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Child Right Eurasia  
Child Rights Eurasia är en ideell förening som är inne på sitt tredje verksamhetsår och vars 
verksamhetsinriktning styrs av stadgar. Föreningen är politiskt- och religiöst oberoende men står 

samtidigt öppen för samarbeten med personer och organisationer som står bakom våra stadgar. 
Föreningen består av styrelse, medlemmar, volontärer och andra engagerade personer. 
Tillsammans med samarbetspartners och lokala organisationer både i Sverige samt i Pakistan, 
Zambia och Ukraina når vi ut till barn och unga genom program som utvecklas och implementeras 

tillsammans med våra lokala förändringsledare. 
 
 

Sammanfattning av det gångna året  
Under året har Child Rights Eurasia huvudsakligen arbetat med att skala upp sakta och fortsätta 

förankra de program vi redan har i Sverige och internationellt. Nationellt har vi utvecklat lokala 
samarbeten med organisationer som arbetar med barnrättsfrågor och relaterade tematiska 
områden. Internationellt har vi inriktat oss på att skriva ansökningar för att få finansiella medel 
för att säkra löner för lokalanställda i bl.a. Pakistan samt till att ansöka om medel för att stötta 

lokala förändringsledare i Zambia. Därutöver har vi sett till att utveckla och systematisera vårt 
finansiella rapporteringssystem vilket har lett till att vi fått ett svensk organisationskonto, vilket vi 
är mycket stolta över. Parallellt med detta har även vi i liten omfattning öka vår närvaro på 
sociala medier. Årets arbete har möjliggjorts genom internationella partnerskap, 

organisationsledning av styrelsen samt sakkunniga volontärer som arbetat med frågor de brinner 
för. Ytterligare en förutsättning för verksamhetsutveckling och implementering för program som 
stärker barns rättigheter är de generösa bidrag vi fått från såväl stiftelser, Svenska institutet som 

privatpersoner.   
 
 

Styrelsearbete  
 
Styrelse 
Styrelsen består av ordförande Kajsa Saleem samt styrelseledamöterna Shamon Gharst och 
Hope Jeter, alla har valts på tre år. Samtliga i styrelsen har varit ideellt engagerade i 

föreningen sedan 2019 och är därmed inne på sitt andra verksamhetsår. 
 
Ordförande  
Ordförande Kajsa Saleem är i grunden barnrättsjurist och specialiserad på sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter samt på tematiska områden som relaterar till hiv. Hon ser till att 
organisationen arbetar för att utveckla samtliga verksamheter som når ut till barn tillsammans 
med samarbetspartners, lokala förändringsledare samt personer med sakkunskap. Ordföranden 

har varit den person som lett, rekryterat och fördelat arbetsuppgifter mellan styrelseledamöterna 
och engagerade volontärer. Hon har även uppmuntrat flera medlemmar att vara aktiva och tagit 
initiativ till att inkludera två feriejobbare i organisationen. Kajsa har därtill initierat 
genomdrivningen av ett mer transparent och effektivt ekonomihanteringssystem under 2020 

tillsammans med volontärer. Sammantaget har ordförande under året lagt ner mer än 60 h 
ideellt varje månad på att stärka och utveckla organisationen. 
 
Övriga styrelseledamöter  

Shamon Gharst är utbildad folkhälsovetare och hon har ansvarat för löpande översättningar och 
expertkunskap inom folkhälsoområdet, i samband med inlägg på sociala medier samt vid 
ansökningsprocesser. Hon har även haft ansvar för att se till att vår utåtriktade kommunikation 



   
 

   
 

förs på rätt sätt och inte kan uppfattas som kränkande av våra mottagare eller den grupp vi 
förmedlar kunskap om.  

 
Hope Jeter är styrelseledamot och utbildad ingenjör. Hope har ansvarat för att utveckla och 
kvalitetssäkra kommunikationen på organisationens webbplats samt upprätta en uppdaterad mall 
för samarbetskontrakt med våra samarbetspartners. Hon har även hand om tekniken och de 

digitala program som används av samtliga ledamöter, volontärer och praktikanter.  
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft både styrelsemöten och “ad hoc” möten utefter behov. Operativa 

och arbetsledande uppgifter har utförts i såväl stora som mindre arbetsgrupper. Styrelsen har vid 
flertal tillfällen involverat volontärer och medlemmar i detta arbete.  Organisationens 
verksamheter presenteras närmare i verksamhetsberättelsen. 
 

Stadgar  
Två stadgeändringsförslag inkom under årsmötet 2020.  
Det första förslaget gällde antalet fastslagna styrelsemöten per år. Förslaget tog upp att antalet 

fastslagna styrelsemöten skulle tas bort i stadgarna eftersom att styrelsen som engagerar sig 
ideellt själva kan avgöra när och hur frekvent styrelsemötena behöver äga rum. Förslaget bifalls 
men kommer även röstas igenom en gång till på årsmötet 2021 för att förankra det ytterligare 
en gång i och med att nya medlemmar tillkommit under 2020.  

 
Det andra förslaget gällde att föreningen skulle kunna verka i de länder där det behövs utan att 
vara begränsade till Afrika, Asien och Europa. Detta förslag bifölls också under årsmötet 2020.  
 

Inga andra  förändringar har genomförts i stadgarna på ett sätt som påverkar vårt operativa 
eller strategiska arbete. Genom att upprätta en strategi och gemensam vision är vi övertygade 
om att våra stadgar har tydliggjorts internt så att det blir lättare att arbeta i rätt riktning. 

