatteverket i juli
2019. Föreningen är politiskt- och religiöst oberoende. Vår vision är att arbeta med
insatser och verksamheter utifrån principen “För barn att vara barn”. Föreningen
består av en styrelse, medlemmar, volontärer och andra engagerade personer som
tillsammans med lokala organisationer runtom i världen vill nå ut till barn och unga.
Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer som bäst vet hur projekt kan
implementeras på lokal och nationell nivå. I Sverige är Child Rights in Eurasia
implementerande partner i ett projekt. I andra länder än Sverige, samarbetar vi alltid
tillsammans med väletablerade organisationer som kan visa på tidigare resultat och
har funnits i minst ett år. Ett framgångsrikt koncept har varit att vår organisation
utvecklar innovativa projekt tillsammans med lokala organisationer som exempelvis i
Pakistan. Child Rights in Eurasia har därigenom möjlighet att påverka inriktningen för
vissa projekt och diskutera rättighetsperspektivet i dessa. Våra program finansieras i
första hand av svenska stiftelser men då och då får vi även in medel genom
insamlingar från privatpersoner.
Under årsmötet 2019 beslutade styrelsen att inte ta ut några medlemsavgifter och vi
har hitintills fått 13 antal nya medlemmar men inga intäkter genom medlemskap.
Styrelsen har ansett att det varit viktigare med medlemsengagemang än intäkter
under det första verksamhetsåret. Fokus under året har nämligen varit att fortsätta
utveckla de verksamheter vi har samt rekrytera fler medlemmar och volontärer som
vill engagera sig ideellt. Dessutom är organisationen stolta över att kunna
presentera en ny logga och hemsida som planeras kunna lanseras under 2020.

Styrelsen
Styrelsen
Styrelsen består av tre personer som valts på tre år. År 2019 var samtliga
styrelseledamöters första verksamhetsår. Alla i styrelsen arbetar ideellt för Child
Rights in Eurasia. Styrelsen bildades i juli 2019 och innan dess har organisationen
drivits av ideellt engagerade personer som inte formellt har varit en styrelse. I och
med detta har denna styrelse enbart suttit i styrelsen sedan juli 2019. Styrelsen har
under året haft både styrelsemöten och utfört uppgifter i mindre arbetsgrupper.
Styrelsemedlemmar
Ordförande Kajsa Saleem är i grunden barnrättsjurist och arbetar för att utveckla
organisationens verksamheter och nå ut till fler barn tillsammans med olika
samarbetspartners.

Hope Jeter är styrelseledamot och utbildad ingenjör och ansvarar för att bygga upp
en hemsida för organisationens räkning.
Shamon Gharst är utbildad inom folkhälsovetenskap och bistår med expertkunskap
inom det området samt bidragsansökningar.
Sammanfattning av det gångna året
Vi har huvudsakligen utfört utbildningsinsatser, psykosocial behandling samt fortsatt
med sportaktiviteter för barn i Pakistan. Vi har även upparbetat kontakt med hbtqorganisationen FULCRUM som arbetar med SRHR frågor i Ukraina. I Ukraina har vi
deltagit i en konferens och pratat om icke-diskriminering och inkludering av hbtqipersoner i samhället. Därtill har vi sedan tidigare en kontakt med organisationen
Zambian Society for Child Protection som arbetar med hiv positiva barn rätt till hälsa
samt sexuellt utnyttjade barns rätt till upprättelse inom det zambiska rättsystemet.

Den 29:e maj 2020:

Kajsa Saleem

Hope Jeter

Shamon Gharst

Verksamheter
Under året har vi sammanlagt bedrivit fem program och utfört fem insatser som
riktar sig till främst barn och ungdomar, men även föräldrar, politiker och
beslutsfattare. Dessa har huvudsakligen utförts och bedrivits tillsammans med
samarbetsorganisationer som Orphan Care Organization, Fulcrum och Haninge
kommun. Här nedan följer kortfattade beskrivningar av årets verksamheter och
resultat.

