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PANDEMIN FORTSÄTTER
ATT PÅVERKA VÄRLDEN
OCH ÄVEN WAR CHILDS
ARBETE, VI SER HUR
BARN SOM LEVER I
KRIG OCHKONFLIKT
DRABBAS HÅRT. UNDER
VÅREN FOKUSERAR
VI BLAND ANNAT PÅ
PÅVERKANSARBETE
FÖR EN MER RÄTTVIS
FÖRDELNING AV VACCIN
VÄRLDEN ÖVER.

ETT DECENNIUM AV FÖRTVIVLAN: NU MÅSTE SYRIENS LIDANDE FÅ ETT SLUT

I mars är det ett decennium sedan kriget inleddes i Syrien. Trots att det gått så många år fortsätter våldet och
urskillningslösa attacker mot barn, familjer och samhällen. War Child försätter sitt arbete för att stötta barn och
familjer från Syrien och står upp för att världen inte får glömma
Syrien.
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WAR CHILD TILLDELAS 1 MILJON FÖR FÖRLÄNGT PROJEKT I COLOMBIA

Under 2020 inledde War Child projektet Safer Together! i Colombia som ett svar på krisen i Venezuela. Fram till
i mars 2021 har nära 4000 barn fått stöd men behovet är fortsatt stort. Drottning Silvias stiftelse Care About the
Children fortsätter därför att finansierar ytterligare ett års insatser för barn och unga drabbade av krisen.

NY ORDFÖRANDE

Nisha Besara blir ny ordförande för War Child Sverige.
Med en bakgrund inom politik, kultur och medier fyller
hon en viktig funktion i styrelsen.

ÖKAD KONFLIKT I PALESTINA

Under maj bryter oroligheter ut på Västbanken och i
Gaza. Situationen är fortsatt spänd och våldet eskalerar.
War Child finns på plats för att skydda barnen.

FÖRSTA HELGEN I JUNI
SLOG VI UPP PORTARNA
TILL PEACE OF ART
PÅ DJURGÅRDEN I
STOCKHOLM. UNDER
TVÅ DAGAR BJÖD VI
IN SKOLKLASSER OCH
FAMILJER FÖR ATT
KOMMA OCH RITA KLART
TECKNINGAR SOM
PÅBÖRJATS AV BARN
I LIBANON, UGANDA
OCH COLOMBIA. ÖVER
100 BARN BESÖKTE
EVENEMANGET OCH
KREATIVITETEN
FLÖDADE. PROJEKTET
RESULTERADE I EN
UTSTÄLLNING I MALL OF
SCANDINAVIA.

TRAVKRAFT

Under sommaren genomförde vi, med stöd av ATG Drömfond®, projektet Travkraft: ett travläger för utsatta barn och
unga, i syfte att främja välmående, en aktiv fritid och integration för ungdomar med erfarenhet av migration.

NATURKRAFT

War Child fortsätter driva projektetet Naturkraft
där nyanlända ungdomar får utforska den svenska
naturen. Genom engagerande aktiviteter så som
vandring och kajakpaddling utvecklas ungdomarna till
tryggare individer.

BESÖK I COLOMBIA

War Child Sveriges Grant Manager Stephen O’Donnell
besöker Colombia för att ta del av War Childs projekt
Safer Together!

PANELSAMTAL HOS FORUMCIV

Nisha Besara delta i ett panelsamtal med Sveriges
biståndsminister.

WAR CHILD AWARD BY CONSID

Carola Häggkvist tilldelas War Child Award by Consid
för sitt mångåriga engagemang och sina outtröttliga
insatser för utsatta barn.

FRAMTIDSHOPPET

Tillsammans med REDO och Nordisk Kompetens
inleder War Child initiativet Framtidshoppet.
Målet är stötta ensamkommande ungdomar som
omfattas av nya gymnasielagen och skapa en mer
inkluderande arbetsmarknad. Projektet finansieras av
Postkodstiftelsen och pågår fram till våren 2023.

