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 Under 2021 har vi genomfört:

 Katastrofinsatser i 24 länder*

  Långsiktigt utvecklingssamarbete i 24 länder*

*Underlaget är sammanställt november 2021
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FÖR ALLA MÄNNISKORS RÄTT  
TILL ETT VÄRDIGT LIV

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella utvecklings- och 
biståndsaktör och en av Sveriges största insamlande organisationer.
Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga 
över hela världen arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, 
förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Act står för att 
agera och att omsätta tro i handling – alltid med människors lika värde 
och rättigheter i fokus.

Colombia

Brasilien

Egypten

Pakistan

Afghanistan
Irak

Etiopien

Humanitärt stöd

Långsiktigt stöd

Sydsudan

Kamerun
Uganda

Kenya

Burundu

Tanzania

Mocambique

Zimbabwe

Eswatini 
(Swaziland)

Sydafrika

Haiti

Israel & Palestina
Libanon

Filippinerna

Indien
Myanmar
(Burma)

El Salvador

Costa Rica

Peru

Bolivia

Ecuador 

Honduras

Nicaragua
Guatemala

SyrienCypern

Rumänien

Somalia

SudanTchad

Centralafrikanska 
republiken

Vanuatu

Jordanien



4

ETT ÅR AV ÅTERUPPBYGGNAD 
OCH ENGAGEMANG
Under 2021 upplevde vi ett andra år av 
pandemi. Klimatrapporten från IPCC 
tydliggjorde att klimatförändringarna 
drabbar alla människor oavsett var vi 
bor i världen. Insikten om klimatför-
ändringarna finns nu hos i stort sett alla 
politiska ledare, men modet och viljan att 
ta språnget är ännu inte där. 

Under pandemin har övergrepp mot 
kvinnor, barn och hbtqi+-personer ökat 
kraftigt, en utveckling som kommit att 
kallas för skuggpandemin. Det har inne-
burit enorma globala bakslag för kvinnors 
och flickors rättigheter. 

Tillsammans kan vi påverka utvecklingen 
åt rätt håll. Tillsammans bidrar vi till 
att lindra akut nöd och att ge människor 
möjlighet att bygga upp tryggheten och 
tron på framtiden igen. Genom humani-
tärt arbete, långsiktigt utvecklingsarbete 
och globalt påverkansarbete kämpar vi 
för alla människors rätt till ett värdigt liv.  
Tillsammans arbetar vi också för att ledare 
och medarbetare i samarbetskyrkor och 
ekumeniska organisationer ska få tillgång 
till teologisk reflektion och utbildning 
för att både hjälpa människor att mogna 
i sin tro och stärka kyrkornas bidrag i 
samhällsutvecklingen.

Tack vare vårt långsiktiga utvecklings-
arbete kan vi agera snabbt när katastrofen 
väl slår till. Under 2021 har Act Svenska 
kyrkan, tillsammans med våra lokala 
partner, bland annat bidragit till insatser 
i samband med jordbävningen på Haiti, 
säkrat mattillgång och arbetat med psyko-
socialt stöd till människor på flykt från 
den väpnade konflikten i Tigrayregionen 
i Etiopien, erbjudit matpaket och samtals-
stöd till kvinnor i Sydafrika, skapat säkra 
boenden och samtalsstöd till flickor som 
riskerar att bli könsstympade i Tanzania, 
stöd till skolbarn i flyktingläger och 
skickat medicin och medicinsk personal 
till Gaza.

Tillsammans med ACT-alliansen, 
Kyrkornas Världsråd och församlingar 
över hela världen lyckades vi också samla 
in 150 000 namn till klimattoppmötet 
COP26 i Glasgow. 150 000 röster som upp-
manade världens politiska ledare att våga 
fatta de beslut som krävs för att morgon-
dagens barn och barnbarn ska få leva i en 
hållbar värld. 

Trots de utmaningar vi står inför finns det 
hopp. Tillsammans är vi starka. Jag ser det 
i vårt arbete, där våra samarbetspartner 
finns på plats och ständigt arbetar för en 

hållbar utveckling och för rättvisa och 
trygga samhällen. Hur det ger människor 
möjlighet att själva kunna skapa trygga 
liv, påverka beslutsfattare för att minska 
orättvisor, och stärka sina rättigheter. 

Erik Lysén,
Internationell chef
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” Tillsammans lindrar vi akut nöd och ger 
människor möjlighet att bygga upp 
tryggheten och tron på framtiden igen”. 
Erik Lysén
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Vi lever alla under samma himmel och har 
samma rättigheter, men verkligheten ser 
olika ut. Tillsammans kämpar vi för varje 
människas rätt till ett värdigt liv!

DET HÄR ÄR VI
Act Svenska kyrkan är en trosbaserad utvecklings-och biståndsaktör och en integrerad del  
av Svenska kyrkan. Församlingarnas engagemang är en förutsättning för vårt arbete och 
uttrycker delaktigheten i en global rörelse och en världsvid kyrka som vi både påverkar  
och påverkas av. Arbetet finansieras i huvudsak av insamlade medel från privata givare,  
församlingar och institutionella finansiärer.

Vårt arbete står på teologisk grund sam-
tidigt som det bedrivs utifrån veder tagna 
principer för ett effektivt utvecklings- 
samarbete och humanitärt arbete. Några av 
de är de humanitära principerna, genus-
integrerat människorättsbaserat arbetssätt 
och de Globala målen för hållbar utveck-
ling, som FN:s medlemsstater har enats om 
i Agenda 2030.

Tillsammans med kyrkor, civilsamhälles-
organisationer och tusentals frivilliga över 
hela världen, arbetar vi långsiktigt mot 
 fattigdom, förtryck och orättvisor och 
agerar snabbt vid humanitära katastrofer.  
Vi är en del av en världsvid gemenskap och 
bärs av tron på en Gud som tar ställning för 
den som är exkluderad eller lever i fattig-
dom. Vi delar tro, liv och erfarenheter. 

Den starka ekumeniska identiteten 
uttrycks bland annat genom medlemskap 
i Kyrkornas Världsråd, KV, Lutherska 
Världsförbundet, LVF och Action by 
Churches Together, ACT-alliansen.

Det ingår i vårt uppdrag att synliggöra och 
agera mot maktstrukturer som hindrar 
människan från att leva ett fullvärdigt liv, 
vare sig strukturerna finns i samhället, 
inom kyrkan eller inom biståndet. Det 
innebär också att hålla oss själva ansvariga 
för de åtaganden vi gör och själva vara den 
förändring vi vill se i världen.

FÖRÄNDRING GENOM GLOBALA AKTÖRER

Svenska kyrkan är medlem i Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska världs-
förbundet (LVF). Det ger stora möjligheter att påverka kyrkornas gemensamma 
teologiska reflektion och att arbeta för fred och mänskliga rättigheter samt 
med klimat- och miljöfrågor. Nätverken är kraftfulla röster in i FN-systemet och 
andra viktiga forum. LVF bedriver humanitärt arbete i flera olika flyktingläger 
världen över. 

Act Svenska kyrkan är också medlem i ACT-alliansen, en av de största  globala 
 trosbaserade allianserna för humanitärt arbete, utvecklingssamarbete och 
 på verkansarbete. ACT-alliansen, som står för Action by Churches Together, har 
lokal närvaro i fler än 130 länder och kan arbeta effektivt både för långsiktig 
utveckling och vid krissituationer.

THE
LUTHERAN
WORLD
FEDERATION
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Vår tro leder oss till handling och vi agerar för varje människas rätt till ett värdigt liv. Tillsammans 
med människor över hela världen arbetar vi för förändring och når resultat. Varje dag.

FÖRÄNDRING GENOM LOKALA AKTÖRER

Vi vet att förändringar blir bestående och hållbara om de ägs av 
de lokalsamhällen där förändring sker. Därför drivs vårt arbete 
genom och tillsammans med lokala organisationer och kyrkor 
runt om i världen. Vi arbetar med människor som är på plats före, 
under och efter en kris eller katastrof. Vår övergripande målbild är 

att människor lever i rättvisa, hållbara och demokratiska lokal-
samhällen förstärkta av global solidaritet, med utgångspunkt i de 
mänskliga rättigheterna. I ett samhälle som kännetecknas av en 
demokratisk och människorättsbaserad ordning finns ett samspel 
och ansvarsutkrävande mellan olika aktörer.

VÅRA STYRANDE VÄRDEN

TRO SOM DRIVKRAFT
Tro ger oss, och många av de individer, systerkyrkor och organisa-
tioner vi arbetar med, inspiration, mod och kraft att ta ställning för 
människor som lever under hot, är nedtystade eller lever i fattig-
dom, och för det som främjar liv och framtidshopp.

EGENMAKT OCH DELTAGANDE
Vi tror på människans inneboende förmåga och handlingskraft. 
Människors egna perspektiv, livsvillkor och långsiktiga utveckling 
kommer i fokus genom meningsfullt deltagande. Vi stödjer ökad 
egenmakt och deltagande för grupper och individer som lever 
i  utsatthet. Det innebär att priviligierade grupper och individer 
 behöver dela med sig av den makt de har. 

SKAPELSENS INTEGRITET
Guds skapelse förnyas ständigt och allt liv lever i ömsesidigt 
 beroende. Vi vill verka för en hållbar utveckling där ingen lämnas 
utanför och människan tar ansvar för sin livsstil och påverkan på 
natur, klimat och miljö. 

ANSVARSUTKRÄVANDE
För att människors rättigheter ska skyddas, respekteras och till-
godoses behöver stater och andra aktörer, inklusive religiösa 
aktörer, hållas politiskt och rättsligt ansvariga för sitt agerande. 
Människors förutsättningar att utkräva ansvar är en nödvändig del i 
ett människorättsbaserat arbete och i ett demokratiskt samhälle. 

EKUMENISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Ekumeniskt samarbete med andra kyrkor är en del av vår identitet. 
Ekumenik kan förstås som den gemensamma hushållningen i relation 
till mänsklighetens stora frågor som fred, rättvisa och skapelsens 
integritet. Tillsammans delar vi tro, uppdrag och erfarenheter och 
bidrar med olika förmågor och resurser. Det ekumeniska förhåll-
ningssättet är vägledande för alla våra program.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Med utgångspunkt i situationer där liv hotas och människor ned-
tystas tar vi ställning för det som främjar liv och framtidshopp. För 
att synliggöra det krävs både omvärldsanalys och intersektionell 
maktanalys som samspelar med den teologiska reflektionen. Varje 
människa är skapad till Guds avbild, med rätt till ett liv i värdighet 
och till mänskliga rättigheter så som de uttrycks i FN:s  allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna och internationella 
människorätts konventioner. Var och en, utan åtskillnad av något 
slag, är berättigad till alla mänskliga rättigheter. Diskriminering är 
oacceptabelt och ingen får lämnas utanför.

DEMOKRATISKT UTRYMME OCH ORGANISERING
När människor går samman och organiserar sig har de större 
 möjligheter att med gemensam röst främja sina intressen och 
 utkräva sina rättigheter. Ökad organisering och stärkande av 
 organisationer i civilsamhället ska därför alltid vara mål för den 
 verksamhet som vi stödjer.
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DET HÄR VILL VI
Vår verksamhet fokuserar på lokalsamhällens resiliens och de särskilda förutsättningar som behövs 
för att uppnå genusintegrerad och människorättsbaserad rättvisa, hållbarhet och demokrati. 

Vårt bidrag till en människorättsbaserad ordning
Bilden nedan listar våra prioriterade målområden 
och visualiserar vårt bidrag till förverkligande av den 
människorättsbaserade ordning som vi vill främja. Den 
betonar civilsamhällets nyckelroll och behovet av en 

systemisk ansats för att uppnå rättvisa, hållbara och 
demokratiska lokalsamhällen, förstärkta av global  
solidaritet, med utgångspunkt i de mänskliga 
rättigheterna.

 Utveckling inom planetens gränser.

  Människans rätt att inte diskrimineras på grund  
av kön i kyrka och samhälle förverkligas.

  Människors rätt till religions- och övertygelsefrihet  
i kyrka och samhälle förverkligas.

  Människors rätt till kroppslig och sexuell integritet  
i kyrka och samhälle förverkligas.

  Människors sexuella och reproduktiva hälsa och  
rättigheter förverkligas.

  Människors rätt till inkluderande deltagande och  
trygghet förverkligas.

 Människors rätt till hållbar försörjning förverkligas. 

  Människors rätt till liv och värdighet i humanitär  
kris förverkligas. 
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DET HÄR GÖR VI  
Våra region- och landprogram utgår från den lokala kontexten och 
de behov som finns där samarbetet genomförs. Rättighetsbärarna står 
alltid i fokus. Bilden illustrerar hur våra fyra strategiska arbetssätt 
samverkar i programmen. 

Mobilisering
Människor har engagemang och handlingskraft för global 
solidaritet. Genom att mobilisera resurser och engagemang 
för internationellt utvecklingsbistånd av god kvalitet och med 
 rättighetsbärare i centrum bidrar vi till utveckling av rättvisa, 
hållbara och demokratiska lokalsamhällen. 

Kapacitetsutveckling
Lokala aktörer har kraft att agera för mänskliga rättigheter och 
mänsklig värdighet i sitt sammanhang. I dialog och ömsesidigt 
lärande tillsammans med samarbetspartner och rättighets-
bärare bidrar vi till processer där människor, organisationer 
och  samhället som helhet frigör, stärker, skapar, anpassar och 
bibe håller kapacitet över tid. Arbetet med kapacitetsutveckling 
inbegriper att stärka lokal, organisatorisk och tematisk kapacitet 
liksom teologisk utbildning och reflektion. 

Samverkan
Vårt ekumeniska förhållningssätt utgår från viljan att samverka 
för och delta i att utforma förutsättningar för hållbar utveckling 
tillsammans. Genom att bidra till plattformar för utbyte och 
dialog kan vi främja samverkan och samordning lokalt, regionalt 
och globalt. 

