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 Under 2020 har vi genomfört:

 30 katastrofinsatser i 17 länder

  Långsiktigt utvecklingssamarbete i 26 länder
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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. 
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ETT ÅR SOM INTE LÄMNAR 
NÅGON OBERÖRD
2020 är ett år som vi alltid kommer att 
förknippa med coronapandemin och dess 
effekter på människor och samhällen. I vår 
del av världen har vi satsat miljarder kronor 
på att vårda sjuka och hjälpa människor att 
behålla sina inkomster. I det globala syd 
har regeringar också satsat stora summor 
på vård och tillfälliga sociala skyddsnät, 
men på många håll har insatserna inte 
fångat upp de människor som lever i allra 
störst utsatthet. År 2020 var året då antalet 
hungriga och fattiga människor i världen 
ökade för första gången sedan mätningar 
startade 1990. 

Act Svenska kyrkan har försökt möta 
situationen på olika sätt. Vi har exempelvis 
anslagit extra medel till ACT-alliansens 
och Lutherska världsförbundets globala 
appeller för att informera om och bekämpa 
smittspridningen av covid-19. Medlen 
har också gått till humanitärt stöd till 
människor som blivit sjuka, mist sina jobb 
eller inte haft råd att köpa mat. Vi har hjälpt 
våra samarbetspartner att lägga om delar 
av sin ordinarie verksamhet för att stödja 
människor med mer akuta behov, som 
tillfälliga jobb, matpaket och psykosocialt 
stöd. Från partner har vi fått rapporter 
om ”skuggpandemin” och de enorma 

sociala effekterna för kvinnor, flickor och 
HBTQI personer. När samhällen stängts 
ned och människor tvingats till isolering, 
har många redan utsatta människor blivit 
inlåsta med våldsamma familjemedlemmar. 
Det är ett problem vi lyft med beslutsfattare 
och informerat om i svenska medier. 

Vi har även kompletterat ovan nämnda 
insatser med att försöka påverka i viktiga 
utvecklingspolitiska frågor. Act Svenska 
kyrkan har under året engagerat sig för att 
människors rätt till social trygghet i form 
av olika typer av inkomststöd måste vara i 
centrum när vi nu ska bygga bättre och mer 
motståndskraftiga samhällen efter pande-
min. I FN-sammanhang har vi, tillsammans 
med våra samarbetspartner, lyft betydelsen 
av att stärka kvinnors och flickors rättig-
heter. Det görs till exempel genom att 
förändra den familje rättsliga lagstiftning 
som i många länder reducerar kvinnor och 
flickor till andra klassens medborgare. Vi 
har också, tillsammans med ACT-alliansen 
och Kyrkornas Världsråd, påbörjat ett 
globalt mobiliseringsarbete inför det stora 
klimat toppmötet i Glasgow i november 
2021. Världens politiker måste nu fatta 
modiga beslut om utsläppsminskningar och 
andra klimatrelaterade ödesfrågor. 

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 ger nödvändigt stöd. 
Hur det ger människor möjlighet att själva 
kunna skapa trygga liv, påverka besluts-
fattare för att minska orättvisor och stärka 
sina rättigheter.

Erik Lysén,
Internationell chef
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” Trots de utmaningar vi står inför finns 
det hopp. Tillsammans är vi starka” 
Erik Lysén
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Vi lever 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
Vi är Svenska kyrkans internationella utvecklings- och biståndsaktör och en av Sveriges 
största insamlande organisationer. Genom effektivt katastrofarbete, långsiktigt utvecklings-
samarbete och globalt påverkansarbete tillsammans med lokala kyrkor och organisationer, 
bidrar vi till att förändra liv – och världen. Människovärdet är okränkbart och varje 
 människa har rätt till ett värdigt liv. Därför arbetar vi internationellt för att stärka   
mänskliga rättigheter runt om i världen.

Act Svenska kyrkan grundar sitt arbete i 
sin identitet som kyrka, som en del av en 
världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud 
som tar ställning för den som är nedtystad 
eller lever i en utsatt situation. Vi vill stärka 
människors egen förmåga och möjlighet att 
förändra. I en värld där religion har stort 
inflytande över människors liv innebär 
vår identitet som kyrka och utvecklings- 
och bistånds aktör unika möjligheter att 
påverka. 

I många länder har människor större för-
troende för religiösa ledare än för politiker 
och myndigheter.  Därför har religiösa 
företrädare ett stort ansvar att arbeta mot 
strukturer som håller kvar människor i 
förtryck och fattigdom.

Som kyrka har vi möjlighet och ansvar att 
tillsammans med andra religiösa aktörer 
arbeta med normer, värderingar och 
trosföreställningar som bidrar positivt till 
människors och samhällens utveckling.

FÖRÄNDRING GENOM GLOBALA AKTÖRER

Svenska kyrkan är medlem i Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska  världsförbundet 
(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 120 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. 
Coronapandemin har inte bara medfört en markant ökning av de 

humanitära behoven, utan också satt vikten av lokal kapacitet och 
lokalt ägarskap i blixtbelysning, när stora delar av världen stängts 
ner i omgångar. Vi arbetar med människor som är på plats före, 
under och efter en kris eller katastrof.

VÅRT UPPDRAG
För livets skull och tillsammans i den världsvida kyrkan 
sänder Gud oss att i ord och handling dela evangeliet,  
försvara människovärdet, värna skapelsen och leva  

i tron, hoppet och kärleken.

TRO, HOPP OCH KÄRLEK
Gud skapar, befriar och ger möjlighet till försoning inte bara 

mellan människa och Gud utan också mellan människor. 
Kyrkan är hoppets gemenskap. I tron på livets Gud vill  

vi därför röra oss från missmod till livsmod. 

