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A) VAD VILL ER ORGANISATION UPPNÅ?
Alla barn, världen över, ska ha rätt att växa upp i fred. Med möjlighet och stöd
att utvecklas till den person de vill vara. Gemensamt kan vi ta kriget ur barnen.
War Child arbetar för att förbättra framtiden för barn med erfarenhet av väpnad
konflikt och flykt. Vi tror på barns inneboende kraft och förmåga, därför anser vi att
barnen ska ha en aktiv roll att definiera sin egen framtid. War Child arbetar för att
barn ska förstå sina grundläggande rättigheter och bli starka individer så att de kan
bygga en bättre framtid för sig själva och samhället de lever i. Det gör vi genom att
ge psykosocialt stöd, skydd och utbildning, i enlighet med barnkonventionen. För
War Child är det viktigt att effekten av arbetet ger långsiktigt resultat, därför
engageras inte bara barnen, utan även föräldrar, andra närstående vuxna och
lokalsamhället barnen lever i. För att påverka livet för så många barn som möjligt är
en stor del av vårt arbete att informera om hur det är för barn att växa upp i krig och
försöka inspirera så många som möjligt att delta i arbetet, för det är många som
behöver stöd.
o 149 miljoner barn lever i dag i krigsdrabbade områden.
o Just nu pågår omkring 40 allvarliga väpnade konflikter världen över.
o Antalet barn som växer upp i krigsdrabbade områden har ökat stadigt sedan
år 2000.
o Omkring 25 miljoner krigsdrabbade barn har ingen som helst tillgång till
utbildning.
War Child kan inte nå alla, men våra metoder kan. Därför sprider vi gärna våra
kunskaper till andra och arbetar alltid för barnens bästa. De närmsta åren kommer
War Child att bygga ut organisationen globalt och utöka sitt internationella nätverk.
War Child strävar efter att bli en samverkande expertorganisation som arbetar för
psykosocialt välmående för barn i krig eller på flykt. I Sverige stöttar War Child
nyanlända ungdomar för en god psykisk hälsa och integration.
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B) I VILKET ORGANISATORISKT SAMMANHANG VERKAR ER
ORGANISATION?
War Child är en internationell organisation som stöttar barn med erfarenhet av
väpnad konflikt och flykt. För närvarande består nätverket av War Child Holland, War
Child UK, War Child Tyskland och War Child Canada. War Child Sverige är en egen
svensk stiftelse som registrerades i juni 2016, initierat av War Child Holland. Vårt
arbete går ut på att bidra till War Childs livsviktiga insatser för barn i krig, sprida
kunskapen om barns situation i krig och möjliggöra att vi har ekonomiska
förutsättningar till att kunna nå ännu fler barn.
War Child har programverksamhet i 14 krigsdrabbade länder världen över, dessa är:
Bangladesh, Burundi, Chad, Colombia, DR Kongo, Irak, Jemen, Jordanien, Libanon,
Palestina, Sydsudan, Sri Lanka, Sudan och Uganda. War Child har även program i
Nederländerna och Sverige för barn och unga som har flytt från krig. Programmens
storlek och utformning är olika för varje land. I varje projektland finns det ett War
Child-kontor och en Country Director som är ansvarig för arbetet. I fält är majoriteten
av de anställda från det lokala landet. Det är en medveten strategi som skapar både
lokalt ägarskap, långsiktig förändring samt arbetstillfällen. War Child tror på kraften
som finns i att samarbeta med andra organisationer, såväl lokalt som internationellt.
Idag samarbetar War Child med omkring 100 lokala organisationer världen över.
C) VILKA STRATEGIER HAR NI FÖR ATT UPPNÅ ERA MÅL?
För att förbättra situationen för barn med erfarenhet av väpnad konflikt och flykt ger
War Child barnen stöd och verktyg så att de kan växa upp till helare människor med
möjligheten att bli den person de vill vara. Strategin för att nå våra mål kan delas upp
i direkt stöd, kapacitetsuppbyggnad och påverkansarbete.
1. Direkt stöd
Under 2019 stöttade War Child över 265 000 personer, framförallt barn men även
viktiga vuxna i deras omgivning. I projekten deltar barnen och ungdomarna aktivt.
Genom kreativa workshops och Life Skills-kurser får de hjälp att bearbeta sina
krigsupplevelser. Alla aktiviteter som genomförs av War Child är uppbyggda för att
stärka barnen och ungdomarna. Genom sportaktiviteter får barnen lära sig att
samarbeta, på scen får de lära sig att uttrycka sina känslor, genom e-learning kan
de lära sig läsa och räkna och i ett barnparlament får de lära sig sätta ord på hur
de vill förändra en situation.