Påverkansarbete
Möjligheterna till uppfyllelse av de mänskliga rättigheterna och 
Agenda 2030 påverkas av lokala, regionala och globala besluts- 
fattares beslut och ramar. Genom att bedriva kvalitativ och lång-
siktig policydialog och opinionsbildning för att påverka politiska 
processer, attityder och sociala normer kan vi bidra till förändring 
som främjar måluppfyllelse i verksamhet och program. 
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VÅRA FEM FOKUSOMRÅDEN 
Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusområden tillsammans med partner. Det är rättighetsbärare, 
skyldighetsbärare och civilsamhället, som med rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina samhällen. 
Sammanlagt jobbar vi med över 300 projekt i ett 40-tal länder.
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1. FÖRSÖRJNING OCH KLIMATRÄTTVISA 

Act Svenska kyrkan arbetar för rättvisa och hållbara försörjnings-
möjligheter för människor som lever i utsatthet, fattigdom och i 
klimatnödläge. Det kan handla om utbildningar i hållbart jord- 
bruk, distribution av tåligare grödor och skapandet av spar- 
grupper som ger möjlighet till investeringar och egna inköp. 
Arbetet genomförs tillsammans med lokala kyrkor och samarbets-
partner för att stärka människors egna möjligheter till försörjning. 
Samtidigt ställer Act Svenska kyrkan krav på makthavare att för-
verkliga rätten till social trygghet och klimaträttvisa globalt. Act 
Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors 
rätt till ett värdigt liv. 

Grundläggande trygghet, jämställdhet och  
klimaträttvisa är en förutsättning för en 
hållbar värld. När människor kan arbeta och 
klara sig på sin inkomst skapas själv- 
förtroende och framtidstro.

2. JÄMSTÄLLDHET OCH HÄLSA

Alla människor, oavsett kön, sexuell läggning eller könsidentitet 
ska kunna leva ett liv i värdighet. Ändå utsätts miljontals kvinnor, 
flickor och hbtqi+ personer för våld och diskriminering på grund 
av könstillhörighet. Sexuellt våld, tvångsgifte och könsstymp-
ning är exempel på övergrepp som drabbar strukturellt utsatta 
grupper och många nekas exempelvis utbildning och hälsovård. 
Religiösa företrädare har i många delar av världen stort inflytande 
över normer och sedvänjor kopplade till könsroller, sexualitet och 
familjebildande. Det innebär unika möjligheter att påverka och ett 
särskilt ansvar att bidra till positiv förändring.  
Tillsammans med kyrkor och 
organisationer som står upp 
för jämställdhet arbetar Act 
Svenska kyrkan för allas rätt 
till hälsa, trygghet och sin  
egen kropp.
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3. FRED OCH DEMOKRATI

Ett fredligt samhälle förutsätter att 
alla människor har möjlighet att 
delta i demokratiska processer och 
att ingen diskrimineras. Våld och 
inskränkandet av mänskliga rättig- 
heter är ett stort problem i hela världen. 
Människor hindras från att göra sina 
röster hörda både genom direkt fysiskt våld och genom orättvisa 
strukturer. Överallt inskränks människors rättigheter på grund 
av deras kön, etnicitet, religion eller på andra grunder. De senaste 
åren har antalet länder som anses vara helt demokratiska minskat 
och coronapandemin har på många platser använts som ursäkt för 
att begränsa civilsamhället ytterligare. Varje människa är älskad 
av Gud och har samma värde och rättigheter. Därför arbetar Act 
Svenska kyrkan för att försvara människors rättigheter. Detta 
kräver ett grundläggande arbete för fred, försoning, jämställdhet 
och inkludering. Det kan till exempel handla om utbildningar för 
att förhindra våld i hemmet, att stötta människor i att utkräva 
sina rättigheter gentemot myndigheterna och att skydda hotade 
människorättsförsvarare.  
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4. TRO OCH LÄRANDE

Religion är en viktig förändringskraft 
som kan ha stor och positiv betydelse 
i människors liv. Att se sambanden 
mellan teologi, diakoni, mänskliga 
rättigheter och hållbar utveckling 
är viktigt. Act Svenska kyrkan stödjer teologisk utbildning som 
ger människor möjlighet att med sin tro som grund stå upp mot 
förtryck och orättvisor. I många kontexter har religiösa aktörer 
befolkningens högsta förtroende och kan därför påverka normer 
och strukturer inom ett samhälle. Människor lyssnar ofta mer på 
sina religiösa ledare än på politiker och myndigheter. Teologisk 
utbildning, som uppmuntrar till kritiskt tänkande, motverkar 
religiös extremism och polarisering, samt bidrar till att människor 
fördjupas i sin tro, är avgörande för att kyrkans anställda och 
ideella ska kunna fullfölja sitt samhällsansvar.  

5. KATASTROFINSATSER

Krig, svält och naturkatastrofer slår sönder miljoner människors 
tillvaro varje dag. Bakom varje siffra finns en människa. En männ-
iska som har rätt till trygghet, stöd och ett värdigt liv. Act Svenska 
kyrkan samarbetar med partner runtom i världen som finns 
på plats både före, under och efter katastrofen. De humanitära 
behoven i världen är enorma och har växt under coronapandemin. 
Genom lokala partner finns Act Svenska kyrkan redan på plats när 
katastrofer inträffar och kan snabbt 
mobilisera resurser dit de bäst behövs. 
För att återuppbygga samhället och 
stärka förmågan att hantera framtida 
kriser involveras de människor som 
själva drabbats. Genom att bidra med 
sin kunskap och sina styrkor kan 
människor resa sig starkare efter en 
katastrof. 
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ÖKAD KAPACITET ATT FÖRÄNDRA

En central del i vår strategi är att långsiktigt stödja civilsamhällesorganisationer att skapa 
förändring i sina samhällen. Tillsammans med partner stärker vi vår kapacitet bland annat 
genom att möjliggöra utbyten och nätverkande. Här är två exempel från 2021.

FÖRSÖRJNING OCH 
KLIMATRÄTTVISA  

Act Svenska kyrkan möjliggjorde under 
2021 utbyten mellan två partner i  
Etiopien med omfattande och liknande 
verksamhet. De besökte varandras projekt och  
delade kunskap och erfarenheter från att arbeta 
med hållbart jordbruk, värdekedjor och kooperativ. 
Utbytet var ett genombrott som stärker organisa-
tionernas lokala nätverk, ger förutsättningar för nya 
samarbeten och bidrar till lärande och ökad kapacitet 
att uppnå hållbar försörjning och klimaträttvisa.  
Det bidrar till Agenda 2030, Mål 1 och 2.

JÄMSTÄLLDHET  
OCH HÄLSA

Act Svenska kyrkan jobbar  
med religiösa ledare för att  
påverka. Vi har under flera år stöttat våra partner-
kyrkors deltagande på viktiga påverkansarenor, vilket 
har gett dem nätverk och erfarenheter att bedriva 
påverkansarbete inom sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter, SRHR. I Tanzania tog en partnerkyrka 2021 
en ledande roll för att koordinera en delegation av 15 
interreligiösa ledare som deltog i diskussionen kring den 
östafrikanska gemenskapens lagförslag om SRHR. De 
religiösa ledarna visade sitt stöd för lagförslaget och på-
verkade därmed tanzaniska parlamentariker att bättre 
tillgodose SRHR i landet. Det bidrar till Agenda 2030, 
Mål 3 och 5.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD 

Fredliga och hållbara samhällen byggs underifrån och måste utgå ifrån och inkludera de människor som lever och verkar där.  
I vårt nätverk finns många modiga kvinnor och män som lever och verkar i olika kontexter, en del i miljöer där det är förenat  

med stor risk, att stå upp för rättvisa och sina medmänniskor. Men alla har de en sak gemensamt: De står på modets sida.
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RÄDDA LIV
De humanitära behoven har fortsatt att öka under 2021. Framför allt konflikter men även 
klimatförändringar driver allt fler människor från sina hem. Totalt befinner sig cirka 80  
miljoner människor i världen på flykt och antalet människor i behov av humanitärt bistånd 
har nått över 270 miljoner under pandemin. Många kriser beror på en kombination av natur-
katastrofer, konflikter och underliggande långvariga grundorsaker. Tack vare vårt samarbete 
inom ACT-alliansen och vår lokala förankring genom samarbetspartner finns vi ofta redan 
på plats när en katastrof inträffar. Det ger oss också möjlighet att sammanlänka våra akuta, 
humanitära insatser med vårt långsiktiga utvecklingsarbete, som ökar motståndskraft och 
förebygger sårbarhet vid kriser.

Under 2021 genomförde Act Svenska kyrkan katastrofinsatser i 24 länder. Här är några exempel  
på hur många som nåtts av våra katastrofinsatser 2021. Bakom varje siffra finns en människa!

AFGHANISTAN – 525 FAMILJER

I och med att samtliga internationella styrkor lämnade Afghanistan  
i augusti 2021, har talibanerna återtagit makten i landet. Hårda 
sanktioner och begränsad infrastruktur har förvärrat den humanitära 
 situationen och människor har tvingats sälja sina personliga  ägodelar 
för att ha råd med mat och många unga flickor har tvingats ingå 
äktenskap för familjens överlevnad. Den offentliga sektorn, som var 
helt beroende av internationellt stöd, är nu på väg att kollapsa. Som 
ett resultat av det rådande humanitära läget påbörjade Act Svenska 
kyrkan under 2021, tillsammans med lokala partner och med stöd 
från Radiohjälpen, en insats som avser att bidra med direkt ekono-
miskt stöd till 525 familjer, med speciellt fokus på kvinnoledda hushåll 
och personer med funktionsvariationer. Det ekonomiska stödet bidrar 
till att underlätta situationen för de lokala hushåll som drabbats hårt av 
det rådande ekonomiska läget. Insatsen stödjer även hälsosektorn för 
att förbättra tillgången till sjukvård.

IRAK – 13 390 MÄNNISKOR 

Efter tio års krig i Syrien har hundratusentals syrier 
flytt till Irak. För barn som lever på flykt är utbildning 
extra viktig, men under pandemin har skolor varit 
stängda i Irak. Skolan är en väg bort från utsatthet 
och en paus från en stressig och svår situation. Under 
2021 har Act Svenska kyrkan fortsatt arbetet för att 
barn som lever på flykt i norra Irak ska få möjlighet 
att fortsätta sin utbildning med hjälp av surfplattor 
och digital undervisning. Det har minskat isolering 
och psykisk ohälsa. Extra sårbara familjer följs upp 
och  erbjuds föräldragrupper och stöd i att hitta 
försörjning. De psykosociala insatserna innebär att 
 destruktiva familjemönster bryts och att barn som 
riskerar att utsättas för barnarbete, våld eller barn-
äktenskap kan fångas upp. 

SYDSUDAN – 4 500 MÄNNISKOR

Under 2021 integrerades och förankrades ett psykosocialt arbetssätt i Sydsudan ännu mer konkret genom bildandet av tio  
bykommittéer med ansvar för säkerhet, skydd och psyko socialt stöd. Syftet med kommittéerna är att minska stress och stigmatisering  
i samhället. Act Svenska kyrkan genomförde utbildningar i lokalt och gruppbaserat psykosocialt stöd för våra lokala samarbetspartner 
och vi fortsatte vårt finansiella bidrag. Arbetssättet med lokalt ägandeskap, kompetensutveckling och psyko socialt fokus bidrar starkt  

till ökad sammanhållning, ökad motståndskraft och ökad fredlig samexistens i samhällen.
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ETIOPIEN – 35 000 MÄNNISKOR

I Etiopien lever cirka 16 miljoner människor med matbrist. 
Klimatförändringar med torka och översvämningar förstör 
skördar och utarmar jorden allt mer. Den  humanitära situatio-
nen har förvärrats i takt med att fler områden blivit svårtill-
gängliga på grund av kriget i Tigrays utbredning. De interna 
flyktingströmmarna växer och situationen för människor på 
flykt förvärras. Endast ett minimum av humanitära förnöd-
enheter har kunnat levereras till Tigray sedan konflikten bröt 
ut i november 2020 på grund av hård bevakning av den enda 
vägen in i Tigray via Afar. I nära dialog och samråd med partner 
har Act Svenska kyrkan riktat om de humanitära insatserna till 
de platser dit människor flyr och där också våra partner kan 
arbeta utan att utsätta sig själva för orimliga risker. I insatsen 
ingår matpaket, tält, rent vatten samt extra stöd till barn och 
gravida  kvinnor. Under 2021 arbetade Act Svenska kyrkan 
också med ett fredsprogram i Amhara. Fredsdialogen här tycks 
ha lett till att Oromo- och Amhara folket gått samman för att 
skydda varandra mot krigets framfart.
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SYRIEN – 19 780 MÄNNISKOR

11,6 miljoner syrier är i behov av humanitär hjälp. I nordöstra Syrien lever idag  
500 000 internflyktingar men totalt i området är 1,4 miljoner människor i behov av 
stöd. 45 procent av dem är barn. I många områden, som människor tvingas fly till, 

finns minor och andra explosiva föremål kvar. Act Svenska kyrkan säkerhetsutbildar 
framgångsrikt nyckelpersoner i de olika värdsamhällena om riskerna. Tillsammans med 

våra lokala partner arbetar vi med att bygga social samhörighet, skapa och stärka 
band mellan människor, väcka kunskap och motståndskraft för att läka landet och 

framtiden. Vi arbetar med psykosociala insatser för barn och deras vårdnadshavare. 
En viktig del är barnsäkra platser där barn får leka, läka och lära sig strategier för att 
klara att hantera svåra känslor. Vi har särskild undervisning för vårdnadshavare och 

samtalsgrupper. Under 2021 har arbetet fortgått med tydligt definierade insatser för 
de människor som mest nyligen flytt från konfliktdrabbade områden och befinner sig 

på platser som saknar tillgång till infrastruktur eller någon typ av samhällsservice. 

