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GS har ordet 

 
Modet att fortsätta kämpa!
2019 kommer för alltid att vara ”året 
innan”. Året innan samhällen stängdes ner och 
människor sattes i karantän. Året innan 
matbristen bredde ut sig ännu mer i världen 
och sjukvården prövades hårdare än någonsin. 
Året innan miljoner människor insjuknade och 
hundratusentals människor dog. Året innan 
många auktoritära regimer i världen utnyttjade 
Covid19-pandemin och skaffade sig ännu mer 
makt och ytterligare begränsade människors 
fri- och rättigheter.  

Men 2019 var också ett år då många års kamp 
vann mark och ledde till en positiv utveckling. 
Barn- och mödradödligheten minskade i 
många länder. #metoo växte sig ännu starkare 
och blev en global rörelse, en urkraft som har 
fått kvinnor världen över att höja sina röster. 
Mäns maktmissbruk kom fram i ljuset, normer 
och lagar förändrades. De positiva 
signalerna finns där, men i spåren av 
Covid19-pandemin ser vi också en kraftigt 
negativ inverkan på flickors och kvinnors 
rättigheter och liv. Kampen för rätten till 
sin egen kropp och ett liv utan våld och 
förtryck måste därför fortsätta varje dag! 

Under 2019 såg vi kraften, framför allt bland 
unga, som mobiliserade och krävde av 
vuxenvärlden att radikalt förändra det system 
som vi människor skapat och som håller på att 
få katastrofala följder för allt liv på jorden. Vi 
såg också nya grupper och sociala rörelser 
formeras och upplevde den enorma kraft som 
skapades när människor går samman och 
tillsammans höjer rösten för rättvisa, solidaritet 
och mänskliga rättigheter för alla.  

 

 

 

Det är också denna kraft som ActionAids 
arbete vilar på och något vi upplever varje dag, 
runtom i världen. Vi ser kraften, vi ser 
förändringen och vi är en del av kampen. 

Som en av världens största 
kvinnorättsorganisationer, är flickors och 
kvinnors rättigheter och ledarskap 
centralt i allt vi gör. Vi vet att förändring 
är möjlig. Det är det som driver oss framåt. 
Vi vågar utmana. Vi är modiga. Vi ger 
aldrig upp. 

Jag hoppas att du vill läsa mer om vårt arbete i 
den här årsberättelsen och få en inblick i den 
förändring som människor världen över 
skapar. Jag är stolt att vara en del i ActionAids 
arbete och vill avsluta med ett stort tack till alla 
er som på olika sätt stödjer vårt arbete för en 
mer rättvis, jämlik och hållbar värld!  

 

  
 
 

 
 

Ingela Holmertz 
Generalsekreterare  

ActionAid Sverige
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Om ActionAid 

 

 
Det här är ActionAid  
ActionAid är en global kvinnorättsorganisation som arbetar för en rättvis, jämlik och 
hållbar värld. Vi vill att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt 
att forma både sina egna liv och samhället. Därför har vi ett feministiskt perspektiv på 
allt vi gör, oavsett om det är att bekämpa fattigdom, minska våld eller arbeta i akuta 
katastrofer. ActionAid grundades 1972 och finns i 46 länder. Vi är en ideell 
organisation och har funnits i Sverige sedan 2006. Läs mer på www.actionaid.se 
  

 

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

Uppdrag:  
 
Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom 
och arbeta för jämställdhet, jämlikhet 
och rättvisa för alla. 
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Om ActionAid 

 
Därför är vi unika: 
 

• Vi arbetar långsiktigt. För att nå varaktiga resultat krävs tålamod. Därför  
stannar vi i varje område så länge behov finns, ofta i minst 10 år. 
 

• Vi har alltid ett feministiskt perspektiv. Flickors och kvinnors rättigheter  
är vårt främsta fokus eftersom vi vet att jämställdhet är en förutsättning för  
hållbar utveckling. 
 

• Vi utmanar orättvisa maktförhållanden. I hemmet, i skolan, på  
arbetsplatsen. Oavsett kontext identifierar och förändrar vi orättvisa maktstrukturer. 

 
• Vi arbetar holistiskt. Hållbar förändring kräver ett brett angreppssätt.  

Därför arbetar vi med många frågor parallellt - allt från att påverka politiska  
beslut till att stötta och stärka kvinnor som utsätts för våld och diskriminering.  
 

• Vi är rättighetsbaserade. Vi lindrar inte bara symptom på ojämlikhet och fattigdom  
– vi angriper dess verkliga orsaker och ser till att människors rättigheter tillgodoses. 
 

• Vi är en global organisation med lokal förankring. Vi finns i 46 länder och  
bedriver arbete på 269 platser tillsammans med lokalsamhällen och partner- 
organisationer. 
 

• Vi mobiliserar. När människor organiserar sig för att påverka orättvisor  
– då sker verklig förändring. Därför stödjer vi människors kraft att gå samman  
och ställa ansvariga makthavare till svars.  
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Om ActionAid 
 

Historia – vi är en del av en progressiv rörelse  
ActionAid grundades i Storbritannien 1972. Då som renodlad fadderverksamhet med fokus på barns 
utbildning och hälsa. Sedan dess har organisationen vuxit och arbetet skiftat från att lindra symptom 
på ojämlikhet och fattigdom till att angripa dess grundorsaker.  

Vårt framåtsträvande arbetssätt har fått internationell uppmärksamhet och vi har blivit föregångare för 
ett transparent bistånd. Vårt lokala perspektiv kombinerat med ett lika starkt fokus på flickors och 
kvinnors rättigheter är prisbelönt. ActionAid är nu en gIobal federation med närvaro i 46 länder och det 
internationella sekretariatet är placerat i Sydafrika.  
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Effektrapportering 
 

Effektrapportering  
ActionAid Sverige är medlem i Giva Sverige som arbetar med kvalitetssäkring av organisationer 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 4. På sidan 8 kan du se vår geografiska spridning och på sidan 12 
kan du läsa om våra fokusområden. Dessa beskrivs närmare på sidorna 13-22 där vi berättar om vårt 
arbete i Sverige och i världen. 
 
Redogör för rapporteringens avgränsningar med beaktande av t.ex. verksamhetsområde, 
geografisk spridning , tidsperiod etc. 
Den här årsberättelsen ger en heltäckande bild av ActionAid Sveriges verksamhet med fokus på år 
2019.  
 
Beskriv problemet ni adresserar och för vilken/vilka målgrupp(er). 
På sidorna 4-6 samt 8-10 kan du läsa om vår vision, uppdrag, vad som gör oss unika, vårt fokus, våra 
målgrupper och hur vi arbetar för att skapa varaktig förändring.  
 
Redogör för vilken typ av resurser ni använder för att  nå tänkta effekter. 
På sidorna 26-27 kan du läsa om hur vårt arbete finansieras.  
 
Redogör för vilka aktiviteter ni genomför för att nå tänkta effekter. 
På sidan 12 kan du läsa om våra fokusområden och hur vi arbetar. Detta beskrivs sedan närmare på 
sidorna 13-22 där vi berättar om våra insatser i Sverige och i världen. Hur vi når ut med vårt arbete 
beskriver vi på sidan 33-36. 
 
Redogör för de effekter på längre sikt som ni vill åstadkomma, samt när i tid de förväntas 
realiseras. 
På sidan 4 kan du läsa vår mission och vårt uppdrag och på sidan 10 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 5 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 40 redovisas för samtliga kostnader under 
rapporteringsperioden. På sidan 28 kan du även läsa om hur pengarna fördelas.  
 
Redogör för prestationer. 
På sidan 12 redogörs för ett antal kvantitativa resultat av vårt arbete runtom i världen. På sidorna 13-
22 berättar vi mer ingående om våra insatser i Sverige och i världen. PÅ sidorna 29-31 kan du läsa 
om hur vi arbetar för att samla in medel. Hur vi når ut med vårt arbete beskriver vi på sidan 33-36. 
 
Ange de definitioner för de mätetal som ni använder för att  mäta prestationer. 
På sidan 26 redogör vi för hur vi följer upp och mäter vårt arbete inom såväl ActionAid Sverige som 
inom ActionAid globalt.  
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Vår verksamhet i världen 
 

Så här arbetar vi 
För att skapa långsiktigt hållbar utveckling krävs ett brett angreppssätt och insatser på flera olika 
nivåer. Vår lokala förankring och långsiktiga perspektiv ger oss kraften och kunskapen att göra just 
det. Ofta stannar vi i ett område i minst tio år, eller så länge behov finns.   
 
Vi vet att långsiktig förändring sker när människor som själva lever i utsatthet kan organisera sig för att 
påverka orättvisa maktstrukturer och när problem, utmaningar och orättvisor hanteras med hjälp av 
konkreta lösningar. Därför arbetar vi alltid tillsammans med lokala gräsrotsorganisationer och med de 
människor som lever i de områden där vi är verksamma 

Här finns vi 
Som global federation finns vi representerade i 46 länder och bedriver arbete på 269* platser 
tillsammans med lokalsamhällen och partnerorganisationer runtom i världen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* siffran är baserad på ActionAid Internationals årsredovisning för 2018.  
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Vår verksamhet i världen 
 
 

 
 
 
Vår förändringsteori  
 
För att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar 
värld fri från fattigdom krävs målmedvetna 
handlingar på individuell och kollektiv nivå. När 
människor som lever i utsatthet och fattigdom 
själva driver, utvecklar och leder 
förändringsarbetet – då sker verklig förändring.  
 
Förändring är inte en linjär process och olika 
sammanhang kräver olika strategier. 
Solidaritet, påverkansarbete och 
gemensamma målsättningar är grundläggande 
förutsättningar för att kunna driva 
förändringsprocesser. Det kan handla om att 
samhällen, organisationer, sociala nätverk och 
medborgargrupper går samman för att stärka 
människors kraft att driva strukturella 
förändringar. 

 
ActionAid fungerar både som en katalysator 
och bidragare till sociala förändringsprocesser. 
Vi arbetar alltid tillsammans med lokala 
gräsrotsorganisationer och skapar 
plattformar som främjar medborgares egen 
kamp och strävan efter att ställa ansvariga 
till svars. Vägledda av vår långsiktiga lokala 
förankring i samhällen kan vi, tillsammans med 
de människor vi arbetar med, stå emot bakslag 
och vara beredda att agera i avgörande 
stunder för att främja hållbar utveckling. 
 