Pakistan
En meningsfull fritid
En meningsfull fritid består av tre olika fysiska aktiviteter som nått ut till 48 deltagare
under 2019 i stadsdelen Youhanabad, Pakistan. Programmet har inneburit att 48
barn kontinuerligt har deltagit i följande programaktiviteter: Martial Arts (Karate och
Taekwondo), simning och dans under mer än 539 h tillsammans. Dessa projekt har
under året utvecklats till permanenta program och drivits med stöd av en svensk

stiftelse. Programmen utgår från Barnkonventionen artikel 31 och har bidragit till en
meningsfull fritid för minderåriga flickor i Pakistan. Enligt WHO skall barn mellan 5 17 år nämligen röra sig en timme om dagen.
Aktiviteterna har uppvisat positiva effekter genom att programmen ökat deltagarnas
fysiska aktivitet och mentala förmåga att ta plats i det offentliga rummet. Därtill har
det gett deltagarna möjlighet att träffa andra barn under nationella tävlingar.
Programmen implementeras tillsammans med Orphan Care Organization i Pakistan.

Martial Arts
I början av året deltog 38 flickor mellan 3-17 år i karateundervisning som leddes av
en manlig karatelärare. Under året har programmet kontinuerligt utvärderats och
tillsammans med vår samarbetspartner Orphan Care Organization beslutade vi att
anställa en kvinnlig Taekwondolärare. För programmets del innebar det att
karatelektioner byttes ut till Taekwondolektioner. Sedan detta besluts togs har flertal
flickor avancerat till en högre nivå inom Taekwondo samt deltagit i nationella
Taekwondotävlingar. Majoriteten av deltagarna har fått vita, gula respektive gröna
bälten. I slutet av året hade vi även möjlighet att utöka antalet deltagare till 48
flickor, vilket vi ser som en positiv effekt. Vi har under året gett 252 timmars
undervisning i Martial Arts, vilket är ca 44 timmar per månad. Taekwondolektionerna
har utförts i grupper som är indelade i tre olika nivåer. De äldre barnen får mer
undervisning än de yngre barnen i och med att vi anser att äldre barn har mer
kapacitet att vara fysiskt aktiva under längre tid. Vi har även haft en insamling så att
vi kunnat köpa in Taekwondokläder till deltagarna och finansiera deras

tävlingskostnader. Under tävlingarna åkte samtliga deltagare gemensamt till en
idrottslokal där de träffade andra skolbarn som också deltog i tävlingar. Två av
deltagarna vann bronsmedaljer och två deltagare vann silvermedaljer. Utöver det
har vi under året blivit beviljade medel för att köpa in mjuka gym mattor i syfte att
förebygga skador under träningstillfällena.
Dans
Alla 38 barn som bor på Orphan Care Organization har fått tillgång till
danslektioner. Danslektionerna är indelade i tre grupper utifrån deras förkunskaper i
dans. Gruppindelning beslutas av dansläraren. Sammanlagt erbjöd vi i genomsnitt
10 timmars dansundervisning per månad och varje individ har därför fått tillgång till
3 h och 30 min dansundervisning per månad. Under året har vi sammanlagt erbjudit
90 h dansundervisning till deltagarna. Deltagarna har fått prova på bl.a. följande
dansstilar: Bhangra, pardans, Bollywood dans, Salsa, Discodans och Graba dans.
Denna aktivitet är väldigt uppskattad av deltagarna, eftersom dans är en stor del av
den pakistanska filmkulturen. Samtidigt vet vi att det är ovanligt att pakistanska tjejer
faktiskt deltar i danslektioner. Samtliga deltagare har fått möjlighet att delta på
dansuppvisningar vid flera högtider, däribland under julavslutningen och under
pakistanska nationaldagen.
Simning
Simprogrammet startades i juni 2018 och har fortsatt under hela 2019. I Pakistan är
detta den enda kostnadsfria simprogrammet för socioekonomiskt utsatta flickor ur
den kristna minoriteten som bor på en institution. Vårt mål är att erbjuda alla 38
flickor som bor och studerar på Orphan Care Organization möjligheten att lära sig
simma och bearbeta sin rädsla för vatten. Simundervisningen sker i Forman Christian
College utomhusbassäng under perioden: 1 mars-31 oktober. Vid enstaka tillfälle
har vi arrangerat så att deltagarna under vinterhalvåret fått möjligheten att besöka
en inomhusbassäng. Under 2019 har vi inom ramen för programmet erbjudit 38
flickor möjligheten att delta i 197 h och 30 min simundervisning fördelat på tre
grupper utifrån olika åldersklasser. Det innebär att varje individ har fått tillgång till ca
65 h simundervisning under denna period. Detta har resulterat i bl.a. att sex flickor
kan simma 25 meter, åtta flickor kan simma 18 meter, fem flickor kan simma 5-8
meter och övriga deltagare kan simma 3-5 meter. Därtill har tio flickor lärt sig simma
tre meter under vatten och 15 flickor kan använda sig av frisimningsteknik för att ta
sig fram i vatten. Lektionerna innehåller även roliga lekar och andra övningar som
utvecklar barn och ungdomars intresse för simning och vatten. Simläraren utvärderar
och följer kontinuerligt upp deltagarnas simfärdigheter genom att se till att
deltagarna får tävla mot varandra på lektionstid. Pakistan är ett patriarkalt land, mot
bakgrund av det bär deltagarna burkinis (utan luva) på simlektionerna. Hyra av
simbassängen och lön till simläraren betalas separat.