 
 
 

 Den 20:e juni 2021: 
 
 
 

 Ordförande: Kajsa Saleem  Ledamot: Hope Jeter  Ledamot: Shamon Gharst  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



   
 

   
 

Våra Värderingar 
 
Innovation  
Vi är en öppen och flexibel organisation som står öppen för personer som vill bidra till att 
utveckla innovativa program som når ut till barn och ungdomar samt bidrar till att förändra 

världen. Att utveckla innovativa program innebär att vi vågar utmana oss själva och tänka “out of 
the box” samtidigt som vi har respekt för de kontexter våra samarbetspartner verkar i när vi 
implementerar och utvecklar program tillsammans. Vi strävar alltid efter att stärka och arbeta 

med lokala och välförankrade förändringsledare på plats.  
 
Transparens 
Vi vill visa för alla som är intresserade av vårt arbete att de medel som kommer in till 

organisationen och den tid ideellt engagerade lägger på sina uppdrag bidrar till samhällsnytta. 
För oss är det viktigt att vara en trovärdig organisation där alla givare känner sig trygga med 
att stödja vårt arbete samt att volontärer känner och ser vad deras engagemang innebär för 
barn och ungdomar i världen.  

 
Barn- och barnrättsperspektivet  
Vi anser att alla barn- och unga över hela världen är rättighetsbärare oavsett t.ex. sin juridiska-, 
socioekonomiska-, kulturella-, religiösa, fysiska-, psykiska eller sexuella status eller identitet eller 

annan status och identitet. Alla som vill vara en del av vår organisation måste vara övertygande 
om att alla barn och unga är lika värda och alltid ska behandlas med respekt. Det är alltid det 
individuella barnet som ska stå i fokus i frågor som berör det. Vi vet att alla barn är unika och 

det är något som alltid ska respekteras.  Eftersom vi är en barn- och ungdomsorganisation tycker 
vi också att det är viktigt att barn- och ungdomars perspektiv och syn på det som berör dem, 
kommer fram. Alla vuxna i organisationen är utifrån sin förmåga därför ansvariga att arbeta 
utifrån och inkludera barnrätts- och barnperspektivet. Detta kan bäst göras genom att inkludera 

ett rättighetsbaserat arbetssätt.  
 
 

Vision, uppdrag och arbetsmetoder 
Vår vision är en värld där alla Barn är Barn, där alla Barns rättigheter tillgodoses och där alla 

Barn växer upp med jämlika villkor.  
 
Vårt uppdrag 
Vi bidrar med expertis inom olika barnrättsområden och ser till att lokala organisationer 

och/eller lokala förändringsledare har och får tillgång till finansiering, innovativa program, 
processer, policyer samt arbetar utifrån barn- och barnrättsperspektivet, med hållbarhet som 
utgångspunkt. 
 

Alla program och insatser vi gör är för ”Barn att vara Barn”. Våra insatser och program riktar sig 
därför till barn och unga vuxna upp till 25 år i främst Europa, Asien och Afrika samt till deras 
familjer. Vår vision förverkligas genom att vi utvecklar program, utför insatser samt hittar 

finansieringsmöjligheter tillsammans med våra lokala samarbetspartner runtom i världen för att 
gemensamt nå ut till barn och ungdomar där det behövs. Vi är vana att stötta mindre 
organisationer utifrån deras lokala behov så att de kan nå ut till sin egen lokalbefolkning. Vi 
möjliggör detta genom att bland annat hjälpa till med kapacitetsuppbyggnad och se till att 

rättighetsperspektivet genomsyrar lokala beslut och har kontinuerlig dialog med utvalda 
förändringsledare.  



   
 

   
 

 
Vi ser till att styrelsen och volontärer har kunskap och kan lyfta hållbarhetsfrågor för att minska 

bidragsberoendet samt stärka barnrätts- och barnperspektivet i de insatser vi gör. Vi vill att 
samtliga samarbetspartners känner sig minst 50 % ansvariga för gemensamma projekt och 
känner sådant ägarskap att de själva vill investera i dem för att så småningom ta över dem.  
 

Agenda 2030 
Våra fokusområden utgår från FNs globala mål (Agenda 2030) och innefattar bl.a. 
god utbildning för alla, jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt,  
minskad ojämlikhet  samt genomförande och globalt partnerskap . 

 
Andra tematiska områden 
Utöver dessa globala mål ska organisationen också arbeta med projekt som uttryckligen faller 
inom något av följande områden som sexuell och reproduktiv hälsa och  rättigheter, hiv och aids, 

barns aktiviteter och engagemang i kultur och sport, utsatta grupper, 
minoriteter och intersektionalitet.  

 
Strategiska prioriteringar 2020 - 2029 

Under året har vår strateg Charlotte tagit fram en långsiktig strategi för vårt arbete som utgår 
från Agenda 2030. Våra fokusområden de tio närmsta åren är således att stärka barn och 
ungas rättigheter samt villkor inom följande områden: 

 

• HBT+ -, utsatta - samt minoriteters rättigheter 

• Ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet 

• Tillgången till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv/STI  

• Ökad tillgång till meningsfulla aktiviteter och fritidsaktiviteter inom kultur och sport   

• Rätten till en god utbildning samt anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

 
Förändringsledare som experter  
Strategiska prioriteringar genomförs tillsammans med lokala organisationer som har tillgång till 

lokalanställda eller volontärer med erfarenhet och kunskap om lokala lagar, kulturer, språk och 
kontexter. Därtill är de lokala organisationerna registrerade i sina verksamhetsländer och vet hur 
man når ut till sin lokalbefolkningen.  
 