PUBLIKATION OM PSYKISK HÄLSA

Tillsammans med Nätverket för global psykisk hälsa
ger vi ut skriften ’Psykisk hälsa – en rättighetsfråga’
som presenteras på MR-dagarna i Göteborg.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Allmänt om verksamheten
Stiftelsens syfte är att lägga grunden för en fredlig framtid för barn och ungdomar genom:
i. att direkt- och/eller indirekt genom Stichting War Child (eller annan organisation som övertar denna organisationens verksamhet) så länge nämnda ideella organisation fortsätter att
driva eller av Stiftelsen kan antas driva sin verksamhet i enlighet med denna Stiftelses ändåmål - erbjuda psykosocialt stöd, utbildning och skydd till barn i krigsdrabbade/konflikthärjade
områden;
ii. att vara en företrädare i Sverige för konfliktdrabbade barns och ungdomars rättigheter och
intressen;
iii. att öka allmänhetens förståelse för nödvändigheten av detta arbete;
iv. att möjliggöra transferering av pengar som samlats in eller på annat sätt erhållits för detta
ändamål till mottagarna;
v. att insamla och mottaga bidrag i form av penninggåvor och att erhålla testamentariska
gåvor, anslag och andra former av penningsbidrag, i form av gåvoutfästelser, allmänna anslag,
provisioner, livräntor, livförsäkringar eller andra medel och att använda och distribuera sådana
bidrag i enlighet med villkoren i dessa stadgar;
vi. att administrera och övervaka distributionen och fördelningen av de av Stiftelsen erhållna
medlen.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

2021

2020

2019

2018

2017

Erhållna Gåvor

3 893

5 470

4 222

6 147

4 947

Erhållna Bidrag

8 085

6 336

2 680

3 123

1 495

Ändamålskostnader

10 316

9 103

5 923

7 412

4 315

-95

1 350

-537

528

638

5 841

6 116

3 093

3 310

1 160

34,3

34,4

24,4

54,0

66,1

Verksamhetsresultat
Balansomslutning
Soliditet (%)
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Disposition
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Inledning
Pandemins påverkan på verksamheten
Vision, påverkan, samverkan
War Child i Sverige
De internationella programmen
Styrelse, ledning och ekonomi
Långsiktig organisationsutveckling, hållbarhetsarbete och framtida utmaningar