Som en global federation med gemensamt 
sekretariat kan vi bidra med spetskompetens 
och resurser. På så vis blir vi både effektiva 
och kraftfulla i de frågor vi vill påverka globalt 
och i Sverige. 
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ActionAid Sverige 
 

I Sverige har ActionAid funnits sedan 2006, här vill vi:  
• Synliggöra varför flickors och kvinnors rättigheter bör prioriteras i samhällsdebatten och bidra 

till att deras rättigheter finns på den politiska agendan.  
• 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.  

 

 
 
Vår strategi – alltid ett feministiskt perspektiv 
Vi vill göra upp med patriarkala maktstrukturer, oavsett om att det handlar om att bekämpa fattigdom, 
arbeta i humanitära katastrofer eller klimatanpassning. Därför genomsyras allt vårt arbete av ett 
feministiskt perspektiv. Vi vill se en värld där flickor och kvinnor ska slippa våld och övergrepp, ha 
tillgång till utbildning, arbete och inflytande och inte minst makt över sitt eget liv.  
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Resultat 
 

Ett axplock av resultat från 2019 

En av ActionAids utbildningar i Senegal där kvinnor, genom rollspel, stärks i kunskapen om sina rättigheter och politisk styrning. 
 
 
Senegal:  
36 kvinnor från nio samhällen har fått 
utbildning i frågor om landrättigheter och politik. 
Genom utbildningen har kvinnornas förmåga att 
analysera och identifiera potentiella 
samhällsbrister eller orättvisor stärkts.  
27 personer, varav 17 kvinnor, från nio olika 
samhällen har fått utbildning i förebyggande 
arbete och ökad motståndskraft mot miljö- och 
klimatförändringar.  
 
Indien 
163 barnäktenskap har stoppats genom ett 
samarbete mellan ActionAid och UNICEF, vars 
syfte är att stärka ungdomars självständighet. 
Programmet har införts i 28 olika distrikt i landet. 
12 000 familjer och totalt 70 000 människor har 
nåtts av insatser i ett samarbetsprojekt mellan 
ActionAid och organisationen NBSKPK. Arbetet 
sträcker sig 10 år tillbaka i tiden och har bland 
annat lett till att fler kvinnor i Indien tagit ledande 
roller och engagerat sig i hållbara jordbruk. 
 
Vietnam 
707 studenter från fem skolor har deltagit vid 
informationsaktiviteter som ActionAid ordnat för  
att öka kunskapen och beredskapen vid 
katastrofer.  

 
Nepal 
130 människor, däribland regeringstjänstemän, 
lärare, ungdomar och civilsamhället har deltagit i 
att stärka den offentliga utbildningen i Nepal. 
Arbetet har organiserats av ActionAId och 
Ministeriet för social utveckling.  
 
Palestina  
582 ungdomar (342 kvinnor och 240 män) har 
nåtts genom arbetet med att utveckla ungdomars 
ledarskap i Hebron och Bethlehem. I december 
2019 hade arbetet genererat 22 ungdomsledda 
initiativ. 
 
Nigeria 
4124 hushåll ledda av kvinnor har försetts med 
räddningsmaterial efter översvämningar och 
2724 hushåll har fått toaletter, hygienkit och 
kontanter till matinköp.  
 
Guatemala 
ActionAid och andra frivilligorganisationer har 
förhindrat ett lagförslag med syfte att inskränka 
det civila samhällets och dess företrädares 
rättigheter samt möjligheten att bedriva 
verksamhet. 
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Våra fokusområden 
 

Fyra frågor i fokus 
I Sverige har ActionAid valt ut fyra områden där vi lägger tyngdpunkten för vårt arbete. Oavsett vilket 
område det handlar om genomsyras arbetet alltid av kampen för flickors och kvinnors rättigheter. 
Parallellt med det globala arbetet har vi sedan fyra år utökat vår lokala förankring i Sverige. Utifrån 
den erfarenhet och kunskap vi samlat på oss internationellt arbetar vi framförallt för att stoppa 
förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige.  
 

1. Flickors och kvinnors rättigheter  
Att främja flickors och kvinnors rättigheter genomsyrar allt vi gör. Bland annat 

arbetar vi för att stoppa barnäktenskap och minska våld och övergrepp mot 
kvinnor och flickor. En av frågorna vi arbetar främst med är kampen mot 
kvinnlig könsstympning som är en extrem form av våld mot kvinnor och 
flickor. Det här arbetet drivs både i Sverige och internationellt. I Sverige 
arbetar vi tillsammans med flickor och kvinnor som blivit utsatta och de som 

ligger i riskzonen. Vi för dialog, informerar och stärker dem i att stå upp mot 
detta övergrepp. Det är ett långsiktigt arbete för att främja öppenhet och skapa 

attitydförändringar med målet att stoppa kvinnlig könsstympning.   
 
 
2. Katastrofinsatser och beredskap: 
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. 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.  
 
 

3. Hållbar försörjning och klimatanpassning  
Klimatförändringarnas konsekvenser drabbar främst de som redan lever i 

utsatthet, som inte har tillgång till resurser, inflytande och makt. Även här 
främjar ActionAid kvinnors ställning och sätter kvinnligt ledarskap i första 
rummet. Det kan till exempel handla om att utbilda kvinnor i nya hållbara 
odlingsmetoder som skapar tryggare försörjning. Vi arbetar även aktivt med 

att mobilisera människor i kampen för klimaträttvisa. Ett exempel på det är 
att vi står upp mot olika storföretags miljöförstöring och driver igenom 

lagförändringar som ser till lokalbefolkningens behov. 
  

4. Kampen för demokratiska rättigheter 
De senaste åren har yttrandefriheten och rätten att organisera sig 
begränsats i över 100 länder. ActionAid märker av detta starkt – både då 
vi som organisation och våra partnerorganisationer utsätts i många 
länder där vi är verksamma, men även då kvinnorättskämpar, HBTQ-
företrädare och människor som försöker stå upp mot förtryck och 
orättvisor drabbas.  
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Våra fokusområden – flickors och kvinnors rättigheter 

1. Flickors och kvinnors rättigheter 
En av tre kvinnor i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.1 
Varje år gifts 12 miljoner flickor bort innan de hunnit fylla 18 år och varje minut 
könsstympas mer än sju flickor.2 Kvinnor och flickor hotas, diskrimineras, 
våldtas och dödas systematiskt bara på grund av sitt kön. Därför kämpar 
ActionAid världen över för flickors och kvinnors rätt till sin egen kropp och 
självständighet.  

Framsteg i kampen mot 
kvinnlig könsstympning 
– både i Sverige och globalt 
 
Kvinnlig könsstympning är en livsfarlig tradition 
som sätter flickors och kvinnors liv och hälsa i 
fara. Tusentals flickor och kvinnor som bor i 
Sverige har utsatts eller riskerar att utsättas för 
det här skadliga övergreppet.  
 
– Trots att 200 miljoner flickor och kvinnor 
världen över har blivit könsstympade ges frågan 
inte den höga prioritet som den borde. Snarare 
behandlas kvinnlig könsstympning som en 
isolerad kvinnofråga som bör hanteras av 
kvinnor. Inget kunde vara mer fel. Könsstympning 
är en samhällsfråga som berör oss alla och som 
därför måste hanteras gemensamt, säger Hana 
Al-Khamri, ansvarig för ActionAid Sveriges 
nationella arbete mot kvinnlig könsstympning. 

ActionAid har i decennier arbetat för att stoppa 
könsstympning i ett antal länder i Afrika och tack 
vare den erfarenhet vi har därifrån ser vi att vi 
kan bidra med mycket kunskap när det kommer 
till att bekämpa övergreppet även i Sverige. 
Under 2019 bedrev ActionAid Sverige tre 
deltagandeprojekt mot kvinnlig könsstympning, 
arbetet finansierades med medel från 
Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och 
Länsstyrelsen. En viktig del i arbetet i Sverige är 
de samtalsgrupper som vi startade upp 2019 och 
som baseras på vår metod, Reflection Action. I 
oktober 2019 besöktes vi av kollegor från  

 

                                                
1 UN Women - https://www.unwomen.se/un-womens-arbete/un-women/vald-mot-kvinnor-och-flickor/ 
2 Unicef - https://unicef.se/fakta/barnaktenskap, https://unicef.se/fakta/kvinnlig-konsstympning 

Senegal, Liberia och Danmark som har lång 
erfarenhet av att jobba med Reflection Action-
metoden. Mötet och övningarna med dem lade 
grunden för det arbete som senare under hösten 
drog igång i full skala.  
 
Reflection Action-metoden bygger på att 
deltagarna, genom övningar och samtal, 
uppmuntras att reflektera och dela med sig av 
erfarenheter och känslor. Redan nu kan vi se 
tydliga tecken på ökad öppenhet och ett stort 
engagemang från flickor och kvinnor som blivit 
utsatta för könsstympning eller lever i riskzonen 
för att bli det. 
– Att låta deltagarna själva leda samtalet är en av 
de viktigaste pusselbitarna i vårt arbetssätt och 
metoden Reflection Action. Många är vana att 
lida i tysthet och därför är möjligheten till öppna 
samtal ett oerhört viktigt steg på vägen, fortsätter 
Hana Al-Khamri. 
 
I de länder i Afrika där ActionAid arbetar mot 
könsstympning ser vi hela tiden hur män och 
kvinnor, som själva vuxit upp med den här 
skadliga traditionen, ändrar sina synsätt. Ett 
exempel är de många kvinnor som tidigare 
försörjt sig på att arbeta som omskärerskor, som 
nu på eget initiativ upphört med det. På nationell 
nivå i Sverige arbetar ActionAid för att 
beslutsfattare ska prioritera frågan. Vi har till 
exempel drivit på för att Sverige ska få en 
nationell handlingsplan mot könsstympning. När 
planen togs fram, bidrog vi med den erfarenhet 
och kunskap vi har fått av att arbeta med frågan 
globalt och lokalt. Även om framsteg görs är 
arbetet långt ifrån över och ActionAid kommer 
fortsätta driva kampen mot kvinnlig 
könsstympning med full kraft.
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Våra fokusområden – flickors och kvinnors rättigheter 
 

Uganda 
Kvinnokamp över generationer  

18-åriga Rhinet bevittnade hur hennes 
mamma utsattes för våld och övergrepp i 
hemmet under flera års tid. Trots 
misshandeln hade hennes mamma, Asiah, 
styrkan att uppmuntra sina barn till att 
arbeta hårt och bli självständiga.  
 
Både Rhinet och Asiah fick stöd från ActionAid 
i Uganda, som har upprättat trygga platser för 
våldsutsatta kvinnor över hela landet. Där får 
kvinnor och flickor mat, rådgivning, tillgång till 
sjukvård och juridiskt stöd i en säker miljö. 
Rhinet har inspirerats av sin mamma och är 
idag själv en passionerad kvinnorättsaktivist.  
 