Som en del av

 ACT-alliansen
 kan Act Svenska kyrkan  

agera snabbt 
och kraftfullt vid katastrofer
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MYANMAR – 6 147 MÄNNISKOR

Under militärkuppen har flera utvecklingsorganisationer slängts 
ut ur Myanmar och Covid-19-pandemin fortsätter att drabba 
landet hårt. Trots hårda restriktioner har Act Svenska kyrkans 
insatser kunnat fortsätta under 2021, tack vare vår lokala 
samarbetspartner och deras samarbete med lokalsamhället. 
I Myanmar arbetar Act Svenska kyrkan för att barn på flykt 
ska få utbildning. Arbetet för barnen, som inkluderar förskolor, 
barnsäkra platser, psykosocialt stöd och grundskola, sker i åtta 
flyktingläger. Under 2021 har lärarna fortsatt utbildning på dis-
tans, löner har betalats ut, och de arbetar med hemundervisning 
via digitala plattformar för att nå så många barn som möjligt. 
Det är ett framgångsrikt sätt att undvika att barnen slutar sin 
skolgång.
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SÅ ARBETAR VI I KATASTROFER 

När olika former av katastrofer eller kriser drabbar människor är vår första prioritet att 
rädda liv och lindra nöd. I ett akut skede handlar det om att säkra tillgång till mat, vatten 
och tak över huvudet och att redan från början involvera de människor som drabbats. 
Men i en humanitär kris är det inte bara de fysiska och materiella behoven som behöver 
mötas. Psykosociala insatser, att tänka långsiktigt och ta tillvara på kraften hos drabbade 
individer och grupper är avgörande för att insatserna ska bli effektiva och hållbara. 

Stöd till hela människan 
Människor som drabbats av katastrofer 
behöver få känna värdighet och hopp. 
Deltagande är grundläggande för männ-
iskors möjlighet att vara nyckelaktörer i 
sin egen och i samhällets utveckling. För 
människor som drabbats av kris eller kata-
strof är det avgörande för att de ska kunna 
återfå kontroll och en känsla av normalitet 
i sin vardag. 

Människor som upplever att de tappat 
all kontroll och kanske också värdighet 

behöver själva få vara med och bidra till en 
bättre tillvaro. Utifrån sin egen kapaci-
tet och med rätt verktyg kan människor 
tillsammans resa sig starkare och bli bättre 
rustade för framtiden.  
 
Genusrättvisa och jämställdhet är starkt 
kopplat till makt och möjlighet att delta, 
och är grundläggande för uppfyllelse av 
de mänskliga rättigheterna. Act Svenska 
kyrkan integrerar därför ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv och verkar för 
att överbrygga könsdiskriminerande 

strukturer i vårt och andras arbete. 
Inkludering av och förutsättningar för 
kvinnors, ungas och andra exkluderade 
gruppers aktiva deltagande är avgörande 
för hållbar utveckling och rättvis fred. 

I det humanitära arbetet utgår vi alltid 
från de humanitära behoven i linje med 
de humanitära principerna. Det är alltså 
behoven som avgör vem som får stöd, 
 oberoende av människors ursprung, 
 religion eller nationalitet.

DE HUMANITÄRA PRINCIPERNA

HUMANITET
Mänskligt lidande bör avhjälpas varhelst det uppstår.

NEUTRALITET
Det humanitära biståndet och de som genomför  

stödet får inte ta ställning i väpnad konflikt där en  
humanitär biståndsinsats genomförs.

OPARTISKHET
Det humanitära biståndet ska utgå från nödlidande  
människors behov, utan åtskillnad avseende kön,  

etnicitet, religion eller politisk åskådning.

OBEROENDE
Det humanitära biståndet ska vara oberoende  

från icke-humanitära hänsyn, t.ex. politiska och  
ekonomiska intressen.
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” Familjerna som bor i husen har berättat att husen 
används som säkra zoner, där grannar kommer för att 
söka skydd för sig och sina barn, under jordbävningar 
och orkaner.”

ETT STARKARE HAITI FÖR FRAMTIDEN

Att bygga för framtiden lönar sig. Det blev tydligt vid jordbävningen 
i Haiti i augusti 2021. Husen som byggdes efter orkanen Matthew 2016 
klarade ännu en katastrof. De har nu klarat av orkaner, översvämningar 
och en jordbävning.

Den 14 augusti 2021 drabbades Haiti 
ännu en gång av en katastrof. Den här 
gången var det en kraftig jordbävning som 
orsakade stora skador på bostäder och 
infrastruktur. Efter orkanen Matthew 
2016 byggde Act Svenska kyrkans lokala 
partner på Haiti, över 100 hus och repa-
rerade över 1 000 hus. Det visade det sig 

att alla hus som byggdes eller åtgärdades 
för fem år sedan klarade jordbävningen. 
Familjerna som bor i husen har berättat 
att husen används som säkra zoner, där 
grannar kommer för att söka skydd för sig 
och sina barn, under  jordbävningar och 
orkaner. De litar på husens stabilitet.
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COVAX OCH SÄRSKILDA INSATSER  
FÖR ATT MILDRA PANDEMINS EFFEKTER

Pandemin fortsatte under 2021 att drabba hela världen. Men precis som med klimat förändringarna 
drabbas inte alla delar av världens befolkning på samma sätt eller lika hårt. De redan mest sårbara, de 
som lever i avsaknad av säkra anställningar, saknar sociala skyddsnät, utan  tillgång till hälsovård, utan 
trygga boenden, och som lever i samhällen där lockdowns  verkligen kan leda till att människor får svälta 
och helt utebliven skolgång för barn, är också de som fått sämst tillgång till vaccin. Det vill Act Svenska 
kyrkan förändra.

Medan Sverige och Europa andas lite 
lättare, restriktioner har slopats, resor 
bokas och kontor öppnas, väntar miljarder 
människor i låg- och medelinkomstländer 
fortfarande på sin första vaccindos. I maj 
2022 har cirka 5 miljarder människor, eller 
67 % av världens befolkning, fått sin första 
dos. Men ojämlikheten mellan kontinenter 
och inom länder är ännu stor och i Afrika 
har, vid samma tidpunkt, endast 21 % fått 
sin första dos. Covidpandemin är inte över 
och de undanträngningseffekter som 
pandemin skapat betyder att hälsosystemen 
och samhällen är under fortsatt hög press. 
Låginkomstländer är i stor del beroende 
av Covax, den globala mekanism som leds 
med stöd av Världshälsoorganisationen 
och ska bidra till att de med störst behov i 
världen får tillgång till vaccin.

Gediget påverkansarbete  
för rättvis fördelning
Act Svenska kyrkan arbetade under 
2021 nationellt och globalt med att 
påtala den ojämlikhet som skapats kring 

vaccintillgången. I Sverige tog vi till orda 
tillsammans med en rad organisationer, 
så som Karolinska institutet, Läkare utan 
gränser och UNICEF. Bland annat drev vi 
på regeringen att agera på hemmaplan och 
i EU för att öka donation av överskott av 
covidvaccin till länder med låg vaccintäck-
ning. Genom ACT EU och ACT-alliansen 
arbetade vi även regionalt och globalt med 
att skapa opinion och bedriva påverkan 
kring vaccindonationer från EU länder 
liksom hur länder bör agera i relation till 
donationer, delande av teknik för inhemsk 
produktion och främjande och stärkande 
av hälsosystemen. ACT-alliansens arbete 
över året var gediget och har engagerat 
medlemmar i Afrika och Asien i regionala 
och nationella politiska processer och 
ACT-alliansens generalsekreterare är 
också fortsatt en av civilsamhällets repre-
sentanter inom en arbetsgrupp till Covax.

Lutherska världsförbundets nödfond 
Under 2021 beslöt Act Svenska kyrkan att 
avsätta 10 miljoner SEK till den nödfond 

där medlemskyrkorna i Lutherska världs-
förbundet (LVF) kunde ansöka om medel 
till covid-19 relaterade insatser.
Fonden inrättades av LVF under 2020. 
Många kyrkor har tagit ett stort ansvar 
under coronapandemin, och flera av dem 
finns i kontexter där behoven redan innan 
pandemin var stora. 

ACT-alliansens nödfond 
Som medlem i ACT-alliansen har Act 
Svenska kyrkan möjlighet att snabbt agera 
genom de lokala partner som finns inom 
alliansen i hela världen, och som finns på 
plats före, under och efter att en katastrof 
inträffar. 

Under 2021 kunde vi bidra med 8 miljoner 
SEK till ACT-alliansens nödfond, Rapid 
Response Fund (RRF), öronmärkta medel 
för insatser under pandemin. Medlen 
gick bland annat till humanitärt stöd till 
människor som blivit sjuka, förlorat sina 
jobb, eller inte kunnat köpa mat på grund 
av pandemins effekter. 
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LOKALA AKTÖRERS INSATSER VID HUMANITÄRA KATASTROFER 

I initiativet Local2Global Protec-
tion (L2GP), som Act Svenska 
kyrkan var med och startade för 
drygt tio år sedan, har nya metoder 
för lokalt ledda insatser vid huma-
nitära katastrofer och komplexa 
kriser arbetats fram tillsammans 
med lokalsamhällen och lokala 
civilsamhällesorganisationer över 
hela världen.
 
I projekt med våra samarbetspartner på 
Haiti, i Mellanöstern och i Sudan har 
så kallade ”Survivor and Community 
Led Responses” (sclr) testats för att låta 
lokalsamhällen själva leda insatser vid 

humanitära kriser. Resultaten visar att 
metoden är snabb, effektiv, kostnadsbe-
sparande och samtidigt stärker lokala 
samhällsstrukturer och lokala organisatio-
ners kapacitet att själva leda.
 
Under 2021 har partner i Haiti arbetat 
enligt principerna i sclr. Tillsammans med 
lokalsamhällena har de svarat upp mot 
människors behov i relation till problem 
med den återkommande matbristen, över- 
svämningar, torka och politisk instabilitet.  
Bara timmar efter jordbävningen, som 
drabbade södra delarna av Haiti i augusti 
2021, hade Act Svenska kyrkans partner 
ställt om och hade redan börjat hjälpa 
människor. Tack vare en uppbyggd 
struktur, träning och koordinering inom 
ramen för sclr kunde våra lokala partner 
mobilisera vatten och mat samt säkerställa 

att alla hade en trygg plats att tillbringa 
natten. Det var extra viktigt, eftersom en 
orkan drog in över Haiti på kvällen efter 
jordbävningen. Våra lokala samarbets-
partner arbetade tillsammans utifrån sina 
expertområden, och lyckades snabbt dela 
information om behov till lokala myndig-
heter och internationella givare för att få 
stöd med sådant de inte kunde lösa själva.
 
Metodens goda resultat har gjort att flera 
partner vill utbilda sig och vara rustade 
enligt sclr-metoden om och när en kris 
eller katastrof drabbar. I Irak har arbetet 
med att utbilda våra lokala partner pågått 
sedan 2020, med flera akti viteter under 
2021 där sårbara grupper fått det stöd de 
själva identifierat. 
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” Inom ACT-alliansen är vi kända för vårt fokus på 
psykosocialt stöd som en naturlig och integrerad del 
av humanitära insatser, med tonvikt på gruppens 
och individens egen kapacitet och förmåga. ”

KAPACITETSSTÄRKANDE AV PSYKOSOCIALT ARBETSSÄTT

De humanitära behoven i världen 
har ökat drastiskt. Förutom direkt 
stöd till humanitära insatser  
i 24 länder, främst i de regioner  
där vi också har långsiktigt stöd, 
har vi gett stöd till andra katastrofer  
genom ACT-alliansens fond för 
akuta insatser. Tack vare vårt 
samarbete med lokala och interna-
tionella partner i ACT-alliansen 
når våra insatser många.

Under 2021 har vi tagit ytterligare steg 
för att öka de lokala organisationernas 
andel av och inflytande över humanitära 
medel. Inom ACT-alliansen är vi kända 
för vårt fokus på psykosocialt stöd som en 
naturlig och integrerad del av humanitära 
insatser, med tonvikt på gruppens och 
individens egen kapacitet och förmåga. 
För att utveckla och sprida expertisen 
har vi inom ACT-alliansen ett globalt, 
och fem regionala, praktikernätverk för 
psykosocialt stöd som, efter genomgången 
utbildning hos oss, genomför egna kurser i 

lokalt och gruppbaserat psykosocialt stöd, 
psykologiska första-hjälpen och andra 
kapacitetstärkande utbildningar. Det är en 
viktig del i att öka medvetandet om delta-
gande, ägarskap, bemyndigande och den 
läkande kraft som kommer av att involvera 
de människor som drabbats av en kris eller 
katastrof så att de kan resa sig starkare.

Else Berglund,  
humanitär chef Act Svenska kyrkan
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FÖRÄNDRA LIV 
Hållbar förändring tar oftast lång tid att uppnå och utvecklingen sker sällan i en rak linje.  
Den globala ekonomiska krisen i coronapandemins spår har skapat allt större påfrestningar  
på samhällen och individer. Många års kamp för mänskliga rättigheter och jämställdhet  
har tagit stora kliv tillbaka. Världen står inför enorma utmaningar – men också möjligheter.  
Act Svenska kyrkan arbetar med flera viktiga nycklar till effektiv, rättvis och bestående utveckling. 

Vi samordnar vårt långsiktiga utvecklingssamarbete genom 
regionala program och landprogram för att skapa mer hållbara, 
inkluderande och fredliga samhällen och tackla grundorsaker till 
orättvisor och fattigdomsproblem. Det är en central del i vår stra-
tegi att stödja civilsamhällesorganisationer till att vara effektiva 
och starka, så att de kan skapa förändring i sina samhällen. 

