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ActionAid i korthet

ActionAid grundades 1972 och är en global federation som finns i 
46 länder. Sekretariatet är placerat i Sydafrika.  

ActionAid var en av de första frivilligorganisationerna att börja arbeta 
utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Vi arbetar alltid tillsammans 
med andra lokala partnerorganisationer och med de människor 
som lever i de områden där vi är verksamma. Det är deras kunskap, 
behov och förmåga att själva identifiera problem och påverka sin 
situation som är vägledande i våra insatser. 
 
Vår lokala förankring ger oss god kunskap om den lokala kontexten 
och gör att vi kan arbeta med både långsiktigt utvecklingsarbete och 
snabbt rycka ut i humanitära nödsituationer.

Under 2020 har ActionAid Sverige stöttat verksamhet i 16 av de 46 
länderna inom ActionAid-federationen. Vårt arbete kretsar kring fyra 
huvudfrågor – alltid med fokus på flickors och kvinnors rättigheter:

• Katastrofinsatser och beredskap 
• Kampen för demokratiska rättigheter 
• Hållbar försörjning och klimatanpassning 
• Rätten till sin kropp 

Vi bedriver verksamhet i Sverige med fokus på att förebygga och 
stoppa förekomsten av kvinnlig könsstympning.

ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och 
medlem i den globala ActionAid-federationen. 
Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och håll-
bar värld där flickor kan växa upp till självstän-
diga kvinnor med makt att forma sina egna liv 
och samhället de lever i. ActionAid Sverige har 
funnits sedan 2006.

VÅRT UPPDRAGVÅR VISION

Vår vision är en rättvis, jäm-
lik och hållbar värld där alla 
människor har möjlighet att 
forma sin tillvaro och leva  
ett liv fritt från fattigdom  
och förtryck.

Vårt uppdrag är att bekäm-
pa fattigdom och arbeta för 
jämställdhet, jämlikhet och 
rättvisa för alla. 
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2020 kommer att gå till historien som året då 
en pandemi lamslog världen, med förödande kon-
sekvenser för människors försörjning, hälsa och liv. 
Så här i början av 2021 är det många frågor som vi 
saknar svar på när det gäller covid-19 och allt som 
skett i spåren av dess framfart. När kommer vaccinet 
att nå människor som lever i världens mest utsatta 
länder? När och hur kommer bakslaget mot flickors 
och kvinnors rättigheter att kunna återhämtas? Och 
kommer människor som förlorat hela sin försörjning 
att någonsin kunna återhämta sig ekonomiskt?  

Vad vi däremot vet är att vi lämnar ett mycket an-
norlunda och påfrestande år bakom oss, präglat av 
stort mänskligt lidande och fördjupade orättvisor. 
Som alltid när kriser slår till drabbas människor som 
redan lever i utsatthet hårdast och covid-19 är i den 
bemärkelsen inget undantag. Utsatta grupper, inte 
minst flickor och kvinnor som lever i fattigdom, har 
lidit enorma skador i spåren av pandemin. Mängder 
av kvinnor har förlorat sin försörjning, våldet mot 
kvinnor har ökat och alltfler flickor har gifts bort i 
tidig ålder, ofta som ett resultat av att de tvingats 
sluta skolan. Dessutom har kvinnors obetalda arbete 
i hemmet ökat. 

Samtidigt visar effekterna av pandemin hur avgö-
rande kvinnors kapacitet, kunskap och ledarskap 
är i humanitära kriser. När akuta behov uppstår har 
kvinnor en unik förmåga att identifiera behov som 
säkerställer såväl deras egna som hela samhällens 
välmående och utveckling. Därför arbetar ActionAid 
alltid efter en kvinnoledd strategi i samband med 
kriser och därför utbildar vi kvinnor i katastrofbered-
skap och ledarskap. På så sätt ger vi kvinnorna som 
lever i de områden där vi är verksamma verktyg att 
stötta sina lokala samhällen, samtidigt som deras 
egen ställning och inflytande stärks. 

Under 2020 har stora delar av vårt arbete för att fö-
rebygga och minska spridningen av covid-19 letts av 
lokala kvinnogrupper. Med vetskap om vilka positiva 
effekter det haft på kvinnornas liv och de samhällen 
de lever i känner vi oss mer övertygade än någonsin 
om att kvinnors ledarskap är en avgörande faktor 
för att uppnå ökad jämställdhet och minskad fattig-
dom. Därför kommer ActionAid fortsätta kämpa för 
att fler kvinnor ska få ökat inflytande och makt, det 
gäller både i humanitära nödsituationer och i vårt 
långsiktiga arbete. 

Samtidigt som covid-19 har förstärkt redan existe-
rande orättvisor visar pandemin också vilken enorm 
förmåga världen har att ställa om när det verkligen 
gäller. Reseförbud, nedstängda städer, distansunder-
visning, ekonomiska stödpaket, digitala lösningar och 
ett världsomspännande vaccinationsprogram. Tänk 
om samma fokus och målmedvetenhet kunde tilläm-
pas för att uppnå de globala hållbarhetsmålen? Som 

att nå klimatmålen, stoppa våldet mot kvinnor 
eller säkerställa alla flickors rätt till utbildning? Om 
det är något covid-19 visar så är det att världens 
ledare kan fatta kraftfulla gemensamma beslut när 
det verkligen gäller. Låt oss hoppas att detta kan 
få bäring i fler sammanhang framåt!

Som medlem i en global federation för vi på  
ActionAid Sverige löpande dialog med våra kolle-
gor och samarbetspartners internationellt. Nästan 
dagligen får vi rapporter om den verklighet som 
människor i världens mest utsatta länder lever i. 
I Bangladesh vågar allt färre kvinnor lämna sina 
hem av rädsla för att utsättas för våld, i Nigeria 
misshandlas unga människor som protester mot 
polisens våld till döds och i det ockuperade Gaza 
riskerar kvinnor som lämnas av sina män att inte 
få träffa sina barn. Det är bara några exempel på 
hisnande livsöden och orättvisor som är svåra att 
ta in. 

I spåren av pandemin har vi också sett hur det 
demokratiska utrymmet i många länder krympt 
ännu mer. Med pandemin som förevändning har 
flera av världens ledare tagit ett allt hårdare grepp 
om sin makt. Medborgare övervakas och civil-
samhällets arbete försvåras och förhindras genom 
nedstängningar, mötesförbud och i vissa fall strypt 
finansiering. Pressfriheten hotas på många platser 
och människor som höjer sina röster i kampen 
för sina rättigheter tystas och bestraffas. Det är en 
farlig utveckling som vi dagligen märker av i vårt 
arbete och som syns på flera håll i världen. Tren-
den har pågått under det senaste decenniet, men 
den har fått förnyad kraft under 2020. 

Om detta och mycket annat kan du ta del av i den 
här årsberättelsen, som beskriver ett annorlunda 
och utmanade år som gjort kampen för flickors 
och kvinnors rättigheter viktigare än någonsin.  
 
Vårt mål är att bygga upp en bättre, 
grönare och mer jämställd framtid post 
covid-19. Vi hoppas att du är med oss! 

Jennifer Vidmo
Generalsekreterare  
ActionAid Sverige

Generalsekreteraren har ordet
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Covid-19
ActionAid arbetar i flera länder där människor, 
redan innan pandemin slog till, kämpade mot 
humanitära nödsituationer som klimatförändringar, 
matbrist och konflikter. När covid-19 spred sig blev 
slaget därför extra hårt mot miljontals människor, 
inte minst mot flickor och kvinnor, i dessa länder. 
För att minska spridningen av smittan och stärka 
människors beredskap har ActionAid fokuserat 
på att nå ut till de mest utsatta och samtidigt lyfta 
lokala kvinnors ledarskap. Vår kvinnoledda strategi 
och arbete mot covid-19 kan du genomgående 
läsa mer om i den här årsberättelsen. 

Händelser i vår omvärld
 
Under 2020 inträffade flera händelser som på olika sätt har inverkan på ActionAids arbete 
och de flickor och kvinnor vars rättigheter vi arbetar för att försvara och stärka. 

Gratis mensskydd i fler länder
Mens förknippas med tabu och skam på många 
håll i världen, och en del flickor missar upp till 50 
skoldagar per år på grund av att de inte har tillgång 
till ordentliga mensskydd. Skottland blev 2020 
först i världen med att erbjuda gratis mensskydd 
till alla landets kvinnor och tidigare har länder som 
Kenya och Nya Zeeland infört gratis mensskydd 
för alla skolflickor. ActionAid arbetar aktivt med 
att förändra attityder kring mens och för att ingen 
flicka ska förhindras att gå i skolan på grund av att 
hon har mens. Därför arbetar vi med informations-
spridning och delar ut mens- och hygienartiklar i 
flera länder där vi har verksamhet. 

Demokratin inskränks i spåren av covid-19
Under 2020 har den oroande trenden med ett krympande demokratiskt utrymme blivit allt tydli-
gare. Auktoritära ledare har, ofta med pandemin som ursäkt, intensifierat övervakningen av med-
borgare, förhindrat civilsamhällets möten och demonstrationer och inskränkt press- och yttran-
defrihet.1 Enligt FN är lantbrukare, lokala organisationer, människor som lever i områden med 
värdefulla naturresurser och de som arbetar med försvar av mänskliga rättigheter extra utsatta för 
den här farliga trenden. Även kvinnor löper hög risk att utsättas för våld och förtryck. Under 2020 
såg vi också hur människor gick ut på gatorna och protesterade i olika delar av världen. ActionAid 
arbetar i många av de länder där de här tendenserna är tydliga. Tillsammans med andra organisa-
tioner kämpar vi för att hindra utvecklingen med ett minskande demokratiskt utrymme, försvara 
människorättsförsvarare och stoppa repressiva lagar från att träda i kraft.

1 Källa: https://fn.se/aktuellt/varldshorisont/civilsamhallets-demokratiska-utrymme-negativ-trend-forvarras-av-corona/
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Massiva protester i Nigeria
Den 7 oktober 2020 begav sig tiotusentals 
unga nigerianer ut på gatorna för att krä-
va polisenheten “SARS” avveckling (Special 
Anti-Robbery Squad). SARS har anklagats för 
våldsamma metoder och korruption och pro-
testerna startade som svar på ett videoklipp 
där en ung nigeriansk man sköts till döds av 
polisstyrkan. President Muhammadu Buhari 
upplöste SARS för att tillmötesgå demon-
stranternas krav, men bildade snabbt en ny 
specialstyrka; Special Weapons and Tactics 
”(SWAT)”. Buhari satte även in militären mot 
demonstranterna, vilket gjorde att de fredliga 
demonstrationerna övergick i våld. ActionAid 
arbetar i Nigeria sedan 1999 och våra medar-
betare på plats stöttade de fredliga demon-
strationerna och höll en presskonferens med 
krav på regeringens erkännande av övervåld 
och kompensation till de drabbade. Läs mer 
om detta under delen Vårt arbete. 

 

Mäns våld mot kvinnor ökar och flickors rätt till utbildning inskränks 
Under 2020 har flera rapporter kommit om mäns ökade våld mot kvinnor till följd av nedstängningar och 
isolering. Likaså har flickors minskade möjlighet att gå i skolan uppmärksammats. ActionAid har genomfört 
flera undersökningar på området. I juni släppte vi en rapport som visar att våldet mot kvinnor ökat med 
983 procent i Bangladesh och att behovet av skydd för kvinnor i Uganda fördubblades under mars och april 
2020, jämfört med samma period föregående år. Under hösten presenterade vi även en undersökning bland 
lärare i 14 länder där tre av fem lärare vittnade om högre bortfall av flickor i skolan efter covid-19.  
ActionAids arbete för att stärka flickors rätt till utbildning har fortsatt med full kraft under pandemin. I till 
exempel Bangladesh bistår vi med studiehjälp via telefon och gör regelbundna hembesök för att motivera 
familjer att prioritera barnens distansstudier när skolorna är stängda.

1 Källa: https://www.unicef.org/mena/press-releases/sudan-enters-new-era-girl-rights-criminalization-fgm

Sudan kriminaliserar kvinnlig  
könsstympning
Närmare 90 procent av alla kvinnor i Sudan1 
har utsatts för könsstympning. Tidigare har 
det inte funnits några lagar mot kvinnlig köns-
stympning i Sudan, men under 2020 kom 
den glädjande nyheten att övergreppet för-
bjuds, och en förövare riskerar numera upp 
till tre års fängelse. ActionAid arbetar mot 
könsstympning både globalt och i Sverige. Ar-
betet handlar till stor del om att skapa dialog, 
attitydförändringar och öka kunskapen om 
konsekvenserna, eftersom det tar lång tid att 
förändra dessa traditioner. I länder som So-
malia, Kenya och Liberia, där vi arbetat mot 
övergreppet i många år har flera områden 
deklarerats fria från kvinnlig könsstympning 
efter ett långvarigt arbete med att förändra 
attityder och strukturer.