Child Rights Eurasia bidrar med expertis inom olika barnrättsområden som t.ex. SRHR och barns 
rätt till utbildning. Vi ser till att lokala organisationer har och får tillgång till finansiering, 
innovativa program, processer, policyer samt arbetar utifrån barn- och barnrättsperspektivet 
samt med hållbarhet som utgångspunkt. Vi har sedan organisationens födelse lärt oss att det 

viktigaste är att lokalorganisationerna har genomförandekapacitet samt möjlighet att äga sina 
egna projekt efter en tid. Som tidigare sagt är ett minimumkrav för att minska bidragsberoende 
att våra samarbetspartner på något sätt bidrar med 50 % till respektive samverkansprojekt 

genom ideella krafter, ekonomi, kunskap eller på annat sätt.  
 

Sociala medier 
 
Ökad närvaro 

Under året har Louise som är ansvarig för sociala medier satsat mycket på att organisationen ska 
bli mer synlig på sociala medier. I september 2020 startade vi våra konton på Instagram och 



   
 

   
 

Facebook och har sedan dess lagt upp totalt 24 inlägg, som även har publicerats på LinkedIn som 
vi varit aktiva på sedan juni 2020. Inläggen har huvudsakligen berört internationella dagar där 

frågor som är viktiga för organisationens verksamhet och mål lyfts upp. På Instagram har vi nått 
upp till 56 följare, på LinkedIn 61 följare och på Facebook är det 12 personer som gillar vår 
sida, och 13 personer som följer våra uppdateringar. Den bilden på vårt Instagramkonto som 
genererat mest “gilla” markeringar är den som handlar om World Children’s Day och berör det 

planerade utbytet mellan ungdomar i Haninge och Pakistan under 2021. På Facebook var det 
inlägget som nått ut till flest personer, totalt 145 stycken, det som publicerades för att 
uppmärksamma Giving Tuesday. Huvudsakliga teman som har tagits upp är mänskliga 
rättigheter, kvinnorätt, barns rättigheter, rätten till utbildning samt rätten till hälsa. Vi har även 

publicerat inlägg i syfte att informera om vår verksamhet samt våra samarbetsorganisationer. De 
målgrupper vi har nått ut till är främst medlemmar och potentiella medlemmar, men också till 
organisationer med liknande syfte som Child Rights Eurasia. Vi har tack vare vår ökade satsning 
på sociala medier kunnat informera mer om våra samarbetsorganisationer vilket ökat förståelsen, 

insynen och kunskapen om deras arbete. Hittills har vår aktivitet på sociala medier inte lett till 
något ökat engagemang eller ökning av medlemmar till organisationen. Vi  befinner oss nämligen 
fortfarande i en uppstartsfas och jobbar med att växa och öka vår närvaro på sociala kanaler. 

De största utmaningarna har därmed varit att nå ut till personer på sociala medier, öka i 
följarantal få högre engagemang på våra inlägg. Den kanal som visat sig mest utmanande är 
Facebook, vilket också reflekteras i det lägre följarantalet där. 
 

 

Organisationsutveckling 
 
Medlemmar  
Vi har 20 medlemmar i föreningen och 50 % av alla medlemmar är engagerade i föreningen. I 
föreningen har vi medlemmar med bland annat följande professionsbakgrund; strateg, 

barnrättsrådgivare, jurist, ekonom, ingenjör och folkhälsovetare och kommunikatör. Medlemmarna 
utgörs av personer som till 90 % av identifierar sig som kvinnor. Bland dessa kvinnor förekommer 
det olika etniska bakgrunder. Däremot är både vår lekmannarevisor och vår 
kommunikationspraktikant som vi rekryterat inför 2021 män.  

 
Volontärverksamheten 
Under året har flertal av våra volontärer bidragit med sin tid för att utveckla organisationen. 
Fokus under året har varit inriktat på att fortsätta utveckla de verksamheter vi har genom att  

rekrytera fler medlemmar och kompetenta volontärer som vill engagera sig ideellt. En utmaning 
har varit att behöva säga nej till vissa volontärer som vill engagera sig utifrån egenintresse. 
Introduktionen av enskilda volontärer konkurrerar nämligen med tiden som befintliga volontärer 

behöver lägga på programutveckling. Vi har sett en trend av att flertal volontärer som vi behövt 
tacka nej till har sett mer till sin egen utveckling än att sätta organisationens behov i centrum. För 
att undvika intressekonflikter har vi behövt tacka nej till dessa volontärer. Exempel på när vi 
tackar nej till volontärer är när en volontär vill ansöka om medel och använda organisationens 

namn och kontakter för att kunna anställa sig själv eller inte avser att lyssna in vad våra 
samarbetspartners har för behov av gällande verksamhetsutveckling. Vi är mycket måna om att 
hitta personer med rätt attityd som inte bidrar till ett postkolonialt utvecklingssamarbete. Under 
nästa år avser vi att därför effektivisera vår rekryteringsprocess och identifiera dessa volontärer 

under ett tidigare stadium innan de kallas till en första volontärintervju. Det skulle innebära att vi 
kan lägga mer resurser på organisations- samt verksamhetsutveckling samt hjälpa våra 
förändringsledare ytterligare. Vår erfarenhet är nämligen att flertal timmar har gått till att 



   
 

   
 

introducera volontärer som sedan hoppar av. Därtill finns det ett stående behov av att 
effektivisera vår introduktionsprocess och av nya volontärer och under ett tidigare stadium och se 

till att den blir likvärdig för alla. Det finns även behov av att rekrytera en volontäransvarig som 
kan ansvara för såväl volontärrekrytering som koordinering.   
 
Sakkuniggas arbete med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring  

Under året har organisationens kunskap och kompetens byggts upp genom att vi involverat 
medlemmar och volontärer som tillsammans besitter flerårig kunskap inom bl.a. ekonomi, barn och 
ungdomar, hälsa, strategi samt kommunikation. Här nedan ges en inblick i några av dessa 
områden och hur kompetensen har stärkts under året. Det är även dessa personer som är navet i 

verksamhetsutvecklingen.  
 