 
 

Hon har sett mycket våld och övergrepp mot 
flickor och kvinnor i sitt hemland.  
 
Män har överlag högre status i Uganda vilket 
gör att de anser sig ha rätt att ta till våld mot 
sina fruar. Rhinet brinner för att uppmuntra 
tjejer att satsa på utbildning, vara medvetna 
om sina rättigheter och veta hur de ska kunna 
rapportera våld om de utsätts för det. 
 
– När kvinnor inte längre är beroende av sina 
män och behöver be dem om saker – då 
minskar våldet, berättar Rhinet. 
 
 
 
 

   
  
                       Källor: Unicef, PCI Global 2014, Un Women 
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Våra fokusområden – flickors och kvinnors rättigheter 
 
Indien 
Rani misshandlades i sex år 
– idag stöttar hon andra kvinnor som blivit utsatta 
 

Ranis man utsatte henne för grovt våld 
under sex års tid. När hon var gravid med 
deras andra barn, attackerade han henne 
och lämnade henne med så pass allvarliga 
skador att hon bland annat förlorade 
hörseln på ena örat. Hon kom då i kontakt 
med Gauravi Center, en organisation i 
Bhopal, Indien, som stöttas av ActionAid. 
Här fick hon medicinsk behandling och 
juridisk hjälp.  
 
Idag arbetar Rani själv på Gauravi Center. 
Hon tar emot upp till 100 samtal per dag från 
kvinnor som utsätts för våld och ger dem 
vägledning och stöd. 
– Fler center över hela landet skulle hjälpa 
kvinnor att bli av med sin rädsla och ge dem 
kraft att kunna höja sina röster mot våldet, 
säger Rani.  
 

Många kvinnor som utsätts för våld känner inte ens till vilka lagliga rättigheter de har och hamnar ofta i 
juridisk knipa vid till exempel en separation. I en del kulturer fråntas kvinnorna till och med vårdnaden 
om sina barn när männen lämnar dem. Därför är en viktig del i ActionAids arbete att säkerställa så att 
flickor och kvinnor får tillgång till den juridiska rådgivning de har rätt till och därmed behandlas på ett 
värdigt och rättvist sätt.  
 
 
Etiopien 

Asegedech stoppade sitt eget 
barnäktenskap 
 
Asegedech, 17 år, är medlem i en av ActionAids Womens Watch-grupper i 
Etiopien. Genom ett peer-to-peer-upplägg ser gruppen till att kvinnor som 
är i behov av ekonomiskt stöd får bidrag. De arbetar även för att säkra 
flickors rätt till utbildning och erbjuder samtalsstöd till dem som utsatts för 
våld och skadliga traditioner.  
 
Asegedech engagemang i kvinnors rättigheter går många år tillbaka i tiden. 
När hon var 13 år försökte hennes far gifta bort henne till en man hon inte 
kände. Hon visste att barnäktenskap strider mot lagen och protesterade 
mot sin fars beslut. Hennes ord fick honom till slut att ångra sig. Idag går 
Asegedech själv i skolan och drömmer om att bli advokat.  
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Våra fokusområden – katastrofinsatser och beredskap 

 
2. Katastrofinsatser och beredskap 
Katastrofer kommer sällan som en överraskning, därför arbetar ActionAid med 
att stärka samhällens motståndskraft och beredskap. I allt arbete vi gör ser vi 
samtidigt en möjlighet att bryta könsnormer och stärka kvinnors status. Eftersom 
vi ofta redan finns på plats kan vi agera snabbt och samtidigt integrera vårt 
jämställdhetsperspektiv även i det humanitära arbetet. 

 
 
 
Zimbabwe  
Kvinnors ledarskap räddar liv och 
skyddar rättigheter 

 
Hilda Hlabiso är en av tio kvinnor som utbildats i att förebygga och hantera katastrofer i byn Risutu i 
Zimbabwe. När cyklonen Idai slog till i mars 2019 stod hon redo. Nu arbetar hon med att stötta andra 
kvinnor att hitta försörjning efter katastrofen. 
 
Hildas familj drabbades hårt av cyklonen 
Idai då familjens hem och bananodlingar 
förstördes. Hilda försörjer nu familjen 
genom att föda upp höns.  
 
En viktig del av ActionAids responsarbete är 
att utbilda kvinnliga ledare på lokal nivå för att 
samhällena ska få en snabbare och bättre 
återhämtning. 

– Jag utbildar andra kvinnor i att hitta 
försörjningsmöjligheter, att inte vänta på 
allmosor och matpaket. Vi kan plantera grödor 
på den mark som inte förstördes av cyklonen. 
Nu när vägarna är framkomliga igen kan vi ta 
oss till in till byn för att sälja produkter som 
efterfrågas i grannlandet Moçambique. När vi 
kvinnor blir självförsörjande ska ingen längre 
behöva utsättas för våld eller tvingas sälja sex 
för att få mat, säger Hilda.  
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Våra fokusområden – katastrofinsatser och beredskap 
 

Katastrofer ökar utsattheten  
- men kan också främja jämställdheten  
 
Allt fler människor i världen drabbas av naturkatastrofer och konflikter. Katastrofer ökar den 
sårbarhet och ojämlikhet som redan finns i samhällen och kan fortsätta skapa utsatthet i åratal 
efter att det akuta läget är över. Flickor och kvinnor drabbas oproportionerligt hårt på grund av 
de orättvisa strukturer som redan råder.  
 
Att kunna läsa, ha tillgång till samhällsviktig information, rent vatten och hälsovård kan vara avgörande 
för hur väl du klarar dig vid en katastrof. Eftersom kvinnor och flickor i många delar av världen saknar 
tillgång sina grundläggande rättigheter ökar deras utsatthet vid katastrofer. Följden blir att de utsätts 
för mer våld och många gånger tvingas sälja sex för sin överlevnad.  
 
Genom att främja kvinnors ledarskap utmanar ActionAid den traditionella synen på kvinnor som 
passiva mottagare av hjälp. Vi utbildar kvinnor i katastrofberedskap och uppmuntrar dem att ta 
ledande roller i arbetet inför, under och efter en katastrof.  
 
När kvinnor tar ledande roller i att förebygga och hantera katastrofer så ökar både samhällens 
motståndskraft och jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför är det så viktigt att flickors och 
kvinnors rättigheter och delaktighet prioriteras vid humanitära insatser. 

 

 
 
Hilda Hlabiso utbildar kvinnor i byn Risutu  i Zimbabwe i hur de kan hitta alternativa och hållbara 
försörjningsmöjligheter efter cyklonen Idai slog till och förstörde stora delar av den mark som invånarna odlat 
grödor och försörjt sig på. 
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Våra fokusområden – katastrofinsatser och beredskap 
 

Katastrofinsatser 2019 
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Våra fokusområden - hållbar försörjning och klimatanpassning 
 
3. Hållbar försörjning och klimatanpassning 
Medan klimatförändringarna i Sverige ofta beskrivs som ett framtida hot är 
dess konsekvenser i många länder en verklighet som alltmer kommit att 
handla om överlevnad. Även här drabbas flickor och kvinnor hårdast. Därför 
arbetar ActionAid för att främja kvinnors ställning och sätter alltid kvinnors 
ledarskap i första rummet. Det kan till exempel handla om att utbilda kvinnor i 
nya hållbara odlingsmetoder som skapar tryggare försörjning trots nya 
väderförhållanden.  
 
 
 
Senegal 
Drunknande öar kräver snabb omställning 

Saloum-öarna i Senegals deltaområde 
ligger delvis under havsnivå. För invånarna 
här har klimatförändringarna medfört 
försämringar i levnadsförhållanden. 
Stigande havsnivåer gör att salthalten i 
jorden är så pass hög att jordbruket blivit 
svårt att försörja sig på. Tillgången till mat 
och dricksvatten har minskat och risken för 
översvämning är stor. Migrationen till 
fastlandet är stor och främst männen har 
givit sig av i hopp om att finna andra 
försörjningsmöjligheter. 
 
ActionAid arbetar bland annat genom 
flickforum och kvinnogrupper. Arbetet är 
inriktat på att öka samhällenas motståndskraft 
mot klimatförändringarna. Det handlar om att 
introducera odlingsmetoder som både är 
miljömässigt hållbara och som fungerar trots 

den höga salthalten i jorden. Vi har även 
bidragit till att det finns behållare som samlar 
regnvatten till jordbruket och att det finns ett 
vattenavsaltningsverk som ger dricksvatten. 
De bostäder som ligger i högriskområden för 
översvämningar evakueras och flyttas till 
säkrare platser på öarna. 
 
– Eftersom jorden är salt hjälpte ActionAid oss 
att starta en bordsodling. Vi var 15 kvinnor 
som utbildades och vi har i vår tur utbildat 
ytterligare 15 kvinnor. Tidigare fick vi åka till 
fastlandet för att köpa utsäde, men nu är vi 
självförsörjande och kan sälja våra 
jordbruksprodukter i byn. Äntligen ser 
framtiden ljusare ut, säger Amie Diouf som 
harlevt på ön Baout hela sitt liv och har gått 
ActionAids utbildning i agroekologiskt jordbruk. 
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Våra fokusområden - hållbar försörjning och klimatanpassning 
 
Teresa Anderson om klimaträttvisa och klimatanpassning

Klimatförändringen är en fråga om kvinnors 
rättigheter, menar Teresa Anderson, 
ActionAids internationella klimat- och 
policykoordinator som svarar på fyra frågor 
om klimatet och belyser hur vi som 
enskilda individer är viktiga aktörer i 
kampen. 
  
Varför agerar ActionAid för 
klimatet nu? 
Klimatet är inte bara ett framtida problem. 
Media tenderar att strunta i det faktum att 
klimatpåverkan har en direkt  
inverkan på många människors liv redan idag. 
Mycket av de arbete vi gör i Afrika, Asien och 
Latinamerika idag försvåras av 
klimatförändringen. Det kan till exempel handla 
om att hejda humanitära katastrofer, stärka 
agroekologiskt jordbruk, säkra mattillgången, 
utbildning, och kampen mot fattigdom och 
orättvisor. Klimatförändringen är en fråga om 
mänskliga rättigheter, och om kvinnors 
rättigheter. 
 