1 

Händelser i vår omvärld
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ActionAid arbetar både med långsiktigt utvecklingsarbete och i akuta humanitära situationer. Detta 
är möjligt tack vare vår lokala förankring i 46 länder över hela världen. Ofta stannar vi i ett område i 
minst tio år, eller så länge behov finns. Här är några av de insatser vi genomförde och de förändringar 
som vårt arbete ledde till under 2020. 

BANGLADESH 

• 2550 barn och vuxna i området Sapa-
har  har fått information om förebyggande 
insatser mot coronaviruset. 7 500  
hygienkit har delats ut och över 59 000 
människor nåtts av information.  

• Kvinnor har utbildats i katastrofberedskap 
och lett arbetet med att nå ut till familjer 
som drabbats hårt av pandemin. Genom 
de kvinnoledda katastrofinsatserna har 
218 familjer fått ekonomiskt stöd i områ-
det Sapahar. 

• Efter cyklonen Amphan som slog till i maj 
2020, mottog 500 familjer ekonomiskt 
stöd och hygienkit och andra förnödenhet-
er i området Lalua – Champapur. 10 sta-
tioner för handtvätt har även installerats i 
närheten av skyddsrummen för cyklonen 
Amphan. 

GUATEMALA

• Familjer som livnär sig på jordbruk i södra 
delen av landet har fått utbildning i hållba-
ra jordbruksmetoder och ekonomi. 

• På internationella dagen för att stoppa 
våld mot kvinnor deltog 134 kvinnor i en 
sammankomst för att manifestera sin rätt 
till ett liv fritt från våld.  

• Ett aktivt påverkansarbete från ActionAid 
och andra lokala aktörer har lett till ökad 
vattentillgång i regionen Coatepeque, från 
30 minuter vattentillgång per dag till tre 
timmar.  

• Tre juridiska instanser har inrättats 
med advokater som ger tidigare dömda 
människorättsförsvarare det juridiska för-
svar de har rätt till. 

Detta har ActionAid Sverige bidragit till under 2020

Minara (mitten) i områ-
det Lalua, Bangladesh, 
distribuerar mat till-
sammans med andra 
kvinnor efter cyklonen 
Amphan. Minaras 
hus förstördes under 
cyklonen och kunde 
återuppbyggas med 
stöd av ActionAid. 

Resultat
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Detta har ActionAid Sverige bidragit till under 2020, forts.

PALESTINA 

• 99 personer (varav 80 kvinnor) har 
deltagit i fokusgrupper för att diskutera 
förekomsten av könsbaserat våld. Arbe-
tet har bland annat resulterat i en hand-
bok vars syfte är att öka kunskapen om 
frågan.   

• 24 seminarier i åtta områden av Pa-
lestina/Gaza har genomförts för att öka 
medvetenheten om könsbaserat våld. 
640 personer (varav 546 kvinnor) har 
deltagit.  

• 80 kvinnor har fått utbildning i katastrof-
beredskap, ledarskap och mänskliga 
rättigheter. De har sedan startat skydds-
kommittéer som bland annat bekämpat 
spridningen av covid-19 inne i Gaza.  I 
samband med projektet har även 600 
matpaket och 1000 hygienpaket distri-
buerats inne i Gaza.  

• 22 frivilla ungdomar har utbildats i hur 
de ska kunna skydda sig själva och 
andra från covid-19. Ungdomarna har 
lett delar av de förebyggande och akuta 
insatserna i samband pandemin.

ZAMBIA 

• Civilsamhällesorganisationer, media och människorättsförsvarare, framförallt kvinnor och 
unga, har fått ökad kunskap om hur de kan försvara sina demokratiska rättigheter och 
motverka det krympande demokratiska utrymmet i landet. Nätverk för människorättsförsva-
rare har startats i norra och västra delarna av landet och ett ungdomsnätverk har startats i 
Lusaka-regionen. 

• ActionAid Zambia har även lett granskningen av den så kallade ”NGO Act” som varit ett av 
de juridiska instrument som regeringen använt för att trakassera icke-statliga organisationer. 
I ActionAid Zambias uppdrag ingår att se över lagen för frivilligorganisationer i syfte att ändra 
avgörande klausuler. 

Layaly Abu Mahadi är en av de kvinnor som har 
fått utbildning i att hantera och förebygga sprid-
ningen av covid-19 i Gaza, Palestina, där drygt  
2 miljoner människor lever.  

Resultat
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ZIMBABWE 

• För att stoppa samt sprida kunskap om könsbaserat våld har vårdkliniker upprättats i 
området Nyamaropa. Genom dessa har 242 personer varav 148 kvinnor fått en ökad 
medvetenhet om vilken typ av stöd som finns att få. Arbetet med vårdklinikerna har skett 
i samarbete med Legal Resources Foundation och 55 domstolförhandlingar gentemot 
våldsförövare har ägt rum som ett resultat av den ökade kunskapen. 

• 35 skolor har fått munskydd, tvål och termometer som en smittförebyggande åtgärd mot 
pandemin.  

• 450 återanvändningsbara munskydd har sytts av ActionAids kvinnogrupp i Nyamaropa, 
Zimbabwe. Munskydden de inte själva använder har de kunnat sälja för att få en inkomst.

SENEGAL 

• 5000 hygienkit har delats ut i 183 byar 
och totalt nått ut till 70 000 människor, 
med fokus på unga och kvinnor.  

• 9468 elever i staden/regionen Kous-
sanar har mottagit studiematerial för 
självstudier under coronapandemin. 

SIERRA LEONE  

• I Tonkolilli, Sierra Leone har 2 131 
hushåll fått tillgång till stationer för 
handtvätt. 

Detta har ActionAid Sverige bidragit till under 2020, forts.

VIETNAM 

• I området Tra Vinh City, som drabbats 
hårt av översvämningar, torka och 
cykloner, har 30 000 invånare, varav 
20 000 kvinnor, nåtts av information 
om hur de kan hantera och minimera 
risker i förhållande till effekterna av 
klimatförändringar. 

• 1118 hushåll med 5 813 medlemmar 
har fått förbättrade försörjningsmöj-
ligheter och tillgång rent vatten efter 
att lokala kvinnogrupper utvecklat 
metoder för att använda förnybar 
energi och rena vatten som förorenats 
i samband med övesvämningar som 
uppstått till följd av klimatföränringar. 

INDIEN  

• 1731 barnäktenskap har stoppats i de fem distrikten, Bihar, Jharkhand, Odisha, Rajasthan 
and West Bengal, genom ett samarbete mellan ActionAid och UNICEF.  

• Arbetare inom den informella sektorn som tvingats lämna städerna, där jobben i normala 
fall finns, har fått stöd av ActionAid med vatten, mat, skor och första hjälpen längs vägarna.  

• Efter cyclonen Amphan nådde ActionAid ut med mat och hygienartiklar till mer än 7 300 
familjer i västra Bengal och i Odisha nådde våra team ut till 800 familjer.

Resultat
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ACTIONAID-FEDERATIONENS INSATSER KOPPLAT TILL COVID-19 
 
ActionAids verksamhet bygger på att skapa långsiktigt hållbar utveckling. Vi fokuserar på flick-
ors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en avgörande faktor för att uppnå hållbar 
förändring och minskad fattigdom.  
 
Med lokal närvaro i 46 länder kan ActionAid också snabbt rycka ut i humanitära situationer som 
uppstår vid till exempel naturkatastrofer. Ofta är vi en av de första aktörerna på plats och kan 
bistå med akuta förnödenheter som mat, mediciner och skydd. Under 2020 då covid-19 bröt 
ut kunde vi, tack vare vår lokala förankring, snabbt ställa om verksamheten och mobilisera livs-
avgörande humanitära insatser inom ramen för vårt befintliga arbete.  

Insatserna handlade främst om att:  

• dela ut hygienartiklar som tvål och munskydd
• sprida information om viruset och nödvändiga smittförebyggande åtgärder 
• utbilda människor, framför allt kvinnor, i krisberedskap och ledarskap så att de i sin tur kan 

sprida kunskapen vidare
• ge ekonomiskt stöd till familjer som lever i utsatthet
• distribuera mat och förnödenheter till människor i karantän och/eller som förlorat sin in-

komst/möjlighet att köpa mat
• bistå ungdomar i skolan med stöd i samband med hemundervisning
• stärka skyddet för kvinnor som utsatts för ökat våld under pandemin
• digitalisera arbete som tidigare skett genom fysiska träffar

Totalt har insatserna kopplat till att stärka beredskapen och stoppa spridningen av covid-19 
nått ut till 21 131 649 människor i 40 länder.

Utdelning av 
mat och för-
nödenheter i 
samband med 
ActionAids in-
satser kopplat 
till covid-19 i 
Abuja, Nigeria.

Resultat
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Effektrapportering 
ActionAid Sverige är medlem i Giva Sverige som arbetar med kvalitetssäkring av orga-
nisationer som samlar in pengar. För att visa vilken nytta vårt arbete gör ska vi årligen 
rapportera effekterna av vårt arbete. Här presenterar vi Givas frågor, samt hänvisar till de 
sidor där de besvaras.

Beskriv organisationen i termer av juridisk enhet, verksamhetsområden och geografisk 
täckning.
Läs om vår organisation på sidan 5 samt 14-15. På sidan 16 kan du se vår geografiska 
spridning och på sidan 17-28 kan du läsa om vår verksamhet i Sverige och i världen.

Redogör för rapporteringens avgränsningar med beaktande av t.ex. verksamhetsområ-
de, geografisk spridning , tidsperiod etc.
Den här årsberättelsen ger en heltäckande bild av ActionAid Sveriges verksamhet med 
fokus på år 2020 och de 16 länder där vi bedriver och stöttar verksamhet. 

Beskriv problemet ni adresserar och för vilken/vilka målgrupp(er).
På sidorna 5 samt 14-15 kan du läsa om vår vision, uppdrag, vårt fokus, våra målgrup-
per och hur vi arbetar för att skapa varaktig förändring. 

Redogör för vilken typ av resurser ni använder för att  nå tänkta effekter.
På sidorna 31-33 kan du läsa om hur vårt arbete finansieras. 

Redogör för vilka aktiviteter ni genomför för att nå tänkta effekter.
På sidan 17 kan du läsa om våra fokusområden och hur vi arbetar. Detta beskrivs sedan 
närmare på sidorna 18-28 där vi berättar om våra insatser i Sverige och i världen. Hur vi 
når ut med vårt arbete beskriver vi på sidan 37-38.

Redogör för de effekter på längre sikt som ni vill åstadkomma, samt när i tid de för-
väntas realiseras.
På sidan 5 kan du läsa vår mission och vårt uppdrag och på sidan 14 redogör vi för 
vår förändringsteori. Beroende på kontext, fråga och utmaning kan genomslaget av vårt 
arbete ta olika lång tid. Som vi beskriver på sidan 9 har vi ofta ett 10-årigt perspektiv på 
de förändringar och målsättningar som vi arbetar för i de områden där vi är verksamma. 

Ange organisationens totala verksamhetskostnader under rapporteringsperioden.
I kapitlet ekonomisk redovisning som börjar på sidan 41 redovisas för samtliga kostna-
der under rapporteringsperioden. På sidan 32-33 kan du även läsa om hur pengarna 
fördelas. 

Redogör för prestationer.
På sidan 9-12 redogörs för ett antal kvalitativa och kvantitativa resultat av vårt arbete 
runtom i världen. På sidorna 17-28 berättar vi mer ingående om våra insatser i Sverige 
och i världen. På sidorna 34-36 kan du läsa om hur vi arbetar för att samla in medel. 
Hur vi når ut med vårt arbete beskriver vi på sidan 37-38.

Ange de definitioner för de mätetal som ni använder för att  mäta prestationer.
På sidan 31 redogör vi för hur vi följer upp och mäter vårt arbete inom såväl ActionAid 
Sverige som inom ActionAid globalt. 

Effektrapportering
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Global federation med lokal förankring 
 
Kampen för rättvisa, jämställdhet och fattigdomsbekämpning är navet i ActionAids globala verk-
samhet. Flickors och kvinnors rättigheter står i centrum eftersom jämställdhet är en förutsättning 
för långsiktigt hållbar utveckling. Även kvinnors ledarskap är centralt i vårt arbete, både för att 
stödja kvinnor i kampen att kunna äga makten över sina egna liv, hävda sina rättigheter och för 
att kvinnors ledarskap har positiv inverkan på hela samhällens utveckling.  
 

Vår förändringsteori 

När människor som själva lever i utsatthet kan 
organisera sig för att påverka orättvisor och när 
problem hanteras med konkreta lösningar – då 
sker verklig förändring. Därför arbetar vi alltid 
tillsammans med andra lokala gräsrotsorgani-
sationer och med de människor som lever i de 
områden där vi är verksamma. Vi skapar möj-
ligheter, plattformar och sprider kunskap som 
främjar medborgares egen kamp och strävan 
efter att ställa ansvariga myndigheter och be-
slutsfattare till svars.  
 
I alla sammanhang är flickor och kvinnor våra 
främsta målgrupper och det är de lokala kvin-

norna som driver, leder och utvecklar arbetet i 
de områden där vi är verksamma. 
 