Exempel på vad vi åstadkommit under 2020: 
 

• Stärkt barnrättsperspektivet i samtliga våra utlandsprogram samt svenska program  

• Skrivit och upprättat bl.a. bidragsansökningar, sociala medier som lyft fram barnperspektivet för 

särskilt utsatta barn och ungdomar 

• Upprättat och testkört en utvärderingsmetod som lyfter fram enskilda barns perspektiv inom ett 
utlandsprogram 

• Arbetat med kapacitetsutveckling och säkrat barnsäkerhetspolicys i våra nationella och 
internationella program genom att bl.a. kräva utdrag ur belastningsregistret av alla nya volontärer  

• Bidragit till förebyggande arbete kring barn som blir utsatta för olika typer av våld genom 

dialog med lokala partnerorganisationer  

• Anordnat en jämställdhetskonferens för 60 skolflickor i Pakistan från den kristna minoriteten, 
vilken besöktes av en minoritetsminsiter i Pakistan 

• Bearbetat och upprättat SRHR material genom att låta feriejobbare på ett naturvetenskapligt 
gymnasieprogrammet ta fram evidensbaserat material om kroppen utifrån ett ungdomsperspektiv 
som sedan översatts till urdu 

• Kvalitetssäkrat strategi inom vårt program för jämställd hälsa  

• Fått finansiering för att bedriva ett pilotprojekt  som bidrar till strukturell förändring gällande en 

effektiv respons på våld mot barn och unga kvinnor i Zambia 

• Planerat för att involvera ett jämlikt samt holistiskt barnperspektiv på service, tjänster och 
behandling för personer som varit utsatta för sexuellt våld och samtidigt lever med hiv/aids i Zambia 

• Matchat ihop en svensk barn- och ungdomspsykolog som har coachat en lokalanställd psykolog i 

Pakistan 

• Långsiktig strategi har upprättats för alla organisationens nuvarande utvecklingsprogram 

• Lanserat ny hemsida i början på 2020  

• Organisationslogga har upprättats och presenterats på hemsidan 

• Upprättat vår första kommunikationsstrategi 

• Ökad närvaro på sociala medier genom upprättade av konton på Facebook, Instagram och 
Linkedin 

 
 
 
 
 



   
 

   
 

 
Verksamheter och partnerskap  
 
Lokal förankring  
Föreningen har partnerskap i såväl Sverige som i utlandet. Child Rights Eurasia ansvarar för att 
implementera några lokala projekt i Sverige enskilt eller tillsammans med andra svenska 

organisationer. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer och förändringsledare som har 
erfarenhet av hur projekt kan implementeras på lokal och nationell nivå utifrån de kulturella- och 
religiösa kontexter som finns på plats. Vi ser positivt på att de personer som implementerar våra 

samarbetsprojekt runtom i världen ofta tillhör målgruppen själva eller har erfarenhet av att 
arbeta med målgruppen sedan tidigare. Utifrån vår praxis samarbetar vi enbart tillsammans 
med väletablerade organisationer som kan visa på tidigare resultat och har funnits i minst ett 
verksamhetsår. Ett framgångsrikt koncept har varit att vår organisation utvecklar innovativa 

projekt tillsammans med lokala organisationer som exempelvis i Zambia och Pakistan. Child Rights 
Eurasia har därigenom möjlighet att påverka inriktningen för vissa projekt och förankra det 
rättighetsbaserade arbetssättet samt ett holistiskt barnperspektiv i den mån det går i samtliga 
projekt. Under året har vi av erfarenhet också lärt oss att olika syn på samarbete och 

arbetsfördelning har satt vår flexibilitet på prov samtidigt som vi lärt oss att hitta nya arbetssätt 
som tar hänsyn till olika kulturer och krav som ställs inom biståndsarbete.  
 

Nationella verksamheter 
I Sverige har vi i liten skala påbörjat ett samarbete tillsammans med Unga Örnars riksförbund. 

Vårt arbete har under 2020 resulterat att Child Rights Eurasia representant deltog i en 
poddinspelning och berättade om flickors rätt till utbildning i Pakistan med inriktning på flickor ur 
den kristna minoriteten.  
 

Därtill samarbetar vi med föreningen B.A.R.N kring barn som har föräldrar med intellektuella 
funktionsvariationer (mild till grav utvecklingsstörning). Vi föredrar att inte använda ordet 
utvecklingsstörning då det ofta uppfattas negativt och vi använder istället begreppet 

intellektuella funktionsvariationer eller intellektuell funktionsnedsättning (IF). Våra organisationer 
bildade tillsammans en formell nätverksgrupp sommaren 2020. Gruppen består av vuxna ur olika 
professioner samt personer som har erfarenhet av att växa upp med föräldrar som har IF eller 
som tar hand om dessa barn. Under hösten har vi träffats två gånger i månaden och diskuterat 

olika teman kring barn som har föräldrar med intellektuella funktionsvariationer. 
Nätverksgruppen har identifierat att det är oklart hur många sådana barn som finns i Sverige 
och att stödet till dessa barn utifrån barnrättsperspektivet i princip är obefintlig inom 
civilsamhällesorganisationer. 

 
Omvärldsbevakning visar att det stöd som finns i princip alltid utgår ifrån föräldrastöd och 
därigenom kommer dessa barn tillgodo. Detta är positivt men vi avser att lyfta upp 
barnrättsperspektivet och se till att barnen inte ses som ett bihang till sina föräldrar i alla dessa 

sammanhang. Child Rights Eurasia har därför skickat ut förfrågningar om underlag om denna 
grupp till samtliga stadsdelsnämnder i Stockholmsstad samt kranskommuner men inte fått något 
gehör gällande både kunskap och samarbete. Mot bakgrund av detta har detta nätverk 

upprättat en plan för att ansöka om finansiering för att kunna utveckla denna nätverksgrupp 
samt nå ut till målgruppen och se till att den får redskap att föra sina egen talan.  
 



