
 
2021 närmar sig sitt slut och vi vill på detta sätt tacka dig för att du varit med oss. Ditt stöd och engagemang
betyder enormt mycket. Tillsammans med oss har du bidragit till barns trygghet under ett år där riskerna
och utsattheten ökat till följd av pandemin.  
 
Vi är både glada och stolta över att vårt arbete har intensifierats. Tillsammans med våra partners har vi
fokuserat på möjligheterna för att stärka skyddet för barn världen över. Nu och på lång sikt. Vi har ställt
om och tänkt nytt men vi har inte ställt in. Samarbeten har fördjupats, nya har skapats. Vi har fångat
möjligheterna med den digitala omställningen på bästa sätt och bjudit in till en rad nätverks- och
informationsträffar online. Ljuspunkterna och resultaten av vårt arbete har varit flera :  
  
Vårt fokus på extra riskutsatta grupper har stärkts i år, bland annat har vi fördjupat flera projekt i Europa
och Sydostasien som rör HTBQ-unga. Ett viktigt steg i vårt globala arbete med att belysa dessa “osynliga
barn” var det runda-bord-samtal som vi genomförde i oktober tillsammans med Regnbågsfonden för att lyfta
pojkars och HBTQ-ungas särskilda utsatthet för sexuella övergrepp, ett faktum som få vågar prata högt om
och ännu färre arbetar med.  
 
I Sydostasien har vårt långsiktiga arbete och starka lokala engagemang för en annan riskgrupp, barn med
funktionsvariation, bidragit till att dessa barn nu är inkluderade på den nationella barnskyddsagendan i
Kambodja – en stor framgång och ett exempel på när vårt arbete leder till systemförändring. 
 
Att arbeta med familjestärkande insatser som alternativ till institution har alltid varit ett prioriterat område
för oss. I år har vi belyst detta ytterligare med en rapport om hur barnhemsbarn påverkats av covid-19 och
dess konsekvenser. Vi har bidragit till att våra föräldrastöds-projekt i Sydafrika nu skalas upp nationellt
och till att stärka familjer i utsatthet i Östeuropa och Thailand. Även i Sverige har vi stärkt vårt arbete för barn
i samhällsvård, bland annat genom att initiera ett nätverk för att med gemensamma krafter förhindra att barn
på slutna institutioner utsätts för våld. 
 
Vi verkar aktivt för att bekämpa barns utsatthet på nätet, ett globalt problem som blivit än mer akut på
grund av pandemin. Vi har också lagt grunden för Stella Polaris, ett projekt där vi samlar expertis och förenar
barnrättsvärlden med tech-branschen för att med hjälp av AI förebygga och bekämpa sexuella övergrepp
mot barn.  
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Med önskan om en fin jul och ett gott nytt år!   

Till sist vill vi dela en julhälsning och ett budskap för framtiden från vår grundare H.M Drottning Silvia med er.

Detta är ett litet urval av allt som vi har kunnat göra under året för att barn ska vara trygga.
Tack vare dig och ditt stöd.  

https://www.youtube.com/watch?v=gfSd7eKudks