Utbildningsinsatser
Under året har vi fokuserat på att anordna olika utbildningar inom ramen för den
ordinarie skolgången samt göra extra satsningar framförallt på det engelska språket.
Alla lärare som har anställts under året har gått igenom en intervju och givit en
provlektion alternativt gjort ett kunskapstest. Vi tror nämligen på att anställda de
bästa lärarna vi kan få eftersom alla barn har rätt till den bästa möjliga utbildningen
oavsett sin bakgrund. Ekonomi ska inte avgöra ett barns framtid. På många sätt är
utbildning den enda vägen ur fattigdom för vår målgrupp och ett sätt att bli
självförsörjande i framtiden. För barnen som bor på Orphan Care Organization
innebär det en satsning på varje individ som får ta del av undervisningen. Alla
insatser vi gör är därför lärofulla på sina sätt. Att vi bedriver till exempel
sportaktiviteter gör inte att det faller utanför utbildningsområdet, utan vi tror på att
Pakistan bland annat har ett behov av flertal kvinnliga simlärare eftersom det är brist
på det. Genom att tillexempel utbilda 38 barn i simning, kan vi dessutom bidra till
att deltagarna har möjlighet att utbilda sig till simlärare. Idag har kvinnliga simlärare
Pakistan nämligen högre löner än manliga simlärare.
Undervisning i engelska hos Orphan Care Organization
Sedan 2018 bedriver vi engelskundervisning för 38 barn som bor på Orphan Care
Organization. Ett undervisningstillfälle är 2 h och 30 min. Under året har vi bidragit
till att alla deltagare sammanlagt har deltagit i 550 timmars engelskundervisning.
Engelskundervisningen bedrivs av samma lärare som undervisar barnen i
datorkunskap. Läraren använder sig av flera olika utlärningsmetoder. Deltagarna har
fått lära sig engelska genom att skriva poesi, lyssna, prata och läsa böcker
tillsammans. En del av undervisningstiden går även till att undervisa barnen i engelsk
grammatik. Många av våra deltagare har tidigare inte haft tillgång till undervisning i
engelska. När barnen först kommer till Orphan Care Organization ger vi dem därför
en chans att ta igen förlorad undervisning i engelska. Genom att anställa en lärare
har vi sett till att barnen får fokusera på språket utifrån sina olika kunskapsnivåer
samt delat in dem i mindre undervisningsgrupper. Nuförtiden är engelska
undervisningen därför en del av barnens vardag.
Datorkunskap hos Orphan Care Organization
Under året har vi sett till att bedriva undervisning i datorkunskap för 38 barn som går
i skolan hos Orphan Care Organization. Syftet med att bedriva
undervisningsgrupper i för barn, är att vi vill att alla barn ska ha tillgång till
information och kunna söka information från hela världen, oavsett sin
socioekonomiska bakgrund. Därtill är det viktigt för kommande generationer att
kunna hantera en dator och datorprogram när deltagarna i framtiden ska ansöka om
jobb eller etablera sig i en globaliserad och digital värld. Under året har barnen haft
en manlig engelskalärare som tidigare arbetat på en privatskola. Läraren är van att
anpassa undervisningen efter olika åldrar och undervisar barnen i mindre grupper

utifrån deras förkunskaper. Datorundervisningen sker i ett datarum med 5 stationära
datorer. Under året har deltagarna sammanlagt genomgått 550 timmars lärarledd
dataundervisning.