2. Kapacitetsuppbyggnad
För ett långsiktigt resultat arbetar War Child inte bara direkt med barnen, utan
även med föräldrar och andra viktiga vuxna i barnens närhet. Vi stöttar föräldrar,
lärare, socialarbetare samt nationella och internationella organisationer så att de
också arbetar för att barnen ska få en positiv framtid. 2019 stöttade War Child
tusentals vuxna som på ett eller annat sätt finns i barnens närhet. Till exempel kan
föräldrar få kunskap i hur de kan hjälpa barnen hantera sina upplevelser, lärare
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utbildas i kreativa undervisningsmetoder och vuxna får lära sig hur de kan
förebygga att barn utsätts för våld.
3. Påverkansarbete
Vi arbetar på många olika nivåer för att stärka barns situation. Vi strävar efter att
påverka nationella och internationella beslutsfattare så att regler, lagar och praxis
jobbar för barnens bästa.
Barns förmåga till återhämtning är fantastisk. Med rätt verktyg får de allra flesta
barn tillbaka krafterna efter traumatiska upplevelser. För att bidra till barnens
återhämtning erbjuder War Child psykosocialt stöd, undervisning och skydd, ofta i en
kombination och på kreativa sätt. War Childs arbete är att skapa långsiktig
förändring. Därför krävs det en tydlig strategi med välutvecklade metoder, där ett
steg leder till nästa. Arbetet måste vara välförankrat i samhället och fokuserat på
framtiden.
-

Med psykosocialt stöd från War Child lär sig barnen att hantera de utmaningar
som finns i vardagen när man har erfarenhet av väpnad konflikt och flykt. De
lär sig visa sina känslor, hantera svåra situationer och återknyta kontakten
med vänner, familj och andra vuxna. Vi jobbar också med de vuxna som är
viktiga i barnens liv så att de får en större förståelse och ger de verktyg så att
de kan vara ett bättre stöd och ge skydd till barnen.

-

War Child tror på kunskapens kraft och att utbildning är grunden för vår
mänskliga utveckling. Brist på utbildning krymper möjligheterna i framtiden. En
person som kan läsa, skriva och räkna har större chans att få ett anständigt
jobb. Därför är utbildning en av de viktigaste byggstenarna i War Childs
arbete. Arbetet sker på många nivåer. Från att erbjuda alternativ utbildning till
att lobba för bättre undervisningsmetoder och föra samtal på regeringsnivå.

-

Allt arbete War Child gör genomsyras av skydd och säkerhet. Säkerhet är ett
stort ord och innefattar många saker. War Child ser till exempel till att det finns
en säker plats för barnen att komma till och förebygger diskriminering och
utanförskap. Vi försöker bryta fördomar och barriärer mellan
befolkningsgrupper. Varje barn förtjänar att utvecklas i lugn och ro.

D) VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE?
War Childs metoder är vetenskapligt framtagna. Vi utvärderar alltid våra insatser och
strävar ständigt efter att bli bättre. Vi är måna om att den kapacitet som finns inom
organisationen används på rätt sätt och att den får utrymme att utvecklas. New
International Program Support är en avdelning inom War Child som ansvarar för mål
som innefattar kapacitetsutveckling. En del av uppgiften för teamet är samarbete
mellan huvudkontoret och programländerna för att se till att rätt kunskap och
kapacitet finns där den behövs.
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Vi har specialiserat oss på att stötta barn med erfarenhet av väpnad konflikt och flykt
och blir ofta konsulterade av andra organisationer som behöver hjälp inom området.
War Child har flera experter anställda med hög kompentens och stor erfarenhet av
att jobba med barn som är uppvuxna i väpnade konflikter. De arbetar med att
utveckla våra program och metoder. Vi har flera gånger fått internationella
utmärkelser för vårt arbete, speciellt för våra metoder och vår transparens.
Inom internationella War Child arbetade 487 anställda under 2019. Under året som
gick genomförde War Child samarbeten med 61 andra organisationer värden över.
E) HUR VET NI OM ORGANISATIONEN GÖR FRAMSTEG?
War Child arbetar utifrån tydliga målsättningar för organisationen som helhet och för
det specifika programarbetet i länderna där vi arbetar. Vi utvärderar, förbättrar och
följer upp allt arbete vi gör kontinuerligt för att våra metoder ska bli så effektiva som
möjligt. En heltäckande research- och utvecklingsstrategi färdigställdes och
godkändes 2016. Strategin syftar till att vägleda War Childs utvecklingsarbete och
implementeringen av våra projekt.