På vilket sätt är klimatförändringen 
en fråga om kvinnors rättigheter? 
Idag odlas den största mängden mat som äts i 
Afrika, söder om Saharaöknen, av kvinnor. 
Kvinnliga jordbrukare möter dock stora 
motgångar i jordbruket och måste samtidigt ta 
hand om sina familjer. Varenda europeisk 
mamma vet hur tufft det kan vara att 
kombinera jobb med vardagslivet hemma. Kan 
du då föreställa dig hur svårt det är att 
uppfostra barn, sköta familj, hämta vatten och 
ved och samtidigt arbeta inom jordbruk? Det 
som gör situationen ännu svårare för kvinnor 
är att de i många länder inte har rätt att äga 
mark eller rätt att få ansöka om lån för att 
investera i mark. Bristen på nederbörd gör att 
brunnar torkar ut och det finns inte tillräckligt  
 
med nederbörd för att vattna grödorna.  
Klimatförändringarna lämnar kvinnliga 
jordbrukare hungriga, utmattade och rädda för 

att inte kunna föda sina barn. Alla lösningar 
som diskuteras på klimatet måste 
uppmärksamma och möta kvinnors behov, och 
de särskilda omständigheter som kvinnor 
tvingas leva under på grund av att de är 
kvinnor. 
 
Vad är ActionAids bidrag i 
klimatdebatten? 
ActionAid arbetar inte bara med 
anpassningsåtgärder utan kämpar också för 
klimaträttvisa, mot de orättvisor som 
klimatförändringen leder till. Vi ser städer och 
öar i Moçambique och Bahamas ruineras av 
cykloner och orkaner. Människor förlorar allt, 
samtidigt har deras regeringar inte resurser 
nog för att hantera katastrofsituationerna. Vi 
arbetar med att lobba inom internationella 
politikområden och i världens rika länder, för 
att se till att klimatåtgärderna adresserar de 
orättvisor som klimatförändringen leder till. Vi 
arbetar också för att stärka kvinnors och 
ungdomars möjlighet att kräva effektiva 
klimatpolitiska åtgärder på både lokal och 
nationell nivå. 
 
Vad kan jag som enskild person 
göra för klimatet? 
Individer har makt. Människor över världen har 
börjat inse att de har mer makt än någonsin 
tidigare att påverka politiken och kräva 
systemförändring. Kraften hos individen 
handlar inte bara om de val vi gör när vi 
konsumerar. Det är viktigt att komma ihåg att 
vår makt också ligger i att vara medborgare 
och i att pusha vår regering att göra mer där vi 
vill se förändring. Att bli medlem och stödja 
rörelser och organisationer vi tror på, 
demonstrera, möta, organisera, skriva och 
träffa våra politiker för att låta dem veta vilka 
förväntningar som finns på dem - där ligger vår 
makt. Sverige har en inspirerande historia av 
folkrörelser där befolkningen har varit med och 
format sociala förändringar. Nu är det dags för 
folket att återta den makten.
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Våra fokusområden - hållbar försörjning och klimatanpassning  
 
Vietnam 
ActionAid lär elever om klimatförändringarnas effekter 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kha My Lam (tredje från vänster) är 10 år gammal. Sin unga ålder till trots känner hon många som 
förlorat sina hem till följd av klimatförändringarna. 
 
Tra Vinh City i Vietnam, är ett område som drabbats hårt av klimatförändringarna. Ändå saknar 
90 procent av eleverna här kunskap om klimatförändringarnas verkliga innebörd och vilken typ 
av beredskap som krävs. Under 2019 arrangerade ActionAid därför informationsaktiviteter där 
eleverna, genom kreativa övningar, fick träna på klimatanpassning och beredskap. 

 
En av orsakerna till den låga kunskapsnivån är 
att många barn växer upp med sina far- och 
morföräldrar då föräldrarna arbetar långt 
hemifrån. Dessutom har skolorna begränsade 
resurser och möjligheter att utbilda barnen i 
frågor om klimatförändringarnas effekter.  
 
För att öka kunskapen och beredskapen kring 
frågan har ActionAid organiserat 
informationsaktiviteter för 707 elever från fem 
skolor i regionen. Genom kreativa övningar har 
eleverna fått träna på förebyggande insatser 
och hur man 
 
 
  

 
svarar upp mot till exempel översvämningar, 
torka eller jordbävning.  
 
En av eleverna är Kha My Lam. Hon är 10 år 
gammal och känner många som förlorat sina 
hem till följd av klimatförändringarna.  
 
– Klimatförändringarna påverkar oss alla, inte 
bara de vuxna utan även oss barn. Jag har lärt 
mig mycket om vad det är och hur vi ska 
anpassa oss till dem. Jag hoppas att vi får fler 
chanser att gå sådana här utbildningar i 
framtiden, säger hon.  
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Våra fokusområden - kampen för demokratiska rättigheter 
 
4. Kampen för demokratiska rättigheter 
På många platser i världen har det blivit farligare att öppet engagera sig i mänskliga 
rättigheter, miljöfrågor eller att höja sin röst för att värna demokratin. Inte minst 
kvinnorättsaktivister världen över löper stor risk att utsättas för våld och hot mot 
familj och barn, våldtäkt och smutskastning. ActionAid står upp för demokratiska 
rättigheter. Tillsammans med människor som lever i utsatthet arbetar vi för deras 
aktiva deltagande i beslut som handlar om deras eget liv och framtid.  
 
Zambia  
Ny rapport om krympande demokratiskt utrymme  
  
Bilden av Zambia som ett av den afrikanska kontinentens mest stabila 
demokratier håller på att försvagas. Observatörer och lokala aktivister 
rapporterar om angrepp mot yttrandefriheten och föreningsfriheten. De beskriver 
en allt svårare tillvaro för civilsamhällets organisationer där 
människorättsförsvarare hotas och smutskastas och där fake news bidrar till att 
sprida passivitet bland väljare. För att vända utvecklingen och försvara de 
demokratiska rättigheterna initierade ActionAid Zambia en forskningsstudie på 
området. Studien baseras på diskussioner med fokusgrupper bestående av 75 
frivilligorganisationer, mediehus, ungdoms- och kvinnogrupper. 
 
 
Guatemala 
Nytt lagförslag inskränker civila samhällets rättigheter  
I Guatemala, där ActionAid arbetar sedan 1997 för att värna mänskliga och demokratiska 
rättigheter, hotas det civila samhället och dess företrädare av lagförändringar som riskerar 
inskränka deras möjligheter att bedriva verksamhet. Tack vare ett gediget samarbete 
organisationer emellan har lagförslaget, i alla fall temporärt, stoppats.  
 
Lagändringen som kongressen i Guatemala vill 
införa innehåller flera begränsningar för frivilliga 
organisationer (NGOs). Den mest kontroversiella 
delen, artikel nummer 13, säger att frivilliga 
organisationer inte ska kunna använda 
donationer eller extern finansiering för att 
"genomföra aktiviteter som förändrar den 
allmänna ordningen" på nationellt territorium. Om 
detta görs kan deras verksamhet omedelbart 
avbrytas och ansvariga chefer ställas inför rätta.  
 
Lagförslaget har stöttats av privata enheter, 
särskilt företrädare för utvinningsindustrier och 
jordbruksföretag, som känner oro inför de 
anklagelser som frivilligorganisationer och 
ursprungsbefolkningar har riktat mot dem 
gällande miljöskador och kränkningar av de 
mänskliga rättigheterna. 

Alla frivilligorganisationer i Guatemala är 
registrerade av inrikesministeriet och granskas av 
skatteverket. När lagförslaget först röstades 
igenom gick civila organisationer, stiftelser, 
föreningar, internationella organ med flera 
samman och framförde att lagändringen tar 
Guatemala i fel riktning och tillintetgör de små 
framsteg som landet gjort inom mänskliga 
rättigheter. Den konstitutionella domstolen 
upphävde glädjande nog lagen och beviljade 
provisoriskt skydd till civila organisationer och 
medborgare.  
 
Guatemalas president har emellertid insisterat på 
att ta fram ett nytt förslag inför kongressen. 
ActionAid kommer självklart att fortsätta kämpa 
för att motarbeta lagförslaget tillsammans med 
andra företrädare för det civila samhället.
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Miljö och hållbarhet 

Ny miljöpolicy  

 
Miljö- och klimatfrågor är en stor del av vårt internationella arbete och under 2019 tog 
ActionAid Sverige fram en policy för vår miljö- och klimatpåverkan. Policyn inkluderar bland 
annat riktlinjer för resande. Syftet med miljöpolicyn är att på ett effektivt sätt kunna summera 
våra totala utsläpp per år med avsikt att minska dessa samt bidra till federationens 
övergripande arbete och miljömål. 

En arbetsgrupp har etablerats och nya rutiner 
för rapportering av flygresor kommer att finnas 
från och med 2020. ActionAid Sverige har 
även suttit med i ActionAids globala 
arbetsgrupp, ”Green champions” med uppdrag 
att ge input till en global miljöpolicy. Ett arbete 
med studenter från LSE har påbörjats för att 
kartlägga befintlig verksamhet och ge inspel till 
vad en miljöpolicy bör innehålla. 
  
– Vi ser det som en skyldighet gentemot de 
människor vars rättigheter och överlevnad vi 
arbetar med att försvara, och som sätts på 
spel på grund av miljöförstöring och  
klimatförändringar. Målet med en miljöpolicy är  

att leva som vi lär och inspirera andra genom 
att bli mer medvetna om och minska vårt egna 
ekologiska avtryck, säger Ingela Holmertz, 
generalsekreterare ActionAid Sverige.   
 
Att arbeta inom en stor internationell 
organisation kräver en del flygresor men vi 
lobbar ständigt för att federationen ska dra ner 
på fysiska möten som kräver flygresor, för att 
istället arbeta mer med webbaserade möten, 
workshops och internutbildningar. Under 2019 
avstod vi aktivt från att delta i ett flertal 
internationella möten på grund av att de 
medförde flygresor. Till våra inköp prioriterar vi 
alltid miljömärkta eller ekologiska produkter. 

 

Vårt bidrag till Agenda 2030: 
FNs globala mål för hållbar utveckling är en agenda för att stärka resiliens på ett biologiskt, 
samhälleligt och ekonomiskt plan. ActionAid bidrar till flera av de globala målen. Mål 1 – Ingen 
fattigdom överensstämmer med vår vision och är själva kärnan i vårt arbete. Med fattigdom menar vi 
inte vara bara ekonomisk fattigdom, utan också frihet, makt, inflytande, utbildning, hälsa och fysisk 
säkerhet.  Även mål 5 – Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt genomsyrar hela vår 
verksamhet. Flera av FNs globala mål går in i varandra och ActionAids verksamhet relaterar till de 
flesta. Men förutom målen ovan vill vi särskilt lyfta fram mål 2 – Ingen hunger, mål 4 – God utbildning 
för alla, mål 10 – Minskad ojämlikhet, mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna, mål 15 – Ekosystem 
och biologisk mångfald, mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen och mål 17 – Genomförande 
och globalt partnerskap. 
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Miljö och hållbarhet 

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna 
 
Respekt för mänskliga rättigheter är 
utgångspunkten och kärnan i allt vårt arbete. 
Vi ser de personer och lokalsamhällen vi 
arbetar med som rättighetsbärare och inte som 
mottagare av tjänster som vi levererar, därför 
utgår allt vårt internationella arbete från ett så 
kallat rättighetsperspektiv.  
 
