
Ditt arv 
förändrar liv
Testamentera en gåva till ActionAid



Om du kunde göra en enda sak för att 
förändra världen, vad skulle det vara?

Skulle du stoppa våld mot flickor och kvinnor? 
Bidra till att människor får tillgång till en hållbar 
försörjning som kan lyfta dem ur fattigdom? Eller 
stärka kampen för människors demokratiska 
rättigheter? 

Genom att avsätta en gåva till ActionAid i ditt 
testamente ger du människor chansen att 
kunna påverka och förändra sina liv. Ditt bidrag 
betyder mer än du kan föreställa dig!  

Över hela världen arbetar ActionAid sida vid 
sida med de människor som lever i utsatthet och 
fattigdom. Vårt mål är att tillsammans identifiera 
utmaningar och finna lösningar som gör att 
människor blir medvetna om sina rättigheter och 
kan ta de första viktiga stegen ut ur fattigdom. 
Vi tror inte på kortsiktiga punktinsatser – allt 
vårt arbete är långsiktigt, målmedvetet och 
lösningsfokuserat.

Ditt bidrag betyder mer

än du kan föreställa dig!

Med stöd från ActionAid har en förskola upprättats i Terhathum, Nepal vilket underlättar för kvinnorna i byn att arbeta. 
Nu slipper de ha med sig barnen när de arbetar ute på jordbruksfälten och kan öka familjens försörjningsmöjligheter. 



Du kan ge fler flickor en framtid
ActionAid har alltid ett särskilt fokus på flickor 
och kvinnor eftersom de ofta är de mest utsatta 
och jämställdhet är en förutsättning för hållbar 
utveckling. Flickor och kvinnor får ofta kämpa 
mot våld, rättslöshet och brist på utbildning. 

Men det går att förändra - en flicka, en familj, 
en by i taget. När flickor och kvinnor får tillgång 
till sina rättigheter får hela samhällen det bättre! 
Vi ser det dagligen i våra projekt och genom 
ditt stöd kan vi förändra liv.

Jharna är 11 år och bor i Dhaka i Bangladesh. Hennes familj hade inte råd att betala hennes skolgång så hon 
tillbringade dagarna på gatan där hon ofta fick utstå trakasserier från okända män. Tack vare ActionAid går hon nu i 
skolan och efter skolan går hon till ActionAid’s center, där hon kan göra läxor och leka. 

Gåvor ger hopp
Genom att avsätta en gåva till ActionAid i ditt 
testamente så blir du en del av vårt arbete 
världen över. Ditt bidrag kommer att ge de 
mest utsatta, ofta flickor och kvinnor, tillgång 

till sina grundläggande rättigheter och därmed 
större möjligheter att ta sig ur fattigdom och 
långsiktigt förändra deras liv.



Att skriva ett testamente 

Om du är myndig så har du rätt att skriva ett 
testamente. Ett testamente är en juridisk 
handling där du berättar vad som ska hända 
med dina ägodelar efter din död. Du kan skriva 
ditt testamente själv eller ta hjälp. Du måste 
hålla dig till vissa regler för att testamentet ska 
vara giltigt. Om du känner dig osäker kan du få 
rådgivning av en jurist med inriktning på arvsrätt 
eller vänd dig till en advokat, din bank eller en 
större begravningsbyrå.

Det kan vara bra att upprätta en lista över 
det du äger och försöka uppskatta värdet av 
dina tillgångar i pengar. Du kan exempelvis 
testamentera pengar, värdepapper, mark, 
fastigheter och värdefulla ägodelar som bilar, 
smycken och konst. Dina bröstarvingar har 

enligt lag rätt till hälften av din kvarlåtenskap. 
Du väljer själv om du vill testamentera hela 
eller delar av kvarlåtenskapen, utöver laglotten 
om bröstarvingar finns. Om arvingar saknas 
och det inte finns ett testamente går hela 
kvarlåtenskapen till Allmänna Arvsfonden. 

Du kan när som helst skriva ett nytt eller göra 
tillägg till ditt testamente. Kom ihåg att följa 
formkraven i checklistan på nästa sida. Det 
är alltid den senaste giltiga versionen av ditt 
testamente som gäller. När testamentet är klart 
bör du förvara det på en säker plats, gärna i ett 
bankfack. Originaltestamentet får bara finnas i 
ett exemplar men det kan vara bra att ha kopior 
hemma och skriva på kopiorna var originalet 
förvaras. 



Testamentet måste vara skriftligt och egenhändigt undertecknat.

Testamentet ska bevittnas av två personer över 15 år. De får inte 
vara nära släkt med dig eller ärva något enligt ditt testamente. Glöm 
inte namnförtydligande och personnummer på vittnena.

Det är väldigt viktigt att vittnena är närvarande samtidigt som du 
skriver under ditt testamente eller bekräftar din namnteckning.

Vittnena behöver inte känna till vad som står i testamentet, men de 
måste ha klart för sig att det är ett testamente som de bevittnar 
och att du är vid dina sinnens fulla bruk.

Du bör datera ditt testamente samt uttrycka dig så klart och 
tydligt som möjligt så att det inte uppstår några tveksamheter vad 
gäller din sista vilja.

Checklista

Efter du har tagit hand om dina nära och kära 
– kom ihåg ActionAid i ditt testamente.



Så gör du om du vill testamentera 
pengar till ActionAid:

Du kan ange ActionAid som testamentstagare 
i ditt testamente. Om du vill göra detta är det 
viktigt att du anger vårt formella namn, ActionAid 
International Sweden, och organisationsnummer 
802431–3044.

Du kan antingen bestämma ett visst angivet 
belopp som ska tillfalla ActionAid eller välja att 
testamentera något föremål som kan omsättas 
till pengar, till exempel en tavla, smycken, 
värdepapper eller en fastighet.

Det går också bra att testamentera hela 
behållningen eller en viss bestämd del av den 
till ActionAid, eventuellt sedan andra arvtagare 
erhållit angivna belopp eller föremål.

Om du önskar öronmärka din gåva är det bra om 
du kontaktar oss eller formulerar din önskan i två 
steg. Till exempel: Min gåva ska i 1:a hand gå 
till (valt ändamål) och i 2:a hand användas där 
pengarna bäst behövs. 

Om du väljer att testamentera till oss får du 
gärna meddela oss detta så att vi kan hålla dig 
uppdaterad med information som kan vara 
relevant för dig.

ActionAid är en ideell organisation och vi behöver 
inte betala skatt vid försäljning av fastigheter och 
värdepapper vilket betyder att hela värdet går 
oavkortat till ActionAid vid testamentering till oss. 
Om du har frågor är du alltid välkommen att ringa 
oss. 

Vi fokuserar på flickor och kvinnor i allt 
vårt arbete eftersom jämställdhet är en 
förutsättning för hållbar utveckling.

Vi arbetar långsiktigt, tillsammans med de 
mest utsatta och stärker deras egna initiativ 
och arbete för att ta sig ur fattigdomen.

Vi fokuserar på kvinnors rättigheter, 
utbildning, försörjning och demokrati.

ActionAid arbetar med att förändra 
strukturer och att skapa långsiktiga hållbara 
förändringar för att motverka fattigdom och 
orättvisa i världen.

Din gåva används där den 
bäst behövs:



Kontakta oss!
ActionAid International Sweden

Renstiernas gata 12
116 28 Stockholm
Tel: 08-615 55 50

E-post: info@actionaid.se
Organisationsnummer: 802431-3044