Muree hills ungdomsresa med inriktning på avancerad engelska
Muree är en bergsstation i Pakistan som är belägen i delstaten Punjab. Från Lahore
tar det mer än en halvdag att ta sig till Muree med tåg. Mellan den 28 juli -3 augusti
anordnade vi tillsammans med Orphan Care Organization en ungdomsresa till
Muree med inriktning på engelska. Tjugo ungdomar fick möjligheten att delta i
ungdomsresan och för många var det första gången de åkte tåg, bodde på hotell
och fick se andra delar av Pakistan. I Muree exponerades deltagarna också för nya
miljöer så som skog, turism, brevlådor, lägereld och frukt som växer i naturen.
Engelskaläraren var ansvarig för undervisningen som bedrevs både inom- och
utomhus på okonventionella sätt. Det innebar att ungdomarna bland annat fick lära
sig att beställa mat samt berätta vad de har sett och upplevt för varandra på
engelska. De deltog också i självstärkande aktiviteter så som skogsvandring och
olika lekar ute i det fria. Sammanlagt fick hela gruppen tillgång till 70 timmars
engelska undervisning under ungdomsresan.
Sommarkurs i engelska och datorkunskap på Alis Institute of Education
Under sommaren vet vi att många ungdomar från socioekonomiskt svaga familjer
och föräldralösa ungdomar inte får någon kontinuitet när skolorna är stängda. Dels
finns det ingen som ser efter ungdomarna och dels är vissa instängda på en och
samma plats. Mot bakgrund av det valde vi i år att satsa på intensivkurser i engelska
och datorkunskap på Alis Insitute of Education för femton ungdomar. Under

perioden 19 juni till 9 juli såg vi tillsammans med Orphan Care Organization till att
samtliga deltagare fick 30 timmars undervisning i dessa två ämnen. Denna
undervisning skiljde sig från den data- och engelska undervisning deltagarna
vanligtvis får hos Orphan Care Organization. Hos Alis Institute of Education fick varje
deltagare tillgång till en egen data, stort och luftigt klassrum samt möjligheten att
utforska en utbildningsinstitution utanför sin vanliga sfär. Alis Institute of Education
gav dessutom deltagarna möjlighet att delta i engelska undervisning utifrån olika
inlärningsmetoder. I slutet av kurserna fick respektive deltagare ett certifikat på
genomförd utbildning. Dessa certifikat är mycket betydelsefulla eftersom Pakistan är
ett land där certifikat från vissa utbildningsinstitutioner gör deltagarna mer
anställningsbara.

Fältresor och planerad resa
Alla barn har rätt att se världen och röra sig fritt i både sitt eget land och utomlands.
Pakistan är ett land med minoriteter och politiska motsättningar. Samtidigt är det ett
land som är fyllda av berg och historiska platser. Vanligtvis är det bara medelklassen
och turister som har tillgång till dessa sevärdheter. Genom att ge barnen möjlighet
att se världen kan barn och ungdomar få nya livsinsikter och mer förståelse för andra
människors religioner, kulturer och livsförutsättningar. Genom att få se historiska
föremål och byggnader blir barnen också nyfikna på det som fanns före dem. I år har
vi därför genomfört en fältresa i Pakistan och inför 2020 har vi fått medel beviljade
för ett ungdomsutbyte mellan Sverige och Pakistan.
Saltgruvan Khewra
I Pakistan finns världens andra största saltgruva i distriktet Jehlum. Under en
endagsutflykt med buss såg vi till att 38 barn fick möjligheten att besöka saltgruvan
samt besöka Katas Raj templet, ett 300 årigt hinduistiskt tempel.
I saltgruvan fick barnen både smaka, känna och lukta på saltet. Dessutom fick de åka
på en motorväg och äta på McDonalds på vägen tillbaka till Orphan Care
Organization. Resan resulterade i att deltagarna fick en djupdykning i historia och
geografi.
Ungdomsutbyte Sverige – Pakistan 2020
Child Rights Eurasia såg under 2019 ett gemensamt behov hos förortstjejer i
socioekonomiska utsatta områden i hela världen att få träffas och diskutera lösningar
på globala problem utifrån Barnkonventionen och Agenda 2030. Detta är särskilt
aktuellt i och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020. I samband
med det detta ville Child Rights Eurasia anordna ett ledarskaps- och ungdomsläger
under temat ”Storytelling om flickors förutsättningar från två sidor av världen” för
förortstjejer från Haninge kommun och Youhanabad kommun i Pakistan. Syftet med
ungdomsutbytet är att den ska bidra till att stödja, stärka och utveckla ideell
ungdomsverksamhet hos ca 20 deltagare från Pakistan och Sverige.