Vägledda av vår långsiktiga lokala förankring 
kan vi, tillsammans med de människor vi ar-
betar med, stå emot bakslag och vara beredda 
att agera i avgörande stunder för att främja 
hållbar utveckling.  
 
Som en global federation med gemensamt 
sekretariat och lokal närvaro i 46 länder kan 
ActionAid bidra med spetskompetens och 
resurser. På så vis blir vi både effektiva och 
kraftfulla i de frågor vi vill påverka globalt och 
i Sverige.

Vår verksamhet i världen
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ActionAid Sverige är en biståndsorganisation och medlem i den globala ActionAid-federa-
tionen. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar värld där flickor kan växa upp till 
självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället de lever i. 
 
Som del i en global federation kan vi ha ett lokalt perspektiv på globala frågor, men vi kan 
också bidra med ett globalt perspektiv på lokala frågor. Dels för att lära av varandras er-
farenheter och dels för att länka samman de gemensamma utmaningar som finns världen 
över.   
 
ActionAid Sverige grundades 2006. Vi är en ideell medlemsorganisation och all verksamhet 
bedrivs med stöd av företag, privatpersoner, institutionella givare och stiftelser.

ActionAid Sverige framåt
ActionAid Sverige genomförde under 
2020 en nulägesanalys av organisatio-
nen och hur vi kan bli ännu mer effek-
tiva och fördjupa det arbete som vi gör 
i världen. Detta är ett arbete som även 
genomförts av ActionAid International då 
vi ser en ökad utmaning i finansieringen, 
ett behov av avsmalning av verksam-
heten och ett behov av att hela tiden 
säkerställa att vi har den mest effektiva 
och anpassade organisationen.  
 
Som en del i detta arbete har  
ActionAid Sverige smalnat av strategin 
för de kommande åren, slimmat orga-
nisationen och i dialog med ActionAid 
International fattat ett strategiskt beslut 

I Sverige vill vi:  

• Arbeta för att stärka flickor och kvinnors tillgång till sina rättigheter. Detta möjlig-
görs genom insamling från privatpersoner och företag samt projekt via institutio-
nella bidragsgivare. 

• Samla in pengar till stöd för det arbete som våra samarbetsorganisationer och 
kollegor i världen gör.  

• Arbeta för att utrota kvinnlig könsstympning av flickor och kvinnor.

att smalna av den geografiska närvaron, 
ett arbete som påbörjas under 2021 och 
som förväntas avslutas under 2022. Syf-
tet med detta är att genom fördjupat ar-
bete i färre områden skapa större effekt 
på det arbete som genomförs. ActionAid 
globalt har haft fortsatt verksamhet i 46 
länder. 

”Vår förhoppning med dessa  
förändringar är att ActionAid Sverige ska 
fokusera och fördjupa arbetet i de län-
der som vi arbetar i. Med denna fördjup-
ning kommer vi att kunna bidra till ännu 
större förändringar på de platser där vi 
bedriver och stöttar verksamhet”, säger 
Jennifer Vidmo, generalsekreterare  
ActionAid Sverige. 

ActionAid Sverige
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Afghanistan: Öka till-
gången till rent vatten, 
sjukvård och utbildning. 
Stärka kvinnors och flick-
ors status i samhället.

Bangladesh: Stärka mot-
ståndskraft inför klimat-
förändringarnas effekter. 
Utbilda i påverkansarbete 
och katastrofberedskap. 
Förebygga och stoppa 
könsbaserat våld samt 
stärka flickors rätt till 
utbildning. 

Brasilien: Utbilda människor, främst 
unga, som bor på landsbygden om 
deras rättigheter och försörjnings-
möjligheter. Motverka könsbaserat 
våld och öka tillgången till rent 
vatten.

Guatemala: Stärka kvin-
nors beredskap att han-
tera klimatförändring-
arna och hitta hållbara 
försörjningsmetoder. 

Indien: Bekämpa könsba-
serat våld, öka tillgången 
till rent vatten, hälsa och 
utbildning. Säkerställa att 
kvinnor som arbetar inom 
hushållssektorn får sina 
rättigheter tillgodosedda.

Liberia: Stärka 
HBTQIA-personers 
rättigheter. 

Nigeria: Bekämpa 
kvinnlig könsstymp-
ning och stärka flick-
ors och kvinnors rätt 
till sin kropp. Stärka 
rätten till utbildning, 
tillgång till dricks-
vatten och sjukvård, 
samt hållbara för-
sörjningsmetoder.

Palestina: Stärka ungdomars 
och kvinnors ledarskaps-
förmågor, främja kvinnors  
ledarskap samt förbättra 
samhällets motståndskraft. 
Upprätta säkra zoner för 
våldsutsatta kvinnor, förbätt-
ra sopavfallshantering, samt 
utbilda i katastrofriskredu-
cering. 

Sverige: Förebygga  
och bekämpa kvinnlig  
könsstympning. 

Tanzania:
Bekämpa kvinnlig köns-
stympning, stärka flickors 
och kvinnors rättigheter, 
öka tillgången till rent vat-
ten och främja människors 
rätt att kunna utöva sina 
demokratiska rättigheter.

Uganda: Främja demokra-
tiska rättigheter. Stärka 
kvinnors landrättigheter och 
rätt till sin kropp, ge stöd 
till hiv-smittade samt stärka 
flickors rätt till utbildning.

Vietnam: Öka sam-
hällens motstånds-
kraft genom att 
utbilda i katastrof-
hantering. Stärka 
flickors och kvin-
nors rättigheter och 
utbilda i hållbart 
jordbruk.

Zimbabwe
Förbättra kvalitén på 
skolundervisningen. 
Stärka ungdomars 
ledarskapsförmågor 
samt främja flickors 
och kvinnors rättig-
heter. 

Zambia: Stärka civil-
samhällesorganisationer, 
kvinnogrupper och medias 
politiska motståndskraft. 
Förbättra säkerheten för de 
som drabbats av förtryck 
samt öka tillgången till 
juridiskt stöd.

Sierra Leone: Stop-
pa könsbaserat våld 
och stärka kvinnors 
inflytande i samhället. 
Öka tillgången till rent 
vatten, mat, utbildning 
och sjukvård.

Senegal: Stärka 
landsbygdens 
motståndskraft 
inför klimatför-
ändringar samt 
utbilda kvinnor 
i ledarskap och 
hållbar försörj-
ning. 

Vår geografiska närvaro 

Under 2020 har ActionAid Sverige stöttat verksamhet i 16 av de 46 länderna inom ActionAid- 
federationen. Det här är vad vi fokuserat på i respektive land.  

ActionAid Sverige
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Flickors och kvinnors rättigheter i fokus
Runtom i världen har kvinnor och flickor begränsad ekonomisk, social och politisk makt. Det vill vi ändra på.  
Vi vill se en värld där flickor och kvinnor ska slippa våld och övergrepp, ha tillgång till utbildning, arbete och  
kunna vara med och påverka. 

• stoppa alla former 
av våld mot flick-
or och kvinnor, så 
som barnäktenskap, 
kvinnlig könsstymp-
ning och mäns våld 
mot kvinnor. 

• stärka flickors och 
kvinnors rätt till sin 
kropp samt främja 
kvinnors sexuella 
och reproduktiva 
rättigheter. 

• öka tryggheten för 
flickor och kvinnor 
som utsätts för våld 
och övergrepp eller 
riskerar att göra det.

Flickors och kvinnors 
rätt att kunna ta mak-
ten över sina egna liv.  
I arbetet ingår att:  

• stärka flickors rätt 
till utbildning. 

• stärka kvinnors 
beredskap att han-
tera klimatföränd-
ringarna och hitta 
hållbara försörj-
ningsmetoder.  

• utbilda kvinnor i 
ledarskap och ka-
tastrofberedskap. 

• utbilda kvinnor i 
påverkansarbete 
och stärka deras 
möjlighet till ökat 
inflytande i sam-
hället. 

Flickors och kvinnors rätt 
till ett liv fritt från diskri-
minering och förtryck   
I arbetet ingår att:  

• säkerställa att kvinnor 
som lever i utsatthet 
får tillgång till juridiskt 
stöd. 

• stärka kvinnors  
demokratiska rättig-
heter. 

• kämpa för kvinnors 
landrättigheter. 

• minska de fördomar 
och stigman som 
flickor utsätts för på 
grund av att de har 
mens.

ActionAid kämpar för

På kommande sidor kan du läsa 
mer om vårt arbete och ta del av 
personliga berättelser från flera av 
de länder där vi har verksamhet.

Flickors och kvinnors rätt 
till ett liv fritt från våld 
och övergrepp. I arbetet 
ingår att:  

Våra fyra fokusområden 

Katastrofinsatser  
& beredskap  

Kampen för demo-
kratiska rättigheter 

Hållbar försörjning  
& klimatanpassning 

Rätten till sin kropp

Vårt arbete
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Vårt arbete 

Allt fler människor i världen drabbas av naturkatastrofer och konflikter. Risken för att 
råka ut för en katastrof ser olika ut beroende på vem du är. Kvinnor och flickor drabbas 
oproportionerligt hårt, vilket speglar deras ställning i de samhällen där de lever.  
ActionAid arbetar långsiktigt med att rädda liv och skydda rättigheter. Under 2020 har 
beredskapen och hanteringen av covid-19 präglat stora delar av katastrofarbetet. 

Vi strävar alltid efter att kvinnor ska ta ledande roller i katastrofarbetet, det gäller såväl i 
det förebyggande arbetet som under och efter att en katastrof har slagit till. Det innebär 
att vi utbildar kvinnor i katastrofberedskap och ledarskap. Kvinnor har en unik förmåga 
att se till hela samhällens behov när akuta behov uppstår. Det gör att deras insatser 
får positiva effekter på alla som är drabbade och i behov av stöd. Genom att stärka 
kvinnor och kvinnligt ledarskap, möjliggörs att fler kvinnor får mer att säga till om i sitt 
samhälle, viket stärker deras ställning och kan öka jämställdheten. 

Feminist Humanitarian Network 
ActionAid ingår i nätverket Feminist Humanitarian Network (FHN) som genom sina 37 
kvinnorättsorganisationer sammanför tusentals kvinnor världen över. Genom utbildning i 
ledarskap ser de till att fler kvinnor deltar i beslutsfattande och lyfter samtidigt frågorna 
på en global nivå i sitt påverkansarbete.  
 
Det är också detta som gör FHN så unikt, makten bibehålls hos de lokala aktörerna och 
internationella organisationer kan öka sin kunskap om lokala sammanhang. 

Invigningen 
av Feminist 
Humanitari-
an Network, 
Liberia. 

Katastrofinsatser & beredskap  
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Vårt arbete

Nigeria 

Akuta insatser mot 
covid-19 leds av kvinnor 
I Abuja, Nigeria, har restriktionerna på grund 
av covid-19 gjort att många människor som 
arbetar i den informella sektorn förlorat 
möjligheten att försörja sig. ActionAid delar 
ut mat och förnödenheter till de människor 
som lever i störst utsatthet och arbetet leds 
till stor del av lokala kvinnogrupper som 
utbildats av ActionAid. 

En av kvinnorna är Salma Abdul-Waheed. 
Inför utdelningen av förnödenheter talar hon 
till kvinnorna i samhället Tungan Ashere. 
Ris, bönor och tvål är en del av innehållet 
som delas ut i framför allt fyra av landets 
regioner. Bara i maj 2020 nådde kvinnornas 
insatser ut till 800 hushåll. Fokus ligger på 
att nå ensamstående kvinnor, personer som 
arbetar inom den informella sektorn och de 
som inte får stöd av staten.

Salma Abdul-Waheed talar till kvinnorna i om-
rådet Tungan Ashere, Nigeria, under ActionAids 
utdelning av mat och förnödenheter. 

Indien

”Nu vill jag stötta andra”
 
Talat, 28, är en av många kvinnor i Indien som 
bidrar med livsavgörande insatser mot de kon-
sekvenser som covid-19 orsakat människor.

Talat utsattes för grovt våld av sin före detta 
man. Efter år av misshandel kom hon i kontakt 
med ActionAid och kvinnocentret Guaravi i Bho-
pal. Där fick hon stöd och rådgivning som gjorde 
att hon kunde ta sig ur äktenskapet. Hon fick 
också möjlighet att utbilda sig till tuk-tuk-förare.  
 
Idag spelar Talat en avgörande roll i ActionAids 
akuta insatser mot de konsekvenser som 
covid-19 haft på människors liv. Med sin tuk-tuk 
levererar hon mat och hygienartiklar till kvinnor 
och familjer som lever i utsatthet.

 
”Allt jag gör idag är tack vare det förtro-
ende och stöd jag fick genom ActionAid 
och Guaravi”.

Tillsammans med andra organisationer 
har kvinnocentret Gauravi delat ut ca  
10 000 matpaket till några av de mest 
marginaliserade grupperna.

