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Inledande ord

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för 
AcꢀonAidInternaꢀonalSweden 
(AcꢀonAidSverige)avgerhärmed
följandeårsredovisning.

Ominteannatsärskiltanges,redoꢁ
visasallabeloppitusentalskronor.
Uppgiꢂerinomparentesavserföreꢁ
gåendeår.

Vi lever i en värld med hög förändringstakt. 
En positiv utveckling har skett inom många 
områden, bland annat har fattigdomen i 
världen minskat, livslängden ökat och fler 
barn går i skola. Samtidigt som utveck-
lingen går åt rätt håll, lever vi i en tid med 
många utmaningar. Allvarliga konflikter, 
klimatförändringar och ojämlika maktstruk-
turer påverkar människors liv och tvingar 
miljontals människor på flykt eller till ett liv 
under förtryck och svår fattigdom. Vi ser 
allvarliga bakslag i respekten för mänsk liga 
rättigheter, inte minst vad gäller kvinnors 
rättigheter.  

 Den demokratiska utvecklingen går bak-
åt i världen, också i Europa, och vi ser en 
utbredd polarisering där populistiska, natio-
nalistiska och konservativa krafter slår rot. 
Det innebär en allt farligare tillvaro för civil-
samhällesorganisationer och för medborg-
are som engagerar sig eller bara höjer sina 
röster för att kräva sina rättigheter. 

Trots alla dessa bakslag, finns det hopp. 
Varje dag kämpar miljontals människor för 

en mer rättvis och jämlik värld. ActionAid 
är en del av denna kamp och vi vet att det 
går att förändra och stå emot mörka krafter 
och orättvisor. Bara under 2017 ser vi flera 
exempel på hur vårt arbete lett till betydel-
sefulla förändringar. I Liberia tas viktiga steg 
i kampen för HBTQIA-personers rättighe-
ter, i Guatemala får kvinnor på landsbygden 
en allt starkare ställning, i Uganda ger inte 
ActionAid vika för hot och repressalier från 
regimen och i Sverige såväl som i många 
länder arbetar vi aktivt för att stoppa köns-
stympning av flickor, bara för att nämna 
några exempel. 

ActionAid finns idag i 45 länder. Vi finns 
lokalt, vi arbetar rättighets baserat 
och vi utmanar alltid det som är 
grundorsakerna till fattigdom, dis-
kriminering och orättvisor. Vi arbetar 
för att förändra patriarkala maktstrukturer 
och traditionella normer för att stoppa alla 
former av övergrepp och våld mot flickor 
och kvinnor och för att de ska ha tillgång 
till utbildning, arbete, inflytande och kunna 

bestämma över sina liv. Vårt arbete kräver 
mod, styrka, kreativitet och uthållighet – 
och det har vi. 

ActionAid Sverige befinner sig i en spän-
nande fas där vi nu både fördjupar och ut-
ökar vårt arbete och engagemang interna-
tionellt, samtidigt som vi ökar vår förankring 
och vårt fokus i Sverige. Vi vet att samarbe-
te är A och O och att ju fler vi är som enga-
gerar oss, desto större förändring kan vi 
åstadkomma. Det gäller både lokalt, natio-
nellt och globalt.

Vi är många som vill leva i en rättvis och 
hållbar värld fri från fattigdom och förtryck, 
och vi ser ett ökat intresse för de frågor som 
ActionAid driver, både i Sverige och  andra 
länder. Det gör att vi känner ännu mer hopp 
och är övertygade om att förändring är 
 möjlig!

Ingela Holmertz, generalsekreterare och  
Pia Gideon, styrelseordförande

Ingela Holmertz

Pia Gideon
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Allmänt om verksamheten

ActionAid är en global federation som 
finns i 45 länder och som arbetar för en mer 
rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fat-
tigdom. Vi tror på alla människors lika värde 
och rätt till ett värdigt liv. 

ActionAid grundades 1972 och var bland 
de första internationella organisationerna 
att arbeta rättighetsbaserat. Vi är religiöst 
och partipolitiskt oberoende. ActionAid- 
federationens globala sekretariat ligger i 
 Johannesburg, Sydafrika.

Vi mobiliserar och stödjer kraften hos 
människor att själva kunna driva igenom 
förändringar och ställa ansvariga aktörer till 
svars. 

Vår lokala kännedom, vårt holistiska an-
greppssätt och vår strävan att alltid komma 
åt fattigdomens och orättvisornas grundor-
saker är några av de attribut som utgör kär-
nan i vårt arbete.

Vi har alltid ett särskilt fokus på att stärka 
flickors och kvinnors rättigheter efter-
som ökad jämställdhet är en förutsättning 

för en hållbar utveckling. För att långsiktigt 
bekämpa fattigdom och orättvisor behöver 
patriarkala strukturer och ojämna maktba-
lanser förändras. En viktig hörnsten i vårt 
arbete är därför att omfördela resurser och 
makt och kämpa för att fler kvinnor har le-
dande positioner och inflytande över demo-
kratiska processer. 

ActionAid Sverige grundades 2006 och är 
en del av den internationella ActionAid-fe-
derationen. Under våra tolv första år har vi 
skapat en identitet i Sverige som en rättig-
hetsbaserad aktör som arbetar för hållbar 
utveckling med fokus på kvinnors och flick-
ors rättigheter. Vi är en ideell förening som 
leds av en ideell styrelse och verkar för ett 
hållbart och jämlikt samhälle i världen. Verk-
samheten finansieras genom bidrag från 
privata och institutionella givare, stiftelser 
och företag. Genom de medel som Action-
Aid Sverige samlar in bidrar vi till Action-
Aid’s globala arbete.
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Så här arbetar ActionAid

För att skapa långsiktigt hållbar utveck-
ling krävs ett brett angreppssätt och insat-
ser på flera olika plan. Därför kan Action Aid’s 
arbete ta sig uttryck på många olika sätt be-
roende på sammanhang och lokala behov. 

Vi tror att förändringar sker när människor 
som själva lever i utsatthet kan organisera sig 
för att påverka orättvisa maktstrukturer och 
när problem, utmaningar och orättvisor adres-
seras med konkreta lösningar. Därför arbetar 
vi alltid tillsammans med andra lokala gräs-
rotsorganisationer och med de människor 
som själva lever i de områden där vi är verk-
samma. Vårt bidrag är att kanalisera resurser, 
kunskap och metoder, erbjuda moraliskt 
och tekniskt stöd samt alli era oss i kampen.

Som del av en global federation med ett 
gemensamt internationellt sekretariat kan 
ActionAid på ett snabbt och effektivt sätt 
både bidra med och dra nytta av den spets-
kompetens och de resurser som finns inom 
ActionAid-federationen. På så vis blir vi 
både effektiva och kraftfulla i de frågor vi vill 
påverka globalt och i Sverige.
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Exempel på hur  
arbetet utformas 
Ofta handlar arbetet om att öka männi-
skors medvetenhet om vilka rättigheter de 
har och på så sätt stärka deras möjlighet att 
själva kunna sätta press på ansvariga makt-
havare och driva igenom förändringar. Det 
kan handla om allt från att stötta kvin-
nor i kampen om deras rätt till mark 
till att säkerställa HBTQIA-personers* 
grundläggande rätt till vård.

En annan central del i ActionAid’s arbe-
te är att främja människors möjlighet till en 
trygg och hållbar försörjning. Genom 
att förse människor med kunskaper i nya 
odlingstekniker kan deras grödor bättre stå 
emot oförutsedda klimatförändringar. När 
kvinnor får kunskaper i till exempel ekonomi 
och småföretagande kan de starta sin egen 
verksamhet. 

När kvinnor får möjlighet till egen försörj-
ning minskar deras ekonomiska beroende, 
ofta med följden att deras status höjs inom 
såväl familj som samhälle och deras möj-
lighet att själva kunna påverka sina liv ökar. 
Vid humanitära kriser är kvinnligt ledar-
skap centralt, både under det akuta kata-
strofarbetet, återuppbyggnadsfasen och 
vid katastrofförebyggande. Detta stärker 
inte bara kvinnors egen kapacitet och själv-
känsla under rådande katastrof utan bidrar 
även till en jämnare maktbalans på sikt. 

* Homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, 
inter sex personer och asexuella. 
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Vår vision
Vår vision är en rättvis, jämlik och håll-
bar värld där alla människor har möj-
ligheten att forma sin tillvaro och leva 
ett liv fritt från fattigdom och förtryck.

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att bekämpa fattig-
dom och arbeta för social rättvisa och 
jämställdhet.ꢀ
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Mål

Vårt långsiktiga mål är att uppnå social rätt-
visa, jämställdhet och att utrota fattigdomen 
genom att omfördela makt och resurser, 
stärka motståndskraften hos samhällen och 
sociala rörelser, samt uppnå full respekt för 
de mänskliga rättigheterna för människor 
som lever i fattigdom och utanförskap.

För att uppnå detta mål vilar all verksam-
het på tre grundstenar:
· Rättigheter: Alla människor har rätt att 

få sina rättigheter uppfyllda och respekte
rade av de garanter som har skyldighet att 
se till att så sker, framför allt staten.

· Rättvisare fördelning: Världens resur-
ser räcker till alla. Makt och resurser mås-
te fördelas så att ingen åsidosätts.

· Resiliens: Världen plågas av katastrofer, 
klimatförändringar, konflikter och huma-
nitära kriser som skapar en oförutsägbar-
het och sårbarhet vi inte sett förut, på den 
regnberoende landsbygden så väl som i 
den ofta överansträngda staden. Vi måste 
lära oss att vara beredda på allt och ändå 
fortsätta att utvecklas hållbart.

Vårt 
långsiktiga 
mål är att 
uppnå social 
rättvisa, 
jämställdhet 
och att utrota 
fattigdomen.



ActionAid 2017 9

Strategisk inriktning

ActionAid-federationens globala strategi, 
”Action for Global Justice – Strategy 2028”, 
innebär att vi ytterligare kommer att stär-
ka vår lokala förankring världen över 
och tillsammans med sociala rörelser, lokala 
orga nisationer och människor vars rättighe-
ter och värdighet är åsidosatta, kämpa för 
en rättvis och hållbar värld. En förflyttning 
som innebär att vi i ännu högre grad länkar 
samman människors kamp världen 
över och skapar möjligheter för medbor-
gerlig aktivism globalt och lokalt.

Utifrån den globala strategin antog 
 ActionAid Sverige vid årsmötet i maj 2017 
en långsiktigt strategisk inriktning, som 
innebär att vi kommer utöka vår verksam-
het internationellt samtidigt som vi stärker 

vårt arbete i Sverige. Kvinnors rättighe-
ter kommer även fortsättningsvis vara cen-
tralt liksom vårt ökade fokus på ungas del-
aktighet och ledarskap. Inriktningen har ett 
tydligare fokus på aktivism, ökad samver-
kan med andra organisationer och nätverk 
och en ännu tydligare feministisk profil. 

Inom ramen för den strategiska inrikt-
ningen har vi identifierat fem fokusområ-
den som vårt arbete tar utgångspunkt i. 

Våra fokusområden
◆ Kvinnors rättigheter och feminism

◆ Stärkt motståndskraft och kapacitet för 
att möta en oförutsägbar framtid

◆ Lokalt förankrat katastrofarbete med 
starkt kvinnligt ledarskap

◆ Kampen för demokratiska rättigheter

◆ Utökad förankring i Sverige
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Resultat och ställning

ActionAid Sverige samarbetar med, stödjer 
och förmedlar resurser till ActionAid’s arbe-
te runt om i världen. En av våra viktigaste 
uppgifter är därför att mobilisera så myck-
et pengar som möjligt för att bidra till verk-
samhetens insatser i största möjliga mån. 

Under 2017 vidareförmedlade ActionAid 
Sverige 18 799 (21 512) tkr till verksamhet 
globalt. 

Hit går våra pengar

Brasilien
Guatemala

Liberia
Palestina

Jordanien
Katastrof – främst Afrikas Horn, Haiti och Bangladesh

Nigeria

Senegal

Zimbabwe

Sierra Leone

Tanzania

Uganda

AfghanistanBangladesh

Indien

Vietnam
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Exempel på vad vi 
åstadkommit inom ramen 
för våra fokusområden 
1. KVINNORS RÄTTIGHETER 
OCH FEMINISM
Överallt i världen utsätts flickor och kvinnor 
systematiskt för diskriminering, förtryck och 
orättvisor. De har mindre tillgång till mark, 
utbildning, inkomst och beslutsfattande – 
en strukturell diskriminering som hindrar 
dem från att ta sig ur fattigdom. För Action-
Aid är det en självklarhet att  bekämpa 
 denna ojämna maktbalans. Kampen för 
kvinnors och flickors rättigheter ge-
nomsyrar allt vårt arbete och varje 
dag ser vi tecken på att förändringar 
är möjliga och att utvecklingen går åt 
rätt håll på många platser i världen. 

För att åstadkomma förändring krävs ett 
långsiktigt och sammanlänkat arbete där 
kvinnor över hela världen tillåts identifie-
ra och prata öppet om de problem som de 
upplever i just sin vardag. I vissa områden 
är exempelvis våld mot kvinnor och barn-
äktenskap stora samhällsproblem och då 
fokuserar ActionAid på att aktivt föränd-
ra de strukturer som gör att kvinnor och 
flickor utsätts för detta. I andra områden är 
kvinnliga jordbrukares brist på ekonomiska 
rättigheter ett stort problem och då stödjer 
ActionAid dem genom att exempelvis stär-
ka deras landrättigheter, utveckla småskalig 
verksamhet och hållbara odlingstekniker. 

Vi ser varje utmaning som en möjlighet 
att bryta traditionella normer och patriarkala 
strukturer och stärka kvinnors status, oavsett 

om det är fråga om en katastrofinsats, klimat
smart jordbruk, eller minskat fysiskt våld. 

Här följer två exempel på hur vårt 
arbete för flickors och kvinnors rättig-
heter kan ta sig uttryck. 

Viktiga framsteg i kampen mot kvinnlig 
könsstympning 
ActionAid arbetar aktivt för att bekämpa 
kvinnlig könsstympning (KKS), både i Sve-
rige och i andra länder. KKS är ett fruktans-
värt övergrepp mot flickors och kvinnors 

sexuella frihet samt fysiska och psykis-
ka hälsa. Ingreppet bryter mot de mänsk
liga rättigheterna och FNs barnkonvention. 
ActionAid har mångårig erfarenhet av att 
bekämpa KKS i flera afrikanska länder, där-
ibland Somaliland och Etiopien som är någ-
ra av de värst drabbade länderna i världen. 
Då problemet växer i Europa och Sverige 
deltar ActionAid Sverige sedan 2016 i det 
EUfinansierade projektet AFTER (Against 
Female Genital Mutilation Through Em-
powerment and Rejection) med målet att 
bekämpa KKS inom EU. 
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Tusentals flickor och kvinnor som bor i 
Sverige har blivit könsstympade eller är i 
riskzonen att bli det. Ofta lider de i tysthet 
och kommer aldrig i kontakt med den vård 
eller det stöd som de har rätt till. KKS för-
bjöds i Sverige i början av 80talet men trots 
detta är det många av de drabbade som 
inte känner till att övergreppet är olagligt. 
Målet för vårt arbete i Sverige är att sprida 
information till nyanlända kvinnor och flickor 
om vilka rättigheter de har till vård och stöd. 
Målet är också att öka kunskapen och för-
ståelsen hos allmänheten om betydelsen av 
att arbeta aktivt mot den här brutala tradi-
tionen. En annan viktig del är att få politi-

de, vilket vi också varit tydliga med gente-
mot politiker och andra aktörer som arbetar 
med KKS i Sverige. 

Exempel på resultat av arbetet mot 
kvinnlig könsstympning i Sverige
· Nätverket, Champions for Change, med 

några av Sveriges mest sakkunniga inom 
KKS. Bland deltagarna finns kvinnor 
som själva blivit utsatta för KKS och som 
är enga gerade i frågan både privat och 
yrkes mässigt.

· Två nya forskningsrapporter som kart
lägger situationen kring KKS i Sverige och 
andra EU-länder. 