Anledningen till att vi riktar in oss på förortstjejer, är att många förortstjejer ofta är
minoriteter i sina hemländer och bor i socioekonomiskt utsatta områden. Vi vill att
förortstjejer ska kämpa för nationell och internationell förståelse för sina egna och
varandras rättigheter genom att lära sig om varandras förutsättningar.
För detta projekt beviljades vi under hösten medel från två svenska stiftelser och
dessutom avser Haninge kommun att bidra med boende och annan praktisk hjälp
under utbytet under år 2020.

Psykosocial hälsa
Barn som bor på institution påverkas på olika sätt och i ett land som Pakistan finns
det inte tillräckligt med kontrollmekanismer för att följa upp barnets psykiska hälsa
eller anledningen till att de hamnar på barnhem. Barnkonventionen artikel 9 säger
trots det att barn inte ska skiljas från sina föräldrar utom när barnets bästa motiverar
det. Barn som har skiljts från sina föräldrar har dessutom rätt att återförenas med sin
familj enligt artikel 10 i Barnkonventionen.

Psykolog
I november 2019 beviljades vi medel från en stiftelse för att kunna anställa en
psykolog med syfte att behandla barns trauman, svårigheter,
institutionaliseringsfrågor, barns rätt att växa i upp i en familj samt ta upp frågan om
eventuell familjeåterförening. Barnen som bor på Orphan Care Organization har
kontakt med närstående (föräldrar, syskon och släktingar) och under lov åker 2/3 av

barnen och hälsar på närstående. Vårdnadshavarna (som kan vara släktingar) kan när
som helst komma och hämta sina barn, vilket också är problematisk. En fråga som vi
mot bakgrund av det tycker är viktigt att utvärdera, är varför barn har lämnats till en
institution trots att det bara är en 1/3 av barnen som inte har föräldrar. Några
förklaringar vi redan är medvetna om är att föräldrarna faktiskt är döda, gifter bort
barnen eller har problem med narkotiska- och alkoholmissbruk. Dessa förklaringar är
dock inte tillräckliga. Vi har därför anställt en utbildad psykolog som ger
gruppterapi, individuell terapi samt familjeterapi. Psykologen använder sig bl.a. av
följande metoder; KBT, konstterapi och Katarismetoden. Eftersom psykologen
anställdes i december 2019 har vi inte haft någon möjlighet att uppvisa resultat eller
utvärdera psykologens arbete och barnen psykiska hälsa under denna korta period.
Vi anser att frågan om barn som växer upp på barnhem i Pakistan är en komplex
fråga som måste diskuteras. När Barnkonventionen inte tillämpas av länder som har
ratificerat Barnkonventionen, leder det till att civilsamhället går in och blir det
trygghetssystem som staten egentligen har ansvar för. Vi planerar långsiktigt att
fortsätta arbeta med denna fråga och att anställa en psykolog är en del av ett
långsiktigt arbete för att stärka barns rättigheter.