   
 

   
 

Utöver detta har vi ett samarbete med Haninge kommun sedan 2019. Under 2020 hade vi 
planerat ett ungdomsutbyte mellan pakistanska- och svenska tjejer från förorten. Syftet med 

ungdomsutbytet var att bygga upp solidaritet bland medsystrar och prata om sina 
förutsättningar och rättigheter från förorter igenom interaktiva övningar och interaktioner. Detta 
ungdomsutbyte har blivit uppskjutet till 2021 på grund av Covid-19.  
 

Internationella verksamheter 
 
Pakistan 
 
Meningsfull fritid 
En meningsfull fritid består av tre olika fysiska aktiviteter som nått ut till 38 deltagare under 

2020 i stadsdelen Youhanabad, Pakistan. Detta program implementeras av vår 
samarbetspartners Orphan Care Organization i Pakistan som riktar in sig på flickor ur den kristna 
minoriteten i Pakistan. Deltagarna har medverkat i följande aktiviteter: Martial Arts (Taekwondo), 
simning och dans flera gånger i veckan. Dessa projekt är nu permanenta program har 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 det har 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. Men på grund av Covid-19 pandemin har utomhusaktiviteter bara kunnat 
utföras i en begränsad omfattning under 2020.  

 
Barnperspektivet  

Under året har vi i liten skala provat att låta deltagarna själva få tycka till om sina lärare och de 
aktiviteter dem deltagit i syfte att stärka barnperspektivet i vårt program.  Vi har bett alla 
flickor över 11 år att fylla i en anonym utvärderingsenkät med frågor om aktiviteter och lärare. 
Deltagarna har även fått möjligheten att beskriva vad de har lärt sig inom ramen för en 

meningsfull fritid.  Genom att sammanställa barnens åsikter om programmet bedömde vi att vi 
lättare skulle kunna göra justeringar och utveckla programmen efter deras behov. 
 
Lärarperspektivet  

Det ingår i lärarnas kontrat att varje halvår fylla i blanketter där de får svara på frågor om sina 
program. Frågorna handlar om deltagarresultat, arbetsbelastning, löner, sjukdom mm. 
Undersökningar ger de anställda chansen att komma till tals och yttra sig om hur programmens 
upplägg kan implementeras i enlighet med läroplanen eller om det är något som måste 

åtgärdas.  
 
Martial Arts 
Under 2020 har deltagarna i meningsfull fritid fortsatt med sina Taekwondolektioner om 12 h 

per månad indelade i tre olika nivåer. Respektive deltagare har avancerat och fått vitt, gult eller 
grönt bälte. Taekwondoundervisningen har utförts i grupper som är indelade i tre olika nivåer. De 
äldre barnen har fått 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. Den 28:e februari 2021 deltog flera 
flickor i Girls Taekwondo Championship i Lahore. Fyra flickor vann silver medaljer och fyra vann 
bronsmedaljer. Under internationella flicklagen fick deltagarna möjlighet att utföra en 
taekwondouppvisning för 60 andra minoritetsflickor i sitt närområde i syfte att visa upp en 

positiva av flickor inom Taekwondo och därigenom så ett frö till förändring hos andra flickor.  



   
 

   
 

 
Dans 

Danslektionerna är indelade i tre grupper utifrån tidigare. Aktiviteten utförs om 2,5 timmar i 
veckan och varje grupp utför aktiviteten i 50 min. Deltagarna har fått prova på bl.a. följande 
dansstilar: klassisk pardans, Bollywood, Salsa, Discodans, Graba dans, kathak, Hip Hop, folkdans 
och Linjedans. För jämställdheten har undervisningen  inneburit att flickorna får lära sig att vara 

stolta över sina kroppar och känna att de har en självbestämmanderätt över sina kroppar. Detta 
är av betydelse eftersom att kvinnliga kroppar i det kollektiva och patriarkala system som finns i 
Pakistan, är förbehållna pojkar och män. Denna aktivitet har fortsatt att vara väldigt uppskattad 
av deltagarna eftersom dans är en stor del av den pakistanska filmkulturen, än om inte tillgänglig 

för allmänheten. Under jullovet fick de yngre flickorna möjlighet att utföra dansuppvisningar för 
lärare och varandra. Detta var särskilt uppskattat bland de yngre barnen som tyckte det var 
roligt att klä upp sig och dansa utklädd till exempel Rudolf, tomten och änglar. 
 

Simning 
I Pakistan har vår samarbetspartners fortsatt att bedriva det första och enda kostnadsfria 
simprogrammet för socioekonomiskt utsatta flickor ur den kristna minoriteten som bor på en 

institution. Vårt mål har varit att ge alla deltagare möjligheten att lära sig utveckla sina 
simfärdigheter och motverka vattenskräck. Simundervisningen har skett i Forman Christian College 
utomhusbassäng under perioden: 1 mars-31 oktober. Under Covid-19 pandemin har vi anpassat  
simundervisning till lokala restriktioner. Simundervisningen har under denna tid fungerat som ett 

avbrott från isoleringen för flickorna när de har fått komma ut och simma i en utomhusbassäng. 
Simundervisningen har bland annat bidragit till att ca 30 flickorna kan dyka från en brygga samt 
att tio flickor kan simma 100 meter. Övriga deltagare kan simma mellan 25-75 meter. Tio tjejer 
kan även simma 5-8 meter under vatten.   