A) INLEDNING
Minst 200 miljoner barn växer upp i krig idag enligt norska fredsforskningsinstitutet PRIO.
Under pandemin har antalet krigsbarn dessutom ökat med flera tiotals miljoner. Det är
outhärdliga siffror men vi på War Child vet att det går att göra något åt detta, både för
enskilda barn men också på samhällsnivå.
2021 var det sjätte verksamhetsåret för War Child i Sverige, sedan kontoret öppnade
2016. Givet omständigheterna nådde vi stora framgångar, inte minst när det kommer till
utvecklingen av War Child-programmen i Sverige. Detta år har varit en viktig period med
betydande framsteg när det gäller att ytterligare positionera oss som en ”nätverksbaserad
expertorganisation”. Ett exempel på detta var den nationella konferens vi genomförde på
UNICEF om mental hälsa i relation till de globala hållbarhetsmålen. Ett annat exempel är
att vi fick vårt första direktavtal med ett FN-organ, en milstolpe som ytterligare förstärkte
vår internationella portfölj redan året efter vi ingick ett liknande avtal med EU. Vi såg en
fantastisk utveckling vad gäller Sverigeverksamheten där vi nu har ett team på fyra personer
som arbetar med War Child-programmen i den nationella kontexten.
Trots pandemin kunde vi också genomföra ett antal offentliga events, inte minst Peace of Art
som samlade hundratals barn i Sverige och i våra samarbetsländer. Vidare har vi publicerat
ett antal skrifter och handböcker som vi presenterat i olika offentliga sammanhang. Antalet
individuella givare ökade med mer än det dubbla även om andelen enskilda gåvor fortsatt
är relativt låg i relation till omsättningen. Vi har också sett ett rekordstort antal referenser
till War Child i media. Ytterligare en viktig förändring var att vi genom Nisha Besara fick en
ny ordförande. Processen att etablera sig i Sverige och bli en relevant och erkänd aktör i det
svenska civilsamhället är nu också helt genomförd.
B) PANDEMINS PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN
Mycket var osäkert inför verksamhetsåret 2021. I backspegeln kan vi konstatera att vi
genomförde mycket av det vi hade planerat även om verksamheten och arbetsformerna
naturligtvis påverkades i mycket hög grad. War Child Sverige klarade utmaningen att
anpassa sig till rådande situation och vi gick över till att i största möjliga mån använda
digitala verktyg.
Efter noggrant övervägande bestämde vi oss för att genomföra både befintliga och nya
delar av planerade aktiviteter inom Sverigeverksamheten, särskilt under sommarmånaderna
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med viktiga utomhusaktiviteter för barn och ungdomar. Stor vikt lades vid att säkerställa att
förhindra smittspridning genom att vi höll oss till de offentliga rekommendationerna. Även
under hösten 2021 kunde vi genomföra viktig verksamhet, ibland i hybridform. Däremot
tvingades vi att ytterligare en gång skjuta upp vårt viktiga event Barnivalen.
Att vi har kunnat utveckla de nationella programmen på det sätt som skett under året måste
ses som en stor framgång. Vad gäller stödet till det internationella arbetet har vi sett en större
negativ påverkan, där kollegorna i våra samarbetsländer lidit svårt under pandemin och där
väsentliga delar av den planerade verksamheten inte kunnat genomföras. Våra externa givare
har visat stor förståelse för denna situation.
C) VISION, PÅVERKAN, SAMVERKAN OCH KOMMUNIKATION
War Childs vision är att inget barn, någonstans, ska växa upp i krig. Stiftelsens syfte är att
lägga grunden för en fredlig framtid för barn och ungdomar genom att erbjuda psykosocialt
stöd, skydd och utbildning till barn som växer upp i, eller flytt från, krig. Vi vill verka för
konfliktdrabbade barns och ungdomars rättigheter och intressen, samt öka allmänhetens
förståelse för nödvändigheten av detta arbete. När vi stöttar barnen har de chans att
utvecklas och växa upp till helare vuxna i stånd att bryta cirkeln av våld. Det förändrar
framtiden för barnet, men också för världen! War Child vill att alla barn ska växa upp fria
från våld och hot. Vi verkar för att barnen ska ha möjlighet att utvecklas till de personer de
vill vara, utan att inskränkas eller begränsas. Vi tar inte bara barnen ur kriget, vi tar kriget ur
barnen.
Påverkan:
En av War Childs särskilda styrkor är våra evidensbaserade metoder, baserade på vår ofta
banbrytande forskning. Genom vår internationella organisation, som årligen publicerar ett
antal artiklar i vetenskaplig press, får vi tillgång till kompetens och analys som hjälper oss
i vårt arbete. Det är viktigt att visa på det mervärde War Child tillför. I form av kompetens,
nydanande forskning, nätverk och konkreta insatser bidrar War Child till det svenska
civilsamhället samt den svenska bistånds- och integrationsdebatten. Som en internationell
barnrättsorganisation har vi ett viktigt och specifikt fokus att bidra med. Detta är särskilt
relevant när det gäller att visa på organisationens roll som en viktig aktör i arbetet med
mental hälsa och psykosocialt stöd (MHPSS) i det globala fokuset. Ett bra exempel på detta
är att vi, som en del av uppdraget för att samordna det nationella nätverket för MHPSS, stod
som värdar för en nationell intressentworkshop om hur man anpassar den övergripande
svenska MHPSS-agendan till de globala hållbarhetsmålen. Efter att War Child Sverige
tillsammans med Karolinska Institutet i slutet av 2020 övertog samordningsansvaret för
den nationella MHPSS-arbetsgruppen har mycket hänt på detta arbetsområde. Vi har
förstärkt dialogen med viktiga aktörer i den nordiska kontexten, bland annat med den globala
Röda Kors-relaterade resursbasen PS Center samt det internationella institutet MHPSS
Collaborative, båda med säte i Köpenhamn.
Andra exempel på vårt ökande engagemang i policyfrågor är vår medverkan i
barnrättsnätverket, i den gemensamma dialoggruppen mellan UD och civilsamhället
som heter Gemensamma Åtaganden samt deltagande i arbetsgrupper i Concord,
Colombiagruppen m. fl. Vidare har vi också tillsammans med det individbaserade nätverket
för Global Mental Hälsa publicerat rapporten ”Psykisk hälsa - en rättighetsfråga”, på Kungliga
Vetenskapsakademins hemsida.
Samverkan med privatsektoraktörer:
Vårt samarbete med privatsektoraktörer utvecklades mycket positivt under 2021. Fokus ligger
9