Katastrofinsatser & beredskap  
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Afghanistan

Utbildning om covid-19 räddar liv 

Sedan corona-pandemin bröt ut har många 
familjer på den afghanska landsbygden 
drabbats av hungersnöd och fattigdom. 
Arbetslösheten har ökat och 30 procent av 
kvinnorna som tidigare livnärde sig på tex-
tilarbete och hantverk är idag arbetslösa.

Azada, 16, bor med sin mamma, pappa, 
sina fyra systrar och bror. Två av hennes 
syskon har sedan utbrottet av covid-19 
förlorat sina jobb. Familjen saknar inkomst 
då hennes pappa är blind och hennes 
mamma arbetar i hemmet. På grund av 
detta har de inte haft råd att köpa hygien-
produkter som kan skydda dem från smit-
tan. Det har även rått missförstånd om vad 
viruset innebar inom familjen och i byn där 
de bor.  

Ovissheten ökade oron men ganska snart 
fick Azada kontakt med ActionAid. På så 

sätt fick hon information som gjorde att 
både hon själv och människorna i hennes 
närhet fick ökad kunskap och beredskap 
att hantera pandemin. 

”Jag hade ingen information om covid-19. 
Detta gällde inte bara mig utan även min 
familj och de andra barnen och kvinnorna 
i byn. Ingen visste vad viruset egentligen 
innebar. Jag hade hört talas om det, men 
jag visste inte att det var så dödligt som 
det var.”

Genom utbild-
ningen från 
ActionAid har 
Azada fått kun-
skap om smitt-
förebyggande 
åtgärder som 
kan rädda liv.

Vårt arbete Katastrofinsatser & beredskap  
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Vårt arbete

Det politiska läget i Uganda var under 2020 
instabilt och spänt inför presidentvalet i 
januari 2021. I kombination med de res-
triktioner som infördes till följd av covid-19 
har levnadsförhållandena blivit tuffare för 
många människor i landet. Uganda har 
länge präglats av ett krympande demokra-
tiskt utrymme där president Yoweri Muse-
veni och hans regering håller landet i ett 
järngrepp. 

För att motverka det krympande demo-
kratiska utrymmet arbetar ActionAid till-
sammans med flera andra organisationer 
från det civila samhället. Bland annat har 
vi ingått i en arbetsgrupp tillsammans med 
50 andra organisationer i syfte att ta fram 
analyser och strategier för att kunna stärka 
människors demokratiska rättigheter. 

En expertgrupp med representanter från 
regeringen, advokater, civilsamhället och 
akademiker har satts samman för att ana-
lysera de repressiva lagar som påverkar 
det demokratiska och politiska utrymmet. 

Det senaste decenniet har yttrandefriheten och rätten att organisera sig begränsats i 
alltfler länder. Detta har dessvärre eskalerat under corona-pandemin då restriktioner 
för att begränsa smittspridning använts som förevändning för att ytterligare inskränka 
medborgares rättigheter.

I flera länder har ledare fattat konstitutionella beslut egenväldigt, genomfört lagänd-
ringar och hindrat människor från att uttrycka sina åsikter öppet.  Allt fler människor 
övervakas, hotas och bestraffas som en följd av att de höjer sina röster i kampen för 
demokrati och rättvisa. Även pressfriheten och det civila samhällets arbete försvåras 
genom nedstängningar och i vissa fall strypt finansiering. ActionAid och våra partners, 
liksom andra rättighetskämpar, har fått svårare att arbeta under dessa förhållanden, 
vilket gör arbetet viktigare än någonsin.

Uganda 

Kampen mot ett krympande demokratiskt utrymme

ActionAid arbetar också aktivt för att stärka 
rättigheterna för människorättsförsvarare, 
som är hårt utsatta i Uganda. Efter beslut 
om att tjänstemän som arbetar med säker-
hetsfrågor i landet inte längre är skyddade 
av staten utan kan bli personligt ansvariga, 
agerar dessa nu med större försiktighet 
gentemot människorättsförsvarare, med-
vetna om att de kan stämmas om de begår 
fel.  
 
ActionAid har också samarbetat med 
advokater och bloggare för att via deras 
sociala medieplattformar öka kännedomen 
om de vanemässiga och ogrundade fel-
aktigheter som enskilda tjänstemän inom 
rättsväsendet begår, med syfte att göra det 
omöjligt att uppnå rättvisa. Detta har lett till 
att rättsväsendet börjat granska de aktuella 
tjänstemännen och har utdelat straff eller 
förflyttat dem från deras befintliga uppdrag.

 

Kampen för demokratiska rättigheter
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Vårt arbete

Sierra Leone 

Isata driver kampen för  
kvinnors demokratiska  
rättigheter

I Sierra Leone, liksom i många andra 
länder, domineras den politiska arenan 
av män. Kvinnor utgör 52 procent av 
befolkningen, men bara 20 procent av 
landets folkvalda politiker. Sedan inbör-
deskriget, som varade mellan 1992 och 
2002, har Sierra Leone kämpat för att 
åter bygga upp ett demokratiskt sam-
hälle. Framsteg har gjorts men levnads-
villkoren är fortfarande mycket ojämlika 
och korruptionen i landet är utbredd, 
både bland politiker och inom rättsvä-
sendet. 2014 drabbades landet även av 
ett allvarligt ebola-utbrott. Nästan 4000 
människor dog och över 12 000 smit-
tades. 

De sämre levnadsvillkoren och in-
skränkningen av rättigheter drabbar 
framför allt kvinnorna. För att stärka 
deras demokratiska rättigheter arbe-
tar ActionAid för att fler kvinnor ska ta 
ledande roller i samhället. Vi utbildar 
kvinnor i ledarskap och frågor som rör 

Isata Sesays (mitten) nästa mål är att bli folkvald parlamentariker i Sierra Leone. 

deras rättigheter samt hur de kan för-
svara och stärka dem. Med den ökade 
kunskapen stärks kvinnornas möjlighet 
att hävda sina rättigheter, öka sitt infly-
tande i samhället och ta ledande roller. 

Isata Sesay, 46, bor i Kambia-distriktet 
i Sierra Leone och är en av de kvin-
nor som fått utbildning i ledarskap av 
ActionAid. Utbildningen gjorde att hon 
började utveckla ny kunskap i frågor 
om flickors och kvinnors rättigheter och 
med tiden växte sig hennes engage-
mang för politik allt starkare. 

”Det var inte lätt till en början. Även  
min man var skeptisk till idén men med 
min övertalningsförmåga lyckades jag 
övertyga honom”, säger Isata Sesay om 
när hon skulle ställa upp att bli folkvald 
politiker.

ActionAid hjälpte Isata att nå ut i sin 
kandidatur där hon möttes av hård 
konkurrens och kritik, ofta av män. Idag 
är hon en av landets kvinnliga politiker 
och hon driver kampen mot barnäk-
tenskap och kämpar för flickors rätt att 
gå i skolan. Hennes nästa mål är att bli 
parlamentariker. 

Kampen för demokratiska rättigheter



  23

Vårt arbete

Nigeria

Unga mobiliserar mot po-
lisens våld och regimens 
förtryck 

Nigeria, det folkrikaste landet i Afrika, fick 
en folkvald ledning 1999. Drygt 20 år se-
nare är de demokratiska bristerna fortsatt 
stora och landet präglas av ett auktoritärt 
styre och utbredd korruption. 

I oktober 2020 reste sig Nigerias unga 
befolkning upp och krävde ökat inflytan-
de. I kampen för sina rättigheter utmana-
de de säkerhetsstyrkorna, SARS (Special 
Anti-Robbery Squad) för deras våldsamma 
metoder. Under hashtaggen #EndSARS 
enades människor världen över i protest 
mot polisens våld. Mängder av ungdomar 
fick sätta livet till efter de grymma metoder 
som polisen svarade med.

ActionAid håller presskonferens där landschef, Ene Obi, talar om att polisens våld måste upphöra.

ActionAid stöttade de fredliga protesterna 
mot polisens våld och krävde i ett uttalan-
de att våldet upphör, att regeringen inser 
att det övervåld som använts mot med-
borgarna har inskränkt deras rättigheter, 
att anhöriga till alla som mist livet bemöts 
med respekt och att president Muhamma-
du Buhari ger landets unga tydliga svar på 
deras krav. 

Kampen för demokratiska rättigheter
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Vårt arbete

Klimatförändringarnas konsekvenser drabbar främst de som redan lever i utsatthet, 
som inte har tillgång till resurser, inflytande eller makt. ActionAid arbetar med att stärka 
kvinnors ställning och makt att påverka sin situation och sitt ledarskap. En central del i 
arbetet handlar om att utbilda kvinnor i nya, hållbara odlingsmetoder som skapar tryg-
gare försörjning. 

I Zambezi-dalen i norra Zimbabwe livnär 
sig stora delar av befolkningen på jordbruk. 
De allt tuffare väderförhållandena gör dock 
att många invånare har svårt att försörja 
sig på de grödor som de odlat i generatio-
ner. För att stärka människors möjlighet till 
fortsatt hållbar försörjning har ActionAid 
startat initiativet Zimbabwe Resilience 
Building. 

Inom programmet utbildas lokala jord-
brukare att odla och producera sädesslag 
som mognar snabbare och som kräver 
mindre regn, så att risken minimeras för att 

Mavis och  
Berita deltar i 
programmet Zim-
babwe Resilience 
Building. De har 
börjat odla hirs 
och durra, två 
sädesslag som 
kräver kortare 
säsong och klarar 
torrare perioder. 

deras skördar ska gå förlorade vid en even-
tuell torka. Dessutom kan de ha fler skördar 
på ett år. Mavis Chuma och Berita Mnsaka är 
två av deltagarna. 

Programmet, som syftar till att förbättra 
samhällens förmåga att motstå effekterna av 
klimatförändringar och oförutsedda påfrest-
ningar, implementeras i de tre distrikten 
Binga, Kariba och Mbire i Zambezi-dalen. 
Arbetet sker i samarbete med andra lokala 
organisationer. Zambezi-dalen som i allmän-
het är en torr region, har under de senaste 
åren drabbats av allt svårare torka. 

Zimbabwe

Hållbar försörjning med klimatsmarta odlingsmetoder

Hållbar försörjning och klimatanpassning
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Nedstängningen av samhället i samband 
med covid-19 drabbade bönder och byar 
över hela Brasilien. Småskaliga jordbruka-
re fick svårt att sälja sina produkter och 
många familjer riskerade att svälta på grund 
av bristande inkomster och ingen tillgång 
till skolmåltider. 

Tillsammans med andra lokala organisatio-
ner och myndigheter startade ActoinAid ett 
initiativ för att tillgodose de lokala bönder-
nas behov av inkomst samtidigt som vi såg 
till att de familjer som lever i störst utsatt-
het fick mat. 

ActionAid började distribuera maten som 
de lokala jordbrukarna producerade. Totalt 
delades 144 ton ekologiskt producerad 
mat ut till 2000 familjer i delstaten Minas 
Gerais. 

”Allt blev svårare när skolor och marknader 
stängde. Hur skulle vi ha möjlighet att sälja 
våra varor?”, säger Efigênia Tereza de Marco 
som är ledare för en lokal kvinnogrupp 

och en av områdets jordbrukare. ”Sen fick 
vi plötsligt höra talas om det här stödet och 
det gjorde oss väldigt glada!” 

Ett liknande initiativ i en annan del av Minas 
Gerais-regionen har med stöd av ActionAid 
delat ut närmare 50 ton mat till familjer med 
barn som inte längre kan gå i skolan. Frukter, 
grönsaker och bakverk tillverkade av lokala 
kvinnogrupper är en del av innehållet i de 
matleveranserna. 

Efigênia berättar att utan stödet från Actio-
nAid och andra organisationer hade hennes 
och många andras verksamhet inte över-
levt. Nu har hon istället kunnat sälja sina 
varor, behålla sin inkomst och bidra till att 
människor i behov får mat. 

”Det här handlar inte bara om att sälja och 
säkra en inkomst, det har så många fler vär-
den. Det känns bra att veta att de här nyttiga 
varorna kommer att nå familjer som verkli-
gen behöver dem”, avslutar Efigênia.

Brasilien

144 ton ekologisk mat till 2000 familjer

Efigênia Tereza Marco med sin man Cirley.

Hållbar försörjning och klimatanpassningVårt arbete
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Vårt arbete

På många platser där ActionAid arbetar saknar flickor och kvinnor rätten att bestämma 
över sitt liv och sin kropp. ActionAid arbetar på flera sätt för att stärka denna rättighet. 
Bland annat arbetar vi för att stoppa mäns våld mot kvinnor, förhindra barnäktenskap och 
stoppa kvinnlig könsstympning som är en extrem form av våld mot kvinnor och flickor. 

Florence är ledare för det ActionAid-stödda 
kvinnonätverket, Tusitukirewamu i Kampala, 
Uganda. Hon gick med i nätverket när hon 
var 18 år och vid den tidpunkten fanns tio 
andra kvinnliga medlemmar. Idag ingår över 
470 personer i nätverket och 400 av dem är 
kvinnor.