   
 
Undervisningsprogram 
 

Engelsk undervisning 
Under året har vi sett till att vår samarbetspartner kan fortsätta bedriva god utbildning i 
engelska för 38 barn flera timmar per vecka. Barnen är indelade i tre olika grupper beroende 

på deras ålder och språkförmåga. Under året har barn i åldersgruppen 5–8 lärt genom att 
använda sig av rim, litteratur, pedagogiska kort och lekar för att lära sig namnen på olika objekt 
som till exempel namn på kroppsdelar, grönsaker, frukter, och färger och hälsningsfraser.  Den 
andra undervisningsgruppen består av barn i åldern 9–11 och fokuserar på att utveckla deras 

färdigheter som uppnåtts under den första nivån. I denna grupp ligger fokus bl.a. på att  lära sig 
vokaler och rättstavning. De metoder som används i grupp ett används också här samtidigt som 
grupparbete och arbetsmaterial introducerats i mindre skala. Kreativt skrivande har varit en 
väldigt uppskattad metod av barnen och har resulterat i att flera av barnen känner sig mer 

bekväma med att skriva på engelska. Elevutvärderingar har visat att 70% av eleverna i denna 
grupp klarat sin examinationsuppgifter och därmed kan tala, läsa, skriva på engelska  i den 
utsträckning som förväntas av barn i denna åldersgrupp i en pakistansk kontext. Många av 
barnen som deltar i engelskundervisningen är i åldrarna 12–16 och har förlorat flera år av sin 

skolgång innan de började delta i denna undervisning. Det innebär att dessa barn enbart har 
några år på sig att ta igen den engelskundervisning som gått förlorade för dem. Grupp tre 
består därför av flickor i åldrarna 12–16. Stort fokus i denna grupp ligger på att fortsätta 
utveckla barnens grammatiska färdigheter som substantiv, pronomen och verb men också 

använda mer omfattande läs- och meningsuppbyggnader. Barn i denna grupp fick genom en 



   
 

   
 

extra insats möjligheten att under fem dagar delta i fältanknuten engelskundervisning på 
landsbygden och därigenom fick dem inblick i tematiska kunskaper kring ord som används på 

landsbygden. Barn som är lite äldre och inte är blyga för att stå i centrum uppmanas att dela 
med sig av sin kunskaper genom att hålla tal framför andra barn inom olika tematiska områden. 
Överlag har vi sett en positiv utveckling och flertal barn försöker att använda sin förvärvade 
engelskkunskaper i situationer utanför klassrummet.  

 
Dataundervisning 
Under 2020 deltog 38 flickor i dataundervisning. Dataundervisningen bedrivs och i grupper om 
tre och indelningen görs utifrån barns kapacitet och ålder. För närvarande finns det tre grupper 

som består av åldersgrupperna 5–8, 9–11 och 12–16. De tre grupperna följer olika kursplaner. 
Gruppen 5–8 år fokuserar på de grundläggande datorkunskaper som datorns olika delar samt 
att bli bekväm med att kunna hantera mjukvaruprogram. Metoder som läraren ofta använder sig 
av för att engagera barnen är låta barnen prova på att rita, spela upp musik och skriva ner 

alfabetet på tangentbordet. 60% av barnen i denna grupp kan självständigt hantera en dator. 
Grupp två bygger vidare på att utveckla dessa färdigheter. Grupp nummer två är inriktad på 
att hjälpa deltagarna få en inblick i datorhistoria samtidigt samt introducera barnen till olika 

operativa system som tillexempel Microsoft paketet. På denna nivå har 80% av eleverna visat 
att de lever upp till den läroplan läraren satt upp. Flickorna i den tredje gruppen kan skapa en 
databas, använda Power Points, skapa tabeller och formulär och använda Google-
sökningsverktyg för att hitta relevant information om olika ämnen på internet. Syftet med att 

bedriva dataundervisning år efter år är för att barns lärande är en process som aldrig är 
fulländad. Vi vill att alla barn ska ha tillgång till information och kunna söka information från hela 
världen, oavsett sin socioekonomiska bakgrund, kön eller religion. Därtill är det viktigt för 
kommande generationer att kunna hantera en dator och datorprogram när de i framtiden vill 

ansöka om jobb som vanligtvis tilldelas unga och vuxna från medelklasshem och inte flickor ur den 
kristna minoriteten. Möjligheten att ta del av högre studier förutsätter även att studenter kan 
hantera en dator.  
 

 
Övriga program och insatser  
 

Psykosocialt stöd 
Alla barn har rätt till en familj som de har rätt att växa upp i samt må bra psykiskt och socialt. I 
Pakistan finns det inget skyddssystem eller välfärdssystem som tar hand om barn som utnyttjas 
eller skadas av sina föräldrar på olika sätt. Inte heller finns det någon särskild mekanism inom 

det statliga systemet som ser till att ta hand om barn som blir övergivna av sina föräldrar och 
släktingar och går miste om sin skolgång och en trygg omvårdnad och uppfostran. Det är mot 
bakgrund av det Ashraf startade Orphan Care Organization och han har genom sin organisation 
en möjlighet att skydda och hjälpa flickor ur sin Community som far illa i sina hem som i en 

kollektiv kontext är den enda skyddsfaktorn ett barn har i Pakistan. Därför har Child Rights 
Eurasia lyft upp hur viktigt det är att Orphan Care Organization är tydliga med att de ej 
adopterar bort barn samt bedrivs mer som en internatskola där barn som har möjlighet åker hem 
på loven och bor med sina föräldrar eller släktingar om sådana finns. I slutet på 2019 anställde 

vi därför en psykolog som är tillgänglig för alla flickor fem dagar i veckan. Vi har även fått vår 
samarbetspartner att sträva mot att stärka barnens familjerelationer samt att utvärdera alla barn 
och deras familjeförhållanden innan de väljer att skriva in ett barn på Orphan Care 
Organization. Detta är ett led i att öka tryggheten för flickor som bor där samt motverka 

godtyckliga inskrivningsbeslut.  Alla nyinskrivna flickor har under 2020 fått genomgå en 