huvudsakligen på samarbeten inom ramen för mentorprogram tillsammans med företag
som Scania och IBM. Målet är att programmen och samarbetena ska vara långsiktiga,
uppfylla kraven i FN:s hållbarhetsmål och vara skalbara nationellt och internationellt.
Ett nytt tvåårigt samarbetsavtal tecknades med Scania under 2021. Ett exempel på hur
uppskattat samarbetet är kan ses i att IBM i sitt globala pressarbete lyfte fram den digitala
utbildningssatsningen som man genomför tillsammans med War Child Sverige. Ett annat
exempel är det växande samarbetet med IT-företaget Consid, som bland annat har instiftat
det nya War Child Award (se nedan).
Kommunikation, sociala media, press:
Som så mycket annat påverkades även kommunikationsarbetet av den pågående pandemin.
Fokus har legat på kampanjer online samt insamlingsfokuserad kommunikation. I början
av året handlade mycket av War Childs kommunikation om vikten av covid-vaccin till
alla, oavsett vilket land man bor i. Vi jobbade med påverkansarbete genom att lyfta
namninsamlingen No Profit on Pandemic.
Innan sommaren låg fokus på kommunikation kring oroligheterna i Palestina och genom en
TT-intervju fick vi stort genomslag med närmare 60 publiceringar i nationell media. Artikeln
med rubriken ”Gazas barn planerar begravningar och räddar djur” innehöll en stor intervju
med War Childs barnpsykolog Heba Ghalayini. Överlag var 2021 ett framgångsrikt år när det
kommer till press med två stora TT-artiklar och över 120 publiceringar i nationell media.
Under 2021 fortsatte vi arbetet med att bygga vår bas av givare. Vi gjorde två mindre utskick,
ett i april och ett i december, vilka resulterade i omkring 350 nya givare. Vi gjorde även en
julkampanj med namnet ”Rädd för monster” som gick ut via tv-skärmar i matbutiker samt i
sociala medier.
Eftersom pandemin fortsatt begränsa vårt arbete med event och liknande aktiviteter så har
vi tagit ett stort grepp om det strategiska arbetet genom att upprätta tydliga KPI:er och ett
utvecklat system för planering och innehållsarbete.
Events:
Ett begränsat antal externa aktiviteter kunde genomföras trots pandemin. Ett exempel är
initiativet Peace of Art. Vi genomförde detta för första gången i maj 2019 och fick extern
finansiering från ForumCiv sp att det kunde äga rum 2021. Det är ett initiativ där vi bjuder in
barn från Sverige, Uganda, Colombia och Libanon att tillsammans utveckla teckningar där
de beskriver sin egen verklighet. Vi kunde göra detta som en utomhusaktivitet i juni 2021,
med ett hundratal barn som deltog. Stockholms största galleria (”Mall of Scandinavia”)
accepterade också förslaget att göra en utställning av några av de bästa teckningarna.
Under MR-dagarna i Göteborg i december presenterade vi vår nya publikation ”Psykisk hälsa
- en rättighetsfråga” i form av ett seminarium.
I samband med Considgalan i Stockholms stadshus i november delades War Child Award ut
för första gången. Denna utmärkelse tilldelades 2021 barnombudsman Elisabeth Dahlin och
artisten Carola Häggkvist.
D) WAR CHILDS VERKSAMHET I SVERIGE
Utöver att bidra till finansiering av War Childs internationella arbete stöttar War Child
Sverige även ungdomar med erfarenhet av migration och krig genom vårt nationella program.
I samband med att styrelsen i slutet av 2020 antog ett övergripande programdokument
togs ett viktigt steg för att ytterligare förtydliga grunden för War Child arbete i Sverige. Det
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nationella programmet fokuserar särskilt på att främja välmående, tillhörighet och egenmakt
med hjälp av fyra programområden:
a) Mentorskap för ökad tillgänglighet till arbetsmarknaden. Exempelvis Together tillsammans
med Scania.
b) Naturkraft - introduktion till friluftsliv och allemansrätt.
c) Att leva i Sverige - ökad kunskap om svenska samhället, metod utvecklad i samarbete med
Fryshuset.
d) FöreningsKlivet - Samarbete med föreningsliv för trygga sammanhang och en ökad känsla
av tillhörighet.
Det nationella programmet samordnas av Sverige-chefen, som ansvarar för den långsiktiga
utvecklingen av verksamheten, inklusive etablering av nya samarbeten. En viktig del i
vår programfilosofi är att alltid söka samarbeten med aktörer - både inom civilsamhället,
offentliga sektorn eller näringslivet - i linje med hållbarhetsmål 17 om samverkan.
En särskilt utsatt grupp är de ungdomar som kom till Sverige 2015 och som kom att
omfattas av Nya Gymnasielagen. I dialog med Postkodstiftelsen utvecklade vi projektet
Framtidshoppet, ett större samverkansprojekt som startade i oktober 2021. Tre
projektpersonal har anställts för att arbeta med detta initiativ.
Vi har också kunnat utveckla publikationer relaterade till våra metoder, specifika handböcker
för mentorskapsprogrammet och som en del av samarbetet med Fryshuset märkt ”Att leva i
Sverige”.
War Child-programmen som utvecklats och genomförts i nationell kontext fokuserar på hur
man kan stödja barn med erfarenhet av krig som relativt nyligen har kommit till Sverige.
Ett annat fokusområde är våra företagspartnerskap. Det förnyade samarbetet med Scania
innehåller möjligheter att både utöka arbetet till ytterligare svenska städer (Luleå och
Oskarshamn) men också internationellt till Brasilien.
Projektet Naturkraft har fortsatt att utvecklas under 2021. I Naturkraft får unga nyanlända
kunskap om svensk natur, prova på vad friluftsliv har att erbjuda samt själva uppleva de
positiva effekter som en vistelse i naturen har på vårt mående. Den viktigaste aktiviteten