Ukraina
I Ukraina huvudstad Kiev, finns en ny samarbetspartner till oss som heter Fulcrum.
Fulcrum arbetar för allas lika värde och rättigheter och är särskilt inriktade på HBTQ+
personer rättigheter.
Fulcrums organisationsrepresentant Yana var på studiebesök i Sverige i mars 2019
för att lära sig mer om hur organisationer kan arbeta med hedersfrågor. Det var i
samband med det Child Rights in Eurasias ordförande träffade Yana. Fulcrum bad
därefter Child Rights in Eurasias ordförande att hålla ett föredrag samt workshop för
ca 150 personer på en konferens i Ukraina som vände sig till ukrainska beslutsfattare,
skolkuratorer, föräldrar till HBTQIA + ungdomar samt skolministeriet. Fulcrum samt
deras partnerorganisation Tergo (vilken är en organisation som arbetar med
föräldrar som har HBTQIA barn) var organisatörer för denna konferens som hölls i
Kiev, Ukraina i september 2019.
Förberedelsen inför uppdraget tog ca 1,5 månad då ordförande var tvungen att
göra researcharbete om bl.a. HBTQIA ungdomars rätt till säkerhet och utbildning i
Sverige som ett gott exempel. En viktig aspekt ordförande berättade om var
betydelsen av Diskrimineringsombudsmannens, Skolinspektionens och Polisens
arbete för hbt personer i Sverige. Därtill lyfte ordförande också upp HBT-personers
särskilda utsatthet i Pakistan eftersom det är ett ytterligare ett perspektiv att ha i
åtanke när man pratar om hbt personers rättigheter och säkerhet. Ukrainska hbt
organisationer är nämligen mycket intresserade av de svenska perspektiven
eftersom de ser Sverige som ett föregångsland för hbtqia + personers rättigheter. I

samband med detta tog ordförande också upp frågor om heder och kollektivets
betydelse för när man arbetar med hbtqia+ personer i Sverige. Samtidigt påpekade
ordförande att det är viktigt att inte glömma bort att inkludera hbtqia+ personer
som är romer, asylsökandes, rasifierade eller har någon funktionsvariation i hbtq+
rörelsen.
Ordförandes medverkan på denna konferens ledde till ett fortsatt samarbete mellan
Fulcrum och Child Rights in Eurasia. Under hösten 2019 har Yana och ordförande
haft kontinuerlig kontakt samt ett uppstartsmöte i Göteborg. Organisationerna
planerar att tillsammans söka medel från Svenska Institutets utlysning Creative Force
så att organisationerna kan fortsätta arbeta med dessa frågor på plats i Ukraina.
Gemensamma idéer som diskuterats har varit att bidra till kapacitetsuppbyggnad i
frågor som handlar om inkludering av minoritetsgrupper samt arbete med religiösa
institutioner med syfte att förebygga hatbrott i Ukraina. Planen var att lämna in en
ansökan till Svenska institutets Creative Force utlysning i februari 2020. Tillsammans
med Fulcrum kom vi dock kom fram till att det inte var möjligt eftersom Child Rights
in Eurasia inte hade varit registrerat i ett år hos Skatteverket. Vi planerar därför att
ansöka om medel tillsammans efter sommaren 2020.

Zambia
Zambian Society for Child Protection är en ideell förening som har funnits i Zambia
sedan flera år tillbaka. Föreningen syfte är att bedriva förebyggande arbete mot
sexuella övergrepp mot barn i följande områden i Lusaka: Chawama, Ngo’mbe,
Kalingalinga and Mtendere. Detta arbete utförs bland annat genom att mobilisera
och utbilda lokala grupper emot detta samt följa upp ärenden där barn blivit sexuellt
utnyttjade. I deras arbete har det även varit viktigt att se till att alla barn som fallit
offer för sexuella övergepp får tillgång till Profylax inom 72 h för att förebygga hiv
överföring från en förövare till barn. Child Rights in Eurasia har valt att gå vidare med
ett samarbete som innebär att vi tillsammans med Zambian Society for Child
Protection avser att söka lämpligt finansiering under 2020 för att mobilisera rätt
personer i detta arbete.

Sverige
Volontärer
Child Rights in Eurasia är i behov av ideellt engagerade personer för det operativaoch långsiktiga arbetet samt vid enskilda insatser. Under året har vi haft fantastiska
volontärer som hjälpt till med att planera ansökningar, sett till att vi fått en logga för
organisationen samt hjälpt till med klädinsamling.