· Informationsunderlag på sex olika språk, 
i syfte att informera nyanlända flickor och 
kvinnor om deras rättigheter till hälso- och 
sjukvård i Sverige (7000 kopior har de-
lats ut till vårdmottagningar, kvinnojourer, 
kommuner och ideella organisationer). 

· Debattartiklar i Svenska Dagbladet och 
Omvärlden med krav om en separat natio-
nell handlingsplan mot KKS i Sverige samt 
behovet av en förhöjd kunskapsnivå bland 
berörda yrkesgrupper (på Action Aid’s 
semi narium i september 2017 deklarera-
de jämställdhetsminister Åsa Regnér att 
en nationell handlingsplan kommer att tas 
fram. ActionAid är en av de aktörer som 
ger input till planen). 

· Dokumentärfilmen, Girls from Earth, finns 
på flera olika språk och belyser proble-
matiken och komplexiteten kring den här 
skadliga traditionen. 

· Besök av språkrör från ActionAid Somali-

ker att tillsätta mer resurser och uppmärk-
samma frågan så att vi kan förebygga och 
få stopp på kvinnlig könsstympning en 
gång för alla. 

Sedan ActionAid började arbeta med frå-
gan i Sverige har vi haft ett nära samarbete 
med våra kollegor i Somaliland som arbe-
tat länge och målmedvetet för att bekäm-
pa KKS. Vi är övertygade om att Sveri-
ge har mycket att lära av de länder i 
Afrika där kampen mot KKS har på-
gått i generationer och där man identi-
fierat konkreta utmaningar och metoder för 
att skapa långsik tiga attitydförändringar. Att 
vara lyhörda inför deras insikter är avgöran-

Kvinnlig köns-
stympning 
är ett 
fruktansvärt 
övergrepp 
mot flickors 
och kvinnors 
sexuella frihet 
samt fysiska 
och psykiska 
hälsa.

200 miljoner flickor 
och kvinnor i världen 
har blivit utsatta för 
könsstympning och 
i Sverige ligger tio
tusentals i riskzonen.
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land och deras samarbetspartners. 
Språkrören arbetar som lokala ledare 
inom civilsamhället i Somaliland för att 
bekämpa KKS. Under sitt Sverigebesök 
fick de träffa och utbyta erfarenheter med 
svenska politiker, sjukvårdspersonal, stu-
denter, nyanlända och allmänhet. Semi-
narium hölls i Riksdagen i samarbete med 
UN Women, följt av en paneldiskussion. I 
panelen fanns bland annat Åsa Regner (S) 
och Bita Eshragi. 

 
Jämställd försörjning skapar hållbar 
 förändring i Bangladesh
Lalua och Champapur är två kustnära sam-
hällen i södra Bangladesh. Omringat av flo-
der som mynnar ut i det närliggande havet 
är området ett av de mest klimatpåverkade 
i landet. Cykloner, erosion, översvämningar 
och missväxt är vanligt förekommande här. 
ActionAid arbetar för att öka samhällenas 
motståndskraft och katastrofberedskap, 
men även för att öka jämställdheten, 
då alla dessa aspekter i samspel är en 
förutsättning för att bekämpa den utbredda 
fattigdomen bland befolkningen i området. 

De flesta människor här livnär sig på fis-
ke, en försörjning som är svår att överle-
va på året runt. De bristande försörjnings-
möjligheterna gör att migrationen till andra 
delar av landet är stor. Läs- och skrivkun-
nigheten är låg, särskilt bland kvinnor, och 
kvinnornas roll i det offentliga är begränsad. 
Familjer som lever i fattigdom prioriterar säl-
lan flickors utbildning och de gifts ofta bort i 
tidig ålder för att föräldrarna skall slippa be-

tala hemgift. Männen är familjernas huvud-
sakliga försörjare och beslutsfattare medan 
kvinnorna får ta en stor börda i hemmet där 
hushållsarbete och barnomsorg komplette-
ras av exempelvis djuruppfödning och söm-
nad. Flickor får lära sig dessa sysslor redan 
i tidig ålder. 

För att förändra situationen och öka jäm-
ställdheten i området håller ActionAid ut-
bildningar i genusfrågor och kvinnors 
rättigheter. Purba Rani är en av kvinnorna 
som deltagit i utbildningen och fått kunskap 
om hur hon kan arbeta för ökad jämställd-
het inom familjen och i samhället. ”Jag dis-
kuterade med min man och förklarade att 
ansvaret för hemmet vilar på både kvinnan 

och mannen. Numera hjälper han mig med 
hushållssysslorna och det är positivt för oss 
båda. Jag är inte längre överbelastad och 
han har insett vikten av att vi kvinnor deltar i 
försörjningen. Han lär mig nu skräddarsöm-
nad, vilket gör mig mindre beroende och 
stärker familjens ekonomi. Det är ju fortfa-
rande många kvinnor och män här som inte 
har förstått vilken skillnad jämställdhet gör, 
men vi kvinnor som deltagit i utbildning-
en försöker motivera andra till förändring. 
Genom utbildningen har jag fått kunskaper 
om genus och jag förstår orsakerna till den 
diskriminering som vi kvinnor ofta möter i 
vardagen inom familjen och i samhället”, 
berättar Purba Rani.

Purba Rani är en av 
kvinnorna som deltagit i 
Action Aid’s utbildning och 
fått kunskap om hur hon 
kan arbeta för ökad jäm
ställdhet.
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2. STÄRKT MOTSTÅNDSKRAFT OCH KA
PACITET FÖR ATT MÖTA EN OFÖRUT
SÄGBAR FRAMTID 
ActionAid arbetar för att stärka människors 
motståndskraft mot de påfrestningar som 
klimatförändringar och ohållbart utnyttjan-
de av naturresurser bidrar till. Småjordbru-
kare, som ofta är kvinnor, står i centrum 
för insatser som handlar om att främja ett 
klimat smart jordbruk i områden som är ut-
satta för ett alltmer oförutsägbart klimat. 
På så vis ökar chanserna för småbönder att 
klara sitt livsuppehälle på de inkomster som 

jordbruket genererar. ActionAid driver till-
sammans med lokalt förankrade organisa-
tioner ett arbete för att utkräva ansvar 
från stat och myndigheter i frågor 
som bland annat rör landrättigheter, 
klimatanpassning och matförsörj-
ning. På global nivå kämpar ActionAid för 
klimaträttvisa, som handlar om att de län-
der som bidrar mest till klimatförändringar 
ska ta sitt ansvar för att minska utsläppen, 
men även minska dess konsekvenser på 
de människor och samhällen som drab-
bas.

Här följer exempel på hur vårt  arbete 
för att öka människors motstånds-
kraft kan ta sig uttryck. 

Stärka kvinnors kapacitet för att hante
ra klimatförändringar och skapa hållbar 
försörjning i Guatemala
ActionAid arbetar i 12 samhällen i Guate-
malas södra kustområde. Ursprungsbe-
folkningen lever här i utbredd fattigdom 
och med påtagliga konsekvenser av klimat-
förändringar, vars effekter gör sig alltmer 
påminda i egenskap av extrema väderfe-
nomen såsom översvämningar och torka. 
Detta förvärras ytterligare av de storskali-
ga industrijordbruken som kontrollerar det 
vatten som finns och samlar det i dammar 
för bevattning av plantager med oljepalm, 
gummiträd och sockerrör. Företagen roffar 
åt sig mark som tillhört ursprungsbefolk-
ningen i generationer och de storskaliga od-
lingarna förbrukar enorma mängder vatten 
och bidrar till miljömässiga påfrestningar 
genom användandet av giftiga bekämp-
ningsmedel. 

Målet med ActionAid’s arbete är att 
genom utbildning stärka kvinnors, 
 deras famil jers och samhällens mot-
ståndskraft och kapacitet när det gäller 
hållbara försörjnings alternativ som står emot 
de förändrade klimatförhållandena. Det 
handlar även om att minimera de skadliga 
effek terna av en katastrof samt driva opinion 
och stötta lokal aktivism för att stoppa den 
förorening av vattendrag som orsakas av 
industrijordbrukets utbredning, en aktivism 

Småjord-
brukare, ofta 
kvinnor, står 
i centrum för 
insatser som 
handlar om 
att främja ett 
klimatsmart 
jordbruk.
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som ofta bemöts med våld från de mäktiga 
företagens sida.