var genomförandet av sommarhajken som ägde rum i Dalarna. Projektet genomfördes
med finansiellt stöd från Radiohjälpen och Gålöstiftelsen. En särskild rapport togs fram
där vi beskriver aktiviteter och metoder. Särskilt roligt var att vi kunde genomföra projektet
Travkraft, ett nytt samarbete med Sundbyholms travskola. Detta sommarläger blev en stor
framgång och fick god mediateckning.
E) DE INTERNATIONELLA PROGRAMMEN
Internationellt bedriver War Child verksamhet i 15 konfliktdrabbade länder. Våra insatser
syftar till stöd inom barnkonventionens tre pelare, nämligen utbildning, skydd och
psykosocialt stöd.
I likhet med tidigare år har huvudfokus för Stockholmskontoret varit att främja samarbetet
med partnerorganisationer i de länder/regioner där det finns War Child-kontor, nämligen
Colombia, Uganda och Libanon. Under året lämnades totalt 14 ansökningar in till stiftelser,
offentliga anslagsgivare m. fl, där vi för några av dem fortfarande väntar på beslut. Resultaten
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för 2021 nådde inte helt upp till satta mål. Att söka anslag för det internationella arbetet
är ett långsiktigt åtagande, inte minst också för att det ofta rör sig om projektansökningar
som sträcker sig över för flera år. Det är viktigt att se resultaten över hur väl vi lyckas i
ansökningsarbetet över en period på cirka 3-4 år istället för att bedöma resultatet för ett
enskilt år. Medan vi 2020 lyckades få vårt deltagande i ett första EU-konsortium på plats, fick
vi 2021 vårt första anslag med FN. Detta är viktigt för att visa att vi har kapacitet att hantera
större kontrakt. 2021 lämnade vi in fler ansökningar till internationella program än vi har gjort
tidigare – en trend vi hoppas fortsätta med 2022.
Latinamerika:
War Child Sverige har blivit en aktiv medlem av Colombia-gruppen i Sverige och har
deltagit i olika policy-relaterade initiativ tillsammans med ett dussintal andra svenska
civilsamhällesaktörer. Vi har också kunnat förmedla stöd till följande insatser:
- Samarbetet mellan CATCH och War Child till förmån för målgruppen venezolanska
migranter i nordöstra Colombia fortsatte under 2021.
- Samarbetet med H&M Foundation inom projektet Peace Cirkus har fortsatt men nådde
sitt slut under verksamhetsåret. Vissa aktiviteter fick senareläggas på grund av pandemin
och projekttiden har förlängts. Genom projektet Peace Cirkus lär sig barn att via lek och
fredsutbildning hantera trauman från det långa inbördeskriget.
- I november påbörjades vårt projekt mot sexuellt våld i Buenaventura vid Stilla Havskusten.
Projektet levereras genom vår partnerorganisation Cormepaz med stöd av ForumCiv. War
Child spelar en viktig kapacitetsbyggande roll för att stödja vår partnerorganisation.
- Med hjälp av medel från ForumCiv kunde vi genomföra en förstudie för en möjlighet till att
gemensamt med en partnerorganisation i Brasilien arbeta för främjandet av lokal dialog, där
vi också skulle ta hjälp av samarbetet med Scania Brasilien för tekniskt stöd.
Uganda:
För arbetet i Uganda erhåller War Child stöd från Sida via ForumCiv samt från den italienska
stiftelsen Fondazione San Zeno. Under 2021 var fokus för insatserna att förebygga våld
mot flickor samt att bidra till genomförandet av det mycket framgångsrika och prisbelönta
utbildningsprojektet Can´t Wait to Learn. Vi har också godkänts för ytterligare stöd för att
fortsätta att med utbildningsinsatser för barn och ungdomar på flykt. .
Mellanöstern:
Samarbetet mellan War Child-kontoren i Beirut och Stockholm har fortsatt att utvecklas och
breddas. Utöver medel från Drottning Silvias stiftelse Care About the Children har vi också
fått stöd från Svenska Institutet samt från det redan nämnda EU-projektet. I anslutning till
den förödande explosionen i Beiruts hamn i augusti 2020 sökte War Child Sverige medel
för att bistå i den akuta katastroffasen och CATCH anslog en halv miljon kronor för detta
ändamål. Detta projekt genomfördes och slutrapporterades under 2021.
På Stockholmskontoret är det en teammedlem som på heltid ansvarar för handläggningen
av dessa projekt. Det är ett ständigt pågående arbete att söka nya medel och undersöka
möjligheter för nya samarbeten. I dagsläget ligger vårt huvudsakliga fokus på att utveckla
samarbetet med olika civilsamhällesaktörer i de tre ovan listade länderna men på sikt kan vi
också komma att gå in i nya tematiska och geografiska insatser.
Med partnerorganisationen Zoukak genomförde vi projektet Peace Theatre i Beirut med stöd
av Svenska Institutet.
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F) EKONOMI, STYRELSE OCH LEDNING
Att få ekonomin att växa i enlighet med våra mycket ambitiösa planer blev en utmaning
i och med pandemin. Omsättningen ökade något till strax över 12 miljoner kronor. Årets
verksamhet innebar ett negativt resultat på 93 tusen kronor. De administrativa kostnaderna
utgör fortsatt cirka 5%.
På grund av pandemin har vi inte kunnat genomföra några externa fundraising-event, där
framförallt förväntade intäkter från Barnivalen innebar ett stort inkomstbortfall. När läget
återigen tillåter kommer vi fortsätta med externa event.
Under 2021 har några viktiga finansiärer har tillkommit, bland dem kan särskilt nämnas
Postkodsstiftelsen samt att ForumCiv ökade sitt stöd väsentligt. 2022 kommer att bli ett
viktigt år när det gäller att nå målet om ekonomisk självförsörjning. Det kommer att vara det
sista året som War Child Sverige får etableringsstöd från den internationella organisationen,