Men vi ser också att viktiga nycklar till hållbar förändring ligger 
i att bekämpa just orättvisornas grundorsaker. När kvinnor 
förvägras rätten att vara delaktiga i olika beslutsfattanden som rör 
allt från rätten till sin egen kropp till ekonomi och politik, kränks 
inte bara deras mänskliga rättigheter och Guds skapelse. Hela 
samhällets möjlighet till utveckling försämras avsevärt. Därför är 
genusrättvisa ett perspektiv som genomsyrar alla våra program. 
Det får också ett särskilt fokus i de delar av vårt långsiktiga 
utvecklingssamarbete som handlar om sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter. Andra nyckelfaktorer till långsiktig och 
hållbar förändring handlar om att öka utsatta människors och 
samhällens motståndskraft och egen kapacitet att klara kom-
mande katastrofer och kriser. Act Svenska kyrkan strävar ständigt 
efter att samordna det långsiktiga arbetet med det humanitära. 

Jämställdhet och hälsa
Under 2021 och i spåren av coronapandemin har kvinnors och 
flickors ekonomiska och sociala utsatthet förstärkts och våld i 
nära relationer ökat. Diskriminerande strukturer förvärrar fattig-
dom och hunger, försämrar hälsa och påverkar ekonomisk tillväxt 
negativt. Därför och för att varje människa har rätt att bestämma 
över sitt eget liv och sin egen kropp, är det särskilt viktigt att fort-
sätta kampen för genusrättvisa och jämställdhet på alla nivåer. 

Kvinnor, flickor och hbtqi+-personer över hela världen utsätts för 
våld och diskriminering på grund av könstillhörighet. Sexuellt 
våld, tvångsgifte och könsstympning är exempel på övergrepp som 

drabbar strukturellt utsatta grupper och många nekas exempel-
vis utbildning och hälsovård. Religiösa aktörer och företrädare 
har makt och inflytande över vad som anses rätt och fel inom 
ett samhälle. I många delar av världen står de också för viktiga 
samhällsfunktioner och sociala trygghetssystem, så som skolor, 
sjukhus och domstolar. Det innebär för Act Svenska kyrkan, som 
religiös aktör, unika möjligheter att påverka och ett särskilt ansvar 
att bidra till positiv förändring.
 
Under 2021 har Act Svenska kyrkan utökat antalet insatser för 
att stärka kvinnors, barns och hbtqi+ personers rättigheter och 
möjligheter. 
 
Resiliens och lokalt ägarskap
Lokalt ägda insatser stärker jämställdhet och kvinnors möjlighet 
till att inta maktpositioner. Insatser som är tydligt förankrade 
och kapacitetsburna hos lokala partner blir mer hållbara och 
motståndskraften inför nya kriser ökar. Det kan också leda till 
demokratieffekter. 

Därför är en viktig del i Act Svenska kyrkans arbete för att uppnå 
genusintegrerad och människorättsbaserad rättvisa, hållbarhet 
och demokrati, att främja lokalt ägarskap och metoder för att öka 
människors egenmakt och deltagande. Vi vill med andra ord flytta 
makten över insatserna till de människor som berörs av dem.

En del i det arbetet handlar om att bygga motståndskraft och 
anpassningsförmåga, så kallad resiliens. Act Svenska kyrkan vill 
stödja människors eget initiativtagande och sociala engagemang 
och på så sätt säkra att samhällen blir bättre rustade för kom-
mande kriser. Vi vill minska behovet av vår närvaro. Act Svenska 
kyrkan bidrar med kompetensstärkande utbildningar utifrån 
lokalsamhällens olika och särskilda förutsättningar.
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SEXUALUNDERVISNING I CENTRALAMERIKA  
STÄRKER UNGA KVINNOR 

Våld mot kvinnor i Centralamerika har 
ökat under 2021. Till följd av pandemin har 
kvinnor fått svårare att delta i samhället 
och utkräva sina rättigheter. Act Svenska 
kyrkan har under 2021 fortsatt det långsik-
tiga utvecklingsarbetet i Centralamerika 
med SRHR och sexualundervisning för att 
stärka unga kvinnors makt över sina egna 
kroppar.

Act Svenska kyrkans partner i Honduras 
arbetar med SRHR och sexualundervis-
ning. I Honduras är det förbjudet enligt 
lag att prata om sexuella rättigheter. Men 
genom att arbeta med lärare kan Act 
Svenska kyrkans partner påverka de religi-
ösa skolorna och utbilda de flickor som går 
där. Flickorna är inte vana vid att prata om 
sina kroppar och vet ofta inte hur barn blir 

till. Det modiga arbetet stärker kvinnornas 
makt över sina egna kroppar. 

Pandemin och nedstängningar har drabbat 
kvinnorna i Centralamerika hårt. Ana 
Ruth García som jobbar hos Act Svenska 
kyrkans lokala partner i Honduras berättar 
att: ”Antal fall av sexuellt våld mot kvinnor 
har ökat stort. Många har varit instängda 
i sina hem med sina förövare”. Ana arbetar 
med genusrättvisa genom att öka kunska-
pen om SRHR och kvinnors rättigheter. 
Som en ekumenisk organisation är det 
viktigt att arbetet sker genom religiösa 
uttryck och med tron som drivkraft. 
Religiösa ledare är viktiga i kampen för 
att uppnå jämställdhet och skapa trygga 
samhällen.

SRHR 
Sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter (SRHR) handlar om 
människors kroppsliga integritet. 

Det är en grundpelare för att uppnå 
god hälsa, välbefinnande och genus- 

rättvisa. Det är avgörande för att 
individers mänskliga rättigheter ska 

kunna realiseras.
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LÅNGSIKTIGT UTVECKLINGSARBETE I INDIEN 

Under coronapandemin har en redan 
svår situation för många kvinnor i Indien 
förvärrats. I Indien beräknas det köns- 
relaterade våldet ha ökat med 250 procent 
sedan pandemins utbrott. Genom riktade 
insatser i några mycket utsatta bostads- 
områden har Act Svenska kyrkan under 
2021 fortsatt med det långsiktiga utveck-
lingsarbetet för att bekämpa våld mot 
kvinnor i Indien. 

Act Svenska kyrkans partner finns på plats 
i delstaterna West Bengal och Orissa i östra 
Indien, både i städer och på landsbygden. 
Bland annat arbetar man i slumområden i 
tre städer i östra Indien. Där är våldet mot 
flickor och kvinnor ett stort problem både 
inom hemmen och på arbetsplatserna. 
Diskriminering på arbetsmarknaden 
är vanligt och många kvinnor arbetar 

under mycket dåliga villkor. Trots redan 
bristande rättigheter för arbetstagare, 
har många av Indiens lokala myndighe-
ter använt covid-19 som en ursäkt för att 
utöka arbetstiden från 8 till 12 timmar 
per dag och avskaffa lagstiftning om 
minimi löner, vilket har drabbat miljontals 
kvinnor. Andra har på grund av restrik-
tioner helt förlorat sina jobb. 

Act Svenska kyrkans partner driver bland 
annat ett projekt med självhjälpsgrup-
per för kvinnor i Kolkata. Grupperna 
håller samman och hjälper varandra med 
mat, sjukvård och skyddar varandra vid 
våld i hemmet och problem i  familjen. 
Självhjälpsgrupperna utgör en säkerhet 
och trygghet för medlemmarna i grup-
perna. Projektet i Kolkata har också 
skapat möjligheter för kvinnor att söka 

och beviljas ekonomiskt stöd för att starta 
en egen försörjning. När kvinnorna får 
chansen att starta en egen verksamhet, 
kan det bli en möjlig väg ut ur en utsatt 
situation. 

I samverkan med lokala organisationer 
har Act Svenska kyrkans samarbetspart-
ner lyckats hålla kontakt med utsatta 
kvinnorna i Kolkata på mobiltelefon. De 
har kunnat förmedla ekonomisk hjälp, 
antingen direkt eller i samverkan med 
organisationer så som kommunala 
stödgrupper och kvinnornas egna själv-
hjälpsgrupper. Samverkan med andra 
lokala organisationer har varit avgörande 
för att kunna se behoven och förmedla 
hjälp.

” Act Svenska kyrkan har under 2021 fortsatt  
med det långsiktiga utvecklingsarbetet för att  
bekämpa våld mot kvinnor i Indien.”
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SAMORDNING AV LÅNGSIKTIGT UTVECKLINGS-
ARBETE OCH HUMANITÄRA INSATSER 

I och med det globalt ökande humanitära 
krisläget, som också har orsakat stora 
bakslag för hållbar utveckling, där de redan 
mest sårbara samhällena och människorna 
drabbas allra hårdast av klimatföränd-
ringar, effekter av pandemi och konflikter, 
är det viktigt att i vårt långsiktiga 
utvecklingsarbete integrera ett katastrof- 
reducerande perspektiv som stärker arbetet 
med att öka motståndskraft och minskar 
sårbarhet vid kriser. Det humanitära 
arbetet måste också göras på ett sätt som 
inte motverkar utvecklingsarbetet.  

Nexus – resilienspiloten
Världens akuta och utdragna kriser belyser 
och påminner om att de omedelbara 

behoven oftast inte kan skiljas från 
grundproblem som behöver adresseras 
långsiktigt. Det betyder att utvecklings- 
och humanitära aktörer behöver öka 
samplanering och förståelse för olika prio-
riteringar i arbetet för att skapa synergier 
och inte motverka varandra. 

Som en del av ACT-alliansen och som en 
trosbaserad aktör med lång erfarenhet 
av utvecklings-, freds- och humanitärt 
arbete är länkarna däremellan en tydlig 
del av Act Svenska kyrkans mandat och 
organisation. Det förstärks av att Act 
Svenska kyrkan ofta arbetar med samma 
lokala samarbetspartner i både långsiktigt 
utvecklingsarbete och humanitära kriser.  

Samarbetet leder till att stärka männ-
iskors och lokalsamhällens möjlighet 
att hantera, återhämta sig från, lära av 
och minimera effekterna av kriser. Act 
Svenska kyrkan har en särskild kompetens 
att bidra till ett holistiskt angreppssätt 
och att möjliggöra samordnad program-
mering genom innovativa lösningar som 
bidrar till långsiktiga utvecklingsmål 
och samtidigt bygger upp människors 
anpassningsförmåga och motståndskraft 
vid eventuella kriser. Under 2021 har Act 
Svenska kyrkan bedrivit ett geografiskt 
synkroniserat och samordnat arbete med 
långvariga och komplexa kriser. 
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ETT UTMANANDE ÅR FÖR DET LÅNGSIKTIGA 
UTVECKLINGSSAMARBETET 

Under 2021 har Covid-19 fortsatt att drabba 
många länder i världen hårt, länder med 
begränsad tillgång till vaccin och med svaga 
sjukvårdssystem. Pandemin har också 
påverkat grundläggande samhällsstruktu-
rer. I Uganda var skolorna stängda i över två 
år med stora konsekvenser för barns rätt till 
utbildning, men som även gav andra typer 
av konsekvenser, så som en extrem ökning 
av tonårsgraviditeter. Act Svenska kyrkans 
partner har fortsatt arbeta med informa-
tionsinsatser kopplat till pandemin men 
även andra rent konkreta saker som tex 
skyddsutrustning till personal. Pandemin 
drabbar många redan utsatta människor i 
instabila stater, som till exempel i Libanon, 
som är ett land i svår ekonomisk och 
politisk kris, där ca 70% av befolkningen 
beräknas befinna sig i fattigdom.

På flera håll i världen ser vi  demokratiska 
bakslag som har påverkat vårt och part-
ners arbete. Civilsamhällets demokratiska 
utrymme begränsas alltmer genom 
politiska beslut, lagar och administrativa 
förordningar. I Indien ser vi nya lagar mot 
religiös omvändelse, riktade mot  religiösa 
minoriteter. De spär på den negativa 
retoriken och våldet mot minoriteter, och i 
kombination med restriktiv lagstiftning om 
mottagande av utländska bidrag gör de det 
allt svårare för bland annat kristna organi-
sationer att verka. I Sydsudan har kraftigt 
ökat hot och våld mot biståndsarbetare 
försvårat genomförandet av insatser för Act 
Svenska kyrkan, liksom för andra organisa-
tioner. I Zimbabwe har en ny lag förberetts 
som bland annat kommer begränsa 
organisationers möjlighet att kontakta 
utländska beskickningar. Vi ser en försäm-
ring av rättsstatens principer i alla länder 
i Centralamerika, speciellt i Guatemala, 
Nicaragua och El Salvador. Det finns dock 
vissa positiva trendbrott, i Tanzania har den 
nya presidenten tagit positiva steg i riktning 
mot ökad yttrande- och pressfrihet. 

Vi noterar även fortsatt stora och påtagliga 
konsekvenser av de globala klimatföränd-
ringarna. I Sydsudan har partner tvingats 
byta bilar mot båtar efter kraftiga över-
svämningar, och Afghanistan drabbades av 
den värsta torkan på 27 år, vilket har gjort 
att landet nu har högst antal människor 
som lider av matosäkerhet i världen 
(22,8 miljoner). Mer än hälften av alla barn 
under sex år riskerar akut undernäring. 

Trots alla utmaningar, och de oändliga 
behov vi ser i världen just nu så fortsätter 
våra partner i olika delar i världen att 
outtröttligt arbeta vidare för att stärka 
demokrati och mänskliga rättigheter, för 
att människor i extremt utsatta situationer 
ska kunna få sina basala behov tillfreds-
ställda, för att människor på olika sidor av 
en konflikt får möta den andre i respekt-
full dialog och att arbeta för flickors och 
kvinnors rätt till sina egna kroppar. Det är 
ett fantastiskt arbete som vi är stolta att få 
vara en del av!

Karin Axelsson Zaar,  
Biståndschef, Act Svenska kyrkan

Fo
to

: G
ist

af
 H

el
lsi

ng
/I

ko
n



30

Fo
to

: J
os

efi
n 

Ca
st

er
yd

/I
ko

n 



31

Vi vill förändra världen genom att påverka 
makthavare lokalt, regionalt och globalt att ta 
beslut som respekterar människors  värdighet 
och skyddar mänskliga rättigheter.