Det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla M&E-kompetens i nära dialog med
det globala nätverket. Användandet av resultatmätningsmetoder behöver
differentieras och kontextualiseras för det nationella samt internationella arbetet.
Förutsättningarna i varje land och för varje program varierar mycket. Därför är det
svårt för War Child att ta fram gemensamma resultatindikatorer för samtliga projekt.
Alla program är skräddarsydda avseende storlek och utförande beroende på hur
behovsbilden i landet ser ut. Det är nödvändigt för att projekten ska vara relevanta i
sin kontext. Gemensamt för alla projekt är att de följer en trestegsprocess som
innehåller planering, monitorering och utvärdering. War Child gör alltid en
nollmätning inför ett projekt, en halvtidsutvärdering och en slutrapport. Genom en sån
process är det enkelt att följa upp och avgöra om projektet har gett ett önskvärt
resultat.
1. Planering
Varje War Child-program börjar med en analys ur ett barnrättsperspektiv. Med War
Childs stöd får barn, unga människor och de vuxna i barnens närhet identifiera
utmaningar och analysera rådande situation. Dessa ligger sedan som grund för vårt
fokus och implementeringen av projekt.
2. Uppföljning
Alla våra projekt, inklusive de som leds av våra partnerorganisationer, övervakas för
att fastställa vilka projektaktiviteter som leder till en påtaglig förändring i barnens liv.
Barnen har själva en aktiv roll i monitoreringen; de bedömer hur deras färdigheter har
förbättrats och om det behövs mer arbete. Dessutom görs det ändringar beroende på
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hur föräldrar och vårdnadshavare, yrkesverksamma, lokala organisationer och staten
bidrar till att förbättra livet för barnen.
3. Utvärdering
Projekten utvärderas internt och med hjälp av barnen, de vuxna i barnens närhet och
lokala organisationer. För varje projekt är 3–5% av budgeten reserverad för
utvärdering. Då vet vi att vårat arbete ständigt förbättras.
Externa utvärderare bedömer, vid behov, givna projekt. Det innefattar värdering av
kvalitet av bevis och relevans, effektivitet, och hållbarheten av vårt arbete. Projektens
finansiering, HR, säkerhet och Iogistik utvärderas också. En extern revisionsbyrå
granskar War Childs övergripande finansiella status varje år. I Sverige har War Child
anlitat revisorfirman Grant Thornton, som är experter på ideella organisationer. War
Child har, utöver det, en internrevisor anställd som övervakar så att vi följer alla lagar
och regler och att vi använder våra insamlade medel effektivt.
F) RESURSER OCH RESULTAT
War Child Sveriges verksamhet fortsätter öka, både i form av projekt och finansiella
resurser. Vi ser att vi får anslag från fler allt fler institutionella givare, både för det
internationella programarbetet och den verksamhet vi bedriver i Sverige. De totala
verksamhetskostnaderna i Sverige inklusive administration, påverkan,
kommunikation ligger oförändrat på cirka 4 miljoner kronor.
2019 var War Child Sveriges tredje hela verksamhetsår. Under året har War Child
fortsatt fokusera på att etablera sig i Sverige samt samla in pengar till War Childs
internationella program. Fokus har även legat på att bedriva projekt för nyanlända
ungdomar i Sverige.
Internationellt bedriver War Child verksamhet i 14 konfliktdrabbade länder. War Child
Sverige har i dialog med den internationella rörelsen valt att fokusera på några
länder, där vi ger stöd till insatser inom utbildning, skydd och psykosocialt stöd.
Colombia: Samarbetet med H&M Foundation fortsätter och går under 2020 in i sitt
sista år. Genom projektet Peace Circus lär sig barn att via lek och fredsutbildning
hantera trauman från det långa inbördeskriget. Detta har varit ett viktigt och
framgångsrikt projekt under de tre år det pågått.
Uganda: Under 2019 genomfördes en förstudie för ett möjligt Forum Syd-finansierat
projekt, vilket låg som grund för att vi kunde lämna in en fullständig ansökan. I början
av 2020 blev denna godkänd. Vi har också fått medel från två italienska stiftelser
som är med och finansierar arbetet i Uganda, med fokus på utbildning genom vårt
framgångsrika och prisbelönta koncept Can't Wait to Learn.