I vår verksamhet i Sverige strävar vi efter 
jämlikhet och mångfald och vårt arbete präglas 
av ett feministiskt förhållningsätt. 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 förankra den feministiska  
 

 
prägeln i federationen. De feministiska 
ledarskapsprinciperna förankrades ännu 
tydligare inom ActionAid Sverige under 2019 
och kommer att fortsätta vara en naturlig del 
av vårt framtida arbete.  
 
ActionAid Sverige ingår också i en 
internationell referensgrupp som kommit till för 
att motverka alla former av sexuella 
trakasserier, övergrepp och våld både inom 
federationen och i de organisationer vi stödjer 
och samverkar med. Vår generalsekreterare 
ingår i federationens ledningsgrupp, vilket ger 
stora möjligheter att påverka federationens 
kultur och maktstruktur. 
  

 

Medvetna företagssamarbeten  
Det är viktigt för oss att göra medvetna val vid företagssamarbeten. Det betyder att alla företag vi 
samarbetar med värnar om miljö, människor och goda affärer. På ActionAid gör vi alltid en 
genomlysning av våra samarbetspartners verksamhet innan ett samarbete påbörjas. Allt i enlighet 
med vår policy för företagssamarbeten. https://actionaid.se/for-foretag/riktlinjer-samarbete/  
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Arbetsmiljön är A och O 
Under 2019 antog vi en ny arbetsmiljöpolicy. I linje med ett av våra verksamhetsmål strävar vi efter att 
vara en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna och trygga. Under året har vi ytterligare 
utvecklat samarbetet mellan arbetsmiljögruppen, fackstyrelsen och ledningen. Vi arbetar för en bra 
balans mellan måluppfyllelse, personligt engagemang och en god arbetsmiljö med fokus på 
personalens hälsa. 

 

 
Motverka korruption
ActionAid har som federation gjort ett gediget 
arbete för att minska risken för korruption, 
både inom organisationen och gentemot 
samarbetsorganisationer. Federationens 
medlemmar har gemensamma styrdokument, 
system för att föra fram klagomål och en 
visselblåsarfunktion.  
 
Under 2019 utvecklade ActionAid Sverige en 
policy för anti-korruption och 
korruptionsprevention. Vi har även upprättat en 
visselblåsarkanal på nationell nivå, utbildat 

personal i frågan och skapat en intern grupp 
som kan ta emot klagomål.  
 
– Syftet med policyn är framför allt att fastställa 
vår noll-tolerans och ansvaret hos alla som 
arbetar för eller med ActionAid Sverige, men 
också att vi lever upp till våra åtaganden 
gentemot federationen och våra institutionella 
givare, säger Ingela Holmertz, 
generalsekreterare på ActionAid Sverige.  
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Våra resurser 

 
Vilka resurser har vi för att lyckas med att uppnå vårt mål?  
ActionAid Sverige är en del av en global federation med kontor i 46 länder. Vårt globala arbete 
samordnas av vårt globala sekretariat som ligger i Johannesburg i Sydafrika. Som en del av 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.  
 
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 system regelbundet. Alla federationens 
medlemmar tillämpar samma riktlinjer och metoder för att samla in och analysera information, även 
om enskilda länder har möjlighet att anpassa arbetsmetoderna.  
 
All verksamhet som ActionAid Sverige finansierar genomförs via de lokala ActionAid-kontoren som 
oftast samarbetar med andra gräsrotsorganisationer. Det betyder att all vår verksamhet, utvärderas 
både i det aktuella landet och utifrån ActionAid Sveriges interna uppföljningsmetoder, vilket gör den 
kostnadseffektiv. Resultaten sammanställs på̊ global nivå för att ge en övergripande bild av hur väl vi 
uppnår våra mål liksom hur väl vår förändringsteori fungerar.  
 
ActionAid ansluter sig till de internationella ramverken för bistånds- och utvecklingseffektivitet. Vi 
arbetar även med kvalitetssäkring genom det humanitära ramverket för ansvarstagande (Core 
Humanitarian Standards). Beroende på finansiär följer vi även finansiärens utvärderingssystem.  
 
För tillfället finansieras flera av våra projekt av ForumSyd - där följer vi SIDAs metoder för uppföljning. 
För varje ny insats gör vi en riskbedömning för att kunna eliminera risker och säkerställa bästa möjliga 
agerande ifall de trots allt inträffar.  
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Våra resurser 

 

Våra givare 2019 
Totalt tog 18 402 personer ställning och skänkte en gåva till ActionAid Sveriges arbete under 2019. 
Det är en ökning med 4 procent från föregående år. I slutet av året hade vi 7234 (7514) faddrar och 
6303 (6457) månadsgivare. 
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Insamling 
 
 

  
 

Strong Women Challenge  
– träningsutmaningen som hyllar kvinnors kraft att förändra 

Kvinnors rättigheter är långt ifrån en 
självklarhet. Var tredje kvinna i världen har 
utsatts för våld och var tionde flicka för sexuellt 
våld. I 18 länder har män bestämmanderätt 
över sin fru. Men världen över finns det kvinnor 
och flickor som utmanar maktstrukturer och 
driver kampen för förändring.  
 
För att hylla deras styrka uppmanade vi våra 
givare och följare att anta utmaningen Strong 
Women Challenge i oktober 2019. Som 
deltagare i Strong Women Challenge fick man 
utmana sin egen styrka genom ett tio dagars 
träningsprogram, samtidigt som man samlade 
in viktiga medel till ActionAids arbete för att 
stärka kvinnors rättigheter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Armanius  
 

Kampanjens ambassadör och ansikte utåt var 
Crossfit-atleten Sara Armanius som brinner för 
både träning och kvinnors rättigheter. 
Tillsammans med henne tog vi fram ett 
träningsprogram som utmanade deltagarnas 
fysiska och mentala styrka. Under tio dagar 
oktober kunde kvinnor och män, både i och 
utanför Sverige, anta utmaningen. 
Många deltagare delade inlägg om Strong 
Women Challenge och ActionAid i sina sociala 
medier för att uppmana sina vänner att bidra 
till kampanjen.  
 
– Det var fantastiskt att se allt engagemang 
som människor visade. Folk delade, peppade, 
kämpade och visade kärlek, säger Linnea 
Sonka, projektledare, Strong Women 
Challenge. Sammanlagt startade nästan 100 
personer egna insamlingar under Strong 
Women Challenge. Bland deltagarna fanns 
människor i alla åldrar och allt från 
privatpersoner till familjer, grupper och företag.  
 
Tillsammans samlade de in över 100 000 
kronor till vårt arbete för kvinnors rättigheter. 
Utöver intäkter, bidrog kampanjen även till fler 
följare och ett större engagemang på ActionAid 
Sveriges sociala medier.
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Bästa julklappen till medarbetarna! 
Många företag valde julen 2019 att ge en gåva till stöd för vårt arbete för flickors och 
kvinnors rättigheter. Bland de som stod för de lite större bidragen var Zound Industries, 
Unikum, Barnmorske-gruppen Öresund AB och Nexico AB. Stort tack för era bidrag.  
 
 
 

Årets julkampanj - kvinnokamp  
I 2019 års julkampanj valde vi att ännu tydligare lyfta temat 
kvinnokamp och våra insatser världen över för att synliggöra de 
fantastiska kvinnorättskämpar som gör ActionAid unikt.  
 
I vår gåvoshop gavs möjligheten att bidra med gåvor i form av 
”Ledarskapsutbildning för kvinnor” och ”Ett stoppat 
barnäktenskap”. Vi presenterade även årets julklapp; Ett kort 
helt utan funktion för dig! Ett snyggt kort som vi laddar med 
kvinnokamp, men som inte har någon funktion för innehavaren 
själv- det ger inga rabatter, ingen förtur men det har ett stort 
värde för många andra då det är laddat med kvinnokamp och 
bidrar till ActionAids globala arbete för flickors och kvinnors 
rättigheter. Kortet kostar 300 kronor och motsvarar sex 
månaders månadsgivande à 50 kronor.

 
En investering för framtiden  
Goda affärer och hållbar utveckling går hand i hand. Tillsammans med ActionAid kan ert företag visa 
att ni tar ställning för flickors och kvinnors rättigheter och samtidigt stärka ert hållbarhetsarbete. Våra 
samarbeten ser ut på olika sätt men alla företag vi samarbetar med delar våra värderingar. Några av 
de företag som stöttade ActionAid under 2019 var BillerudKorsnäs, Åhléns och Toshiba Tec Nordic 
AB. Stort tack för ert värdefulla stöd. 
 
Exempel på vad pengarna kan räcka till: 
 

• 10 000 kronor räcker till katastrofpaket för 10 familjer.  
Ett paket innehåller bland annat tre månaders förbrukning av vatten, ris, socker och mjöl för 
en månad, samt smittförebyggande kit för att stoppa kolera och andra sjukdomar. 

• 5 000 kronor räcker till skolböcker för en hel klass.  
Under ett år kan en skolklass fördjupa sina kunskaper och öka chanserna till att förverkliga 
sina drömmar. När en flickas rätt till utbildning förverkligas skapar det möjligheter och ger 
framtidshopp. 

• 275 kronor räcker till en ledarskapsutbildning för en kvinna.  
Att stärka kvinnors ledarskapsförmågor och delaktighet i beslutsfattande är en förutsättning för 
ett jämställt samhälle. 
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8 mars på Odenplan 
På Internationella Kvinnodagen, den 8 
mars, manifesterade ActionAid mot våld 
mot kvinnor på Odenplan i Stockholm. Vi 
fanns på plats under hela dagen med vår 
konstinstallation som består av 12 dockor 
målade med berättelser och starka 
budskap ur kvinnors liv. Vi hade flera 
talare på plats som bland annat lyfte 
kvinnlig könsstympning och hur vi 
kämpar för att stoppa könsstympning i 
Sverige och globalt. Även dansare och en 
sångerska medverkade för att genom 
konst lyfta dessa viktiga frågor. 
Hundratals personer trotsade regn och 
kyla för att manifestera mot det våld som 
drabbar flickor och kvinnor världen över. 