FÖRÄNDRA VÄRLDEN
Under 2021 har vi i påverkansarbetet, fortsatt att prioritera sexuell och reproduktiv hälsa och rättig heter, 
genusrättvisa, biståndsfinansiering och sociala trygghetssystem. Under pandemin hamnade globa-
la rättvisefrågor högt på den politiska agendan. Pandemin har visat på att strukturella orättvisor och 
 ojämlikheter leder till ökad fattigdom och utsatthet. De länder som har väl utbyggda system för välfärd, 
hälso- och sjukvård och social trygghet klarar pandemin bättre. 

Under pandemin såg vi också effekterna av bristande jämställdhet. 
Det sexuella och könsrelaterade våldet ökade, och flickor togs ur 
skolan. Det visar på vikten att integrera genus i alla utvecklingsin-
satser, och vikten av att hela tiden driva frågan om genusrättvisa 
i allt påverkansarbete. Act Svenska kyrkan jobbar för att flytta 
makten till lokala organisationer och till människor som lever 
i utsatthet och fattigdom. Organisationer i syd pekar på att det 
finns en neo-kolonial tanke i biståndet, där givare inte alltid ser 
till människors rättigheter och behov. Det vill vi ändra, och driver 
den frågan inom ACT-alliansen.

Påverkan genom dialog 
Act Svenska kyrkan kallar arbetet med att påverka politiska beslut, 
attityder och normer för policydialog, eftersom vi vill betona 
vikten av dialog som metod och förhållningssätt. Policydialog är 
ett långsiktigt arbete som syftar till att bidra till positiv föränd-
ring i policy och praktik när det gäller fred, rättvisa, jämlikhet, 

trygghet, ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt förverkligan-
det av de mänskliga rättigheterna. Påverkansarbetet är en viktig 
del av det arbete som vi genomför tillsammans med våra part-
nerorganisationer. Act Svenska kyrkan är en erkänd global aktör 
inom påverkansarbete för att förebygga och skydda mental hälsa 
och psykosocialt välbefinnande i kris situationer. I Act Svenska 
kyrkans globala policydialogprogram sker påverkansarbetet 
både i Sverige och globalt genom de ekumeniska allianserna med 
närvaro i Geneve, New York och Bryssel. 

Att skapa opinion är en viktig del i arbetet för att sätta press 
på beslutsfattare att agera men också för att påverka attityder i 
kyrkan och i samhället. Påverkansarbetet sker i samarbete med 
allianser och nätverk och grundas i studier, analyser och forsk-
ning. Vi arbetar också för att få engagerade i Svenska kyrkan, inte 
minst unga, att aktivt delta i opinionsbildningen kring de viktiga 
globala rättvisefrågorna. 
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RELIGIÖSA AKTÖRER HAR MAKT  
OCH INFLYTANDE

Religion har i stora delar av världen makt och inflytande över 
såväl människors värderingar och agerande som samhällens 
normer och attityder. Tro och religiösa övertygelser kan använ-
das för att vägleda, befria och trösta, men tyvärr också förtrycka, 
stigmatisera och utnyttja människors sårbarhet. Därför har vi som 
kyrka ett särskilt ansvar att kämpa för jämlikhet och jämställdhet. 
Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med kyrkor och lokala 
aktörer för att identifiera och stärka trostolkningar och traditio-
ner som bidrar positivt till människors och samhällens utveckling, 
samt vågar utmana och ifrågasätta de som inte gör det. Att alltid 
stå upp för människovärdet är en självklarhet i vår kristna tro.
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Ansvarsutkrävande är också en viktig del i Act Svenska kyrkans arbete och sker exempelvis genom policydialog på olika nivåer i 
samhället. Det ingår i vårt uppdrag att synliggöra och agera mot maktstrukturer som hindrar människor från att leva ett värdigt liv 
där deras mänskliga rättigheter respekteras.

TILLSAMMANS FÖR EN STARKARE RÖST

Dagens globala utmaningar kan bara lösas om vi bygger allianser och nätverk för att utmana 
 orättvisa strukturer och förmå de som har makten att ta sitt ansvar. Act Svenska kyrkan är en del av 
den  världsvida kyrkan, bland annat genom vårt medlemskap och samarbete i Kyrkornas världsråd, 
 Lutherska världsförbundet och ACT- alliansen. Det ger oss en styrka när vi agerar.

Act Svenska kyrkan ingår i flera stora allianser och nätverk.  
I internationella sammanhang arbetar vi bland annat tillsammans 
med Lutherska världsförbundet och inom Kyrkornas världsråd 
och ACT- alliansen. Det ger stora möjligheter att påverka 
kyrkornas gemensamma teologiska reflektion och att arbeta för 
fred och mänskliga rättigheter samt med klimat- och miljöfrågor. 
Nätverken är kraftfulla röster in i FN-systemet och andra 
viktiga forum. LVF har på uppdrag av FN även ansvar för flera 
stora flyktingläger i världen. ACT-alliansen som står för Action 
by Churches Together, har lokal närvaro i mer än 130 länder. 
Genom dessa samarbeten får vi en starkare påverkansröst och 
agerar snabbare vid katastrofer, samt effektivare i det långsiktiga 
utvecklingssamarbetet. ACT-alliansen har beslutat att de närmaste 
åren särskilt fokusera på genusrättvisa, något som även ligger i 
linje med Act Svenska kyrkans strategi.
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Fredsarbete och ökad radikalism. Under de senaste åren finns en oroväckande utveckling med ökad radikalisering och våldsam 
extremism. Den aktuella religiösa kontexten behöver därför inkluderas i freds- och konfliktanalyser. Att stärka människors trygghet, 
möjligheter och egenmakt att utkräva sina mänskliga rättigheter är ett viktigt led i Act Svenska kyrkans arbete för fred. Fredsarbetet 
är förankrat i folkrätten, som inkluderar mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, och bidrar till att stärka individers och 
samhällens motståndskraft och återhämtningsförmåga.
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” Klimatfrågan är en global rättvisefråga. De människor 
som  bidrar minst till klimatförändringarna är de som 
drabbas mest. Det kan vi aldrig acceptera”
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OPINIONSBILDANDE KLIMATKAMPANJ
”ACT NOW FOR CLIMATE JUSTICE!”

Under hösten 2021 drev Act Svenska 
kyrkan, tillsammans med ACT-alliansen, 
en opinionsbildande klimatkampanj för att 
uppmärksamma att klimatkrisen är en rät-
tighetsfråga, som inte går att lösa utan ett 
globalt perspektiv. Klimaträttvisa handlar 
om att ta ansvar för en hållbar framtid 
inom planetens gränser, utifrån en global, 
rättvis och jämlik fördelning av resurser. 
Tillsammans med kyrkor över hela världen 
samlade Act Svenska kyrkan in namn 
till en namninsamling för klimaträttvisa. 

Namninsamlingen lämnades sedan till 
beslutsfattarna på FN:s klimattoppmöte i 
Glasgow, COP26. 

Act Svenska kyrkan var väl representerad 
på klimattoppmötet, genom bland andra 
Ärkebiskop Antje Jackelén, klimatexperter 
och flera ungdomsrepresentanter. Inte 
minst Ärkebiskopens medverkan fick stor 
medial uppmärksamhet, och bidrog till att 
sprida Act Svenska kyrkans budskap om 
hopp, handlingskraft och klimaträttvisa.

Tillsammans i vårt globala nätverk 
samlade vi in över 150 000  
namn i namninsamlingen för klimat-
rättvisa inför COP26. Den svenska 
namninsamlingen bidrog med 
13 500 namn.
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” När Tanzania fick sin första kvinnliga president, 
öppnades dörren på glänt för en möjlig förändring.”
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TANZANIA LYFTER SKOLFÖRBUDET FÖR GRAVIDA FLICKOR 
– Ett resultat av påverkansarbete

Äntligen får flickor som blivit gravida komma tillbaka till skolan i Tanzania. Tanzanias regering har 
valt att ta bort förbudet om att gravida flickor inte får avsluta sin skolgång. Omkring 55 000 flickor 
uppskattas ha fått lämna skolan sista årtiondet på grund av att de blivit gravida. Att förbudet tas bort 
innebär att många flickor får en andra chans att nå sina drömmar.

Förbudet kom först till på 1960-talet men 
upprätthölls och kommunicerades framför 
allt starkt av den tidigare presidenten John 
Magufuli, som oväntat dog i mars 2021. 
I praktiken tog lagen sig uttryck på olika 
sätt med allt från obligatoriska graviditets-
tester i skolan till hot om stränga straff för 
de pojkar som gjort flickor gravida, till att 
flickor på flera håll inte fick återvända till 
skolan efter graviditeten.

Act Svenska kyrkans partnerorganisatio-
ner har under flera år, tvärt emot rådande 
politiker, drivit en progressiv agenda. 
Lutherska kyrkan och kristna rådet i 

Tanzania har under de senaste åren vädjat 
till regeringen om att ta bort förbudet. 

– När Tanzania fick sin första kvinnliga 
president i mars 2021 öppnades dörren 
på glänt för en möjlig förändring, säger 
Clotilda Ndezi, ansvarig för kristna rådets 
påverkansarbete i Tanzania. 

Kristna rådet bjöd i juni 2021 in den nya 
presidenten Samia Suluhu och bad henne 
att lyssna på de religiösa ledarna om att ta 
bort förbudet. I november 2021 kom den 
glädjande nyheten att förbudet slopas: 

– Detta är en lättnad för de unga flickorna, 
säger Linda Mambo som arbetar med 
ett projekt för att stärka unga flickor och 
pojkars rätt till sexuella rättigheter och 
hälsa i Karagwe i nordvästra Tanzania

Partner i Tanzania fortsätter att, i ett 
klimat av minskat utrymme, fokusera på 
och lyfta vikten av sexuella och reproduk-
tiva rättigheter och hälsa. Tillsammans 
med kyrkor, organisationer och tusentals 
frivilliga fortsätter Act Svenska kyrkans 
påverkansarbete för mer rättvisa sam-
hällen, där flickor och kvinnor kan göra 
sina egna val i livet. 
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EXEMPEL PÅ PÅVERKANSARBETE I SVERIGE 2021 

  Genom rapporten From Words to 
Action – Lessons from Nordic efforts 
to integrate gender equality in climate 
finance lyfte Act Svenska kyrkan vikten 
av jämställdhet i klimatinsatser, som 
finansieras av biståndet. Rapporten 
togs fram i samarbete med de nordiska 
ACT-medlemmarna och mottogs väl 
när den presenterades i den Nordiska 
paviljongen under klimattoppmötet i 
Glasgow. Rapporten betonar att mer 
klimatfinansiering behöver gå till stöd 
och skydd av kvinnor och flickor, liksom 
att kvinnors och andra klimatsårbara 
gruppers deltagande i klimatförhand-
lingar och inflytande över klimat-
lösningar behöver stärkas.

  Act Svenska kyrkan har genom forsk-
nings- och utvecklingsarbetet Local-
2Global Protection utvecklat sclr – sur-
vivor and community led response. I maj 
2021 publicerade den brittiska humani-
tära tankesmedjan ODI en rapport som 
lyfter fram sclr som ett avgörande sätt 
att stödja lokala samhällens humanitära 
arbete. Rapporten fick stort genomslag i 
den humanitära sektorn.

  Tillsammans med några andra svenska 
civilsamhällesorganisationer arrangera-
de Act Svenska kyrkan ett digitalt run-
dabordsmöte om möjligheterna att ge 
bistånd till länder där det demokratiska 
utrymmet är mycket trångt eller helt 
stängt – med Zimbabwe som aktuellt 
exempel. Ett tiotal riksdagsledamöter 

från Utrikesutskottet deltog i mötet 
och hörde budskapen från såväl våra 
partnerorganisationer i Zimbabwe som 
demokratiforskare.

  Under sitt sista år som finansminister 
var Magdalena Andersson ordförande i 
den Internationella valutafondens (IMF) 
rådgivande kommitté. Act Svenska 
kyrkan faciliterade under 2021 ett 
digitalt möte där Andersson träffade Act 
Svenska kyrkan samt EURODAD, Oxfam 
och AFRODAD - några av de aktörer i 
det globala civilsamhället som följer och 
granskar IMF allra närmast.

  Act Svenska kyrkan har under året 
deltagit i en rad möten på Utrikes-
departementet och Sida och lämnat 
synpunkter på bland annat uppdate-
ringen av handlingsplanen för den 
feministiska utrikespolitiken och bidragit 
till arbetet med att ta fram nya svenska 
strategier för Irak, Zimbabwe, Etiopien, 
Afrika regio nalt, Afrika SRHR samt Asien 
regionalt.

  Tillsammans med bland andra UN 
Women och Sverige arrangerade Act 
Svenska kyrkan ett digitalt sidoevent 
om familjerättsreform under Kvinno-
kommissionen i New York. När Utrikes-
minister Ann Linde höll öppnings-
anförandet var det första gången som 
hon talade om familjelagstiftning på en 
global arena.

  Utifrån rundabordssamtal med repre-
sentanter från partnerorganisationer i 
flera regioner publicerades en kartlägg-
ning av partners erfarenheter av hur 
det genusrelaterade våldet ökade under 
pandemin, och hur de har arbetat för att 
möta problemen.

  Act Svenska kyrkan bidrog till CON-
CORDs spotlight-rapport inför Sveriges 
frivilliga rapportering om Agenda 2030

  Vi bedrev påverkansarbete i relation 
till Riksrevisionens granskning av UD:s 
och Sidas hantering av bistånd genom 
FN-organ och andra multilaterala orga-
nisationer.