Nätverkets uppgift är att stötta kvinnor som 
har upplevt våld och öka medvetenheten 
om kvinnors rättigheter och farorna kopplat 
till könsbaserat våld. Bland annat erbjuder 
de utbildningar i att driva eget företag. Det 
kan till exempel handla om att starta en 
egen butik eller verksamhet som tillverkar 
skolböcker eller hygienartiklar. Nätverket 
underlättar även för kvinnorna att låna och 
låna ut pengar till varandra. Florence ser 
ekonomiskt oberoende som ett viktigt steg 
för att stoppa mäns våld mot kvinnor och 

ge kvinnor de verktyg som krävs för att vara 
oberoende. Hon tror också på att stå upp 
och tala ut offentligt mot våld, inte dölja det 
och hålla tyst. 

Som en del av det förebyggande arbetet dri-
ver nätverket utbildningar för män där de får 
lära sig hur de kan prata med andra män om 
våld i hemmet för att stoppa det.

Florence passion för sitt yrke har lett till 
att hon adopterat fem barn, förutom sina 
två biologiska barn. Hon upplever att arbe-
tet som hon och hennes kollegor bedriver 
behövs mer än någonsin idag då de sett en 
ökning av könsbaserat våld i samband med 
covid-19.

Uganda

Kvinnor skapar nätverk för att stoppa könsbaserat våld

Florence (t.h.) driver ett kvin-
nonätverk i Ugandas huvud-
stad, Kampala. Via nätverket 
kan våldsutsatta kvinnor få 
rådgivning, utbildning och eko-
nomiskt stöd. På så sätt ökar 
deras möjlighet att säkra sin 
inkomst och kunna ta sig ur en 
relation där de utsätts för våld. 
Harriet (t.v.) är en av hundra-
tals kvinnor som fått hjälp via 
nätverket.

Rätten till sin kropp
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Vårt arbete

Varje år gifts 12 miljoner flickor bort . De 
berövas sin frihet, sina drömmar och sin 
självständighet. 

Priya, 16 år, bor i Barmer-distriktet i Indien. 
Hon blev bortlovad till äktenskap när hon 
var 10 år gammal. Vid den tidpunkten kunde 
hon knappt själv förstå vad som hände men 
ganska snart insåg hon att hon inte ville giftas 
bort, hon ville fortsätta studera. 
Vägen ur det planerade äktenskapet var 
dock inte lätt. I den del av landet där Priya 
bor finns en tradition som säger att bruden 
ska börja bo hos brudgummen när hon når 
puberteten.  
 
När Priya blev 16 år började hennes tilltänk-
ta svärföräldrar pressa hennes föräldrar att 
skicka henne till deras hus, och trycket öka-
de ännu mer när covid-19 slog till och hela 
samhället stängdes ner.  

Priya hade redan tvingats hoppa av skolan, 
men hon ville inte ingå äktenskapet. Hennes 
far insåg till slut, efter hennes vädjan om att 
få fortsätta studera, att han behövde stötta 
hennes vilja och beslutade att bryta över-

enskommelsen. Pojkens familj var dock 
inflytelserika och fick stöd från flera andra 
förmögna familjer i byn. Det slutade med att 
kastledare från 12 närliggande byar samla-
des och avfärdade Priyas krav. De uppma-
nade hennes far att skicka Priya till hennes 
tilltänkta svärföräldrar när hon fyllt 18. 
 
När ActionAid fick vetskap om Priyas fall 
sattes stöd in och Priya och hennes familj 
fick hjälp med att ta kontakt med polisen. 
Både Priya och pojken som var hennes pla-
nerade make fick sitta ner och prata med 
juridiska rådgivare. Medan Priya motsade sig 
äktenskapet ville pojken att de skulle fullföl-
ja planen och gifta sig, men polisen lyssna-
de till Priyas önskemål. Efter samtalet lät de 
meddela att de hindrade pojken och hans 
familj från att tvinga Priya att ingå äkten-
skapet. Efter polisens ingripande minskade 
hoten från samhällsmedlemmar och kastle-
dare och pojkens familj upphörde med sina 
påtryckningar.  
 
ActionAid stöttade även Priyas inskrivning i 
skolan så att hon kunde fortsätta sin utbild-
ning.

Indien

Priya stoppade sitt eget barnäktenskap

En av ActionAids 
kampanjer i 
Indien i kampen 
mot barnäkten-
skap.

Rätten till sin kropp
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Vårt arbete

Sverige

Kampen mot kvinnlig könsstympning 
Kvinnlig könsstympning är ett allvarligt 
övergrepp som sätter flickors och kvinnors 
liv och hälsa i fara. 200 miljoner kvinnor i 
världen beräknas ha blivit könsstympade.1

I över 30 år har ActionAid drivit kampen 
mot kvinnlig könsstympning i länder i Afri-
ka. Arbetet bygger på att förändra attityder 
och sprida kunskap för att i förlängningen 
stoppa förekomsten av övergreppet. Vi ger 
även skydd och stöd till flickor som har 
utsatts eller riskerar att bli utsatta.  
 
I flera länder där ActionAid arbetat mot 
kvinnlig könsstympning länge, som i Soma-
lia och Liberia, har flera områden deklare-
rats fria från övergreppet efter ett långva-
rigt arbete med att förändra attityder och 
strukturer.

I Sverige är övergreppet olagligt sedan 
1982. Ändå uppges 38 000 flickor och 
kvinnor vara könsstympade i Sverige, enligt 
Socialstyrelsens beräkningar från 2015. 
Mycket tyder dock på att mörkertalet är 
stort. Cirka 19 000 flickor och kvinnor upp-
skattas vara i riskzon att utsättas för ingrep-
pet. Hur stor andel av dessa som faktiskt 
riskerar könsstympning är okänt eftersom 
det inte funnits tillräckliga möjligheter att 
dokumentera de fall som upptäcks. 

Trots att så många är drabbade i Sverige 
får de här flickorna och kvinnorna varken 
den information eller den vård de har rätt 
till, och kvinnlig könsstympning upplevs av 
många som en bortglömd och bortpriorite-
rad fråga. 

Så arbetar ActionAid Sverige  
Sedan 2016 arbetar ActionAid för att före-
bygga och stoppa förekomsten av kvinnlig 
könsstympning i Sverige. En viktig del i 
arbetet är de samtalsgrupper som starta-
des 2019 och som baseras på vår metod, 
Reflection Action. Metoden bygger på att 

deltagarna, genom övningar och samtal, 
uppmuntras att själva dela med sig av 
erfarenheter, reflektioner och känslor. 

Under 2020 fick vi ställa om arbetet till att 
ske digitalt eftersom pandemin och dess 
restriktioner omöjliggjorde fysiska träffar. 
Trots de utmaningar det innebär att inte 
kunna ses fysiskt har arbetet gått framåt 
och vi ser tecken på ökad öppenhet, kun-
skap och engagemang från deltagarna. 

Utöver de löpande digitala träffarna med 
de direkt berörda kvinnorna anordnade 
ActionAid under året även sex digitala 
möten kopplat till frågan. Däribland ett di-
alogmöte med syftet att skapa en mötes-
plats mellan de berörda kvinnorna och de 
yrkesverksamma grupper som kommer i 
kontakt med dem. Under mötet diskute-
rades frågor om kroppslig integritet och 
rättigheter.  
 
Vi anordnade även två informationsträffar 
med följande teman: rätten till vård och 
stöd kopplat till kvinnlig könsstympning 
och asylrätten kopplat till kvinnlig köns-
stympning. Genom träffarna nådde vi ut 
till företrädare inom vården, sakkunniga 
experter, juridiskt yrkesverksamma samt 
till de kvinnor som är berörda.
 

Rätten till sin kropp

1 Källa: https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning
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Miljö och hållbarhet 

Vårt bidrag till de globala hållbarhetsmålen 

FN:s hållbarhetsmål integrerar tre dimensioner 
av hållbar utveckling; sociala, ekonomiska och 
miljömässiga. Det övergripande syftet är att sä-
kerställa mänskliga rättigheter för alla. Samtliga 
mål går i linje med ActionAids arbete och visar 
på komplexiteten i det arbete som bedrivs för 
att skapa en hållbar utveckling. 

Inom ramen för det arbete som ActionAid 
Sverige driver och stöttar fokuserar vi främst på 
följande mål.  
 
Mål 1: Ingen fattigdom: Detta mål löper som 
en röd råd genom allt vi gör. ActionAid bidrar 
till det genom att bland annat stärka kvinnors 
möjlighet till hållbar försörjning, utbilda kvinnor 
i katastrofberedskap och påverkansarbete samt 
stärka flickors rätt till utbildning.  
 
Mål 4: God utbildning för alla: Flickor fråntas 
rätten att gå i skolan i högre grad än pojkar. 
ActionAid arbetar för att stärka flickors rätt och 
möjlighet till utbildning. Bland annat genom att 
förebygga och stopppa barnäktenskap, säkra 
flickors tillgång till mensskydd, sprida kunskap 
om vikten av utbildning samt säkerställa att 
flickor kan ta sig till skolan på ett tryggt sätt.  

Mål 5: Jämställdhet och kvinnors och flickors 
egenmakt: Detta mål står i centrum för allt  
ActionAids arbete. Vi arbetar mot målet genom 
att öka medvetenheten om flickors och kvin-

nors rätt till sin kropp och förebygga och stop-
pa alla former av våld mot flickor och kvinnor, 
som kvinnlig könsstympning, barnäktenskap 
och mäns våld mot kvinnor. Vi arbetar också 
för att flickor och kvinnor ska ha samma möj-
lighet till makt och inflytande i samhället som 
pojkar och män. Detta gör vi genom att främja 
flickors rätt till utbildning samt genom att ut-
bilda kvinnor i ledarskap, påverkansarbete och 
egen försörjning. 
 
Mål 10: Minskad ojämlikhet: Flickor och kvinnor 
drabbas hårt av den ojämna fördelningen av 
makt och resurser i världen. Därför står deras 
rättigheter i centrum för alla ActionAids insatser 
i strävan efter en mer jämlik värld. Vi arbetar 
mot detta mål genom att bland annat stärka 
flickors och kvinnors rätt till utbildning, försörj-
ning och rätt till egendom.  
 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna: Flickor 
och kvinnor som redan lever i utsatthet drab-
bas hårt av de naturkatastrofer som uppstår till 
förljd av klimatförändringar. Detta trots att de 
själva står för de minsta klimatavtrycken.  
ActionAid strävar mot detta mål genom 
att stärka deras motståndskraft mot kli-
matförändringarnas effekter och genom 
att lära ut hållbara försörjningsmeto-
der. Som federation strävar vi självklart 
mot att ha minsta möjliga klimatavtryck. 

Översikt över 
Agenda 2030 
och de 17 de 
globala hållbar-
hetsmålen som 
togs fram 2015 
och som ska 
vara uppfyllda 
2030 i alla värl-
dens länder. .  
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Miljö och hållbarhet

 

Respekt för mänskliga rättigheter är utgångs-
punkten och kärnan i allt vårt arbete.  
ActionAid arbetar utifrån ett rättighetsbaserat 
perspektiv, det betyder att de personer och 
de samhällen som nås av stöd från ActionAid 
är de som styr hur våra insatser ska se ut, 
detta för att uppnå en så hållbar förändring 
som möjligt. Vårt uppdrag är att skapa möjlig-
heterna, jobbet görs av deltagarna. 

Vi arbetar utifrån ActionAid-federationens 
gemensamma principer för ett feministiskt 
ledarskap, vilket bland annat innebär att vårt 
mål är att utmana traditionella maktstrukturer 
och ta en aktiv roll för att utveckla och för-
ankra den feministiska prägeln i federationen. 
De feministiska ledarskapsprinciperna förank-
rades ännu tydligare inom ActionAid Sverige 
under 2020 och kommer att fortsätta vara en 
naturlig del av vårt framtida arbete. 

Med mänskliga rättigheter i fokus  

ActionAids tio feministiska ledarskapsprinciper

Reflektion och lärande

ActionAid Sverige har under 2020 påbörjat ett strategiskt och systematiskt arbete för att 
stärka organisationens kontinuerliga uppföljning, reflektion och lärande. Genom att i stör-
re utsträckning följa upp och utvärdera mot satta nyckeltal samt löpande analysera både 
utfall, metoder och prioriteringar har vi kunnat dra lärdomar som har format och påverkat 
metodval, hur vi har organiserat oss och hur vi planerar att arbeta framåt. 

Denna analys spelade en viktig roll i framtagandet av en ny treårig strategisk plan (Strategic 
Implementation Framework, SIF 2021-2023). Den framtagna planen har resulterat i ett av-
smalnat tematiskt fokus, minskat geografiskt avtryck, uppbyggnad av starkare partnerskap 
med implementerande partner samt ökad kostnadseffektivitet.  
 
Läs mer om detta under ActionAid Sverige framåt, på sid 15.
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Våra resurser

Hur vet vi att vårt arbete fungerar? 