Kraven från aktivisterna börjar göra skill-
nad, till viss del genom att kampen får inter-
nationell uppmärksamhet och solidaritet. 
Vid årsskiftet 2017–2018 meddelade den 
guatemalanska justitieministern och den 
Inter nationella kommissionen mot straffri-
het i Guatemala (CICIG) att arresteringsor-
der för korruption har utfärdats för tre nyck-
elpersoner i landets palmoljehandel. 

Som ett resultat av ActionAid’s arbe-
te har en lokal kommitté för riskhan-
tering startats i området. Under hösten 
2017 har 329 medlemmar (245 kvinnor och 
84 män) gemensamt analyserat sårbarhets-
faktorer och tagit fram planer för hur dessa 
utmaningar skall bemötas. Perioden septem-
ber till november präglas av regn och orkaner 
och en prioritering har därför varit att förbätt-
ra infrastrukturen hos skolor i två närliggan-
de samhällen. Detta har minskat risken för 
att barnen skall tvingas avbryta sina studier, 
men  eftersom skolbyggnaderna även funge-
rar som akut hem vid översvämningar har för-
bättringarna varit viktiga av flera skäl. I en by 
installe rades rör för att dra in vatten till bostä-
der efter som här saknas tillgång till dricksvat-
ten, vilket den höga förekomsten av magsjuk-
domar hos barn och vuxna vittnar om. 

Projektet fokuserar även på att stär-
ka kvinnors försörjningsmöjligheter. Nya 
 ugn ar har byggts och kvinnor har fått trä-
ning i bakningsmetoder, vilket lett till att 
skolor och hushåll fått tillgång till bröd 
somꢀ förbättrar barnens näringsintag. 

Odlingen av ekologiska grödor har diver-
sifierats och förbättrats. I samhällena har 
användningen av kommersiella kemiska 
produkter för odling av livsmedel minskat 
och två ”biofabriker” planeras, där ekolo-
giska gödningsmedel, bekämpningsme-
del och fungicider kommer att tillverkas 
för att sedan distribueras till jordbrukarna i 
området. I framtiden förväntar sig invånar-
na kunna sälja dessa produkter till andra 
småjordbrukare i regionen. Tester visar att 

Med stöd av ActionAid har 
en lokal kommitté för risk
hantering startats i om
rådet och medlemmarna 
har gemensamt arbetat 
fram planer för hur klimat
relaterade utmaningar 
skall bemötas.

dessa produkter är effektiva samtidigt som 
de minskar miljöföroreningar och är betyd-
ligt billigara att producera än att köpa den 
kommersiella produkten. 

Av de 233 grönsaksodlingar som är aktiva 
i byarna drivs 156 av kvinnor och de produ-
cerar mer än 20 ätbara och medicinska grö-
dor. Överskottet som familjerna själva inte 
förbrukar kan säljas på lokala marknader 
och till grannar, vilket bidrar till förbättrade 
försörjningsmöjligheter lokalt.
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3. LOKALT FÖRANKRAT KATASTROF
ARBETE MED STARKT KVINNLIGT 
 LEDARSKAP
I det humanitära arbetet är vårt främsta mål 
att rädda liv och skydda rättigheter. Sam-
tidigt vet vi att ett långsiktigt perspektiv 
är viktigt även i akuta katastrofsituationer. 
Humanitär respons måste stämma överens 
med de långsiktiga behov och prioriteringar 
som befolkningen själva identifierat. Vår ut-
gångspunkt är att lokala aktörer bör ha stör-
re möjlighet att identifiera behov och leda 
det humanitära arbetet med utgångspunkt 
i den verklighet som de mest utsatta männ-
iskorna lever i. 

Kvinnor, flickor, pojkar och män drab-
bas olika av humanitära kriser. Kvinnors 
och flickors drabbas särskilt hårt, då de-
ras rättig heter, behov och erfarenheter ofta 
åsido sätts och nedprioriteras vid humani-
tära kriser. Sociala och ekonomiska ojäm-
likheter förstärks även under kristider. Vi 
arbetar därför för att kvinnors aktiva roll i 
humanitära kriser ska erkännas och värde-
sättas. Vi strävar efter att kvinnor ska inneha 
ledande positioner i det humanitära arbetet 
och på så vis utnyttja en kris till att skapa ut-
rymme för kvinnor att utöva inflytande över 
beslut som rör deras liv och rättigheter. Ge-
nom att främja kvinnligt ledarskap i huma-
nitära kriser bidrar vi även till att bryta med 
det gamla narrativet om kvinnor som offer 
och istället lyfta fram kvinnors kapacitet och 
aktörskap. 

Här följer exempel på hur vårt arbete 
med lokalt katastrofarbete och kvinn-
ligt ledarskap kan ta sig uttryck. 

Kvinnors rätt till skydd och trygghet vid 
humanitära katastrofer – Cox’s Bazar, 
Bangladesh 
Sedan den 25 augusti 2017 har närmare 
700 000 människor från Rohingyabefolk-
ningen flytt våldet i Burma till Cox’s Bazar i 
Bangladesh. Vittnesmålen från flickor och 
kvinnor om systematiska våldtäkter och 
övergrepp av den burmesiska militären är 
många. Trångboddheten i flyktinglägren 
och desperationen bland befolkningen ökar 
risken för sexuellt våld, exploatering och 
trafficking. För att minska denna utsatthet 
har ActionAid satsat på att skapa trygga 
platser för flickor och kvinnor där de kan få 
återhämtning, stöd och känna sig trygga 
från våld och övergrepp. 

I KutupalongBalukhali, ett av de flykting-
läger i Cox’s Bazar i Bangladesh dit Rohin-
gyafolket tagit sin tillflykt, har ActionAid 
involverat kvinnor som utvecklar och leder 
arbetet för att öka säkerheten och trygg-
heten i flyktinglägret, bland annat genom 
säkerhetskommittér. Romida är kommitté-
ledare och vägleder tio andra kvinnor i hur 
de kan agera mot och förebygga könsbase-
rat våld. 

Romida berättar; ”Tidigare saknade vi 
kvinnor kunskap om könsbaserat våld 
och om vår rätt att slippa bli utsatta 

för det. Nu är vi medvetna om våra 
rättigheter och våldet har minskat i 
det området där kommittéerna har 
startats”. 

ActionAid hade vid slutet av 2017 totalt 
nått ut till cirka 70ꢀ000 människor i de hu-
manitära insatserna i Cox’s Bazar.

Romida tvingades fly från Burma till Cox’s Bazar, Bangladesh och är idag ledare för en 
kvinnokommitté mot könsbaserat våld i ett av flyktinglägren. 



ActionAid 2017 17

4. KAMPEN FÖR DEMOKRATISKA  
RÄTTIGHETER
På många platser i världen har tillvaron blivit 
allt farligare för människor som öppet enga-
gerar sig i frågor om mänskliga rättigheter 
eller bara höjer sina röster för att värna om 
demokratin. Det kan till exempel handla om 
journalister, aktivister, fackligt engagerade 
och människorättsförsvarare som utsätts 
för hot och våld för att de utmanar makt-
strukturer eller om människor vars rättig-
heter kränks på grund av att de står upp för 
sin sexuella läggning eller könsidentitet. För 
ActionAid, som arbetar för social rättvisa 
och jämställdhet, är det en självklarhet 
att stötta och stå upp för människors 
kamp för att värna och återerövra det 
demokratiska utrymmet.

Här följer exempel på hur kampen för 
demokratiska rättigheter kan ta sig 
uttryck. 

Främjandet av HBTQIApersoners rättig
heter i ett slutet Liberia
”Vi har gjort det möjligt för HBTQIA-perso-
ner* att gå till vårdcentraler och där bemö-
tas av sjuksköterskor och läkare som är be-
nägna att ta emot och behandla dem utan 
någon form av diskriminering. Det var inte 
möjligt tidigare”, säger Maxwell Monboe 
från LIPRIDE (Liberias initiativ för främjande 
av rättigheter, identitet, mångfald och jäm-
likhet). 