   
 

   
 

screeningprocess med psykologen och Ashraf. Under året har även samtliga flickors 
bakgrundsinformation kartlagts och personliga filer har upprättats för varje barn. Child Rights 

Eurasia har dessutom introducerat och förklarat vad sekretess innebär, vilket har varit en 
utmaning i och med att Pakistan är ett kollektivt samhälle. Alla flickor har också fått tillgång till 
grupp- och individualterapi. Tjugo flickor har även genomgått familjeterapi tillsammans med sina 
familjer eller närstående. För att kvalitetssäkra vårt psykologiprojekt coachas den pakistanska 

psykologen av en svensk klinisk psykolog specialiserad på barn- och ungdomspsykologi som ger 
oss tillgång till sin expertis utan kostnad. Detta erfarenhetsutbyte har uppfattats som meningsfullt 
av båda inblandade personer.   
 

Den pakistanska psykologen har bl.a. använt kognitiv beteendeterapi, Katarsis och konstterapi 
som metoder i sitt arbete. På grund av projektpsykologens närhet till lokalanställda ämneslärare 
har det funnits en möjlighet för dem att identifiera och upprätta remisser för elever med 
inlärningssvårigheter, svag begåvning eller korttidsminnesproblem till psykologen som har 

möjlighet att behandla problem som har påverkat barnet och deras skolgång negativt eller 
stödja barnet i dess fortsatta skolgång. 
 

De flickor som är över 12 år har blivit introducerade samt fått information om 
menstruationshygien, pubertet, kvinnors rättigheter och ämnen som förbereder dem inför 
vuxenlivet. Det här är relativt nya ämnen som det inte talas om i den utsträckning som efterfrågas 
eftersom dessa ämnen är tabubelagda. Ytterligare en anledning till att denna information i 

princip varit obefintlig är för att vår samarbetspartner inte har haft tillgång till en kvinnlig 
psykolog som känner till den pakistanska kontexten, kan tala det lokala språket samt känner sig 
manad att prata om detta förens innan vi anställde den nuvarande psykologen. Under 2020 
deltog de äldre barnen även i en tävling som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa anordnad 

av en lokalorganisation och fick använda sin fantasi för att utveckla olika material på området. 
 
Internationella flickdagen 
Under internationella flickdagen genomfördes en konferens för ca 60 flickor mellan 12-18 år 

från flera olika skolor i Youhanabadtrakten. Konferensens syften var att introducera och fördjupa 
målgruppens kunskaper och intresse för flickors och unga kvinnors rättigheter och bidra till att de 
har möjlighet att identifiera sina egna rättigheter. Konferensen pågick en heldag och på 

agendan stod interaktiva övningar och diskussioner om Barnkonventionen, privilegier, barnarbete 
som ofta utförs av flickor mm. Därtill bjöd vi in en lokalminister som arbetar med minoritetsfrågor. 
Dokumentation som vi samlade in via film och via utvärderingar  visar tydligt att denna insats var 
uppskattad samt en ögonöppnare för majoriteten av flickor som aldrig tidigare hört talas om 

flickors rättigheter och inte ifrågasatt patriarkala normer som försvårar utvecklingen av ett 
jämställt samhälle. 
 
 

Zambia 
 
Zambian Society for Child Protection 
Zambian Society for Child Protection är en lokalorganisation i Zambia som leds av en 

pensionerad sjuksyster vid namn Dorothy samt en pensionerad polis vid namn Nick. Dorothy är en 
lokal förändringsledare som under flera år hjälpt barn som blivit sexuellt utnyttjade att få 
förövare fällda i zambisk domstol genom att assistera barn under hela rättsprocessen. Nick har 
genom sin passion för utsatta barn byggt upp Lusakas (Zambias huvudstad) första forensiska labb 

samt förankrat barn- och barnrättsperspektivet i Polismyndighetens arbetssätt.   



   
 

   
 

 
Under 2020 ansökte våra organisationer om medel från Svenska institutet för att starta upp ett 

pilotprojekt som syftar till att främja ett effektivt stöd till barn och unga kvinnor som blivit utsatta 
för sexuella övergrepp. Genom att anordna workshops som handlar om barn och unga kvinnor 
som blivit sexuellt utnyttjade, riktade till anställda inom rättsväsende, sjukvårdssektorn, 
samhällsledare och religiösa ledare är tanken att Zambian Society for Child Protection har en 

möjlighet att bidra till personell kapacitetsuppbyggnad bland dessa aktörer. Indirekt är vårt mål 
att detta långsiktigt ska leda till en strukturell förändring i Zambia. Därtill är tanken att ämnen 
som faller inom temat sexuellt utnyttjade av barn och unga kvinnor ska diskuteras på radio så att 
allmänheten kan ta del av dessa ämnen och ringa in till en telefonlinje. I slutet på 2020 fick vi 

bifall på vår ansökan. Projektet kommer därmed att implementeras under 2021.   
 