ett stöd som har minskat drastiskt under de senaste åren.
Vid årsmötet i april 2021 valdes Nisha Besara till ny ordförande. Hon efterträdde Tjipke
Bergsma som hade innehaft ordförandeposten sedan starten i Sverige. Detta är ett led i
strävan att vidareutveckla det lokala ägandet och ytterligare positionera oss som en aktör av
växande betydelse i det svenska civila samhället. Under året har 4 styrelsemöten ägt rum, alla
i digital form. I styrelsen ingick ordförande Tjipke Bergsma/Nisha Besara, sekreterare Jenny
Crafoord (jurist Svenska Spel), Anna Frick (senior advisor & board professional), Angelica
Månsson Gerde (Visit Sweden) samt Peter Hellgren (VD Consid AB). Emilia Molin (VD Be
Wtr och Managing Director för War Child Sverige 2015-2019) lämnade styrelsen under
arbetsåret. Styrelsens arbete är volontärt och någon ersättning utgår inte.
Vid Stockholmskontoret, centralt beläget i Gamla Stan i Stockholm, finns idag fyra personer
med tillsvidareanställning, dessutom konsulter, projektpersonal samt praktikanter via
Föreningen För Utvecklingsfrågor. Generalsekreterare Peter Brune leder arbetet.
War Child Sverige startade som en insamlingsstiftelse och den mesta delen av verksamheten
sker fortfarande inom ramen för denna stiftelse. 2019 bildades även en ideell förening, som på
sikt kan bli bas för inte minst den lokala verksamheten för Sverigearbetet som komplement
till insamlingsstiftelsen.
G) LÅNGSIKTIG ORGANISATIONSUTVECKLING, HÅLLBARHETSARBETE OCH
FRAMTIDA UTMANINGAR
War Child Sverige representerar den internationella War Child-alliansen i de nordiska och
baltiska länderna. Den fortsatta utbyggnaden av den internationella plattformen, där de olika
medlemsländerna kommer att ha ett gemensamt ägarskap och delat ansvar, fortskrider enligt
plan. Det är ett omfattande arbete att bygga upp denna gemensamma struktur men vi är
övertygade om att det kommer att leda till fördjupat samarbete mellan de olika War Childkontoren över hela världen. Denna process går hand i hand med att det stöd som War Child
Sverige erhållit från Amsterdam-kontoret för de första årens verksamhet och etableringen i
Sverige nu är på väg att slutgiltigt fasas ut.
Hållbarhetsarbete:
På Stockholmskontoret försöker vi att på olika sätt hålla vårt klimatavtryck så lågt som
möjligt. För att ta sig till möten eller evenemang i andra delar av Sverige eller till och med
bortom den svenska gränsen (t.ex. Köpenhamn) används tåget som transportmedel. Flyg
användes endast vid ett enda tillfälle under föregående år, nämligen för ett projektbesök
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i Colombia. På grund av pandemin arbetade personalen dessutom hemifrån i så stor
utsträckning som möjligt, vilket av uppenbara skäl är bättre för miljön. Vi delar kontor med
tre andra organisationer (varav alla är hållbarhetskonsultföretag), vilket gör att allt tillgängligt
utrymme används till sin fulla potential. Sist men inte minst drivs kontoret med grön el och
naturligtvis sorteras allt avfall.
Just nu utarbetas en flerårig miljöhandlingsplan för War Child globalt, vilket kommer att vara
till stor hjälp för att identifiera nästa steg som ska tas, t.ex. att mer systematiskt tillämpa
virtuella besök i våra samarbetsländer. Denna handlingsplan kommer också att innehålla
åtgärder för att öka mobiliseringen kring klimatfrågan, både internt (personalengagemang)
och externt (påverkansarbete).
Framtida utmaningar, väsentliga händelser sedan årsskiftet:
War Child behöver ytterligare förstärka och vidga den organisatoriska basen för arbetet i
Sverige. Vi behöver öka egeninsamlingen och säkerställa att antalet regelbundna givare
blir fler och inte bli alltför beroende av enskilda stora givare. Under 2021 gjordes viktiga
framsteg för att konsolidera arbetet och utveckla Stockholmsteamets kapacitet. Särskilt
viktigt är framtagningen av olika policydokument för hur vi ska säkerställa att War Childs röst
i det globala arbetet för världens barn ska bli ännu bättre rotad i den svenska och nordiska
kontexten.
Ett annat viktigt område att fortsätta utveckla är MHPSS. War Child Sverige har haft en
avgörande roll i att skapa en koalition av nordiska CSO-aktörer för en nordisk konferens om
denna fråga. Konferensen äger rum i Köpenhamn i augusti 2022. Hur War Child Sverige
har utvecklats de senaste åren är mycket lovande för framtiden, men det finns också en rad
utmaningar framför oss. Sammanfattningsvis är det särskilt två framgångsfaktorer som vi ska
hålla fast vid och som utmärker oss som aktör i biståndssektorn:
A. Vår analytiska förmåga och vårt forskningsarbete, vilket innebär att vi i allt högre grad
uppfattas som den nätverkande expertorganisationen vi är, vad gäller barn som drabbats av
våldsamma konflikter och krig.
B. Vårt starka fokus på en specifik målgrupp - barn som drabbats av krig. Vi måste fortsätta
att skapa engagemang kring att vi inte kan acceptera en värld där 200 miljoner barn växer
upp i krig, men också att det finns väldigt mycket vi kan göra för att ge stöd och arbeta
förebyggande.
Tillägg:
I slutet av februari 2022 invaderade rysk militär grannlandet Ukraina. War Child Sverige
anslöt sig till den internationella War Child-familjens gemensamma respons, med särskilt
fokus på att tillhandahålla psykosocialt stöd till drabbade barn och deras anhöriga. Ett stort
antal individer och företag valde att ge stöd till War Child Sveriges insats.
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Förändring av eget kapital
Ändamålsbest.
medel
5 000