Mellanöstern: Drottning Silvias stiftelse Care About the Children har fortsatt sitt stöd
till syriska flyktingbarn. I oktober 2019 ordnade War Child även ett möte mellan
Drottningen och barn som fått stöd via Care About the Children, på svenska
ambassaden i Beirut. Vi har också kunnat samla in medel genom projektet "Tro på
din dröm" samt arbetat med utbyte mellan syriska och svenska barn.
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Det nationella arbetet
De tidigare påbörjade projekten för nyanlända har fortsatt utvecklas. Viktigt för War
Child är att kunna erbjuda smarta samarbeten, tillsammans med etablerade aktörer.
Vi låter målgruppen komma till tals direkt och lägger möda på att ta fram relevant
underlag innan vi genomför de konkreta projekten.
Together
Under 2019 har War Child fortsatt samarbetet med Scania och Södertälje kommun
för att stötta unga nyanlända till att komma in i samhället och närmre
arbetsmarknaden genom initiativet Together.
Naturkraft
Naturkraft i samarbete med Friskis & Svettis och finansierat av Postkodsstiftelsen
fortsatte under första halvan av 2019 och avslutades i juni. Under projektet har unga
nyanlända fått kunskap om svensk natur samt fått prova på några av de många
aktiviteter som naturen har att erbjuda. Som avslutning åkte gruppen till natursköna
Järvsö för en helg med tältning, vandring och klättring.
Att leva i Sverige
Ett nytt samarbete påbörjades med Fryshuset där vi genomförde en första aktivitet i
oktober, en tre dagar lång kurs i samhällsorientering genomfördes i oktober där
deltagarna fick kunskap och tillfälle att diskutera hur det fungerar i Sverige.
Några viktiga händelser 2019:
Peace of Art på Malmö Centralstation. War Child vann eventtävlingen Jernspiran
vilket gav oss tillgång till eventytan på Malmö Central, mycket god uppmärksamhet i
media och fördjupat samarbete med Beirut-kontoret.
Drottning Silvia i Libanon. Under oktober besökta H.M. Drottning Silvia Libanon
och träffade några av de syriska barn som deltagit i War Childs program.
Besök av War Child Hollands forskningschef, professor Mark Jordans,
seminarium i riksdagen om mental hälsa och psykosocialt stöd. I anslutning till detta
tog vi även fram en rapport om hur Sverige kan förstärka arbetet med psykisk hälsa
och psykosocialt stöd.
Uppmärksammad TT-artikel om vårt arbete i Palestina, intervju med landchefen
John Mahoney som resulterade i cirka 50 artiklar i alla stora svenska tidningar.
Första gemensam påverkanskampanj tillsammans med Amsterdam- och
Hamburgkontoren i anslutning till en internationell konferens kring mental hälsa och
psykosocialt stöd. Kampanjen resulterade i totalt 20.000 underskrifter för mer bistånd
till arbetet för bättre psykisk hälsa i konfliktområden.
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Under året påbörjade vi ett starkt samarbete med Stina Wirsén som bistod med
sina illustrationer både till den ovan nämnda kampanjen samt till gåvobevis och
julkort som såldes under året till förmån för War Child.
G) SAMMANFATTNING OCH LÄRDOMAR
2019 har varit ett framgångsrikt år för War Child, där kännedomen om vårt viktiga
arbete har ökat väsentligt. Fyra år efter lanseringen i Sverige är War Child Sverige
ännu en relativt ny organisation. Under året gjorde War Child Sverige stora
ansträngningar till ökad synlighet och förbättrad kännedom hos stora institutionella
givare så som Sida och statliga Folke Bernadotteakademin (FBA). Ett viktigt syfte har
varit att visa på det mervärde i form av kompetens, nätverk och konkreta insatser
som War Child kan tillföra det svenska civilsamhället samt den svenska biståndsoch integrationsdebatten. Genom kreativa samarbeten med starka aktörer har vi
startat upp flera program för nyanlända ungdomar i Sverige, med fokus på
Södertälje.
Viktiga lärdomar under 2019 inkluderar bland annat att ta fram strategier för det
nationella arbetet samt att fokusera på ett strategiskt urval av samarbetsländer för
det internationella arbetet (idag tre stycken: Mellanöstern, Colombia och Uganda). Vi
har stor nytta av det internationella War Child-nätverket i vårt pågående analysarbete
där vi till exempel kunde delta vid en mer omfattande tematisk verksamhetsanalys.
Under 2019 deltog över 260 000 personer i War Childs program världen över.
En fullständig redovisning om effekterna av War Childs arbete finns att läsa på
engelska: https://2019.annualreportwarchild.org
Mer information om vad War Child gör i varje land finns att läsa på:
https://www.warchildholland.org/where-we-work
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