För ActionAid är det viktigt att kontinuerligt arbeta med planering och uppföljning av 
verksamheten. Arbetet är resultatbaserat och vi utvärderar och utvecklar våra projekt 
och program regelbundet. Alla federationens medlemmar tillämpar samma riktlinjer och 
metoder för att samla in och analysera information, även om enskilda länder har möjlig-
het att anpassa arbetsmetoderna.
 
All verksamhet som finansieras via ActionAid Sverige implementeras av lokala  
ActionAid-kontor som i sin tur samarbetar med andra gräsrotsorganisationer. Det be-
tyder att all vår verksamhet planeras och utvärderas av personer som har god insikt i 
verksamheten, som vet vad som behöver göras och som har utarbetade metoder för 
utvärdering och uppföljning, vilket gör insatserna effektiva. 

Resultaten sammanställs både på global nivå för att ge en övergripande bild av hur väl 
vi uppnår våra mål, liksom hur väl vår förändringsteori fungerar i praktiken, men även på 
lokal nivå, där även små resultat kan ha stor effekt på helheten.
 
Inom ramen för projektstöd har ActionAid Sverige en tydlig process för att utvärdera 
partners kapacitet och vad vi behöver ge stöd i. En riskmatris och mitigeringsplan är ett 
av de styrande projektverktygen som vi använder oss av. Tillsammans med våra partners 
görs även en analys av nuläget och det önskade resultatet/effekten av insatsen för att 
kunna följa utvecklingen av projektet.

Vilka resurser har vi för att uppnå vårt mål? 
 
ActionAid Sverige är en del av en global federation med lokal förankring i 46 länder. Vårt 
arbete samordnas av vårt sekretariat som ligger i Johannesburg, Sydafrika. Som medlem 
i en global federation kan vi på ett snabbt och effektivt sätt både bidra med och dra 
nytta av den spetskompetens och de resurser som finns inom federationen. Det betyder 
att vi har kapacitet att vara effektiva, kunniga och kraftfulla i de frågor vi vill driva och 
förändra både i Sverige och i övriga världen.  
 
ActionAid Sverige stöttar verksamhet i 16 länder inom federationen, varav Sverige är ett. 
De övriga 15 länderna är:  Afghanistan, Brasilien, Guatemala, Indien, Vietnam, Senegal, 
Zambia, Zimbabwe, Bangladesh, Sierra Leone, Nigeria, Uganda, Liberia, Tanzania och Pa-
lestina.  Genom nära samarbete med dessa 15 länder har vi god insikt och förståelse för 
de lokala sammanhang som vi verkar i. 
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Vart går pengarna?

Sverige 7 % Guatemala 6 %

Liberia 5 %

Palestina 7 %

Senegal 8 %

Somaliland 1 %

Uganda 3 %

Vietnam 14 %

Zambia 1 %

Afghanistan 4 %Bangladesh 9 %

Brasilien 4 %

Indien 15 %

Nigeria 3 %

Sierra Leone 3 %

Tanzania 4 %

Zimbabwe 7 %

Våra privata givare 2020 

Totalt tog 16 735 (18 402) personer ställning och skänkte en gåva till ActionAid Sveriges 
arbete under 2020. I slutet av året hade vi:

• 6907 (7234) faddrar 
• 6140 (6303) månadsgivare.

Våra resurser
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Våra resurser

Vart kommer pengarna ifrån? Företag 3 %

Institutionella givare 21 %

Faddrar 49 %

Enskilda gåvor 7 %

Månadsgivare 20 %

Hur fördelas pengarna?

Verksamhets-
kostnader 79 %

Insamlingskostnader 14 %

Administrations-
kostnader 7 %
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Insamling
Under 2020 genomförde ActionAid Sverige flera kampanjer och aktiviteter för att på olika sätt 
belysa vårt arbete och samla in medel till våra insatser.

Internationella kvinnodagen
 
På internationella kvinnodagen, den 8 mars 2020, 
uppmärksammade vi en rättighet som konstant är 
under attack – rätten till sin kropp. ActionAid fanns 
på plats på Centralstationen i Stockholm under 
hela dagen med vår konstinstallation #MinKropp-
MinRätt. Utställningen uppmärksammade olika 
berättelser ur kvinnors liv och hur kvinnors rätt till 
sin kropp kränks varje dag.  
 
Vi hade även dansare på plats som genom impro-
viserad dans förmedlade den utsatthet som många 
kvinnor befinner sig i och betydelsen av att be-
kämpa våld och övergrepp mot kvinnor. Inför och 
under dagen uppmanade vi människor att swisha 
35 kronor under hashtaggen #35skablinoll. Siffran 
35 baseras på att 35 procent av alla kvinnor någon 
gång under sitt liv utsätts för våld. 

Mens är grunden till allt mänskligt liv – 
ändå leder mens till enorma orättvisor 
världen över. För en del flickor kan men-
sen till och med kosta dem en hel framtid 
i form av utebliven skolgång, barnäkten-
skap och infektionssjukdomar. 

För att uppmärksamma detta valde vi att i 
maj, i samband med internationella mens-
dagen 28/5, belysa frågan med kampanjen 
”Tänk om män hade mens”. En humoristisk 
kampanj med en allvarlig underton som 
påminner om hur mens för många flickor 
får stora konsekvenser. Genom kortfilmer 
speglade vi hur en hypotetisk vardag skul-
le kunna se ut för en man som har mens. 
I samband med kampanjen uppmanade vi 
människor att bli månadsgivare i ActionAid 
och stötta vårt långsiktiga arbete med att 
trygga flickors och kvinnors rätt till ordent-
liga mensskydd, flickors skolgång och att 
minska stigman och tabun kopplade till 
mens. 

Om män hade mens, skulle det då finnas en tele-
fonlinje för kostnadsfri rådgivning och stöd i frågor 
kopplat till mens? Det var en av många hypotetiska 
frågor vi ställde oss under kampanjen ”Hur skulle 
världen se ut om män hade mens?”

Hur skulle världen se ut om män hade mens? 

Förbipasserande vid vår konstinstallation den 8 
mars kunde bli fotograferade och föra fram budskap 
om kvinnors rätt till sin kropp.
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Strong Women Challenge

Den 1 september 2020 gick startskottet för 
andra upplagan av kampanjen Strong Women 
Challenge – en träningsutmaning där alla delta-
gare kunde utmana sin egen styrka och sam-
tidigt samla in pengar till ActionAids arbete för 
att stoppa mäns våld mot kvinnor. 

2020 leddes utmaningen av Sara Dahlström, 
också känd som Fitnessfeministen. Med pep-
pande träningsövningar och livsviktiga budskap 
om kvinnors rätt till ett liv fritt från våld enga-
gerade vi totalt 259 människor att starta egna 
insamlingar till förmån för arbetet mot könsba-
serat våld. Flera kvinnor och män valde att age-
ra talespersoner för kampanjen, däribland Attilla 
Yoldas, journalist och författare med fokus på 
jämställdhetsfrågor och Elin Johansson som 
driver instagramkontot Patriarkatet och jag. 

Utmaningen pågick i 14 dagar och nya deltagare 
anslöt till kampanjen under hela september och 
oktober månad. Totalt samlade vi in 144  611 kronor. 

Sara Dahlström, också känd som Fitnessfeministen, 
ledde Strong Women Challenge 2020.

#Kvinnorleder 
 
Inför julen 2020 presenterade vi ett budskap som är lika angeläget som det är självklart;  
ökat inflytande för flickor och kvinnor är en nödvändighet för att uppnå en jämlik och rättvis värld för 
alla. Världen över saknar kvinnor den status och det inflytande som är en så naturlig del av mäns liv 
och vardag. Kvinnor tjänar mindre, äger mindre och har mindre inflytande i såväl offentliga samman-
hang som i hemmet. Detta är ett av de största hindren för att utrota fattigdom och orättvisor i världen. 

Årets julkampanj fokuserade på att lyfta denna fråga och samtidigt samla in medel för att fler kvinnor 
ska kunna utbildas i ledarskap, detta genom julgåvan ”Ledarskapsutbildning för en kvinna”. Kampanjen 
gick under #kvinnorleder och spreds och marknadsfördes främst genom digital annonsering på Face-
book och Google, organiska inlägg i sociala medier och samarbeten med två ambassadörer, Linda-Ma-
rie Nilsson och Therese Zätterqvist. Ytterligare sju influencers valde att nämna och sprida kampanjens 
budskap via sina plattformar. Dessa var Nina Campioni, Elin Johansson, Amie Bramme, Cassandra 
Clatzkow, Damla Yaraman, Johanna Bladh och Jessica Hallbäck. Totalt samlades 1 571 898 kronor in 
genom julkampanjen. 
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Ansvarsfull hantering av medel 
 
ActionAid Sverige kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som styr vilka organisationer 
som har rätt att ha ett insamlingskonto, ett så kallat 90-konto. En organisation som har ett 
eller flera 90-konton förbinder sig att säkerställa att insamlade medel hanteras ansvars-
fullt och att minst 75 procent används till ändamålet. 

ActionAid använde 79 procent (76) till ändamålet under 2020. ActionAid Sverige är även 
medlem i branschorganisationen, Giva Sverige, som arbetar för ett tryggt och ökat givan-
de i Sverige genom att säkerställa att organisationer är transparenta, har god styrning och 
intern kontroll samt är tydliga i vilka effekter deras insatser har i de områden som de 
verkar. Se sid 13 för effektrapport. 

Företagssamarbeten 
 
ActionAid Sverige samarbetar med företag, både genom enskilda gåvor och  
större samarbeten.  
 
Under 2020 fick ActionAid ekonomiskt stöd av bland andra BillerudKorsnäs, 
NordArom, Unikum och Dina försäkringar. 

Stort tack till alla företag som stöttade vårt arbete under 2020!
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Kommunikation och påverkan

Våra kanaler 
Vår tidning re:Action skickas ut två gånger per år till 
privatpersoner och företag som har valt att skän-
ka regelbundna gåvor till ActionAid. Under 2020 
skickades tidningen ut till 19 000 hushåll.  
 
Sociala medier är en viktig kanal för att nå ut med 
ActionAid Sveriges arbete. 

I slutet av 2020 hade vi:
• 15 600 följare på Facebook (15 027)
• 2663 följare på Instagram (2182)
• 3932 följare på Twitter (3937)
• 861 följare på LinkedIn (613)

November- 
utgåvan av  
re:Action 2020

Under 2020 skickade vi ut nio press releaser till nyhetsredaktioner och branschpress. Vi om-
nämndes i 74 redaktionella artiklar i svensk press, till exempel i samband med rapportering om 
allvarlig torka i södra Afrika samt genom tre debattartiklar via det branschgemensamma nätverket 
Concord. Debattartiklarna handlade om effekterna av covid-19 och betydelsen av ett bibehållet 
bistånd. ActionAid Sverige fick även tre egna debattartiklar publicerade under året. 

Dagens ETC 1 juli 2020 Magasinet FUF, Föreningen för  
utvecklingsfrågor, 16 oktober, 2020

Dagens Arena, 2 december,  
2020

Media och synlighet

Debattartiklar av ActionAid Sverige 2020 
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Rapporten, som tagits fram tillsammans med  
ActionAids lokala kontor och kvinnorörelser världen över 
visar bland annat att: 

• I Bangladesh har ActionAids nätverk av lokala orga-
nisationer, inklusive de som arbetar inne i Rohin-
gya-flyktinglägren, rapporterat en ökning med  
983 % av sexuellt våld och våld i hemmet i april till 
maj jämfört med samma period förra året. ActionAid 
finns på plats inne i flyktinglägret Cox’s Bazar och 
arbetar för att säkerställa flickors och kvinnors trygg-
het. Detta gör vi genom att upprätta säkra zoner där 
flickor och kvinnor kan vistas utan risk för hot, våld 
och trakasserier.  

• I Uganda har behoven av skydd för kvinnor fördubb-
lats i mars och april 2020, jämfört med samma period 
året innan. Trots detta tvingades ActionAid tillfälligt 
stänga 10 av sina skyddsboenden till följd av restrik-
tioner beroende på corona.

Nya rapporter  
 
Under 2020 publicerade ActionAid International ett flertal rapporter som på olika sätt analyserar 
och kartlägger situationen för flickor och kvinnor i världen. ActionAid Sverige lyfte framförallt tre 
av dessa rapporter i vår utåtriktade kommunikation, bland annat via de debattartiklar som nämns 
på föregående sida.

Covid-19 Food Crisis
 
Rapporten bygger på intervjuer med 190 kvinnli-
ga jordbrukare i 14 länder i Afrika och Asien*.

Undersökningen visar bland annat att:

• 83 % av kvinnliga jordbrukare  upplever 
minskade möjligheter till försörjning under 
pandemin. 

• 55 %, uppger att deras obetalda hushålls-
arbete och vård av anhöriga i hemmet har 
ökat under pandemin.  

• 52 %, vittnar om en ökning av könsbaserat 
våld. Rapporten indikerar även att män i 
högre utsträckning tar pengar från sina fruar, 
och att möjligheten att rapportera våldsfall 
till berörda myndigheter minskar.