Belopp vid årets ingång
Resultatdispostion enligt beslut av
årsstämman:
Förmedlade ändamålsbestämda medel
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

-5 000
0
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Fritt eget
kapital
2 100 685

-95 161
2 005 524

Insamlingsstiftelsen War Child
Org.nr. 802479-5828

RESULTATRÄKNING
Stiftelsens intäkter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter

Not
2

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

3 892 523
8 084 918
20 140
11 997 581

5 470 032
6 336 481
174 587
11 981 100

-8 966 363
-3 121 025
-12 087 388

-7 813 379
-2 816 661
-10 630 040

-89 807

1 351 060

-5 354
-5 354

-1 104
-1 104

Resultat efter finansiella poster

-95 161

1 349 956

Årets resultat

-95 161

1 349 956

4

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

5
6

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Sida 9 av 14
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BALANSRÄKNING

Not

TILLGÅNGAR

2021-12-31

2020-12-31

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7
8

3 806 968
89 378
3 896 346

2 998 155
29 778
3 027 933

1 944 779
1 944 779

3 088 045
3 088 045

Summa omsättningstillgångar

5 841 125

6 115 978

SUMMA TILLGÅNGAR

5 841 125

6 115 978

Kassa och bank
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital
Balanserat resultat
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

9
10

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2 100 685
0
-95 161
2 005 524

750 729
5 000
1 349 956
2 105 685

250 400
124 402
3 224 172
236 627
3 835 601

465 531
226 343
3 160 037
158 382
4 010 293

5 841 125

6 115 978

Insamlingsstiftelsen War Child
Org.nr. 802479-5828

NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1
(K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde
i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer
att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det
ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt
eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den
kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se
även eget-kapital rapporten.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
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NOTER
Not 2