Kapacitetsuppbyggnad
Under året har behandlat några viktiga frågor som faller under
kapacitetsuppbyggnad. Frågorna har behandlats kontinuerligt genom dialoger,
möten, frågeformulär och praktiska arbetsuppgifter både enskilt och tillsammans
med våra samarbetspartners. Kapacitetsuppbyggnadsinsatserna kan delas in i tre
olika avdelningar, nämligen projektrapportering, barnrättsfrågor och långsiktig
hållbarhet.
Långsiktig hållbarhet
• Behovet av långsiktiga strategier för att undvika biståndsberoende hos lokala
organisationer
• Behovet av att hitta andra finansieringsformer från t.ex. näringsliv eller andra
stiftelser
• Intervjuteknik vid nyanställningar för att höja kvaliteten på våra insatser
• Behovet av att involvera volontärer
Projektrapportering
• Resultatuppföljning
• Godtagbar ekonomisk rapportering
• Återrapportering på godtagbar engelska
• Behovet av ett organisationskonto för transparens
Barnrättsfrågor
• Upprättat sekretesskontrakt som nyanställda skriver på i syfte att förebygga
att barn exploateras
• Barns rätt att växa upp med sina föräldrar
• Barns rätt att komma till tals
• Barns psykiska hälsa och ohälsa betydelse för att kunna må bra
• Barns rätt att växa upp utan barnmisshandel och vad som är att anse som
barnmisshandel

Verksamhetsplan 2020
Verksamhetsplanen för 2020 utgår från stadgarna. I stadgarna står det bl.a. att
organisationen mellan åren 2019-2029 skall ägna sig åt några utvalda mål i Agenda
2030.
Dessa mål är:

Mål nr 4: God utbildning för alla
Mål nr 5: Jämställdhet
Mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål nr 10: Minskad ojämlikhet
Mål nr 16: Genomförande och globalt partnerskap
Utöver dessa mål ska organisationen också sträva efter att arbeta med projekt inom
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, hiv och aids samt rätt för barn att växa
upp med sina föräldrar.
Därtill kommer organisationen att fortsätta arbeta med kapacitetsutbyggnad inom
projektrapportering, långsiktig hållbarhet och barnrättsfrågor. Vi arbetar även
kontinuerligt med att stärka vårt ekonomisystem och volontärrekrytering. Detta för
att vi ska bli mer effektiva och nå ur till fler personer ur vår målgrupp.
Vi har även en vilja att stärka vårt samarbete med nuvarande organisationer och
fortsätta arbeta med samarbetspartners i Sverige. Vi är alltid öppna för förslag på
projekt vår våra volontärer, medlemmar samt samarbetspartners.

Ekonomisk berättelse, 2019
Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi består av medel som beviljas genom ansökningar från olika
fonder. Våra donatorer i år har varit Olle Engkvists Stiftelse, Folke Bernadottes
Minnesfond, Stiftelsen Sevholts Hjälpfond och Svenska Institutet. Dessutom har vi
ett samarbete med Haninge kommun inom ramen för ett ungdomsutbyte. Inom
ramen för ungdomsutbytet är det avtalat att Haninge kommun kommer bidra till en
del av kostnaderna under 2020.
I enlighet med stadgarna ska mer än 80 % av alla medel gå till
verksamhetskostnader. I verkligheten har 100% av alla intäkter gått till våra
verksamheter då alla administrativa insatser utförs av styrelsen som är oavlönad.
Årsmötet beslutade under 2019 att inte ta ut någon medlemsavgift för år 2019.
Varför inga intäkter finns från medlemsavgifter.
Lekmannarevisorn
Maria var vald till lekmannarevisor i år. Hon meddelade ordförande att hon ville
lämna sitt uppdrag i förtid. Styrelsen har inte haft möjlighet att hitta en ersättare för i
år.

Resultaträkning 2018-2019 (SEK)
2019-01-01 till
2019-12-31

2018-01-01 till
2018-12-31

Verksamhetsintäkter
Bidrag
Bidrag från privatpersoner
Medlemsavgifter

204943
9927
0

70000
0
0

Verksamhetskostnader
Programkostnader
Personalkostnader
Administrationskostnader

-68314
-72126
-2023

-47800
-22000
-200

Verksamhetsresultat

72407

0
0

Årets resultat
(överskott)

72407

0

Balansräkning 2018-2019 (SEK)
2019-12-31

2018-12-31

Kassa och bank

72407

0

SUMMA TILLGÅNGAR

72407

0

Årets överskott (ändamålsbestämda medel)