 
*De intervjuade kvinnorna kommer från Bangla-
desh, Demokratiska republiken Kongo, Etiopien, 
Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Nepal, Rwanda, 
Senegal, Tanzania, Uganda, Zambia och Zim-
babwe.

Flickors rätt till utbildning hotas 

Rapporten bygger på intervjuer med 130 lärare i 14 
länder i Asien, Afrika och Latinamerika*

Undersökningen visar bland annat att:

• Tre av fem tillfrågade lärare anger ett högre 
bortfall för flickor efter covid-19.

• Närmare hälften av lärarna oroar sig för ökning 
av tidiga graviditeter och tidiga äktenskap på 
grund av covid-19. Över en tredjedel oroar sig 
för ökande hunger.

• Några av de största problemen som hindrar 
flickor från att återvända till skolan uppges 
vara föräldrar som inte har råd (62 %), obetalt 
vårdarbete (59 %), barnarbete (51 %) och tidigt 
äktenskap (52 %).

*Lärarna kommer från 82 skolor och de 14 länder-
na är: Bangladesh, Brasilien, Kambodja, Etiopien, 
Ghana, Indien, Kenya, Malawi, Moçambique, Nepal, 
Nigeria, Rwanda, Somaliland och Zimbabwe.

Surviving Covid-19: A Women-Led Response:
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Pia Gideon - ordförande - har en bakgrund från Ericsson-koncer-
nen där hon haft ledande positioner och bland annat ansvarat 
för frågor som rör Corporate Social Responsibility. Hon har också 
varit verksam som journalist under 10 år. Pia är utbildad civileko-
nom och sjuksköterska. Idag har hon uppdrag som ordförande 
och styrelseledamot i både statliga, noterade och privata företag. 
Hon verkar också som mentor för kvinnliga ledare i både Sverige 
och USA. 

Cecilia Widebäck West - är civilekonom och har arbetat länge 
med hållbarhetsfrågor. Med mångårig erfarenhet från bank i olika 
seniora positioner har Cecilia skapat sig ett stort och brett nät-
verk. Hon har en bred kunskap avseende risk, finansiering och 
verksamhetsutveckling och är dessutom kunnig i hållbarhetsfrå-
gor såsom mänskliga rättigheter, miljö och ekonomisk utveckling. 
Idag arbetar hon som styrelseledamot och rådgivare med upp-
drag för såväl statliga som privata företag.

Helya Houshmand - är grundare och VD för kommunikationsby-
rån Story Relations. Hon är utbildad vid Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet samt Université Panthéon Assas i Paris, 
inom nationalekonomi med inriktning på ”Development Econo-
mics”. Helya är medgrundare till ideella och partipolitiskt obund-
na föreningen EUP (Europeiska Ungdomsparlamentet i Sverige). 
Hon har också 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. År 2014 utsågs Helya tilll en av Framtidens Kvinnliga Ledare 
av chefsorganisationen Ledarna. 

Frida Dunger Johnsson - har en masterexamen i internationella 
utvecklings- och kulturstudier och har arbetat som verkställan-
de direktör, managementkonsult, projektledare, lärare, forsk-
ningsassistent och senast som generalsekreterare för Emmaus 
Stockholm. Hon är aktiv i civilsamhället och har bland annat varit 
aktivist och rådsmedlem för ActionAid Danmark. Frida arbetar nu 
som Executive Director för IFPA (International Federation of Ps-
oriasis Associations) en global federation vars syfte är att stärka 
nationella patientorganisationer samt säkerställa och förbättra 
tillgången till adekvat tvärvetenskaplig vård för alla som lever med 
psoriasis och psoriasisartrit. 

Volkan Yesil – biträdande jurist på Nichols & Co Advokatbyrå. 
De senaste åren har Volkan kämpat för att rättssäkerheten inte 
ska urholkas inom asylrätten. Han har juristexamen från Uppsala 
Universitet samt studerat på University of Sydney. Volkan har haft 
en rad olika engagemang inom civilsamhället, bland annat inom 
juridik och utrikesfrågor. Volkan har stor erfarenhet av att repre-
sentera ensamkommande och unga i sina rättsprocesser och har 
ett stort nätverk och ett brinnande engagemang för frågorna.
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Meron Abraham - företagsekonom och arbetar idag som digital utveck-
lingschef på Cancerfonden. Meron har gedigna erfarenheter inom finans-
branschen och som projektledare, affärsutvecklare och produktansvarig. 
Han har även arbetet ideellt på bland annat Röda korset, Mentor Sverige, 
Individuell människohjälp och En Frisk Generation.

Pelle Persson - har arbetat på Sida sedan åttiotalet, men också på Världs-
banken och FN. Sedan 2016 arbetar han som Energy Advisor på Sidas 
Power Africa-projekt och har varit projektledare för ”Finance for Develop-
ment” på Sidas chefekonomteam. Tidigare har han även varit biståndsråd 
på ambassaderna i Windhoek och i Sarajevo. 

 
 

Marika Hjertén- har en solid erfarenhet från både onoterade och noterade 
företag avseende såväl strategi, affärsutveckling och omstrukturering som 
finansiell analys och rapportering. De senaste 20 åren har hon huvudsak-
ligen verkat inom finansbranschen, råvaru- och techsektorn och driver 
sedan 13 år eget konsultbolag. Marika har tidigare suttit i styrelsen i Alla 
Kvinnors Hus, Sveriges största ideella kvinnojour.

 

Hala Mohammed - har tidigare varit vice ordförande för Röda korset,biträ-
dande regionchef på Rädda Barnen och arbetar sedan oktober 2018 som 
Child Safeguarding Director placerad på Rädda Barnens generalsekretari-
at. Utöver detta är Hala styrelsemedlem i Clowner utan Gränsers styrelse 
sedan 2018.

 
 

Valberedning:
Emelie Telander, ordförande
Boel Sundwall
Johan Hyltenstam
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Förvaltningsberättelse 

Härmed avger styrelsen och generalsekreteraren för ActionAid International Sweden (ActionAid 
Sverige) följande årsredovisning. 

Allmänt om verksamheten  
ActionAid är en global federation som finns i 46 länder och som arbetar för en mer rättvis, 
jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. ActionAid grundades 1972 och var bland de första 
internationella organisationerna att arbeta rättighetsbaserat. ActionAid är religiöst och partipo-
litiskt oberoende. Vi finns lokalt förankrade och arbetar alltid tillsammans med andra lokala 
organisationer och med de människor som lever i de områden där vi är verksamma. Actio-
nAid-federationens globala sekretariat ligger i Johannesburg, Sydafrika.  

ActionAids förändringsteori utgår från att verklig förändring sker när människor som lever i 
utsatthet och/eller utsätts för diskriminering och övergrepp kan organisera sig för att påverka 
orättvisor och ojämlika maktstrukturer.  

ActionAid Sverige grundades 2006 och är medlem i den internationella ActionAid-federatio-
nen. Vi har skapat en identitet i Sverige som en rättighetsbaserad organisation med ett särskilt 
fokus på kvinnors och flickors rättigheter, då det är en förutsättning för jämlikhet och hållbar 
utveckling. Som medlem i ActionAid-federationen bidrar vi aktivt inom flera strategiskt viktiga 
områden. Det högsta beslutande organet inom ActionAid-federationen är det internationella 
årsmötet där nationella och internationella styrelserepresentanter deltar. ActionAid Sverige 
deltar aktivt på årsmötet och följer de gemensamt fattade beslut som tas. ActionAid Sveriges 
strategiska inriktning, tematiska prioriteringar och treårsplan är i linje med den globala strategin 
för hela ActionAid-federationen. 

ActionAid Sverige är en ideell förening som leds av en ideell styrelse. Verksamheten finansie-
ras genom gåvor och bidrag från privata och institutionella givare, stiftelser och företag. Genom 
de medel som ActionAid Sverige samlar in bidrar vi till ActionAids globala rättighetsarbete.  

Ändamål och uppgifter (enligt ActionAid Sveriges stadgar antagna vid årsmötet 2017-05-21): 

Med visionen, uppdraget och värderingarna som bas, och med en feministisk utgångspunkt, 
verkar ActionAid Sverige för ett hållbart och jämlikt samhälle i världen.  

• Vi arbetar för att uppnå social rättvisa, jämställdhet och utrotning av fattigdom genom att 
omfördela makt och resurser, stärka motståndskraften hos samhällen och sociala rörelser, 
och uppnå full respekt för de mänskliga rättigheterna för människor som lever i fattigdom och 
utanförskap 
• Vi har ett särskilt fokus på kvinnors rättigheter i allt det vi gör.  
• Vi allierar oss med solidaritetsrörelser i Sverige och världen i kampen för rättvisa, mot ojäm-
lik fördelning och strukturell diskriminering. 
• Vi främjar engagemang och innovation hos de vi möter och länkar samman olika delar av 
samhället för en gemensam strävan efter förbättring.  
• Vi bevakar, informerar, för dialog, påverkar och opinionsbildar för att driva förändring  
• Vi representerar och främjar ActionAid International i Sverige.  
• Vi samlar in medel från allmänhet, institutionella och privata givare för vårt långsiktiga arbete 
såväl som för katastrofinsatser.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
2020 har präglats av pandemi och omställning. Verksamheten har tvingats ställas om och till 
stor del genomföras digitalt, samtidigt som ekonomiska förutsättningar har förändrats i och 
med minskade intäkter vilket har lett till ett avsmalnat fokus för att fortsatt säkerställa god 
effekt och bra verksamhet. 
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Tidigt på året initierades ett omtag av organisation och verksamhet, som följdes upp och 
slutfördes av vår nya Generalsekreterare Jennifer Vidmo under sista kvartalet. Fokus lades på 
organisationens effektivitet, ekonomisk hållbarhet och hur vi strategiskt rustar organisationen 
för framtiden. I samband med detta arbete genomfördes en avsmalning av verksamhetens 
fokusområden, personalnedskärningar, omfördelning av roller och en ny, mindre hierarkisk 
organisationsstruktur som går hand i hand med ActionAids feministiska approach togs fram. 

Den internationella rörelsen Black Lives Matter fick under våren spridning över hela världen. 
ActionAid inledde då ett strukturerat arbete för att säkerställa att organisationen arbetar 
antirasistiskt och motverkar strukturell rasism och diskriminering. Under ledning av samhälls-
debattören Kitimbwa Sabuni deltog alla medarbetare, styrelse och valberedning i utbildningar 
och diskussioner om antirasism. Arbetet ledde till att ActionAid inkluderade det antirasistiska 
arbetet som ett separat fokus i den treåriga strategi som startar 2021. 

Under 2019 påbörjades ett arbete för effektivisering av rutiner och system för ekonomihante-
ring, intern kontroll och styrning. Under 2020 har detta arbete även inkluderat stärkta rutiner 
för den ökade internationella projektverksamheten. Genom att följa de rekommendationer 
som framkom av den systemrevision som genomfördes av PwC under 2019, samt införa ru-
tiner kopplade till den nya organisationsstrukturen, har avtalshantering och projektuppfyllnad 
förbättrats ytterligare.  

Vårt arbete mot kvinnlig könsstympning i Sverige har fortsatt och vidareutvecklats under 2020. 
Arbetet bygger till stor del på fysiska möten och på grund av covid-19 fick verksamheten 
snabbt ställa om och digitaliseras. Denna omställning har bidragit till att vi har kunnat få en 
bredare geografisk spridning och nyutvecklade digitala verktyg kommer att användas inom 
verksamheten även framöver.  

ActionAids arbete globalt har under året haft stark påverkan av pandemin och mycket har 
ställts om till digital verksamhet eller till humanitära insatser för att öka kunskap om smitt-
spridning, sanitära åtgärder och till att säkerställa att fler barn har kunnat gå i skolan. 
 
Till följd av pandemin genomfördes endast ett besök till programverksamhet, Uganda. Vi har 
i stället fått utveckla metoder för digital uppföljning av projekten. ActionAid Sverige har inte 
heller tagit emot besök från kollegor från federationen under året.

Resultat och ställning  
Insamlade medel från allmänheten uppgick till 28 281 tkr (30 719 tkr) och totala verksamhets-
intäkter för året uppgick till 37 637 tkr (39 855 tkr). 

Under 2020 hade ActionAid totalt 6 389 tkr (5 804 tkr) i projektkostnader för projekt finansie-
rade av ForumCiv för insatser i Guatemala, Liberia, Uganda, Zambia, Vietnam, Senegal, Soma-
liland och Palestina. För verksamheten i Sverige för att stoppa kvinnlig könsstympning erhöll 
ActionAid 941 tkr (320 tkr) från Jämställdhetsmyndigheten samt 449 tkr från Socialstyrelsen 
(400 tkr). 

Verksamhetskostnaderna uppgick till 38 329 tkr (42 338 tkr) varav ändamålskostnaderna 
30 390 tkr (32 320 tkr). Våra insamlingskostnader uppgick till 5 420 (7 639 tkr) och administra-
tionskostnader till 2 519 tkr (2 379 tkr). Ändamålskostnader i relation till totala intäkter var 81 
procent (81 procent). 