Det är med stolthet i rösten han talar om 
de små men väldigt viktiga stegen som 

* Homosexuella, bisexuella, 
transpersoner, queera, inter
sex personer och asexuella. 

På många 
platser i 
världen har 
tillvaron blivit 
allt farligare 
för människor 
som öppet 
engagerar sig 
i frågor om 
mänskliga 
rättigheter.
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den nationella koalitionen bestående av 
18ꢀ organisationer som arbetar på gräsrots
nivå nyligen gjort. Sedan ActionAid börja-
de stötta nätverkets kapacitetsbyggande 
under förra året har mycket hänt i ett av de 
mest diskriminerande länderna vad det gäl-
ler HBTQIA-personers och andra sexuella 
minoriteters rättigheter.

I Liberia handlar det inte om att bevara 
demokratiska rättigheter – utan snarare om 
en kamp för möjligheten att uppleva demo-
krati och frihet för första gången. Homo-
sexu alitet är till exempel inte olaglig i sig, 
men att praktisera homosexuellt samlag är 
det. Detta har allvarliga konsekvenser för 
HBTQIA-personer och andra marginalise-
rade grupper, som exempelvis människor 
som tvingats in i prostitution eller lever med 
hiv och aids. Dessa grupper utsätts för 
stigmatisering, diskriminering, könsbase-
rat våld och har inte tillgång till välbehövliga 
sexuella och reproduktiva hälsotjänster.

För att förändra situationen har 
LIPRIDE med stöd av ActionAid utbil-
dat 200 poliser inom sexuell och re-
produktiv hälsa och rättig heter med 
fokus på HBTQIA-befolkningen. 

”De här poliserna är nu utbildade i han-
tering av sexuellt marginaliserade personer 
och ser till att de har en grundläggande för-
ståelse för mänskliga rättigheter. Så när en 
HBTQIA-person går till polisstationen efter 
att ha attackerats, kommer officerare som 
ansvarar för den stationen att hantera det 
faktiska brottet och inte människans sexua-
litet”, förklarar Monboe. 

I Liberia kämpar  ActionAid 
och organisationen 
 LIPRIDE tillsammans för 
att HBTQIApersoner ska 
få sina rättigheter tillgodo
sedda. Bilden är från ett 
av LIPRIDEs möten. 

LIPRIDE bedriver även opinion och 
påverkanskampanjer gentemot politi-
ker och lagstiftare där man betonar att 
 HBTQIA-personer har samma rätt till vård 
som andra grupper människor. Även vård-
personal har utbildats för att de skall kun-
na erbjuda HBTQIA-personer som vänder 
sig till vårdcentraler ett bemötande fritt från 

diskriminering och en vård som är baserad 
på en förståelse för gruppens behov och 
rättigheter. Eftersom många familjemed-
lemmar och släktingar till HBTQIA-personer 
vänder dem ryggen och förskjuter dem från 
familjen, så bedriver LIPRIDE breda infor-
mationskampanjer gentemot allmänheten 
baserat på samhällsdialog. 
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5. UTÖKAD FÖRANKRING I SVERIGE
ActionAid’s verksamhet kännetecknas av 
en stark lokal förankring och djup kunskap 
om de länder och områden där vi är verk-
samma. I enighet med vår nya strategi kom-
mer den lokala förankringen att i ännu högre 
grad prägla vårt arbete i framtiden, både 

arbete framför allt om kampen mot kvinn-
lig könsstympning (läs mer om detta arbe-
te under stycket om flickors och kvinnors 
rättigheter). Under året har Action Aid även 
genomfört solidaritetshandlingar med grup-
per och nätverk vars rättigheter kränks i 
Sverige. Exempel på detta är vår medver-
kan i kampanjen ”Låt de unga stanna” 
som står upp för ensamkommande unga 
från Afghanistan som drabbats av orimligt 
långa asyltider och upplever en rättsosäker-
het i asylprocessen. Vi har aktivt visat vårt 
stöd och ställningstagande i sociala kana-
ler samt lyft frågan i vår regelbundna kom-
munikation med vår givarbas. Vi engagera-
de oss även i #Metoo-frågan där vi tog 
fram tre filmer som belyser proble-
matiken utifrån olika infallsvinklar, 
bland annat lyfte vi vikten av att männen tar 
ett ökat ansvar. Samtliga filmer har fått bred 
viral spridning. Genom julkampanjen ”Röda 
dagar” har vi även belyst den ojämlikhet 
och de orättvisor som drabbar flickor och 
kvinnor till följd av mens, både i Sverige och 
i andra länder. Genom kampanjen har vi nått 
ut till nya målgrupper samt stärkt vår po-
sition som en aktör som tar tydlig ställning 
för flickors och kvinnors rättigheter. Actio-
nAid Sveriges nationella verksamhet kom-
mer fortsätta att utökas successivt under de 
närmaste åren.

För att lyfta frågan om 
flickors och kvinnors rätt 
till sina egna kroppar har 
ActionAid tagit fram tre fil
mer på temat #MeToo. 

i Sverige och i andra länder. Lokala frågor 
ingår ofta i ett större globalt sammanhang 
och med ActionAid’s globala närvaro och 
erfarenhet kan vi driva frågor på lokal nivå 
och samtidigt ha ett bredare internationellt 
perspektiv. 

Under 2017 handlade vårt nationella 
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Väsentliga händelser under året 

2017 var på många sätt ett händelserikt år 
för ActionAid Sverige. Verksamheten tog 
viktiga kliv inom flera områden som nämnts 
ovan. Flera insatser har också gjorts för att 
stärka ActionAid’s organisation och förmå-
ga, som beskrivs nedan.

Utveckling av vår 
organisation och arbetssätt
· Vid ActionAid Sveriges årsmöte den 21 

maj i Stockholm antogs en ny strategisk 
inriktning för tioårsperioden 2018–2028 
som pekar ut riktning och fokus för organi-
sationens framtida arbete.ꢀ

· Samarbetet och delaktigheten inom 
Action Aid-federationen har stärkts, bland 
annat genom att vi nu tagit en mer aktiv 
roll inom federationens olika tematiska 
plattformar som tar utgångspunkt i den 
globala strategin och dess prioriterade 
områden.

· Under 2017 tillträdde Ingela Holmertz som 
ny generalsekreterare, Johanna  Granhage 



ActionAid 2017 21

som ny insamlingschef samt Karolina 
Karlsson som ny chef för program och 
policyverksamheten. 

· För att säkerställa en så effektiv verk-
samhet som möjligt, har en översyn och 
utveckling av organisationsstruktur, roller 
och bemanning genomförts. Översynen 
har bland annat lett till minskade om-
kostnader utan att det nämnvärt påver-
kat insamlingsresultatet, gjort oss bättre 
rustade inför framtiden och ökat våra möj-
ligheter att utöka den verksamhet som vi 
stödjer.

Kommunikationsinsatser 
· Två debattartiklar på temat kvinnlig köns-

stympning. Artiklarna publicerades i 

Svenska Dagbladet respektive Omvärlden. 
· Tre filmer för att stötta ”#Metoorörelsen 

producerades och publicerades i sociala 
kanaler. En av filmerna, #tystdansa, de-
lades 452 gånger på vår facebookkanal 
och nådde ut till 39 000. 

· Totalt förekom ActionAid i 196 redaktio-
nella artiklar (40 i tryckta medier och 156 
webbartiklar).

· Julkampanjen ”Röda Dagar” nådde totalt 
ut till 2,4 miljoner. 

· Följare på ActionAid Sveriges face-
book-sida var vid slutet av 2017: 13 170 

· Tidningen Re:action skickades ut i no-
vember till samtliga givare med en tydliga-
re spegling av vårt rättighetsbaserade ar-
bete och vårt fokus på flickor och kvinnor. 
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större fokus på katastrofinsamlingar än 
tidigare vilket även har avspeglats i resulta-
tet som har ökat med 24 %. 

En stark och fantastisk ambassadör för 
ActionAid är Fredrika Ek som redan i mars 
2015 gav sig iväg på cykel för att ta sig runt 
jorden och samtidigt samla in pengar till vårt 
arbete för flickors och kvinnors rättigheter. 
Resan fortsatte under hela 2017 och totalt 
samlade hon under året in 291 392 kr. När 
cykelresan slutade i Sundsvall i januari 2018 
hade hon tagit sig igenom 45 länder och 
varit på resande fot i två år och tio månader. 
 ActionAid Sverige är otroligt tacksamma och 
imponerade av Fredrikas insats och är stolta 
över att ha henne som en förebild och am-
bassadör för flickors och kvinnors rättigheter.