72407

0

SUMMA EGET KAPITAL

72407

0

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL
Eget kapital

Fritt eget kapital

Kontroll av programkostnader
När vi ansöker om medel lägger vi upp en budget för respektive program eller
insats tillsammans med våra samarbetspartners. När vi skickar in en projektansökan
bifogar vi alltid en sådan budget till respektive projekt. Därefter ligger budget alltid
till grund för kostnader som uppstår under projektets gång. Alla programkostnader
verifieras med kvitton i samband med återrapportering till bidragsgivaren.
Kontroll av personalkostnader för lokalanställda
Child Rights in Eurasia har ingen anställd personal i Sverige och är således inte heller
registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket i Sverige. I år hänför sig alla
personalkostnader till lokalanställda i Pakistan. Vår samarbetspartner Orphan Care
Organization har upprättade anställningskontrakt med alla lokalanställda i Pakistan
som uppgår till fem i antal. Dessa arbetar inom ramen de program som finns
beskrivna i verksamhetsberättelsen. Lönerna är individuella och förhandlingsbara
och sätts utifrån rådande lokala löner, budget, kunskap och erfarenhet. Dessa
framförhandlas av vår samarbetspartner samt den person som ska anställas.
Administrativa kostnader
Administrativa kostnader utgörs enbart av överföringskostnader av medel till
Pakistan som använts av vår samarbetspartner Child Rights in Eurasia för våra
program där.
Ändamålsbestämda medel 2020
Resultaträkningens överskott är medel som hänför sig till kommande psykologlön
samt ungdomsutbyte under 2020. Dessa medel beviljades av Folke Bernadottes
Minnesfond samt Stiftelsen Sevholts Hjälpfond under senare delen av höstterminen
2019 har därför inte hunnit förbrukas under 2019. Dessa kvarstående medel
betraktas som ändamålsbestämda medel i balansräkningen samt erhållna ej nyttjade
bidrag.

Ekonomiska planer för 2020
Under 2020 vill vi fortsätta att växa tillsammans med våra samarbetspartners,
volontärer och andra engagerade personer. Vi vill se till att de barn som redan deltar
i våra verksamheter kontinuerligt, kan fortsätta göra det. Det fordrar att vi under
2020 kan få tillgång till minst lika mycket medel som under 2019.
Vi vill samtidigt nå nu ut till flera barn, ungdomar och kvinnor i flera olika länder
genom att arbeta med programutveckling tillsammans med våra samarbetspartners
på plats. De önskemål som finns på vår agenda gällande programutveckling
kommer från våra samarbetspartners och spänner sig över olika sakområden. Här
nedan presenteras några av de idéer som finns.

Vår samarbetspartner i Fulcrum vill fortsätta att arbeta med HBTQIA personer
rättigheter i Ukraina och Zambian Society for Child Protection vill mobilisera
lokalbefolkning i Zambia mot sexuellt utnyttjade av barn samt införliva rätten till
hälsa i olika slumområden på plats. Vår samarbetspartner i Pakistan vill göra ett
pilotprojekt i som innefattar att bl.a. att se till att socioekonomiskt utsatta kvinnor
kan lämna sina barn på en avgiftsfri förskola för att ha möjlighet att jobba och
försörja sig själv och sina barn.
En förutsättning för att kunna utveckla dessa program är att vi bedriver
omvärldsbevakning gällande utlysningar hos stiftelser, stater och alternativa
finansieringskällor. Detta bidrar till att vi har möjlighet att ansöka om mer medel
under 2020 eller hitta alternativa finansieringskällor som är hållbara.
Drömmen för Child Rights in Eurasia i Sverige, är även att få ekonomiska medel till
att anställa en person på heltid för att jobba med programutveckling,
medlemsengagemang samt föreningsutveckling.
Vi kommer även behöva avsätta medel till en liten budget på ca 1-2 % som tas från
alla intäkter för att täcka kostnader för ett ekonomisystem och rapporteringssystem
under 2020. Detta för att effektivisera vårt administrativa och ekonomiska arbete och
kunna lägga mer tid på programutveckling.
Vi vet att vi tillsammans kan fortsätta åstadkomma skillnad i världen oavsett om det
är genom ideellt arbete för vår organisation i Sverige, som sakkunnig i Ukraina eller
lokalanställd personal i Pakistan.