Årets resultat blev - 693 tkr (– 2 327 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 5 708 tkr 
varav 1 482 är ändamålsbestämda medel (6 402 och 1 482). För detaljerad ekonomisk redo-
visning, se följande resultat och balansräkning samt noter. 
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Hållbarhetsupplysningar 
Arbetsmiljöfrågor har haft hög prioritet under året som följd av omorganisationer och distans-
arbete på grund av covid-19. Personalen har minskat med åtta personer, nya roller har imple-
menterats och verksamheten har fått ett smalare och tydligare fokus.  

Under 2020 antog styrelsen en ny arbetsmiljöpolicy. Det genomfördes en medarbetarunder-
sökning och en undersökning i samband med organisationsöversynen som all personal deltog 
i. Denna input har varit värdefull och tagits tillvara i samband med omorganisationen samt 
utformningen av rollbeskrivningar, prioriteringar och arbetsmiljöarbetet.

Från och med 2020 har CO2-utsläpp tagits i beaktande inför beslut om resor och vårt verktyg 
för att säkerställa att resor som genomförs är väl avvägda och har ett tydligt syfte har använts. 
CO2-utsläpp registrerades i särskild logg som sammanställs vid varje årsslut. Under 2020 
genomfördes endast en resa till Uganda på grund av reserestriktioner till följd av covid-19. Det 
beräknade koldioxidutsläppet för resan var 3,97 ton. 

På vårt kontor strävar vi kontinuerligt efter att minska energi-, vatten- och pappersförbrukning 
och välja miljöcertifierade produkter och leverantörer när det är möjligt. Vi källsorterar och 
återvinner avfall. Vid möten och konferenser där mat serveras, väljer vi i första hand ekologisk, 
vegetarisk och/eller vegansk mat.

Framtida utveckling  
Den pandemi som präglade 2020 och som har lamslagit länder och helt förändrat våra va-
nor och sätt leva har slagit hårt och på många plan inneburit ett stort bakslag för många av 
de frågor som ActionAid arbetar med. Mäns våld mot kvinnor har ökat, fattigdom har blivit 
mer utbredd när människor har förlorat sina inkomstmöjligheter och mänskliga rättigheter har 
urholkats när flera auktoritära ledare har tagit tillfället i akt och utökat sin makt. Som så ofta är 
det människor och framför allt kvinnor som redan lever i en utsatthet som drabbas hårdast. 
Samtidigt har pandemin visat att stora omvälvande förändringar är möjliga bara incitament och 
den politiska viljan finns. Konsekvenserna av covid-19 är något som kommer påverka världen 
en lång tid framöver och ActionAids arbete blir därför viktigare än någonsin.  

Under 2020 togs det fram en ny strategisk treårsplan som kommer styra verksamheten fram 
till 2023. Planen innebär ett beslut att smalna av verksamhetens tematiska fokus och geogra-
fiska avtryck. Detta för att fokusera verksamheten så att arbetet bidrar till större effekt samt 
för att säkerställa att vår verksamhet och framtida utveckling överensstämmer med federatio-
nens. Denna treårsplan kommer även ha stor påverkan på arbetet för att stärka vår identitet 
och varumärke framöver. Detta kommer innebära framtida förändringar i vår insamlingsdrivna 
kommunikation och fadderskapet, som är vår främsta insamlingsprodukt. 

ActionAid Sverige kommer även fortsättningsvis att kontinuerligt vidareutveckla arbetet i Sveri-
ge. Här bedriver vi löpande verksamhet för att nå ut till kvinnor som har utsatts för eller tillhör 
en riskgrupp för könsstympning. ActionAid är en av få aktörer som arbetar med frågan och 
som involverar direkt berörda i arbetet med att förebygga och stoppa kvinnlig könsstympning. 
Detta gör vi genom att skapa attitydförändringar, öka kunskapen samt säkerställa att de som 
drabbats eller är i riskzonen får den vård och det stöd de har rätt till. Här har ActionAid en 
fortsatt viktig roll att fylla.  

Förvaltning  
Årsmötet är ActionAid Sveriges högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst på årsmö-
tet. Styrelseledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Inget arvode utgår. Årsmötet utser 
även valberedning och revisorer. Generalsekreteraren utses av styrelsen efter överenskommel-
se med ActionAids globala sekretariat. Verksamheten baseras på stadgarna och den globala 
strategin ”Action for global justice” vilken antogs i december 2016 för perioden 2018–2028 
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samt ActionAid Sveriges ”Strategiskt fokus 2018–2028”.  
 
Årsmötet 2020 hölls digitalt och ägde rum den 27 maj. Styrelsen svarar för organisationens 
verksamhet enligt stadgarna. Generalsekreteraren leder och ansvarar för organisationens lö-
pande arbete i enlighet med de instruktioner som styrelsen fastställer. 

Under 2020 hölls totalt elva styrelsemöten varav ett fysiskt möte och resterande digitalt. Till 
styrelsen hör ett finansutskott som har regelbundna möten med kansliet i frågor som rör bud-
get- och finansieringsfrågor. Styrelsen utvärderar sitt arbete årligen. 

Förtroendevalda för ActionAid Sverige 
Fram till årsmötet 27 maj 2020 bestod styrelsen av en ordförande och sju ledamöter. Efter års-
mötet bestod styrelsen av en ordförande och åtta ledamöter. Valberedningen har under året 
bestått av tre personer och revisorerna av två, en föreningsrevisor och auktoriserad revisor. 

Styrelsen  

Pia Gideon, Ordförande (hela 2020) 
Helya Houshmand (hela 2020) 
Frida Dunger Johnsson (hela 2020) 
Cecilia Widebäck West (hela 2020) 
Volkan Yesil (hela 2020) 
Marika Hjertén (hela 2020) 
Bengt Ekman (tom maj 2020) 
Benedicte Berner-Eyde (tom maj 2020) 
Meron Abraham (fr.o.m. maj) 
Hala Mohammed (fr.o.m. maj) 
Pelle Persson (fr.o.m. maj) 

 
Valberedning  

Rita de Castro (tom maj 2020) 
Hanna Holmberg (tom maj 2020) 
Johan Hyltenstam (hela 2020) 
Emelie Telander (fr.o.m. maj 2020) 
Boel Sundwall (fr.o.m. maj 2020) 

 
Revisorer  

Markus Håkansson, auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB eller (hela 2020) 
Marika Eriksson, verksamhetsrevisor (hela 2020)
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Resultaträkning

Belopp i tkr Not 2020 2019

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 2 1
Gåvor 3 29 467 32 308
Bidrag 3 7 779 7 547
Övriga intäkter 389 158

Summa verksamhetsintäkter 37 637 40 015

Verksamhetskostnader 4,5
Ändamålskostnader -30 390 -32 320
Insamlingskostnader -5 420 -7 639
Administrationskostnader -2 519 -2 379
Summa verksamhetskostnader -38 329 -42 338

Verksamhetsresultat -692 -2 323

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 -4
Resultat från finansiella investeringar -1 -4

Årets resultat -693 -2 327

Förändring av ändamålsbestämda medel 
Årets resultat enlig resultaträkningen (se ovan) -693 -2 327
Ändamålsbestämning av medel -1 482
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital -693 -3 809
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Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital
Ingående balans 2020-01-01 1 482 4 920 6 402
Ändamålsbestämt av givaren 0 0 0
Årets resultat 0 -693 0
Utgående balans 2012-12-31 1 482 4 227 5 709

Not 31-dec-20 31-dec-19

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 144 0

144 0

Kundfordringar 431 0
1 547 3 068

7 396 350

2 375 3 418

10 285 10 581

12 660 13 999

12 804 13 999

4 920 8 729
Ändamålsbestämda medel, ändamålet gatubarn i södra Indien 1 482 1 482

-693 -3 809

5 708 6 402

724 753
1 115 1 173

Skulder erhållna, ej nyttjade bidrag 2 848
Skulder beslutade, ej utbetalda bidrag 529

708 4 294
8 1 171 1 378

7 096 7 597

12 804 13 999

Balansräkning

Belopp i tkr

Kortfristiga fordringar

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Eget kapital  

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Kassa och bank

Summa eget kapital  

Kortfristiga skulder

Donationskapital

Balanserat resultat

Summa eget kapital och skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Leverantörsskulder
Skulder till ActionAid International

Summa skulder

Balansräkning
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Noter

Not 1   Redovisning och värderingsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges. 

Allmänna redovisningsprinciper 
ActionAids redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, 
BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa 
upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Principerna är oförändrade jämfört 
med tidigare räkenskapsår. 

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som ActionAid erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. 

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar direkta inbetalningar för medlemskap i ActionAid Sverige. De redovisas 
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses. 

Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor värderas som huvudregel till 
verkligt värde. Gåvor kan ges av allmänheten, företag eller organisationer men också i form av tes-
tamentsgåvor och donationer. 

Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redo-
visas 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 kostnader (till exempel för administra-
tion) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag 
värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrations-
kostnader. 

Ändamålskostnader 
Ändamålskostnaderna består av sådana kostnader som kan hänföras till ActionAid Sveriges upp-
drag enligt dess stadgar. Här ingår gåvor och bidrag som allokerats till våra projekt i utlandet. Här 
ingår alla kostnader inklusive löner och sociala avgifter relaterade till media och opinionsbildande 
verksamhet. Till ändamålskostnader räknas även samkostnader samt kostnader för administration 
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. Arbetet 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, informationsma-
terial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med insamlingsaktiviteter inriktat mot gåvor. 

Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlingsperso-
nal som de till insamlingskostnaderna fördelade kostnaderna (samkostnader). Kostnader för värv-
ning av fadder klassificeras som en insamlingskostnad. Till insamlingskostnader hör även kostnader 
för varumärkesbyggande, profilering och positionering. 
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Administrationskostnader  
Administrationskostnaderna består av kostnader som behövs för att administrera organisationen. 
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår bland annat lö-
ner och sociala avgifter för ekonomipersonal, styrelsemöten och revision samt till administrations-
kostnader fördelade gemensamma kostnader (samkostnader). 

Leasing 
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, det vill säga leasingavgiften (inklusive 
första förhöjda hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. 

Ersättning till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
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Not 2 Medlemsavgifter
2020 hade ActionAid Sverige 11 486 (11 922) medlemmar.

Not 3 Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel

2020 2019
Allmänheten 28 281 30 719
Företag 1 186 1 589

Totalt 29467 32308

Bidrag som redovisats som intäkt
Offentliga bidrag 2020 2019

ForumCiv 6389 5804
Länsstyrelsen 0 650
Socialstyrelsen 449 400
Jämnställdhetsmyndigheten 941 320
Radiohjälpen 0 324
Drottning Margaretas Minnesfond 0 50

Totalt 7779 7547

Totalt insamlade medel består av följande: 2019
Gåvor som har redovistats i resultaträkningen 29467 32308
Gåvor som inte har redovistats i resultaträkningen 0 0

Summa insamlade medel 29467 32308

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

Medelantalet anställda
Medeltal ordinarie anställda baserat på heltidstjänter 2020 2019
Kvinnor    14 18
Män 4 5
Totalt 18 23

Ledningsgrupp:
Kvinnor 3 4
Män 0 0
Totalt 3 4

Ledamöter styrelsen:
Kvinnor 6 7
Män   3 2
Totalt 9 9

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Generalsekreterare 928 835
Övriga anställda 7094 10035

Totala löner 8022 10870



  51

I lönebeloppet ingår löner till säsongsanställda med 0 tkr (1 445 tkr)

Sociala kostnader 2293 3531
Kostnader för pensionsförsäkringar 593 748

Inga arvoden utgår till styrelsen. 

Ideellt arbete
Under året 2020 har 20 (17) personer arbetet ideellt för organisationen
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

Not 5 Leasing 2020 2019

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 225  tkr (1 087).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 0 17
1 - 5 år 5978 0
Senare än 5 år 0 7130

Avtalet om lokalhyra löper ut 2025-01-31

Not 6 Inventarier 2020 2019

Inköp 176 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 176 0

Årets avskrivningar 32 0
Utgående ackumulerade avskrivningar 32 0

Utgående redovisat värde 144 0

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2020 2019

Förutbetalda hyror 325 206
Övriga poster 72 144
Totalt 396 350

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020 2019

Upplupna personalkostnader 657 707
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 514 671
Totalt 1171 1378

Not 9 Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Styrelsen bedömer att den fortsatta pandemin relaterad till covid-19 skulle kunna få en väsentlig negativ effekt 
på organisationens resultat på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. 
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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Stockholm, maj 2021

 
Pia Gideon    
Ordförande   

   

Frida Dunger Johnsson  

    

  
Marika Hjertén  
 

   

Volkan Yesil  

    

  
Cecilia Widebäck West    

Jennifer Vidmo
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 maj, 2021
    
Marika Eriksson  
Verksamhetsrevisor 

 

  
 
  

Helya Houshmand

Meron Abraham

Hala Mohammed

Pelle Persson

   

Markus Håkansson
Auktoriserad revisor
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