 
 
 
 
Ännu fler gåvor med kvinnokamp  
Under 2019 laddades ActionAids gåvoshop med flera nya 
gåvor som på olika sätt speglar vårt arbete. Tillsammans 
med konstnären Jessica Hallbäck tog vi fram tygpåsar, 
vykort och posters med tydliga feministiska budskap. Andra 
nya gåvor är ”Ett stoppat barnäktenskap”, ”En stoppad 
könsstympning” och ”Ledarskapsutbildning för kvinnor”. 
Inför julen 2019 lanserade vi även kortet – ”Sex månaders 
kvinnokamp” – ett kort laddat med kvinnokamp som stöttar 
vårt globala arbete för flickors och kvinnors rättigheter 
kvinnors rättigheter (läs mer om detta på s. 29).  
 
 
 
Flickor ska gå i skolan! 
Inför skolstarten i augusti 2019 hade vi en  
fadderkampanj för att uppmärksamma att  
många flickor i världen nekas sin rätt till  
utbildning. Kampanjen resulterade i 28 nya  
faddrar. 
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Visste du att? 
ActionAid Sverige kontrolleras av svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto 
garanterar att de insamlade pengarna hanteras ansvarsfullt och att minst 75 
procent av det vi samlar in går direkt till ändamålet. Vi är också medlemmar i 
branschorganiasationen Giva Sverige.  
 

 

 
  

Ditt arv är en möjlighet 
Att testamentera till ActionAid innebär 
att du stöttar flickor och kvinnor i deras 
kamp för makt att påverka och forma 
sina egna liv. Att testamentera till 
ActionAid är inte svårt. Läs mer på vår 
hemsida: actionaid.se 
  

Minnesgåva 
Du vet väl att du kan hedra en anhörig 
som gått bort med en minnesgåva till 
ActionAids verksamhet? Det blir ett fint 
sätt att minnas och hedra den 
bortgångne och samtidigt bidra till 
arbetet för flickors trygghet världen 
över. 

  

 
Fredrika - årets givare! 
 Fredrika Ek belönades med utmärkelsen 
“Årets givare” på Insamlingsforum, en årlig 
konferens för frivilligorganisationer. Hon fick 
priset för sin fantastiska insats där hon under 
1042 dagar cyklade jorden runt och samlade in 
över en miljon kronor till ActionAids arbete för 
flickors och kvinnors rättigheter. Juryns 
motivering lyder bland annat att Fredrika Ek 
har visat “en målmedvetenhet och ett mod 
utöver det vanliga”. Det håller vi med om, och 
vill tacka för en fantastisk insats.  
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Våra långsiktiga mål: Vi ska uppfattas 
som en modig, kompetent och handlingskraftig 
feministisk organisation som gör skillnad. 
 

 
Våra kortsiktiga mål: Vi når ut till fler 
genom att kommunicera ett budskap som 
stärker vårt varumärke och ger oss en tydlig 
position i Sverige 

 
Ännu tydligare feministisk profil 
Under 2019 lät vi vår feministiska profil genomsyra kommunikationen på ett ännu tydligare sätt. Vi 
lanserade konceptet Strong Women Challenge – en träningsutmaning med syftet att hylla styrkan hos 
kvinnor och flickor och de förändringar som uppstår när kvinnor går samman och kämpar för 
förändring (läs mer på s. 28). Vi valde även att ha ett tydligt feministiskt koncept i vår julkampanj som 
gick under vinjetten Kvinnokamp (läs mer på s. 29). Dessutom lade vi stor vikt vid att lyfta och 
informera om vikten av kvinnors ledarskap och avgörande roll i katastrofer. 
 

 
Våra kanaler  
 

• Vår tidning re:Action kommer ut två gånger per år till cirka 

 28 000 hushåll. 

• Facebook: Under 2019 ökade antal följare från 13 467 till  
15 027. 76 procent av följarna är kvinnor, 22 procent är män.  

• Instagram: Under året ökade antalet följare från 1504 till 2182 

• Twitter: Antal följare 3937 

• LinkedIn: 613 följare 
 
 

 
 

 
Digital satsning 
2019 var också året då vi gjorde en omfattande digital 
satsning och annonserade i sociala medier löpande under 
hela året. Målsättningen med satsningen var att både stärka 
varumärket genom ökad synlighet och att testa nya kanaler 
för värvning.  
  
 
Räckvidden ökade markant och bara under julkampanjen 
nådde vi 1,2 miljoner människor. 
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NYA RAPPORTER! 
 
Kvinnliga ledare måste ha en central roll i humanitärt arbete på lokal, 
nationell och global nivå. Kvinnor är vanligtvis först på plats i akuta 
katastrofsituationer och är mest aktiva i förebyggande arbete och 
återuppbyggnad efter katastrofer. De bör därför vara direkt involverade i 
utformningen av program och policys som påverkar deras liv, familjer och 
samhällen.   
 
Genom att främja lokala kvinnors ledarskap i katastrofer är det möjligt att 
undvika vanligt förekommande misstag som ökar kvinnors och flickors 
utsatthet vid humanitära insatser.  
 
Våra två senaste rapporter Leading the way och Making the local 
global riktar sig till lokala kvinnoorganisationer som är involverade i 
humanitära insatser och katastrofförebyggande, eller som vill vara 
inblandade. De riktar sig också till internationella organisationer som vill stödja kvinnors meningsfulla 
deltagande. 
 
 
 
ActionAid i media 2019 
 
Under 2019 förekom ActionAid i 91 artiklar inom redaktionell press, varav fem 
stycken var debattartiklar. 
 

Artiklarna med störst 
räckvidd:  
 
Aftonbladet, Låt inte 
migrationen villkora EU:s 
bistånd (6 367 181) 
 
SvD, 27-åriga Fredrika Ek 
cyklade jorden runt, ”Första 
dagen var lätt”  
(2 680 130) 
 
SR, Många öppna frågor när 
klimatmötet går mot sitt slut (2 
530 109) 
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I tidningen ETC skrev ActionAid den här debattartikeln, den 12 juni 2019 
 
Låt #MeToo leda till internationell lag 
Åtta av tio textilarbetare i Bangladesh uppger 
att de har utsatts för eller bevittnat sexuellt 
våld på arbetsplatsen. Nio av tio säger att 
deras hälsa påverkas negativt av jobbet. 
Samtidigt som många svenskar säger sig vilja 
handla kläder med etisk hänsyn är det få som 
gör det. Bristande kunskap och dyrare pris 
uppges vara några av skälen. Därför måste 
Sveriges regering ligga på för en ny 
internationell lag som ska skydda arbetstagare 
runt om i världen, skriver Ingela Holmertz från 
Action Aid Sweden. 
 
Efter att #MeToo-rörelsen nådde Hollywood 
spred den sig snabbt och gjorde att vi fick upp 
ögonen för de utbredda sexuella 
trakasserierna kvinnor drabbas av på jobbet. 
Den solidariteten för utsatta kvinnor som 
manifesterades i #MeToo behöver vi visa för 
kvinnor i alla länder. Nu finns en möjlighet. 
Mellan den 10 och 21 juni, pågår den 
internationella arbetskonferensen (ILC) i 
Genève. Här förhandlar regeringar, 
arbetsgivare och fackföreningar kring den en 
internationell lag som syftar till att få stopp på 
våld och sexuella trakasserier på 
arbetsplatsen. Det är en lag som skulle kunna 
skydda över 800 miljoner kvinnor världen över. 
Och behovet är stort. En av tre kvinnor världen 
över är utsatta för våld och trakasserier på 
arbetet och 59 länder saknar i dag nationell 
lagstiftning som skyddar anställda från 
sexuella trakasserier. Nu är det dags att låta 
#MeToo leda till en bindande lag som ger 
kvinnor och marginaliserade grupper världen 
över rätten till en arbetsplats fri från våld och 
hot. 

Samtidigt finns det regeringar och arbetsgivare 
på plats i Genève som motverkar detta och vill 
att den nya lagen ska stanna vid 
rekommendationer. Den svenska regeringen 
måste därför ligga på i förhandlingarna för att 
den nya lagen ska bli bindande. Urvattnade 
rekommendationer är inte tillräckligt. 

I samband med konferensen släpper ActionAid 
en undersökning kring arbetsförhållandena för 
textilarbetare i Bangladesh och de svenska 
konsumenternas attityder till kläderna vi köper. 

Textilarbetare vittnar om sexuella övergrepp 
på fabriksgolvet, trakasserier när de inte når 
produktionsmålen och avsked vid graviditet. 
Många av de tillfrågade berättar även om hur 
de blivit tafsade på, fasthållna, slagna och 
utsatta för extrema verbala övergrepp. 

Samtliga av de tillfrågade uttryckte oro för 
säkerheten på deras arbetsplats och nio av tio 
uppgav att jobbet påverkade deras hälsa 
negativt med exempel på ryggont, skador på 
händer och fötter och utmattning. En av 
sömmerskorna i undersökningen säger ”Jag 
blir glad av att människor bär kläder jag sytt, 
men jag vill att de ska veta att det är mer än en 
bit tyg. Den biten tyg är frukten av mitt blod, 
svett och min värdighet. Jag har offrat allt det 
för att göra ett par byxor som du kan bära och 
må bra i”. 

Det här är bara några av de historier som 
delas i undersökningen, bland 200 
textilarbetare i Bangladesh. 

ActionAid har även undersökt konsumenternas 
inställning till arbetsförhållandena för de 
människor som tillverkar våra kläder. Sex 
länder, inklusive Sverige, deltog i 
undersökningen som omfattade nära 7000 
konsumenter. I Sverige deltog 1016 personer. 

Endast sju procent av de tillfrågade i Sverige 
svarar att de i dag köper kläder från etiska 
märken där arbetarna får skäliga löner och 
slipper utsättas för våld och trakasserier. De 
flesta konsumenter vill handla mer etiskt bara 
de har kunskap, men det är svårt att göra 
medvetna val. Mer än sextio procent uppgav 
att det är svårt att veta vilka klädmärken som 
är etiska. 
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Priset är också en viktig faktor när det kommer 
till vilka kläder vi köper. 49 procent uppgav att 
priset var mer viktigt än att handla etiskt och 
37 procent svarade att de inte hade råd att 
köpa etiska kläder. Men finns kunskapen finns 
också viljan. Efter att ha fått ta del av statistik 
kring missförhållandena uppgav 58 procent av 
de svenska konsumenterna att de kan tänka 
sig att köpa etiska kläder även om priset är 
högre. Hela 76 procent uppgav att de skulle 
sluta handla från ett varumärke om det 
framkom i medierna att textilarbetarna på 
deras fabriker utsattes för sexuella övergrepp 
och trakasserier. 