  Act Svenska kyrkan deltog under året i 
en rad möten på Utrikesdepartementet 
och Sida och lämnade synpunkter på 
bland annat uppdateringen av hand-
lingsplanen för den feministiska utri-
kespolitiken och bidrog till arbetet med 
att ta fram nya svenska strategier för 
Irak, Colombia, Guatemala, Zimbabwe, 
Etiopien, Afrika regionalt, Afrika SRHR 
samt Asien regionalt och Latinamerika 
regionalt.
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EXEMPEL PÅ PÅVERKANSARBETE GLOBALT 2021 

  I juni 2021 diskuterades ett förslag till 
Global fond för social trygghet i FN:s 
råd för mänskliga rättigheter. I debat-
ten framförde Act Svenska kyrkan ett 
uttalande till stöd för förslaget, ett 
gemensamt uttalande från Kyrkornas 
världsråd, Lutherska världsförbundet 
och ACT-alliansen.

  Act Svenska kyrkan arrangerade den 
internationella workshopen Redefining 
power and partnerships: Time to deco-
lonize civil society aid! Vid det välbe-
sökta mötet lyftes många perspektiv på 
frågan om hur de koloniala relationer 
som fortfarande präglar delar av bistån-
det kan förändras genom att makt och 
inflytande flyttas från civilsamhällesor-
ganisationer i Globala Nord till sam-
arbetsorganisationerna i Globala Syd. 
Mötet arrangerades i samarbete med IM 
och Diakonia. 

  Act Svenska kyrkan arrangerade ett 
digitalt sidoevent om familjerätt vid FN:s 
76:e generalförsamling, i samarbete 
med en rad andra organisationer. Detta 
var ett viktigt tillfälle att lyfta frågan om 
hur diskriminerande lagstiftning, inklu-
sive religiös och traditionell familjerätt, 
och familjenormer, begränsar kvinnors 
och flickors möjlighet till ekonomisk 
egenmakt.

  Genom att publicera rapporten Social 
registries: a short history of abject 
failure bidrog Act Svenska kyrkan till att 
en rad allvarliga brister med så kallade 
sociala register uppmärksammades 
för första gången. Sociala register är 
databaser över hushåll som används till 
att bedöma vilka hushåll som ska få olika 

riktade bidrag. När registren är felaktiga 
utesluts människor som egentligen har 
rätt till ekonomiskt stöd. 

  Under 2021 förhandlas mål och regler 
för påfyllnaden av Världsbankens mjuka 
låneprogram, IDA20. Genom dialog med 
Utrikesdepartementets förhandlare och 
genom påverkan direkt på Världsban-
ken, bidrog Act Svenska kyrkan till att 
några små steg har tagits för att IDA20 
kommer att stödja utbyggnad av social 
trygghet i linje med internationella nor-
mer för social trygghet för alla.

  I november deltog Act Svenska kyrkan, 
som en av ytterst få trosbaserade aktö-
rer, i en internationell dialog om sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter, 
SRHR. Dialogen anordnades årligen 
av tyska utrikesdepartementet och 
biståndsmyndigheter. 

  Tillsammans med ACT-alliansen och 
det interreligiösa hbtqi+-nätverket 
GIN-SSOGIE, anordnade Act Svenska 
kyrkan en serie möten om tro, genus 
och sexualitet, där diplomater från 
medlemsländer fick kapacitetsstöd och 
strategier för att kunna samtala om reli-
gion och hbtqi+ frågor inom FN:s råd för 
mänskliga rättigheter, där förhandling-
arna ofta blir mycket förenklade. Med 
tanke på den globala backlashen mot 
mänskliga rättigheter och jämställdhet 
där religion används som slagträ är 
det oerhört viktigt att stå upp för de 
mänskliga rättigheterna och visa att det 
inte finns nån motsättning mellan religi-
on och mänskliga rättigheter, inklusive 
hbtqi+personers rättigheter.

  Colombia drabbades hårt av pandemin. 
Ökade ekonomiska klyftor och stor 
ungdomsarbetslöshet utlöste under 
våren 2021 stora protester i Colombia. 
Protesterna möttes av dödligt polisvåld. 
Act Svenska kyrkan tog initiativ till ett 
unikt brev av en stor bredd av inter-
nationella kristna organisationer som 
uppmanade regeringen: ”Lyssna på fol-
kets röster med empati och utan våld” 
för att stoppa våldet i Colombia, bjud in 
till dialog om orsakerna till protesterna, 
utred övergrepp mot demonstranter 
och implementera fredsavtalet från 
2016.” Brevet skrevs bland annat under 
av Kyrkornas Världsråd, ACT-alliansen, 
Lutherska världsförbundet och Katolska 
biskopskonferensen i Latinamerika.

  Militärkuppen i Myanmar 1 februari 
2021 drabbade civilbefolkningen och 
våra partner i landet mycket hårt. Under 
våren var det mycket stora folkliga pro-
tester och flera av våra partner deltog. 
Protesterna slogs ner med brutalt våld 
och militärerna har gjort sig skyldiga till 
mycket allvarliga brott mot mänskliga 
rättigheter och internationell humanitär 
rätt. Många av våra partner lyckades 
ställa om sin verksamhet och stanna 
kvar i landet. Men de tvingades snart 
vara tysta för att inte riskera sin säker-
het. Men Act Svenska kyrkan kunde 
fortsätta agera för fred, demokrati och 
mänskliga rättigheter i media, i dialog 
med UD och politiker och i samtal på 
Mänskliga rättighetsdagarna.
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ATT DELA MED SIG GENOM BISTÅND 

Covid-19 pandemin har fått förödande konsekvenser för fattigdom och ut-
satthet. FN:s flyktingorgan pekar på en fördubbling av antalet människor 
som behöver akut hjälp på grund av klimatrelaterade katastrofer till 2050. 
Världen riskerar att inte uppnå de globala målen i Agenda 2030.

Under pandemin ökade den extrema 
fattigdomen i världen. Redan före pande-
min tvingades miljontals människor på 
flykt på grund av klimatförändringar och 
konflikter. Att dela med sig genom bistånd 
är inte bara en solidaritetshandling och 
en del av vår roll som kyrka i världen och 
för världen. Biståndet bidrar till att stärka 
institutioner, bygga förutsättningar för 
en demokratisk utveckling och för en 
fredligare värld. Det humanitära biståndet 
räddar liv och lindrar nöd, men det löser 
inte de långsiktiga förändringarna som 
planeten och människor behöver för sin 
överlevnad och mot en hållbar utveckling. 
Act Svenska kyrkans biståndsarbete leder 
till att stärka människors egenmakt och 
stötta civilsamhället i en värld där det 
demokratiska utrymmet minskar.

Bistånd kan bidra till att förbättra 
investeringsklimat och handel och de 
institutionella förutsättningarna genom 
kapacitetsbyggande, investeringar i 
infrastruktur, antikorruptionsarbete, 
nätverkande och uppbyggnad av till 
exempel organ för kvalitetskontroll. 
Detta är ofta nödvändigt för att handel 
och investeringar ska komma till stånd 
och växa. Biståndet behövs för att bygga 

upp välfärdssystem i länder som saknar 
resurser, så kallade låginkomstländer, till 
exempel för hälso- och sjukvårdsystem, 
en jämlik utbildning och sociala trygg-
hetssystem. En värld präglad av orättvisor, 
konflikter och människor på flykt, hotar 
också vår utveckling och säkerhet. 
Biståndet gynnar inte bara utvecklingslän-
der, utan även oss i Sverige och Europa.

Eva Ekelund,  
policychef 
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” Act Svenska kyrkans biståndsarbete leder till  
att stärka människors egenmakt och stötta civil- 
samhället i en värld där det demokratiska ut- 
rymmet minskar.”
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INSAMLING OCH ENGAGEMANG 
– tillsammans gör vi skillnad!

Trots fortsatt coronapandemi och restriktioner under 2021 ökade det lokala 
engagemanget i Sverige för Act Svenska kyrkan. Kreativiteten i Svenska 
kyrkans församlingar tillsammans med ett ökat antal privata givare ledde 
till ett bra insamlingsresultat. Året färgades av en nationell satsning på 
stärkt varumärkesbyggande och en tydlig kapacitet och vilja hos engagerade, 
som utgör basen i vår verksamhet, att kraftsamla i tider av kris.

Under 2021 samlades 158,9 miljoner in. 
Dessa gåvor är en förutsättning för att våra 
partner ska kunna bedriva sin verksam-
het. Att människor delar med sig av sina 
resurser är en tydlig signal på ett starkt 
engagemang. För många är givandet ett 
konkret sätt att omsätta sin tro i hand-
ling. För Act Svenska kyrkan skapar en 
stark egen finansiering och bred folklig 
förankring också möjligheter att få stöd 
från större finansiärer. För att öka engage-
manget för internationella frågor anordnar 
församlingarna syföreningar, insamlingar, 
studiecirklar och andra aktiviteter. Stor 

vikt läggs vid de årliga insamlingskampan-
jerna: Julinsamlingen och Fasteaktionen. 
Förutom alla församlingar har Act Svenska 
kyrkan drygt 146 000 enskilda givare som 
regelbundet skänker gåvor. 

Under 2021 ökade det privata givandet, 
anslag från församlingar låg på samma 
nivå medan anslag från stiften dubble-
rades. Samtidigt minskade kollekter, 
på grund av restriktioner kopplade till 
pandemin, medan intäkter från insam-
lingsaktiviteter ökade något. Många 
insamlingsaktiviteter blev digitala.

146 000 ENSKILDA GIVARE UNDER 2021*
*Under 2020 var motsvarande siffra 130 000

KONTROLL AV VÅRT 
INSAMLINGSARBETE

Act Svenska kyrkan:

•  har ett 90-konto och  kontrolleras 
av Svensk Insamlingskontroll. 
90-kontot är en tydlig garanti för 
att man som givare bidrar till en 
seriös och ansvarsfull organisation. 

•  är medlem i Giva Sverige som är 
branschorganisationen för tryggt 
givande. De medlemmar som 
uppfyllt Kvalitetskoden får använda 
märkningen ”Tryggt givande”.

158,9 MILJONER KRONOR
INSAMLADE MEDEL 2021
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JULINSAMLINGEN 2021 – ”BRYT EN TRADITION” 

År 2021 slog Julinsamlingen rekord när 46,4 miljoner kronor samlades in. Julinsamlingen är en av våra  
två stora årliga insamlingskampanjer. Insamlingen handlade om det förtryck och våld som många flickor utsätts  

för bara för att de är flickor. Skadliga traditioner som tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp  
mot flickor och kvinnor måste brytas.

46,4 MILJONER KRONOR 
(36,5 miljoner kronor 2020)
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FASTEAKTIONEN 2021 – ”DELA LIKA” 

Fasteaktionen är den andra av våra stora årliga insamlingskampanjer. Insamlingen påminde oss om  
att vi måste dela lika på  världens resurser. Totalt samlades det in 24,4 miljoner till människor som lever  

i utsatthet till följd av coronapandemin. 

24,4 MILJONER KRONOR 
(24,5 miljoner kronor 2020)
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TILLSAMMANS ÄR VI EN FÖRÄNDRINGSKRAFT 
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Under 2021 hade Act Svenska kyrkan 2976 ombud/intresserade, 309 samordnare registrerade och  
80 ageravolontärer i 7 lokalgrupper. 

Under 2021 utbildades flera nya Ageravolontärer, vid årets slut 
fanns 80 registrerade volontärer i 7 lokalgrupper. Flertalet 
fortbildningar anordnades varav en kunde ske fysiskt i Uppsala 
med 30 deltagare. Ageravolontärerna var del av klimatkampan-
jen. Genom att till exempel utbilda sig till klimatambassadörer, 

pilgrimsvandra och delta i Svenska kyrkans delegation till 
Glasgow och COP26. När coronapandemins restriktioner tillät 
besökte volontärerna församlingar och stift för att informera om 
Act Svenska kyrkans arbete.

AGERAVOLONTÄRERNA PÅ 
COP26 – ACT NOW FOR 
CLIMATE JUSTICE! 

Ageravolontärerna tog aktivt del i 
Act Svenska kyrkans opinionsbildande 
klimatkampanj 2021. De har agerat, 
vandrat och demonstrerat för klimatet. 
Några Ageravolontärer åkte buss och 
tåg till Glasgow, Skottland, för att delta 
vid klimattoppmötet COP26 och höja 
sina röster för klimaträttvisa. Här på 
bilden tillsammans med ärkebiskop Antje 
 Jackelén i Glasgow. 
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PILGRIMSVANDRING FÖR KLIMATET 

I juli 2021 startade pilgrimsvandringen till klimatmötet 
COP26 i Glasgow,”Pilgrim’s Walk for Future” som leds av 
Vadstena pilgrimscenter. Syftet med pilgrimsvandringen var 
att sätta klimatet främst på agendan, deltagarna tog ställning 
för klimaträttvisa och ett hållbart liv. På plats i Glasgow 
lämnade pilgrimsvandrarna över namnen från namn-
insamlingen till beslutsfattarna.
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UTBILDNING AV 
KLIMAT AMBASSADÖRER 

Inför klimattoppmötet COP26 utbildade 
Act Svenska kyrkan 70 klimatambas sa-
dörer från församlingar runt om i Sverige. 

Klimatambassadörerna lyfte  berättelser 
om det akuta klimatnödläget från 
Act Svenska kyrkans partner, samlade  
in namn för klimaträttvisa och föreläste 
om klimaträttvisa i församlingar runt  
om i Sverige.

FÖRSÄLJNING PÅ TRADERA TILL  
FÖRMÅN FÖR FASTEAKTIONEN

Under Fasteaktionen 2021 fanns det för första gången  
möjlighet för församlingarna att sälja saker via Tradera  
till förmån för Act Svenska kyrkan. Det gick bland annat  
att hitta Ärkebiskop Antje Jackeléns kaffeservis som  
såldes för att bidra till att främja en hållbar och rättvis 
matförsörjning.
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TILLSAMMANS SPRANG VI FÖR VÄRLDENS BARN

Act Svenska kyrkan medverkar i Världens Barn för att ta ställning för alla barns rättig-
heter till hälsa, skola och trygghet. Som en del av insamlingen sprang maratonlöparen 
Håkan Jonsson tillsammans med drygt 1000 barn i städer i Halland och även med biskop 
Åke Bonnier i Skara stift. 