 
Ukraina  

 
Fulcrum 
Under 2020 kom vi överens med vår partnerorganisation Fulcrum i Ukraina om att ansöka om 
medel från Svenska institutet för ett pilotprojekt som har inriktning på reproduktiv och sexuell 
hälsa med särskild inriktning på kvinnor och HBT personer. Vår ansökan bifölls inte. Mot bakgrund 

av det  kom vi överens med deras representant Yana om att fortsätta mötas både digitalt och 
fysiskt för att kunna förbättra vår ansökan och lämna in en ansökan under 2021. Inom ramen för 
detta samarbete bistod Yana med ett folkhälsoperspektiv. 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



   
 

   
 

Ekonomisk berättelse 2020 
 

Ekonomi sammanfattning 
Våra program finansieras i första hand av svenska stiftelser, men då och då får vi även in medel 

genom insamlingar från privatpersoner. Under årsmötet 2020 beslutade styrelsen att inte ta ut 
några medlemsavgifter och i slutet av året hade föreningen 20 nya medlemmar men inga 
intäkter genom medlemskap. Styrelsen har ansett att det varit viktigare med 

medlemsengagemang än intäkter under de första verksamhetsåren. Vi har fokuserat på att 
bygga upp en bra finansiell kontroll och därigenom ökat vår ekonomiska kontroll och transparens.  
 

Verksamhetsutveckling på ekonomiska området  
Genom att rekrytera  volontärer som är kunniga inom ekonomi, policys och strategi har 

organisationen under året: 
 

• Erhållit ett organisationskonto samt swish hos Nordea 
• Upprättat ett transparent och effektivt ekonomihanteringssystem den löpande bokföringen och 
arkivering av verifikationer 

• Integrerat Fortnox med organisationskontot på Nordea 

• Upprättat finansiella policys för bl.a. intern kontroll och löpande bokföring som når upp till svensk 
Terrorism- och Penningtvättslagstiftningen 

• Ökat våra ställda krav på återrapportering från samarbetspartners, vilket har   kommunicerats ut 

till berörda samarbetspartners  
 



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 
 

 
 



   
 

   
 

 
Föreningens ekonomi  
Föreningens ekonomi består till övervägande av medel som beviljats genom ansökningar till olika 
fonder i Sverige. Våra donatorer i år har varit Olle Engkvists Stiftelse, Folke Bernadottes 
Minnesfond, Olof Palmes Minnesfond, Stiftelsen Sevholts Hjälpfond samt Ulf och Lennart 

Wallenstamstiftelse. Under slutet av 2020 blev organisationen även beviljad svenska 
biståndsmedel från Svenska Institutet för att påbörja ett kapacitetsutvecklingsproket i Zambia.  
 
Dessutom har vi ett samarbete med Haninge kommun inom ramen för ett ungdomsutbyte. Inom 

ramen för ungdomsutbytet är det avtalat att Haninge kommun skulle bidragit till en del av 
ungdomsutbyteskostnaderna under 2020, som dock har blivit uppsjkutetn till år 2021 p.g.a. 
Covid-19 restritioner. 
 

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 samt medlemmar som är oavlönade. Årsmötet beslutade under 2020 att inte 
ta ut någon medlemsavgift för år 2020, varför inga intäkter finns från medlemsavgifter. 

 



   
 

   
 

Finansiell kontroll av samarbetspartners  
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 sex i antal. Dessa arbetar 
inom 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.   
Samarbetskontrakt har även upprättats tillsammans med vår samarbetspartner Zambian Sociaty 
for Child Protection inför vårt samarbete under 2021.  

 
Administrativa kostnader  
Administrativa kostnader utgörs av överföringskostnader av medel till vår samarbetspartner 
Orphan Care Organization i Pakistan.  

 
Därtill tillkommer administrativa kostnader för betalning för swish, Nordea bankkonto samt Forex 
bankkonto. Forext bankkonto avslutades dock under senare delen av 2020. Övriga 

administrativa kostnader har varit en dator som köpts in till projektet “Let Children and Young 
women Be” inom ramen för medel beviljade av Svenska institutet.  
 
Ändamålsbestämda medel kvar från 2019 

Resultaträkningens överskott i början av året var medel som hänförde 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 hade 
därför inte hunnit förbrukas under 2019. Dessa kvarstående medel betraktas som 

ändamålsbestämda medel i balansräkningen samt erhållna ej nyttjade bidrag. 
 
Ingående medel 2020 
I början av året  hänförde sig organisationens ingående medel till psykologlön samt 

ungdomsutbyte som skulle ägt rum under 2020. Dessa medel beviljades av Folke Bernadottes 
Minnesfond samt Stiftelsen Sevholts Hjälpfond under senare delen av höstterminen 2019.  Under 
2020 återbetalades samtliga medel till Folke Bernadottes Minnesfond och medel för psykologlön 

förbrukades under 2020.  
 
Utgående medel 2020 
Utgående medel som uppgår til 37.000 sek  hänför sig till medel som beviljats av Olof Palmes 

Minnesfond och hänför sig till ungdomsutbyte som har skjutits upp till 2021 på grund av Covid-
19. Utifrån dialog med fonden har vi fått tillåtelse att använda dessa medel till ungdomsutbyte 
under 2021.  
 

Därtill har vi utgående medel som uppgår till 68.000 sek som organisationen blivit beviljad från 
Svenska institutet för projektet “Let Children and Young Women Be”. Projektet kommer börja 
implementeras under 2021.  
 

Detsamma gäller medel som beviljats från Stiftelsen Sevholts Hjälpfond och kommer användas till 
såväl dataundervisning som engelskaundervisning.  
 
Genom privata donationer på ca 12.000 sek har vi upprättat en budget som kan gå till 

administrativa kostnader under nästa år.  



   
 

   
 

 
Ändamålsbestämda beviljade men ej erhållna medel  

Under 2020 blev vi beviljade 65.000 sek från Folke Bernadottes Minnesfond för ett 
ungdomsutbyte som planerades äga rum under 2021. Organisationen har avvaktat med att 
begära ut dessa medel utifrån ovisshet kring reserestriktioner som hänför sig till Covid-19.  
 

Orphan Care Organization  
Orhpan Care Organization har Inom ramen för några projekt bidragit med egna medel, vilket 
klassificeras som bistånd till vår organisation. 
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