Vi är övertygade om att de svenska 
konsumenterna vill göra mer etiska val. Men 
det är svårt att hålla sig informerad och veta 
vilka märken som har schysta villkor i sina 
fabriker. Och det är svårt att hitta en etisk 
märkning som går att lita på och som ställer 
tillräckligt höga krav. Därför behöver vi en 
bindande internationell lagstiftning som gör att 

alla företag, och inte bara de med en uttalat 
etisk profil, tvingas följa samma regler. 

En regering med en feministisk utrikespolitik 
måste verka för att göra sexuella trakasserier 
på arbetsplatsen oacceptabelt, oavsett vilket 
land vi arbetar i. Det måste vara lättare som 
konsument att göra rätt. Därför uppmanar 
ActionAid Sveriges regering och alla 
involverade parter på ILO-konferensen att 
förhandla fram ett starkt, bindande fördrag som 
skyddar kvinnor och andra marginaliserade 
grupper på arbetsmarknaden. För tjugo år 
sedan slöts ett historiskt avtal inom den 
internationella arbetsorganisationen (ILO) som 
tvingade företag att utrota barnarbete från sina 
globala försörjningskedjor. Nu är det dags att 
göra detsamma mot våld och trakasserier mot 
kvinnliga arbetare. 

INGELA HOLMERTZ, ACTIONAID SWEDEN 
GENERALSEKRETERARE
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Möt våra styrelsemedlemmar  

ActionAid Sverige leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Årsmötet är vårt högsta 
beslutande organ och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen för ActionAid i 
Sverige arbetar ideellt.  

 

Pia Gideon - ordförande - har en bakgrund från Ericsson-koncernen 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 civilekonom 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.  

  
 
 
 

Benedicte Berner - har en värdefull kombination av akademiska meriter 
och praktisk erfarenhet av att arbeta fält. Hon undervisar i media och 
demokrati vid Institut d’Etudes Politiques de Paris. Tidigare har hon 
arbetat på Internationella Röda Korset och IOM (International 
Organization for Migration) i Moskva och som chef för internationella 
frågor vid Europeiska medieinstitutet. Hon har även arbetat som 
genderkonsult inom Sida-finansierade jämställdhetsprojekt. 
  
 
 
 

 
 
Bengt Ekman - har arbetat på Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen, 
Stockholms läns landsting och sedan 1979 på Sida där han haft flera 
ledande befattningar. Han har bland annat lett Sveriges medverkan i en 
internationell arbetsgrupp om bistånds-effektivisering. Bengt har varit 
ansvarig för utarbetande av OECD/DAC Good Practices avseende 
redovisning och revision inom utvecklingssamarbete och för att i 
samarbete med EU-kommissionen ta fram en policy för fokusering av 
biståndet. Han har också varit ordförande i styrelsen för Three Diseases 
Fund, Myanmar. 
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Frida Dunger Johnsson - har en masterexamen i internationella 
utvecklings- och kulturstudier och har arbetat som verkställande 
direktör, konsult, projektledare, lärare, forskningsassistent och 
daglig ledare. Hon har arbetat både som lärare och koordinator i 
projekt för organisationen Humana People to People och som 
volontär, aktivist och rådsmedlem inom bland annat ActionAid 
Danmark. Frida Dunger Johnsson arbetar nu som 
generalsekreterare för Emmaus Stockholm, en ideell organisation 
som arbetar för fred, mänskliga rättigheter och en hållbar 
utveckling. 
 
 
 

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 nätverk. Hon har en 
bred kunskap avseende risk, finansiering och verksamhetsutveckling 
och är dessutom kunnig i hållbarhetsfrågor såsom mänskliga 
rättigheter, miljö och ekonomisk utveckling. Idag arbetar hon som 
styrelseledamot och rådgivare med uppdrag för såväl statliga som 
privata företag. 
 
  
 
 
 

 
 
 
Helya Houshmand - är grundare och VD för 
kommunikationsbyrån Story Relations. Hon är utbildad vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt Université 
Panthéon Assas i Paris, inom nationalekonomi med inriktning på 
"Development Economics". Helya är medgrundare till ideella och 
partipolitiskt obundna 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 år 2014 av 
chefsorganisationen Ledarna.  
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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 inom juridik och utrikesfrågor. Volkan har stor 
erfarenhet av att representera ensamkommande och unga i sina 
rättsprocesser och har ett stort nätverk och ett brinnande engagemang för 
frågorna. 
  
 
 
 

 
 
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 huvudsakligen verkat inom finansbranschen, råvaru- och 
techsektorn och driver sedan tretton år eget konsultbolag. Marika har 
tidigare suttit i styrelsen i Alla Kvinnors Hus, Sveriges största ideella 
kvinnojour. 
 
 
 
 
Valberedning: 
Rita de Castro, ordförande 
Hanna Holmberg 
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 partipolitiskt 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. ActionAid-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 internationella ActionAid-federationen. 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 finansieras 

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 jämlikhet och rättvisa för alla, full respekt för mänskliga rättigheter samt 
utrotning av fattigdom. Det gör vi genom att omfördela makt och resurser, stärka motståndskraften hos 

samhällen och nätverk för människor som lever i fattigdom och utanförskap. 

• Vi har ett särskilt fokus på kvinnors rättigheter i allt vi gör.  
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• Vi allierar oss med solidaritetsrörelser i Sverige och världen i kampen för rättvisa, mot ojämlik 

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  

Ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts under 2019 för att ytterligare förbättra rutiner och 

system för ekonomihantering, intern kontroll och styrning. Under de senaste åren har ActionAid 

Sverige snabbt utökat sin internationella programverksamhet, framför allt med ett större antal projekt 

finansierade av Forum Syd. Årets utvecklingsarbete har också omfattat förbättrad avtalshantering och 

rutiner för våra internationella projekt finansierade genom institutionella medel. Genom att följa de 

rekommendationer som framkom av den systemrevision som genomfördes av PwC under 2019 har vi 

ytterligare stärkt vårt arbete med uppföljning, utvärdering samt intern styrning. 
 

Vårt arbete mot kvinnlig könsstympning i Sverige har stärkts och under 2019 påbörjades ett nytt 

projekt med stöd från Jämställdhetsmyndigheten, vilket kompletterar det arbete som genomförs med 

stöd från Socialstyrelsen.  

 

Stort fokus för 2019 har även varit vår insamlingsverksamhet. Här genomförde vi en satsning med nya 

metoder framförallt inom digital insamling, men även en översyn av våra budskap och att testa nya 
kampanjer. Ett sådan exempel är träningsutmaningen Strong Women Challenge som vi genomförde 

för första gången under hösten. Även om inte alla satsningar blev framgångsrika, har vi lärt oss 

mycket och kan med ny kunskap fortsätta arbetet med att bredda verksamhetens finansiering. 

 

Under året har ActionAid flyttat och bytt kontorslokaler. Flytten var planerad, men fick ske tidigare än 

beräknat vilket gjorde att vi först fick flytta till temporära lokaler hos Civil Rights Defenders i centrala 

Stockholm eftersom de nya lokalerna blev färdigställda först i februari 2020.  

 
ActionAid Sverige fick under 2019 besök av fem erfarna kollegor från andra ActionAid länder, som 

bidrog med sin expertis och erfarenhet i metodutveckling, bl a  i deltagande-metoden Reflection-

Action, som kommer användas i arbetet mot kvinnlig könsstympning i Sverige. Denna 

utbildningsinsats möjliggjordes med stöd från Jämställhetsmyndigheten och Kronprinsessans 

Margaretas Minnesfond. 
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Resultat och ställning  

Insamlade medel från allmänheten uppgick till 30 718 tkr (32 512 tkr) och totalt insamlade medel för 

året uppgick till 39 855 tkr (39 992 tkr). 

 

Under 2019 erhöll ActionAid totalt 5 804 tkr (3 652 tkr) från Forum Syd för insatser i Guatemala, 

Liberia, Uganda, Zambia, Vietnam, Senegal och Somaliland samt för ett informationsprojekt i Sverige 

rörande kvinnors ledarskap i katastrofer. 650 tkr (43 tkr) från Länsstyrelsen för asylsökandes rätt till 

sexuell- och reproduktiv hälsa, 324 tkr (379 tkr) från Radiohjälpen för ett projekt för arbetet mot 
kvinnlig könsstympning i Tanzania. 50 tkr (0 tkr) erhölls från Drottning Margaretas Minnesfond, 320 tkr 

(0 tkr) från Jämställdhetsmyndigheten samt 400 tkr från Socialstyrelsen (0 tkr) till verksamhet i Sverige 

för att stoppa kvinnlig könsstympning.  

 

Verksamhetskostnaderna uppgick till 42 338 tkr (40 852 tkr) varav ändamålskostnaderna 32 320 tkr 

(31 288 tkr). Våra insamlingskostnader uppgick till 7 639 (7 400 tkr) och administrationskostnader till 2 

379 tkr (2 165 tkr). Ändamålskostnader i relation till totala intäkter var 81 procent (76 procent). 
 

Årets resultat blev – 2 327 tkr (328 tkr). Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 6 402 tkr (8 729 

tkr) varav 1 482 (0 tkr) är ändamålsbestämda medel. För detaljerad ekonomisk redovisning, se 

följande resultat och balansräkning samt noter. 

 

Hållbarhetsupplysningar  
Arbetsmiljöfrågor har haft hög prioritet under året. Vi har uppdaterat vår arbetsmiljöpolicy, tagit fram en 

plan för att förebygga arbetsrelaterad stress, genomfört skyddsrond och temperaturmätning och 

löpande följt upp arbetsmiljöfrågor på ledningsnivå, i facklig samverkan och tillsammans med 

personalen.  

 
Personalomsättning har främst varit relaterad till föräldraledigheter. 

 

Under 2019 deltog vi aktivt i ActionAid-federationens arbetsgrupp för att minska organisationens 

klimatpåverkan. Genom våra internationella projekt, stödjer vi det arbete ActionAid genomför i flera 

länder för social och miljömässig hållbarhet, vilket inkluderar påverkansarbete för klimaträttvisa och 

åtgärder för att bromsa klimatförändringar såväl som anpassning av jordbrukstekniker och 

odlingsformer. 
 