Av pengarna från Världens Barn driver Act Svenska kyrkan bland annat två rehab- och 
resurscenter, för barn med funktionsnedsättningar som bor i flyktingläger i Somalia och 
Etiopien. Dit kan barn komma med sina  föräldrar för utredningar, behovsanalys och 
regelbundna möten. I dag är 600 barn inskrivna och får hjälpmedel och stöd i anpassad 
skolgång.
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Maratonlöparen Håkan Jonsson.
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Biskop Åke Bonnier, Skara stift.

MEDIA FÖRSTÄRKER 
VIKTIGT BUDSKAP

Under 2021 syntes Act Svenska kyrkan mer 
i media än tidigare år. Artiklar och inslag 
om vår verksamhet är värdefulla då de 
når ut brett och berättar om Act Svenska 
kyrkans verksamhet för människor som vi 
inte når annars. Möjligheten att auktionera 
ut saker på Tradera under Fasteaktionen 
fick stor uppmärksamhet i medier över 
hela landet, inte minst biskoparnas olika 
auktioner. Act Svenska kyrkan drev bland 
annat frågan om vikten av att rika länder 
donerar sitt överskott av covidvaccin till 
länder med låg vaccintäckning. Det gjordes 
bland annat genom debattartiklar i Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet. Andra 
frågor som uppmärksammades i medier 
var vårt arbete i och med jordbävningen i 
Haiti, biståndspolitik och klimattoppmötet 
i Glasgow, där vi medverkade. Act Svenska 
kyrkans julinsamling slog rekord och 
insamlingens viktiga budskap uppmärk-
sammades i medier. 

Utblick

Gloria Mafole är jurist och 
bor i Tanzania. Hon arbetar 
mot könsbaserat våld och 
för genusrättvisa vid Tanza
nias kristna råd, en av Act 
Svenska kyrkans partners. 
Att förändra attityderna hos 
kyrkliga ledare och hos tra
ditionella andliga ledare på 
landsbygden ser Gloria som 
den bästa vägen framåt.
Varför valde du att jobba med 
de här frågorna?

– Jag brinner för mänsk
liga rättigheter. Jag tror på 
allas lika värde, på rättvisa, 
på jämlikhet och på jäm
ställdhet. Ibland frågar folk 
varför jag inte jobbar som 
advokat inom rättsväsendet, 
där jag kan tjäna mer pengar. 
Då svarar jag att jag inte 
behöver pengar, men att jag 
vill vara lycklig. Om jag kan 
förändra en enda människas 
liv så blir jag lycklig. Det är 
värt mer än alla pengar i hela 
världen. 

Hur har ditt jobb gjort 
 skillnad?  

– Jag har hjälpt kvinnor 
som råkat ut för grovt köns
baserat våld att driva sina fall 
i rätten. Kvinnorna har ofta 
enorma skador – både fysiskt 
och psykiskt. Jag jobbar också 
med attitydförändring, ofta 
ute på landsbygden. Traditio
nella ledare är nyckelaktörer 
när det kommer till att ta 
ansvar för orättvisa normer, 
värderingar och traditioner. 

Vilka utmaningarna står flickor 
och kvinnor i Tanzania inför?

– Framför allt att många 
gamla traditioner och sed
vänjor fortfarande lever 
kvar. Könsstympning är ett 
exempel. Det handlar om att 
tillfredsställa männens syn 
på vad det innebär att vara 
kvinna. En kvinna som inte 
är könsstympad kan inte 
gifta sig, påstår många män. 
För dem har kvinnan bara 

en uppgift – att ingå äkten
skap. I deras ögon är hon helt 
underordnad mannen. 

De lagar som säger att en
dast män kan ärva är också ett 
problem. En kvinna i Tanzania 
kan alltså inte ärva mark. Om 
hennes man dör så kan hans 
släktingar tvinga henne och 
barnen att flytta ut på gatan. 

Ett stort bekymmer är också 
den tanzaniska lag som säger 
att tonåringar får gifta sig. 
Från 14 års ålder är det tillåtet 
enligt lag att ingå äktenskap 
i Tanzania, så länge flickan 
har föräldrarnas tillstånd. Att 
flickor som blir gravida tvingas 
sluta skolan, och aldrig är väl
komna tillbaka, är ett jättepro

blem. För flickorna väntar ofta 
ett liv i fattigdom och isolering. 
De har inte bett om att bli 
gravida, de kanske till och med 
har blivit våldtagna, och så 
ska de bli dubbelt bestraffade 
genom att tvingas avsluta sin 
utbildning. 

Du har själv fyra söner. Vad 
tänker du om deras framtid?

– Jag har försökt uppfostra 
mina barn till att bli an
svarsfulla pappor. Jag pratar 
mycket om kvinnors rättigheter 
och om jämställdhet. De måste 
förstå sitt ansvar. Jag pratar 
ofta om hur viktigt det är att de 
behandlar sin kvinna väl och 
att de tar hand om sin familj. 

”Jag uppfostrar 
mina söner att bli 
bra pappor”

Bildtext

Gloria är jurist och jobbar 
för kvinnors rättigheter i 
Tanzania. Själv har hon fyra 
söner – ett viktigt arbete gör 
hon i sitt eget hem varje dag.

”Om jag kan förändra en enda 
människas liv, blir jag lycklig”
”
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”Männen är en del 
av problemet”

Larry Madrigal är en av 
eldsjälarna bakom Centro 

Bartolomé 
de Las 
Casas i El 
Salvador. 

Centret 
arbetar 
tillsam
mans 
med Act 
Svenska 
kyrkan för 
att män

nen ska inkluderas i arbetet 
att minska det utbredda 
våldet. 

– Männen är en del av prob
lemen och kan därför vara en 
del av lösningen”, säger Larry 
Madrigal. 

l Kurs om könsroller: 760 kr.

l Gruppsamtal om traditioner 
och om livet leder till förändring. 
Det ger män nya roller att leva 
i, och både män och kvinnor ett 
bättre liv. En workshop om köns
roller för en person i Centralame
rika kostar 760 kr.  

l Studiestöd: 580 kr.

l Att fullfölja grundskolan och 
få en examen i högre studier ger 
jobb, trygghet och självständig
het. Ett års skolstipendium för en 
flicka i Indien kostar 580 kr. 

l Skyddsnät mot könsstymp
ning: 300 kr.

l Flickor som riskerar köns
stympning behöver hjälp att fly 
till ett säkert boende där de kan 
få stöd. En vuxen stödperson 

som under en månad hjälper 
flickor från könsstympning i 
Tanzania kostar 300 kr.  

l Kurs i sexualkunskap: 250 kr.

l Preventivmedelsrådgivning 
och utbildning om kropp och 
sexualitet, för både flickor och 
pojkar, ger livsviktig kunskap för 
att ta kontroll över sitt liv.  
En utbildning i sexualkunskap 
för tio ungdomar i Tanzania 
kostar 250 kr.  

l Juridisk hjälp: 150 kr.

l Jämställda lagar, och kunskap 
om dessa, behövs för att säker
ställa att barn inte gifts bort och 
att flickor och pojkar har samma 
rätt att ärva och äga mark. Famil
jerättsutbildning för en person i 
Palestina kostar 150 kr.

Scarlett Bishara, Palestina, 
jurist och domare i Evange

liskluther
ska kyrkan 
i Jordanien 
och Det 
Heliga 
Landet, 
och den 
som lett 
pionjärar
betet med 
den nya 
jämställda 

familjelagstiftningen. 
– Jag är stolt över att 

den lutherska kyrkan visar 
vägen mot ett samhälle som 
står för värdighet för alla, 
trots bakåtsträvande röster 
i samhället och regeringen, 
säger Scarlett Bishara. 

Idag har Palestina Mel
lanösterns mest jämställda 
familjelagar, och med stöd 
från Act Svenska kyrkan får 
allt fler kvinnor kunskap om 
sina lagliga rättigheter. 

l Jobbar mot fattigdom, förtryck och orätt
visor runt om i världen. Verksamheten byg
ger framför allt på samarbeten med lokala 
aktörer. 
l Arbetar i huvudsak med lokala samarbets
partners som känner samhället inifrån. 
Utifrån deras kunskap och närvaro kan behov 

och förutsättningar snabbt analyseras och 
akuta insatser påbörjas.  
l Är en del av Actalliansen, som är en av värl
dens största biståndsallianser. Act betyder 
agera och tanken är att signalera en kyrka 
som är redo att agera i viktiga ödesfrågor. Ar
betet är beroende av engagemang och gåvor. 

Så långt räcker pengarna du bidrar med

”Jag är stolt att 
 kyrkan visar vägen”

Skänk en  
gåva i jul!

Swisha valfritt belopp  
till 9001223. 

PG 9001223, BG 9001223.
Läs mer: https://www.
svenskakyrkan.se/act

Fler röster om 
 arbetet för flickors 
rättigheter

Act Svenska kyrkan jobbar mot förtryck i många länder

69 ICAKURIREN 51-52/21 
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DELA LIKA-DAGEN 

Vid vårdagjämningen den 20 mars, när dag och 
natt är lika långa, uppmärksammade Act Svenska 
kyrkan världens orättvisa fördelning av makt och 
resurser. Vi kallar dagen för Dela lika-dagen. Dela 
lika-dagen fungerar som en påminnelse om att vi 
alla är födda under samma himmel, med lika värde 
och samma mänskliga rättigheter.

KOMMUNIKATION I FOKUS

Under 2021 fortsatte coronapandemin att påverka våra engagemangs- 
och insamlingsaktiviteter. Med digitalt fokus, och med goda resultat, 
genomförde vi insamlingskampanjerna Fasteaktionen och Julinsam-
lingen. Vi hade även en opinionsbildande klimatkampanj inför FN:s 
klimattopmötet COP26 i Glasgow. Vi genomförde flera katastrofinsam-
lingar med anledning av de väpnade attackerna i Gaza, jordbävningen i 
Haiti, talibanernas övertagande i Afghanistan och tyfonen i Filippinerna.

Julinsamlingen slog med sina 46,4 mil-
joner kronor i resultat tidigare rekord 
från 2015. I kampanjen för klimaträtt-
visa, en del av ACT-alliansens kampanj, 
gjordes en namninsamling med över 13 
500 namn vilket överträffade målet, och 
en klimatambassadörsutbildning med 
70 deltagare i alla åldrar, från hela landet. 
Kampanjen fick också fint genomslag i 
media. Tradera-satsningen med digitala 
auktioner under insamlingskampanjerna 
bidrog även den till ökat engagemang och 
gott genomslag i media. 

Många insamlingsaktiviteter gick under 
året att genomföra digitalt, men inte alla. 
Samtidigt som gåvor från kollekt och 
insamlingsaktiviteter minskade, ökade det 
privata givandet. Vårt fokus på kontinu-
erlig digital kommunikation med givare 
och potentiella givare ökade antalet aktiva 
givare från 98 000 till 104 000 och 50 000 
nya givare har tillkommit. Församlingar 
och stift har också fortsatt att bidra med 
anslag. Det totala gåvoresultatet 2021 blev 
158,9 miljoner kronor, 15 miljoner kronor 
under målsättningen. 

Vi fortsatte under året att utveckla våra 
digitala möten och forum för att öka 

engagemanget för globala rättvisefrågor. 
Generationsöverskridande utbildningar 
och möten med engagerade, partner och 
beslutsfattare arrangerades, vilket har 
gjort att fler har kunnat delta och att 
vi har nått nya mottagare. Bland annat 
anordnade vi ett lyckat öppet digitalt 
möte med biståndsministern med mer än 
100 deltagare. Digitala regionala sam-
ordnarutbildningar och upptaktsmöten 
i stiften, samt webinarier med deltagare 
från partner och engagerade har också 
genomförts. Stiftsrelationsarbetet har 
utvecklats och stiftskonsultation har 
startats, vilket är en förutsättning för att 
öka engagemanget i stift och församlingar. 
Vi ser också att de digitala mötena sänker 
engagemangströskeln, exempelvis har de 
digitala introduktionsutbildningarna ökat 
antalet Ageravolontärer!

Under 2021 fortsatte vi också den lång-
siktiga satsningen att genom kontinuerlig 
kommunikation i olika kanaler, bland 
annat annonsering, öka kännedomen om 
och förtroendet för Act Svenska kyrkan 
med goda resultat. Den årliga varumär-
kesundersökningen visar en ökning av 
kännedomen, liksom en dramatisk ökning 
av de som kan tänka sig att tala gott 

om verksamheten. Act Svenska kyrkan 
upplevs idag i ännu högre grad ge hopp och 
vara en medmänsklig och pålitlig aktör, 
som kämpar för mänskliga rättigheter. Vi 
är fortsatt på rätt väg i vårt kännedoms- 
och förtroendearbete! 

Vårt fokus framåt är att fortsätta utveckla 
vår digitala kommunikation och våra 
digitala insamlings- och engagemangsak-
tiviteter. Vi strävar efter den bästa mixen 
av digitala och fysiska möten, både för att 
sänka engagemangströskeln och för att 
minska vår klimatpåverkan.

Marika Hjelm Siegwald,
chef för insamling, engagemang och 
marknadskommunikation
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ANSVAR OCH KVALITET
Act Svenska kyrkan eftersträvar hög kvalitet i såväl det dagliga arbetet, som i våra resultat. Det handlar 
om att komma till rätta med maktobalanser. Vi vill flytta makten till lokala organisationer och till 
människor som lever i utsatthet och fattigdom. Därför är det särskilt viktigt att det är de människor som 
berörs av verksamheten som står i centrum. Våra åtaganden ska vara tydliga och kända, och det ska vara 
enkelt att klaga om Act Svenska kyrkan inte lever upp till det vi har åtagit oss. 