Erhållna gåvor
Allmänheten
Företag
Andra organisationer

Not 3

Bidrag
Företag
Övriga bidrag

Not 4

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Erhållna statliga bidrag

Not 5

Övriga externa kostnader
Reklam och PR-kostnader
Resekostnader
Ersättning till revisor
Övriga ändamålskostnader
Övriga insamlingskostnader
Övriga administrationskostnader

Not 6

Anställda och personalkostnader

2021

2020

361 452
65 800
3 465 271
3 892 523

447 965
0
5 022 067
5 470 032

2021-12-31

2020-12-31

445 000
7 639 918
8 084 918

0
6 336 481
6 336 481

2021

2020

20 140
20 140

174 587
174 587

2021

2020

636 419
111 388
76 363
7 773 387
117 723
251 083
8 966 363

437 393
108 744
82 563
6 795 987
176 100
212 592
7 813 379

2021

2020

5,00
3,00
2,00

5,00
3,00
2,00

717 133
1 406 941
2 124 074

635 742
1 413 768
2 049 510

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
Löner och andra ersättningar
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Summa

Sida 13 av 14
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NOTER
Not 7

Övriga fordringar

2021-12-31

2020-12-31

1 122
3 305 846
500 000
3 806 968

246
0
2 997 909
2 998 155

2021-12-31

2020-12-31

89 378
89 378

29 778
29 778

2021-12-31

2020-12-31

807 513

2 114 609

2 301 053
112 545
3 221 111

953 563
91 865
3 160 037

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31

2020-12-31

Revisionsarvode
Semesterlöneskuld
Redovisningstjänster
Övriga upplupna kostnader
Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

50 000
107 924
15 000
10 448
53 255
236 627

50 000
90 931
15 000
2 451
0
158 382

Kategori
Avräkning för skatter och avgifter
Andra kortfristiga fordringar
Fordran War Child Holland
Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga förutbetalda kostnader

Not 9

Övriga skulder
Erhållna, ej nyttjade bidrag
Skuld erhållna, ej utnyttjade
bidrag WC Holland
Övriga skulder

Not 10

Stockholm 2022-

Nisha Besara

Jenny Crafoord

Peter Brune
Verkställande direktör

Anna Frick

Peter Hellgren

Angelica Månsson Gerde

Vår revisionsberättelse har lämnats den

2022.

Grant Thornton
Johan Andersson
Auktoriserad revisor

Sida 14 av 14

21

Document
history

KLBQS YQWK X HC
KK
RY X 5 V

COMPLETED BY ALL:

DOCUMENT NAME:

25.04.2022 17:49

Årsredovisning 2021.pdf
14 pages

SENT BY OWNER:

Malek Hammami · 22.04.2022 10:37
DOCUMENT ID:

ryx5vKkxHc

ENVELOPE ID:

SyqwKklBq-ryx5vKkxHc

Activity log
RECIPIENT

PETER BRUNE
Peter.Brune@warchild.se
Nisha Inana Besara
nisha@besara.se
Peter Kennart Bertil Hellgren
peter.hellgren@consid.se
Angelica Månsson-Gerde
angelica_gerde@hotmail.com
ANNA MARIA FRICK
annafrickonline@gmail.com
JENNY CRAFOORD
jenny.crafoord@gmail.com
JOHAN ANDERSSON
johan.andersson@se.gt.com

ACTION*

TIMESTAMP (CET)

METHOD

DETAILS

Signed

22.04.2022 10:45

eID

Swedish BankID (DOB: 01/01/1963)

Authenticated

22.04.2022 10:44

Low

IP: 91.163.46.137

Signed

22.04.2022 11:08

eID

Swedish BankID (DOB: 07/01/1979)

Authenticated

22.04.2022 11:07

Low

IP: 188.150.41.166

Signed

22.04.2022 14:19

eID

Swedish BankID (DOB: 27/07/1972)

Authenticated

22.04.2022 14:18

Low

IP: 88.206.244.231

Signed

22.04.2022 14:59

eID

Swedish BankID (DOB: 24/10/1983)

Authenticated

22.04.2022 14:58

Low

IP: 217.213.110.122

Signed

22.04.2022 15:17

eID

Swedish BankID (DOB: 14/01/1968)

Authenticated

22.04.2022 15:17

Low

IP: 212.107.128.178

Signed

25.04.2022 14:22

eID

Swedish BankID (DOB: 24/08/1972)

Authenticated

25.04.2022 14:17

Low

IP: 213.89.232.121

Signed

25.04.2022 17:49

eID

Swedish BankID (DOB: 27/11/1978)

Authenticated

22.04.2022 10:44

Low

IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events
No custom events related to this document

Veri ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Veri ed.
To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.

GDPR
compliant

eIDAS
standard

PAdES
sealed