Under sin resa träffade Fredrika många 
människor som berättade vilken skillnad 
ActionAid’s arbete gör. 

”Jag fick se den soldrivna brunnen, ska-
pad förra året, som nu har gjort fiske och 
hållbar odling möjligt för ett helt samhälle. 
Jag fick se stolta kvinnor arbeta på jord-
nötsfält i ösregn. Jag förstod – mer än all-
ting annat – hur de tackade ActionAid för 
varje liten utrustning som ’förändrat allt’” 
skriver Fredrika på sin blogg.

Läs mer om Fredrikas färd på  
www.thebikeramble.com. Där kan du 
även läsa om hur du kan bidra till Action-
Aid’s arbete för flickor och kvinnor.

Gåvor från allmänheten och företag står 
för cirka 93 procent av ActionAids totala 
intäkter. Utöver detta mottar vi pengar från 
institutionella givare som t.ex. Sida, Radio-
hjälpen och EU. Under 2017 har bidrag från 
institutionella givare mer än fördubblats och 
totalt ökat med 104 procent. Det totala bi-
draget uppgick till 2 916 tkr.

En stark och fantastisk 
ambassadör för ActionAid är 
Fredrika Ek som redan i mars 
2015 gav sig iväg på cykel för att 
ta sig runt jorden och samtidigt 
samla in pengar till förmån för 
ActionAid’s arbete för flickors 
och kvinnors rättigheter.

Insamling och finansiering 
Många stödjer ActionAid och vårt arbete 
runt om i världen. Under 2017 var det totalt 
19 470 i Sverige som tog ställning och 
skänkte gåvor. Majoriteten av våra giva-
re väljer att stödja oss månadsvis vilket ger 
oss möjligheten att planera långsiktigt och 
få så stor effekt av vårt arbete som möjligt. 
Därför var huvudfokus för insamlingsarbetet 
under 2017 rekrytering av månadsgiva-
re, främst genom rekryteringskanalen Face-
2Face, där vi har en väletablerad in-house 
verksamhet i Stockholm. Förutom månatligt 
stöd är det många som väljer att stödja oss 
genom köp i vår gåvoshop som under året 
tog emot knappt 4 000 beställningar.

Under året har vi också utvecklat vår in-
samlingskommunikation så att allt vi gör 
ännu tydligare kopplas till det rättighetsba-
serade fokus som vi har i all vår verksamhet. 
Ett resultat av detta är att vi inför jul introdu-
cerat ett nytt julkampanjkoncept. Kam-
panjen #Rödadagar syftade till att minska 
det tabu som finns runt mens och samtidigt 
öka förståelsen för vilken enorm påverkan 
bristen på vatten, sanitet och mensskydd 
kan ha på jämställdheten i ett samhälle. 
Kampanjen blev framgångsrik och nådde ut 
brett till både befintliga och nya givare. To-
talt samlade vi inför jul in 1 817 608 kr.

2017 var också ett år som präglades 
av katastrofer. Torkan vid Afrikas Horn, 
jordskred i Sierra Leone, översvämningar 
i Sydostasien och folkgruppen Rohingy-
as som tvingades på flykt från Myanmar till 
Bangladesh. Som följd har ActionAid haft 
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Insamlingen i siffror
Antal faddrar: 8 550 (9374) 
Antal månadsgivare: 6 627 (6763) 
Antal fadderbarn: 8 580 (9691)
Bidrag från institutionella givare: 2 916 tkr (1 428 tkr)
Bidrag från stiftelser och fonder: 501 tkr (1 038 tkr)
Bidrag från företag: 2 248 tkr (2 384 tkr)
Bidrag till katastrofinsamlingar: 272 tkr (219 tkr)
Bidrag från testamenten: 4 801 (0 tkr)

Antal faddrar

8 550 (9374) 

Antal månads givare

6 627 (6763)

REGELBUNDNA GIVARE

FÖRDELNINGEN AV BIDRAG OCH INSAMLADE MEDEL

Insamlade medel från  
allmänheten 37 753
Insamlade medel från fonder  
och stiftelser (Radiohjälpen 306, 
Drottningens Minnesfond 195) 501
Insamlade medel från  
företag 2 248
Investeringsbidrag från  
ActionAid Internationellt 793
Offentliga bidrag (Forum  
Syd 2488, EU 428) 2916
Medlemsavgifter 4

FÖRDELNINGEN AV KOSTNADER

Administration 5%

Ändamål 76%

Insamling 19%
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Medlemmar 
Medlemsavgiften var oförändrad under 
2017 (100 kr). Per den sista december 2017 
har ActionAid 92 (189) medlemmar registre-
rade.

Anställda 
ActionAid Sverige har cirka 18 heltidsan-
ställda samt värvare, volontärer och prakti-
kanter. Teamet har ett nära samarbete med 
ActionAid-kollegor runt om i världen. Inom 
hela ActionAidfederationen finns personal 
som är specialiserade inom olika tematiska 
sakområden, liksom inom policy och påver-
kan, insamling, kommunikation samt eko-
nomi och administration.



ActionAid 2017 25

Förvaltning och styrning

Årsmötet är ActionAid Sveriges högsta be-
slutande organ. Varje medlem har en röst på 
årsmötet. Styrelsen väljs på årsmötet för en 
tid av två år. Styrelsen består för närvarande 
av sju ledamöter och en ordförande. Inget 
arvode utgår. Årsmötet utser även valbe-
redning och revisorer. Generalsekreteraren 
utses av styrelsen efter överenskommelse 
med ActionAid’s globala sekretariat. Verk-
samheten utgår från stadgarna och den 
globala strategin ”Action for global justice” 
som antogs 2017 för perioden 2018–2028 
och ActionAid Sveriges ”Strategiskt fokus 
2018–2028”.

Årsmötet 2017 ägde rum den 21 maj i 
ActionAid Sveriges lokaler på Renstiernas 
gata 12 i Stockholm. 

Styrelsen svarar för organisationens verk-
samhet enligt stadgarna. Generalsekretera-
ren leder och ansvarar för organisationens 
löpande arbete i enlighet med de instruktio-
ner som styrelsen fastställer. 

Under 2017 hölls totalt 10 styrelsemöten 
varav 3 var heldagsmöten för möjlighet till 
fördjupade diskussioner kring strategiska 
frågor. Styrelsen utvärderar sitt arbete årli-
gen. Till styrelsen hör ett finansutskott, som 
möts minst 4 gånger per år. 

Hantering av 
personuppgifter
ActionAid behandlar alla personuppgifter 
konfidentiellt och i enlighet med den Svens-
ka Personuppgiftslagen (PUL – 1998:204). 
Personuppgifter används enbart för vår 
verksamhet och lämnas aldrig ut till någon 
annan för extern bearbetning. Läs mer om 
hanteringen av personuppgifter på vår hem-
sida www.actionaid.se

Under 2017 inleddes arbetet med att till-
godose kraven från den nya dataskydds-
förordningen, GDPR, som träder i kraft maj 
2018. 
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Styrelsen för ActionAid 
Pia Gideon, ord-
förande har en 
bakgrund från Erics-
son-koncernen där 
hon haft olika ledan-
de positioner och 
bland annatꢀansva-
rat för CSRfrågor 

internationellt. Hon har också varit verksam 
som journalist under 10 år. Pia är utbildad 
civilekonom och sjuksköterska. Idag har 
hon uppdrag som ordförande och styrelse-
ledamot i både statliga, noterade och priva-
ta företag, bland annat Apoteket AB, Klö-
vern AB och Qlucore AB. Hon verkar också 
som mentor för kvinnliga ledare i både Sve-
rige och USA.ꢀ

Angelica Anders-
son, vice ordfö-
rande jobbar som 
nationell samord-
nare för program-
met På Lika Villkor 
hos Rädda Barnen 
med fokus på att 

 skapa bättre levnadsvillkor för barn som 
växer upp i socioekonomiskt utsatta om-
råden.  Hennes expertisområden är ung-
domars fria organisering och demokratiska 
rättigheter samt inflytande och delaktighet. 
 Angelica beskriver sig själv som aktivist och 
tror på att den största förändringspotentia-
len finns lokalt och att ungdomar idag, såväl 
i  Sverige som på andra ställen, befinner sig 
i en utsatt situation. Angelica är utbildad 

statsvetare och har en magisterexamen i 
freds- och utvecklingsstudier.