ActionAid Sverige har en egen arbetsgrupp som tog fram en ny miljöpolicy vilken antagits av 

styrelsen. En tillhörande arbetsplan ligger till grund för arbetet under 2020. Från och med 2020 

kommer CO2-utsläpp tas i beaktande inför beslut om resor. Vi har tagit fram verktyg för att säkerställa 

att resor som genomförs är väl avvägda och har ett tydligt syfte. CO2-utsläpp registreras i särskild 

logg som sammanställs vid varje årsslut. Som en del i en global rättighetsorganisation är det svårt att 



 5 

inte genomföra några flygresor alls, men vi har minimerat resande under 2019 och de flygresor som 

gjorts har varit väl avvägda och haft ett tydligt syfte och skett där en digital lösning ej varit möjlig. För 

inrikes resor är det tåg- eller busstransport som gäller.  

 

På vårt kontor strävar vi kontinuerligt 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  
2020 har redan visat sig bli ett annorlunda år med en global pandemin som lamslår länder och helt 
förändrar våra vanor och sätt att leva. Smittan slår hårt och det finns redan tydliga indikationer på att 

våld mot kvinnor ökar, fattigdomen breder ut sig när människor förlorar sina inkomstmöjligheter och 

mänskliga rättigheter urholkas när fler auktoritära ledare utökar sin makt. Som så ofta är det 

människor och framförallt kvinnor som lever i utsatthet som drabbas hårdast. Samtidigt visar Corona-

pandemin att stora omvälvande förändringar är möjliga bara incitament och den politiska viljan finns. 

Det går redan att se att våra ändrade vanor har haft kortsiktiga positiva effekter på miljön.  

 

Vi ser tydligt att behovet av att ActionAids arbete kommer att öka ju längre pandemin pågår. Det sker 
nu en bred samverkan inom ActionAid-federationen för att mobilisera resurser och ställa om så att 

arbetet för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och för att öka jämställdheten generellt kan 

fortsätta. Effekterna av pandemin slår också mot civilsamhället i Sverige och vi arbetar aktivt för att 

minska riskerna och söka nya möjligheter som också kommer med krisen.   

 

Under 2019 utökade vi vårt programarbete i Sverige och internationellt, testade nya 

insamlingskampanjer, utvecklade rutiner, system och processer viktiga för vårt fortsatta arbete och tog 

viktiga steg i att fördjupa och utveckla såväl övergripande strategi som program- och 
kommunikationsstrategier. Under 2020 kommer vi bygga vidare på dessa framsteg. Vi kommer att 

arbeta mer fokuserat för att säkerställa att vårt arbete får största möjliga effekt. Samtidigt vill vi skapa 

goda förutsättningar för en ökad stabilitet i verksamheten och lägga en grund för att kunna växa. 

 

ActionAid Sverige kommer även fortsättningsvis bygga och stärka arbetet i Sverige. Här bedriver vi nu 

löpande verksamhet för att nå ut till kvinnor som har könsstympats eller tillhör riskgruppen. Vi är en av 

få aktörer som arbetar med frågan och som involverar målgruppen i arbetet med att nå en lösning och 
här har ActionAid en fortsatt viktig roll. 

 

Förvaltning  
Årsmötet är ActionAid Sveriges högsta beslutande organ.  Varje medlem har en röst på årsmötet. 

Styrelseledamöter väljs på årsmötet för en tid av två år. Inget arvode utgår. Årsmötet utser även 

valberedning och revisorer. Generalsekreteraren utses av styrelsen efter överenskommelse med 
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ActionAids globala sekretariat. Verksamheten baseras på stadgarna och den globala strategin ”Action 

for global justice” vilken antogs i december 2016 för perioden 2018–2028 samt ActionAid Sveriges 

”Strategiskt fokus 2018–2028”.  

 

Årsmötet 2019 ägde rum den 27 maj i ActionAid Sveriges lokaler på Renstiernas gata 12 i Stockholm. 

Styrelsen svarar för organisationens verksamhet enligt stadgarna. Generalsekreteraren leder och 
ansvarar för organisationens löpande arbete i enlighet med de instruktioner som styrelsen fastställer. 

Under 2019 hölls totalt åtta styrelsemöten varav tre var heldagsmöten, fem telefonmöten och 

därutöver togs beslut om ett ärende per capsulam. Till styrelsen hör ett finansutskott som har 

regelbundna möten med kansliet i frågor som rör budget- och finansieringsfrågor. Styrelsen utvärderar 

sitt arbete årligen. 

  

Styrelsen för ActionAid Sverige 
2019 bestod styrelsen av en ordförande och åtta ledamöter fram till 3 december 2019. Därefter sju 
ledamöter då en person lämnade styrelsen på grund av utlandsuppdrag. 

 

Pia Gideon, Ordförande 

Benedicte Berner 

Bengt Ekman 

Helya Houshmand 

Frida Dunger Johnsson 

Shantana Shahid – lämnade sitt uppdrag 3 december 2019 
Cecilia Widebäck West 

Volkan Yesil 

Marika Hjertén 

 

Valberedning 

Rita de Castro, ordförande 

Hanna Holmberg 

Johan Hyltenstam 

 

Revisorer 
Markus Håkansson, auktoriserad revisor, Grant Thornton Sweden AB 

Marika Eriksson, verksamhetsrevisor 
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Resultaträkning  

 

 

Belopp i tkr Not 2019 2018

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 1 3
Gåvor 3 32 308 34 494
Bidrag 3 7 547 5 498
Övriga intäkter 158 1 095

Summa verksamhetsintäkter 40 015 41 090

Verksamhetskostnader 4,5
Ändamålskostnader -32 320 -31 288
Insamlingskostnader -7 639 -7 400
Administrationskostnader -2 379 -2 165
Summa verksamhetskostnader -42 338 -40 852

Verksamhetsresultat -2 323 238

Resultat från finansiella investeringar
Utdelningar 0 100
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 -11
Resultat från finansiella investeringar -4 90

Årets resultat -2 327 328

Förändring av ändamålsbestämda medel 
Årets resultat enlig resultaträkningen (se ovan) -2 327 328
Ändamålsbestämning av medel -1 482 0
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital -3 809 328
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Balansräkning  

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Not 31-dec-19 31-dec-18

6 061
3 068 4 160

6 350 436

3 418 10 657

10 581 5 753

13 999 16 410

13 999 16 410

8 729 8 401
Ändamålsbestämda medel, ändamålet gatubarn i södra Indien 1 482 0

-3 809 328

6 402 8 729

753 713
1 173 0
4 294 5 496

7 1 378 1 473

7 597 7 682

14 000 16 410

Summa eget kapital  

Kortfristiga skulder

Balanserat kapital

Kvarvarande belopp för året/förändring balanserat kapital

Summa eget kapital och skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Leverantörsskulder
Skulder till ActionAid International

Summa skulder

Fodringar ActionAid International

Omsättningstillgångar

Eget kapital  

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder

Kassa och bank

Belopp i tkr

Kortfristiga fordringar

Tillgångar

Förändring av eget kapital
Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 2019-01-01 0 8 729 8 729
Ändamålsbestämt av givaren 1 482 -1 482
Årets resultat -2 327
Utgående balans 2019-12-31 1 482 4 920 6 402
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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 testamentsgåvor och donationer.  
 
Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna 
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Exempel på 
bidragsgivare är Sida, Radiohjälpen och EU.  
 
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (till exempel för administration) 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 
administrationskostnader.  
 
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnaderna består av sådana kostnader som kan hänföras till ActionAid Sveriges 
uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår gåvor och bidrag som allokerats till våra projekt i 
utlandet. Här ingår alla 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. 
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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, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar 
med insamlingsaktiviteter inriktat mot gåvor.  
 
Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för 
insamlingspersonal som de till insamlingskostnaderna fördelade kostnaderna 
(samkostnader). Kostnader för värvning av fadder klassificeras som en insamlingskostnad. 
Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och 
positionering.  
 
Administrationskostnader  
Administrationskostnaderna består av kostnader som behövs för att administrera 
organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. 
Här ingår bland annat löner och sociala avgifter för ekonomipersonal, styrelsemöten och 
revision samt till administrationskostnader 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
2019 hade ActionAid Sverige 11 922 (12 210) medlemmar.

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

2019 2018
Allmänheten 30 719 32 512
Företag 1 589 1 982

Totalt 32308 34494

Bidrag som redovisats som intäkt

Insamlade medel 2019 2018
Forum Syd 5804 3652
ActionAid International 0 793
EU 0 325
Länsstyrelsen 650 43
Socialstyrelsen 400 0
Jämnställdhetsmyndigheten 320 0
Radiohjälpen 324 379
Drottning Silvias Stiftelse 0 305
Drottning Margaretas Minnesfond 50

Totalt 7497 5498

Totalt insamlade medel består av följande: 2019 2018
Gåvor som har redovistats i resultaträkningen 32308 34494
Gåvor som inte har redovistats i resultaträkningen 0 0
Bidrag som redovisats som intäkt 7497 5498

Summa insamlade medel 39805 39992

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

Medelantalet anställda
Medeltal ordinarie anställda baserat på heltidstjänter 2019 2018
Kvinnor    18 15
Män 5 2
Totalt

Ledningsgrupp:
Kvinnor 4 4
Män 0 0
Totalt 4

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

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Generalsekreterare 835 835
Övriga anställda 10035 8805

Totala löner 10870 9640

I lönebeloppet ingår löner till säsongsanställda med 1 445 tkr (1 521 tkr)

Sociala kostnader 3531 3148
Kostnader för pensionsförsäkringar 748 598

Inga arvoden utgår till styrelsen. 

Ideellt arbete
Under året 2019 har 17 (15) personer arbetet ideellt för organisationen
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 
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Not 5 Leasing 2019 2018

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 087 tkr (1 142).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år 17 747
1 - 5 år 0 100
Senare än 5 år 7130 0

Avtalet om lokalhyra löper ut 2025-01-31

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2019 2018

Förutbetalda hyror 206 280
Övriga poster 144 156
Totalt 350 436

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019 2018

Upplupna personalkostnader 707 919
Upplupna kostnader och förutbet intäkter 671 554
Totalt 1378 1473

Not 8 Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset 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 den 6 maj, 2020 

 

 

 
  

Pia Gideon    Benedicte Berner  

Ordförande     

  
  

 
 

Frida Dunger Johnsson    Bengt Ekman   

 

  
Marika Hjertén   Volkan Yesil   

    
 

 
  

 
Cecilia Widebäck West    Helya Houshmand 

   

 

Ingela Holmertz 

Generalsekreterare 

 
 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 maj, 2020 

   

Marika Eriksson   Markus Håkansson 

Verksamhetsrevisor   Auktoriserad revisor 
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