De människor vi arbetar för ska själva 
kunna fatta beslut om och delta i det arbete 
som påverkar deras liv. De ska också 
kunna föra fram synpunkter på vårt sätt 
att arbeta om vi inte uppfyller våra 
åtaganden. Vi vill verka för en ständig för-
bättring. Act Svenska kyrkan är certifierad 
enligt Core Humanitarian Standard (CHS), 
som bekräftar att ansvar återspeglas i vår 
verksamhet och att ett kontinuerligt för-
bättringsarbete sker. Arbetet med ansvar 
och kvalitet sker i dialog med våra partner 
dels för att utveckla goda mekanismer för 

ansvars skyldighet och dels för att stärka 
kapaci teten att säkerställa öppenhet och 
granskning av både oss själva och våra 
partner. Det gäller alla led i planering, 
genomförande och uppföljning.

Act Svenska kyrkan vill i första hand bidra 
till att våra samarbetspartner når sina mål. 
Det sker genom ett stärkt partnerskap med 
ömsesidigt ansvar för kvalitet och goda 
system för planering, uppföljning, ut- 
vär dering och lärande.

VI SÄTTER MÅL PÅ OLIKA NIVÅER:

• Rättighetsbärare

• Partner

• Skyldighetsbärare

• Regionala och internationella intressenter

VÅRA ÅTAGANDEN FÖR ANSVAR  
OCH KVALITET ÄR:

1. Arbeta människorättsbaserat 

2. Arbeta genusintegrerat

3. Arbeta för ekologisk hållbarhet 

4. Arbeta i partnerskap och ömsesidighet 

5. Arbeta öppet, transparent och främja deltagande 

6. Bidra med effektivt, resultatbaserat, relevant och kon-
fliktkänsligt stöd 

7. Hantera klagomål 

8. Vara en lärande organisation 

9. Stöd till personal och kompetensutveckling 

10.  Följa Act Svenska kyrkans uppförandekod och gällande 
svenska krav från branschorganisationen Giva Sverige och 
Svensk insamlingskontroll samt offentlig hetsprincipen.

HUR VET VI ATT VI GÖR FRAMSTEG?

• Vi har målstyrda program med rättighetsbärare i centrum 
och gör regelbunden resultatuppföljning.

• I den årliga rapporteringsprocessen sammanställer vi 
insamlad data och mäter den aktuella utvecklingen. 
Detta gör vi med hjälp av ”progress markers”(framstegs-
markörer) för att rapportera prestationer, utfall och 
 resultat mot de övergripande målen. Vi inspireras av 
metoden Outcome Harvesting för insamling och analys av 
resultat, för att mäta beteendeförändringar och analysera 
resultat och utvecklingsbehov. 

• Vi lär av våra resultat och med hjälp av resultatmatriser 
stämmer vi kontinuerligt av vår färd mot målen. 

• Vi tillämpar både interna kontrollsystem och extern 
granskning genom bland annat revisioner och utvärde-
ringar, av vår egen och samarbetspartners verksamhet. 

• Vi utvecklar och följer upp kapacitetsbyggnadsplaner med 
samarbetspartner.

• Vi har ett klagomålshanteringssystem, policys för bland 
annat antikorruption och en uppförandekod.



47

KLAGOMÅLSHANTERING 

Act Svenska kyrkan har förbundit sig att ständigt förbättra kvaliteten i 
verksamheten och ansvarstagandet gentemot samarbetspartner, rättighets-
bärare, givare, frivilligt engagerade och allmänheten. Alla dessa grupper 
har rätt att komma med synpunkter och klaga om Act Svenska kyrkan 
eller samarbetspartner inte lever upp till sina åtaganden. 

På det sättet kan vi få en bättre uppföljning 
av hur den internationella verksamheten 
fungerar och vad vi måste åtgärda, vilket 
förbättrar resultaten av vårt arbete. Sam-
tidigt minskar det risken för ineffektivitet, 
maktmissbruk eller olagligt nyttjande av 
de resurser vi har att förvalta.

Under 2021 har vår klagomålsfunktion 
mottagit 22 anmälningar (att jämföra 
med 25 föregående år), varav 15 omfatta-
des av funktionens ansvarsområde. Ett 
flertal ärenden har behandlats av eller 

tillsammans med samarbetspartner, i 
de fall de har fungerande system för att 
hantera klagomål.

Coronapandemin har gjort det svårare att 
fånga upp klagomål, bland annat eftersom 
distansarbete och lock-downs påverkat 
både vår och partners kontakt med rättig- 
hetsbärare. Under 2021 har vi därför 
utvecklat våra uppföljningsrutiner så att 
vi bättre kan följa upp verksamheten på 
distans.

EXEMPEL PÅ  
AKTIVITETER 2021

• Vi har deltagit i och genom-
fört intern och extern  
kompetensutveckling av 
personal och samarbets-
partner.

• Vi har varit aktiva inom 
ACT-alliansen och i syster-
organisationer i Europa där 
vi arbetat med kompetens-
utveckling och erfarenhets-
utbyte. Vi har också deltagit i 
en panel i ett globalt semina-
rium om ansvar och kvalitet 
och partnerskap. 

• Vi blev invalda i CHS allian-
sens styrelse. Vår represen-
tant i ACT:s Reference Group 
on Quality and Account-
ability har under året varit 
ordförande för gruppen. 

• Vi har utvecklat en klago-
målsfunktion för MIRP- 
programmet i Uganda. 

• Vi har spridit information om 
existerande e-utbildningar 
i klagomålshantering och 
uppförandekod.

• Vi har stärkt upp teamet för 
klagomålshantering genom 
att tillsätta resurser för 
kapacitetsstärkning och anti-
korruptionsexpertis. 

• Vi har visat att vi stän-
digt förbättras genom en 
 godkänd omcertifiering 
enligt CHS.

MEDLEM I GIVA SVERIGE 
Act Svenska kyrkan är medlem i Giva Sverige som är branschorganisationen 
för tryggt givande. Giva Sverige arbetar med kvalitetssäkring, utbildning samt 
intressepolitik med fokus på etisk, transparent och professionell styrning av 
ideella organisationer. De medlemmar som uppfyllt Kvalitetskoden får använda 
märkningen ”Tryggt givande”. 

Märkningen Tryggt givande innebär att du som givare kan vara trygg med att 
din gåva till Act Svenska kyrkan förvaltas på bästa sätt. Att vi ber om gåvan på 
ett bra sätt, har god ordning på ekonomi och styrning samt använder  pengarna 
till de ändamål som gåvorna är avsedda för och årligen 
berättar om effekten, den samhällsnytta vår verksamhet 
bidrar till. Giva Sveriges Kvalitetskod omfattar fyra delar: 
etik, effektrapportering, ekonomisk redovisning och intern 
kontroll & styrning.

De ärenden som handlagts under 2021 har handlat om följande:

 Korruption 40 % (jfr 25% 2020; 43% 2019)

 Maktmissbruk hos ledning eller personal 13%  
 (jfr 50% 2020; 24% 2019)

 Brister i handläggning hos Act Svenska kyrkan 7%  
 (jfr 0% 2020; 9% 2019)
 
 Sexuella övergrepp, utnyttjande och trakasserier (SEAH*) 40%  
 (jfr 25% 2020; 24% 2019)

 *Sexual Exploitation, Abuse and Harassment
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LÄRDOMAR OCH FRAMGÅNGAR UNDER 2021

Trots utmaningar med den globala pande-
min har vi lyckats genomföra nästan alla 
planerade insatser, och med nya digitala 
metoder hållit kontakt med partnerorgani-
sationer. Pandemin har dock försvårat och 
förhindrat uppföljningsresor samt begrän-
sat möjligheten till personal på plats. 

Den reviderade strategiska planen är 
antagen av rådet, inklusive ny strategisk 
inriktning för det humanitära arbetet. Det 
här har gett oss grunden för att utveckla 
arbetet för att hantera de utmaningar vi ser 
i framtiden. Ett annat viktigt beslut är det 
om att tillåta att Svenska kyrkan registre-
rar sig i andra länder; en möjlighet för Act 
Svenska kyrkan att öppna regionala kontor 
för att vara närvarande för våra partner. 

Under året genomfördes ACTs general-
församling digitalt och där diskuterades 
frågor om lokalisering, maktskifte till 
organisationer i syd, hbtqi+ personers 
rättigheter samt rasism i internationellt 
humanitärt arbete och utvecklingssamar-
bete. Act Svenska kyrkan har tagit en aktiv 
roll i den pågående dialogen om maktför-
skjutning och deltagit i dialog med Sida om 
vikten av lokalisering, maktförskjutning 
samt lokala aktörers oberoende. Stärkt 

samarbete inom ACT-alliansen har lett 
till att genusrättvisa nu integreras inom 
klimatarbetet. 

Vi har haft ett strategiskt och framgångs-
rikt policydialog- och påverkansarbete i 
utvecklingspolitiska frågor. Act Svenska 
kyrkan har ingått i den svenska delegatio-
nen till sessionen för FN:s Commission 
for status of women, CSW. Ett annat 
exempel är påverkansarbetet gentemot 
Världsbanken i frågor om social trygghet, 
en policyprocess där vi var tidigt ute och 
lyckades påverka UD:s positioner. Det har 
också genomförts goda och fördjupade 
samarbeten med akademin, tex Karolinska 
Institutet, inom vaccinfrågan. Vi har 
medverkat till att flera publikationer om 
sclr-metoden (survivor and community led 
response) och om lokalisering av humani-
tärt bistånd har publicerats som fått stort 
genomslag i branschen. 

Pandemin påverkade insamlingsresul-
tatet negativt; särskilt från kollekter och 
församlingsaktiviteter. Anslag från för-
samlingar och stift kompenserar till viss 
del intäktstappet och det privata givandet 
ökade, tex via swish. Antalet aktiva givare 
har ökat från 98 000 till 104 000.

Coleen Heemskerk,  
utvecklingschef
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”Act Svenska kyrkan har tagit en aktiv roll i den 
pågående dialogen om maktförskjutning och 
deltagit i dialog med Sida om vikten av lokalisering, 
maktförskjutning samt lokala aktörers oberoende.”
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Representanter ur Internationella rådets referensgrupp tillsammans med delar av internationella rådet och delar av verksamhetsledningen.
Fr vänster: Fidon Mwombeki, Lars G Linder, Isobel Frye, Andrés Felipe Pacheco, Addisu Alamirew, Erik Lysén, Lars-Ove Ljungberg, Jan-Olov Sundström, 
Kenneth Mtata, Annika Lindé, Carin Gardbring, Ranjita Borgoary, Anabella Sibrián, Carolina Grelsson, Victoria Jean-Luis, Gloria Mafule, Dahlia Al Mokdad, 
Faith Lugazia och Eva Ekelund. 

SÅ HÄR STYRS VI
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrko politiker. Kyrkostyrelsen är Svenska kyrkans 
högsta beslutande organ när inte kyrkomötet är samlat. 

Kyrkostyrelsen och det  
internationella rådet
Kyrkostyrelsen utser det internationella 
rådet som samordnar och utvecklar 
Act Svenska kyrkan. Rådet består av 16 
personer (åtta ordinarie och åtta ersättare) 
varav 4 företrädare väljs under den årliga 
Arbetskonferensen för internationellt 
engagerade i Svenska kyrkan. Alla ledamö-
ter har full beslutsrätt och är på det sättet 

Fo
to

: M
ag

nu
s 

Ar
on

so
n/

Ik
on

ett unikt exempel på hur idealiteten tar 
plats i formella organ. 

Internationell referensgrupp
Kyrkostyrelsens internationella råd har 
knutit en internationell referensgrupp till 
sig. Referensgruppen är sammansatt av 
representanter från samarbetspartner för 
att stärka omvärldsanalysen och förankra 
långsiktiga mål och strategier. 

Medarbetarna
På Act Svenska kyrkan arbetar ca 110 
anställda och ett tiotal utsända med-
arbetare. Vårt arbete samordnas och 
administreras av Svenska kyrkans natio-
nella nivå vars kontor – Kyrkokansliet 
– ligger i Uppsala. Där finns också den 
internationella avdelningen och dess 
ledningsgrupp.

Det internationella rådet för 
2018–2022
Fr vänster: Signe Wolf, Linda Larsson, 
Madelaine Erlandsson, Anders Åkerlund, 
Anki Erdmann, Åsa Ingårda,  
Kerstin Pihl, Lars Risberg, Celina Falk, 
Åke Bonnier, Mona Eriksson,  
Lisa Tegby, Agneta Brendt,  
Lars G Linder, Jan Olov Sundström 
och Erik Lysén. Saknas gör Karin 
Johannesson och Veronica Pålsson.



FINANSIERING
Act Svenska kyrkans kostnader för 2021 var 455 696 tkr. 

Till detta gick pengarna 2021

Kyrkosamverkan och  
utvecklingssamarbete 51%
Humanitära insatser 18%
Information och påverkan 9%
Insamlingskostnader 13%
Administration 9%

Regional fördelning 2021

Afrika 31%
Asien 7%
Latinamerika 10%
Mellanöstern 10%
Globalt/Europa 13%
Humanitära insatser 28%

Act Svenska kyrkans totala intäkter för 2021 var 458 095 tkr.

Total intäkter (tkr) 2021

Individuella gåvor  85 407    
Från medlemsavgiften  106 815
Kollekter och insamlingar  55 942
Bidrag från Sida och EU, övriga  190 085
Radiohjälpen, stiftelser och fonder  17 768
Övrigt  2 077
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EXTERNA FINANSIÄRER

(Sida CSO, Sida HUM,  
Sida Information och Kommunikation)

(Ugandas ambassad)
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Omslagsbild: Sean Furlonger 
Tryckeri: Åtta.45 

Följ Act Svenska kyrkan på sociala medier: 

Ge en gåva: 
Plusgiro 90 01 22-3 
Bankgiro 900-1223 
Swish 900 1223

Act Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala 
givarservice@svenskakyrkan.se 
010-1819300

svenskakyrkan.se/act
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http://svenskakyrkan.se/act
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