Marie Hallberg 
är entreprenör med 
22 års erfarenhet i 
chefsposition (VD, 
marknads och PR
chef). Hon har även 
haft många uppdrag 
som konsult/rådgi-

vare som har skapat möjligheter att arbeta 
med olika branscher och områden. Sedan 
2012 har Marie drivit egen konsultbyrå, 
Cambiare International AB, med inriktning 
på kommunikation och affärsutveckling. 
Hon har utbildning i psykologi, sociologi 
och pedagogik från Stockholms Universitet. 
Innan Marie började arbeta inom kommu-
nikations och PRbranschen jobbade hon 
även med ungdomar i missbruk.

Frida Dunger 
Johnssonꢀhar en 
masterexamen i in-
ternationella utveck-
lings- och kultur-
studier och en bred 
erfarenhet som verk-
ställande direktör, 

konsult, projektledare, lärare, forsknings-
assistent och daglig ledare. Hon har ock-
så en bred erfarenhet från biståndsarbete, 
både som lärare och koordinator i  projekt 
för organisationen Humana People to 
 People och som volontär, aktivist och råds-
medlem inom bland annat ActionAid Dan-
mark. Frida Dunger Johansson genomförde 

en undersökning av de sociala och politiska 
dynamikerna i Georgien, i relation till mino-
riteterna i landet. Hon arbetar nu som VD 
för Shipley Sweden, som levererar konsult-
tjänster, bland annat sälj- och anbudsstöd, 
processutveckling och utbildning till företag 
och organisationer.

Bengt Ekmanꢀhar 
en fil.kand. examen 
och har arbetat på 
Statistiska Central-
byrån, Socialsty-
relsen, Stockholms 
Läns Landsting 
och sedan 1979 på 

SIDA. Han har haft ledande ställningar inom 
SIDA/Sida sedan 1985, bl.a. budgetchef, 
ekonomichef, chefscontroller, planeringsdi-
rektör och ställföreträdande general direktör. 
Bengt har cirka 15 års erfarenhet vid ut
lands myndigheter med uppgifter inom ut-
vecklingssamarbetet i Asien, bl.a. bistånds-
chef Vietnam, senast Thailand/ Myanmar. 
Han har en gedigen internationell erfaren-
het i ledande funktioner och bland annat 
lett Sveriges medverkan i en internationell 
arbetsgrupp om biståndseffektivisering. 
Bengt har varit ansvarig för utarbetande av 
OECD/DAC Good Practices avseende redo-
visning och revision inom utvecklingssam-
arbete samt ansvarig för att tillsammans 
med EUkommissionen utarbeta policy för 
fokusering av biståndet. Han har också varit 
ordförande i styrelsen för Three Diseases 
Fund, Myanmar och en rad arbetsgrupper 
genom åren. Bengt gick i pension i april i år.
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Nargis Rahimiꢀhar 
en högskoleutbild-
ning i företagseko-
nomi från Tajikistan 
och USA samt en 
examen i folkhäl-
sovetenskap från 
Karolinska Institu-

tet. Mellan 2008 och 2013 var Nargis chef 
för avdelningen för internationella relationer 
på tekniska universitet i Tadzjikistan. Re-
dan som 12-åring engagerade hon sig inom 
barns och kvinnors rättigheter i sitt hemland 
Tajikistan då hon bland annat organiserade 
ett demokratiläger för ungdomar. År 2012 
bildade hon en organisation med syfte att 
stärka förebyggande hälsovård på lands-
bygden i Tadzjikistan. Hon bildade även un-
der 2013 Shifo Foundation som arbetar mot 
en vision om inget barn skall dö eller lida av 
sjukdomar som går att förebygga. Sedan 
2013 arbetar hon för Shifo med ansvar för 
kommunikation och partnerskap.

Helya Housh-
mandꢀär grundare 
av och VD för kom-
munikationsbyrån 
Story Relations med 
elva anställda. Hon 
har utbildat sig på 
Handelshögskolan 

vid Göteborgs universitet, samt Universi-
té Panthéon Assas i Paris, inom National-
ekonomi med inriktning på ”Development 
Economics”, dvs. utvecklingsekonomi med 
fokus på utvecklingsländer och utvecklings-

frågor. Helya har också arbetat inom kom-
munikation på bland andra Star PR Group 
och Hill & Knowlton. Helya är medgrundare 
till ideella och partipolitiskt obundna fören-
ingen EUP (Europeiska Ungdomsparlamen-
tet i Sverige) och har varit aktiv i föreningen 
i över sju år. Helya har arbetat ideellt som 
redaktör för den digitala tidningen Europe & 
Me, en satsning för att främja kulturellt utbyte 
mellan unga vuxna i Europa. Projektet vann 
Karlspriset för unga år 2011, och tilldelas 
projekt som främjar förståelse, samarbete 
och samhörighet mellan ungdomar från olika 
länder. Helya blev utsedd till en av Fram-
tidens Kvinnliga Ledare år 2014 av chefs-
organisationen Ledarna, som årligen rankar 
75 framstående unga kvinnliga chefer.

Shantana Shahid 
har en bakgrund 
inom internatio-
nell utveckling och 
påverkan. Hon har 
bland annat jobbat 
med människorätts-
aktivister i Myanmar 

genom Svenska Burmakommittén och med 
hygienfrågor i GuineaBissau genom UNI-
CEF. Idag koordinerar hon SKL:s samarbe-
ten med kommuner i andra länder, som syf-
tar till att stärka lokaldemokrati och hållbar 
stadsutveckling. Shantana har en master i 
internationell politik från SOAS, London, och 
läser in en master i kommunikation på Mal-
mö högskola. Hon har en förkärlek för språk 
och konst, och är intresserad av det konst-
närliga uttryckets roll i social förändring.

Valberedning 
Valberedningen, vald på årsmötet 2017-
0521 består av Rita de Castro, ordförande, 
Hanna Holmberg, Rune Leithe och Patrik 
Eriksson. Valberedningen kan kontaktas på 
valberedningen@actionaid.org.

Revisor 
Markus Håkansson, auktoriserad revisor, 
Grant Thornton, valdes på årsmötet 2017-
0521.

Övrig information
Hemsida: www.actionaid.se.

ActionAid har 90-konto med plusgiro 
9002643, 9000985, 9000837 och bank
giro 9000837. Det innebär att insamling 
och ekonomi granskas av Svensk Insam-
lingskontroll. ActionAid är medlem i FRII 
(Frivilligorganisationernas insamlingsråd) 
och tillämpar FRIIs kvalitetskod.

Varje år sammanställs resultaten inom 
ActionAid på global nivå för att ge en över-
gripande bild av hur väl vi uppnår våra mål 
liksom hur väl vår förändringsteori fungerar. 

ActionAid ansluter sig till det internatio-
nella ramverket för bistånds- och utveck-
lingseffektivitet. 
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Finansiell redovisning

Belopp i tkr Not 2017 2016

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 2 4 2

Gåvor 3 40ꢀ001 37ꢀ566

Bidrag 3 4ꢀ210 6ꢀ055

Summa verksamhetsintäkter ꢀ44ꢁ215 43ꢁ624

Totala intäkter 44 215 43ꢁ624

Verksamhetskostnader 4, 5

Ändamålskostnader 27ꢀ810 32ꢀ998

Insamlingskostnader 6ꢀ888 8ꢀ571

Administrationskostnader 1ꢀ787 2ꢀ321

Summa verksamhetskostnader -36ꢁ484 -43ꢁ890

Verksamhetsresultat 7ꢁ730 266

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -2

Resultatꢀfrånꢀfinansiellaꢀinvesteringar 5 2

Årets resultat 7ꢁ725 267

Resultaträkning Balansräkning
Belopp i kkr Not 20171231 20161231

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 268

Övriga fordringar 1ꢀ110

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 1ꢀ759 709

Summa kortfristiga fordringar 2ꢁ869 978

Kassa och bank 9ꢀ755 8ꢀ461

Summa omsättningstillgångar 12ꢁ624 9ꢁ438

Summa tillgångar 12ꢁ624 9ꢁ438

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Balanserat kapital 676 943

Årets resultat 7 7ꢀ725 -267

Summa eget kapital 7 8ꢁ401 676

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 634 1ꢀ477

Skulder till ActionAid International 2ꢀ348 5ꢀ527

Övriga skulder 499 554

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 742 1ꢀ204

Summa skulder 4ꢁ223 8ꢁ762

Summa eget kapital och skulder 12ꢁ624 9ꢁ438
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Not 1. Redovisning och 
värderingsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
ActionAid’s redovisnings- och värderings-
principer överensstämmer med årsredovis-
ningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs 
styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsre-
dovisningen har även vissa upplysningar läm-
nats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. 

VERKSAMHETSINTÄKTER
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar 
som ActionAid erhållit eller kommer att er-
hålla för egen räkning redovisas som intäkt. 

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för 
medlemskap i ActionAid Sverige. De redo-
visas vid inbetalning från medlemmen och 
intäktsredovisas över den tidsperiod som 
avses. 

GÅVOR
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt 
när de erhålls. Gåvor värderas som huvudre-
gel till verkligt värde. Gåvor kan ges av allmän-
heten, företag eller organisationer men också i 
form av testamentsgåvor och donationer. 

BIDRAG
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för 
att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bi-
drag redovisas som skuld till dess villkoren 
för att erhålla bidraget uppfylls. Exempel på 

bidragsgivare är Sida, Radiohjälpen och EU. 
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kost-

nader (t.ex. för administration) redovisas sam-
ma räkenskapsår som den kostnad bidraget 
är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till 
det verkliga värdet av den tillgång som organi-
sationen fått eller kommer att få. 

 
VERKSAMHETSKOSTNADER
Verksamhetskostnader delas in i följande 
funktioner; ändamåls, insamlings och ad-
ministrationskostnader. 

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Ändamålskostnaderna består av sådana 
kostnader som kan hänföras till ActionAid 
Sveriges uppdrag enligt dess stadgar. Här 
ingår gåvor och bidrag som allokerats till 
våra projekt i utlandet. Här ingår alla kost-
nader inkl. löner och sociala avgifter rela-
terade till media- och opinionsbildande 
verksamhet. Till ändamålskostnader räk-
nas även samkostnader samt kostnader för 
admi nistration som uppstår som en direkt 
följd av ett projekt inom ändamålet.

INSAMLINGSKOSTNADER
Insamlingskostnaderna består av direkta 
kostnader för insamlingsarbete som riktar 
sig mot givare, det vill säga intäkter i form 
av gåvor, testamenten och donationer. Ar-
betet omfattar både befintliga givare och 
arbetet med att söka nya givare. Arbetet 
resulterar i kampanjer, utskick och underhåll 
av givarregister. Insamlingskostnaderna kan 
bestå av TV- och radioreklam, annonser, 

infor mationsmaterial, insamlingsmaterial 
och personal som arbetar med insamlings-
aktiviteter inriktat mot gåvor. 

Insamlingskostnader inkluderar såväl 
direkta kostnader såsom lönekostnader 
för insamlingspersonal som de till insam-
lingskostnaderna fördelade kostnaderna 
(samkostnader). Kostnader för värvning 
av fadder klassificeras som en insamlings-
kostnad. Till insamlingskostnader hör även 
kostnader för varumärkesbyggande, profi-
lering och positionering. 

ADMINISTRATIONSKOSTNADER 
Administrationskostnaderna består av kost-
nader som behövs för att administrera orga-
nisationen. Administrationen utgör en kva-
litetsgaranti för ändamålet och för givaren. 
Här ingår bl.a. löner och sociala avgifter för 
ekonomipersonal, styrelsemöten och revision 
samt till administrationskostnader fördelade 
gemensamma kostnader (samkostnader).

LEASING
Alla organisationers leasingavtal redovisas 
som operationella, d v s leasingavgiften (in-
klusive första förhöjda hyra) redovisas linjärt 
över leasingperioden. 

ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
Löpande ersättningar till anställda i form av 
löner, sociala avgifter och liknande kost-
nadsförs i takt med att de anställda utför 
tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser 
klassificerats som avgiftsbestämda redovi-
sas en kostnad det år pensionen tjänas in. 
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GÅVOR SOM REDOVISATS  
I RESULTATRÄKNINGEN

Insamlade medel ꢀ2ꢁ017ꢀ ꢀ2ꢁ016

Allmänheten  37ꢀ753  35ꢀ182

Företag  2ꢀ248  2ꢀ384

Totalt ꢀ40ꢁ001 ꢀ37ꢁ566

BIDRAG SOM REDOVISATS SOM INTÄKT 

Insamlade medel ꢀ2ꢁ017 ꢀ2ꢁ016

ActionAid International  793  3ꢀ590

Radiohjälpen  306  294

Drottningens Minnesfond  195  544

Offentliga bidrag 

Forum Syd  2ꢀ488  523

Vinnova  –  200

EU  428  905

Totalt ꢀ4ꢁ210 ꢀ6ꢁ055

Totalt insamlade medel  
består av följande: 

ꢀ2ꢁ017 ꢀ2ꢁ016

Gåvor som har redovistats  
i resultaträkningen 

 40ꢀ001  37ꢀ566

Bidrag som redovisats som intäkt  4ꢀ210  6ꢀ055

Summa insamlade medel ꢀ44ꢁ211 ꢀ43ꢁ622

Not 2. Medlemsavgifter
2017 hade ActionAid Sverige 92 (189)  
medlemmar.

Not 3. Gåvor och bidrag Medeltal ordinarie anställda  
baserat på heltidstjänter 

ꢀ2ꢁ017 ꢀ2ꢁ016

Kvinnor  11  12

Män 4  5

Totalt  15  17

Ledningsgrupp: 

Kvinnor  3  2

Män  1  2

Totalt  4  4

Ledamoter styrelsen: 

Kvinnor  7  6

Män  1  2

Totalt  8  8

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Generalsekreterare  869  1ꢀ126

Övriga anställda  7ꢀ302  8ꢀ421

Totala löner ꢀ8ꢁ171 ꢀ9ꢁ547

Not 4. Anställda m.m.
Medelantal anställda, personalkostnader 
och arvoden till styrelsen samt ideellt arbete 
och leasingavgifter.

I lönebeloppet ingår löner till säsongsanställda med  
1 192 tkr (2 029 tkr).
Sociala kostnader 2ꢀ701  3ꢀ143 
Kostnader för pensionsförsäkringar   618  754 

Generalsekreterare och övriga anställda omfattas av 
ITP-försäkring i enlighet med kollektivavtal. I beloppet 
för pensionsförsäkringar ingår pension till generalse-
kreterare med 101 tkr (145 tkr) Inga arvoden utgår till 
styrelsen. 

     
Ideellt arbete 
Under året 2017 har 18 (18) personer arbetet ideellt 
för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser 
har inte redovisats i resultaträkningen.   
    

Not 5. Leasing
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till  
1 106 tkr (1 107). Framtida leasingavgifter 
enligt följande:

Inom 1 år  719  1ꢀ106

1–5 år  212  2ꢀ903
Senare än 5 år 

2017 2018

Förutbetalda hyror  270 270

Övriga poster 1 409 134

Totalt 1 759 403

Avtalet om lokalhyra löper ut 20190819.

Not 6. Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter

2017 2016

Balanserat kapital

Ingående balans  676  943

Årets resultat  7ꢀ725 267

Utgående balans ꢀ8ꢁ401  676

2017 2016

Upplupna personalkostnader 542 729

Upplupna kostnader och förutbet intäkter 199 475

Totalt 742 1ꢁ204

Not 7. Resultat och eget 
kapital

Not 8. Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter
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Min revisionsberättelse har lämnats den 7 maj 2018

Markus Håkansson 
Auktoriserad revisor

Stockholm den 27 april 2018
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