MÄNNISKANS VÄRDE OCH RÄTT 
Varje människa är skapad till Guds avbild och människovärdet 
är okränkbart. Varje människa har rätt till ett värdigt liv och  

till grundläggande rättigheter såsom de uttrycks i FN:s  
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.  

Vi motsätter oss all form av förtryck eller ojämlikhet.

SKAPELSENS INTEGRITET
Hela skapelsen och mänsklighetens långsiktiga överlevnad 

hotas av människans påverkan på vår planet. Därför vill 
vi verka för en hållbar utveckling där vi tar ansvar för vår 

livsstil och påverkan på natur, klimat och miljö. Kampen för 
fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop.
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SÅ HÄR ARBETAR VI 
Som en del av en global rörelse, bidrar vi till förändring. Detta gör vi genom att stödja lokala aktörer. 
Vi gör det också genom att i nationella, regionala och globala nätverk påverka beslutsfattare att skapa 
förutsättningar för att människors rättigheter ska förverkligas.

De mänskliga rättigheterna som 
utgångspunkt
Alla människor har rätt till ett värdigt 
liv. Oavsett religiös tillhörighet, kön, 
sexuali tet eller var vi är födda, har vi rätt 
att åtnjuta våra mänskliga rättigheter och 
 friheter. Diskriminering är oacceptabelt. 
De mänskliga rättigheterna är utgångs-
punkten i allt vårt arbete. 

Egenmakt, deltagande och jämställdhet
För att nå rättvisa, jämlika och hållbara 
samhällen, krävs det att människor som 
lever i utsatthet själva är med och föränd-
rar. Alla människor är rättighetsbärare. 
Genusrättvisa och jämställdhet är starkt 
kopplade till makt och möjlighet att 
delta och är en grundförutsättning för 
mänskliga rättigheter och ett hållbart 
samhälle. Därför arbetar vi särskilt mot 
könsdiskri minerande strukturer och 
 traditioner, bibeltolkningar och normer 
som osynlig gör kvinnor och flickor och 
deras livsvillkor.

Religion som möjliggörare
Som kyrka har vi en särskild möjlighet 
att värna varje människas rätt till ett 
värdigt liv. Vi samarbetar med religiösa 
företrädare som förespråkar och arbetar 
för normer, värderingar och trosföreställ-
ningar som bidrar positivt till människors 
och samhällens utveckling. Vi utmanar 
också i dialog religiösa företrädare som 
inte gör det. 

Demokratiskt utrymme och 
organisering 
När människor går samman och organi-
serar sig har de större möjligheter att med 
gemensam röst föra fram sina intressen 
och stå upp för sina rättigheter. Att öka 
organisering och stärka organisationer i 
det civila samhället är viktigare än någon-
sin, eftersom det demokratiska utrymmet 
krymper med anledning av coronapande-
min och undantagslagar i många länder.
Vi bedriver utvecklingssamarbete inom 
fem tematiska områden: 

• Genusrättvisa och jämställdhet

• Hållbar försörjning

• Fred och försoning

•  Sexuell och reproduktiv hälsa och 
 rättigheter – SRHR

• Teologi och utveckling 

Humanitärt arbete 
För att rädda liv och lindra nöd bidrar 
Act Svenska kyrkan med humanitärt stöd 
i både akuta och utdragna kriser. I en 
katastrof utgår Act Svenska kyrkan från 
individens och lokalsamhällets egna behov, 
resurser och förutsättningar. Delaktighet 
och ägarskap är centralt för att människor 
som drabbas av katastrofer ska kunna 
återfå kontroll och en känsla av normalitet 
och hopp i sina liv. De behöver själva få 
bidra till en bättre tillvaro för att kunna 
resa sig starkare tillsammans och vara 
bättre rustade för framtiden. Också under 
en kris är det viktigt att tänka långsiktigt.
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SÅ SKAPAR VI VARAKTIG 
 FÖRÄNDRING TILLSAMMANS  
MED VÅRA PARTNER

Tro har en positiv betydelse för både individer och 
samhället i vår teori om hur världen kan förändras  
till det bättre, förändringsteorin. Religiösa aktörer  
har därmed också stort inflytande.

Vårt arbete sker i nära samverkan med kyrkor, organisationer  
och nätverk. Tillsammans mobiliserar vi för att nå förändring.

Vi vill ta tillvara kyrkors och andra religiösa aktörers kraft att 
bidra till positiv förändring. Vårt arbete utgår från ett antal 
 principer för rättvis och hållbar utveckling. De formar vårt 
arbetssätt och hur vi samarbetar med partner på lokal, nationell, 
regional och global nivå.
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VÅR FÖRÄNDRINGSTEORI

DE HUMANITÄRA 
PRINCIPERNA

Och internationell humanitär rätt.

Humanitärt arbete enligt de humanitära 
principerna är nödvändigt för att värna 

mänskliga rättigheter i humanitära 
krissituationer.

DE MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETERNA

De mänskliga rättigheterna är grunden 
för mänsklig utveckling. DEMOKRATISKT 

UTRYMME OCH 
ORGANISERING
Ger ökad egenmakt och 

 förutsättningar för ansvarsutkrävande.

Civilsamhället är viktigt som föränd-
ringsaktör, röstbärare och en bevakan-

de och pådrivande kraft.

EGENMAKT OCH 
DELTAGANDE

Alla människor är huvudpersoner i sin 
egen och sin omgivnings utveckling.

TRO OCH RELIGIÖSA 
AKTÖRER

Tro och religion har inflytande på 
värderingar, beslut och beteenden i 

vardagsliv och i samhället.

ANSVARSUTKRÄVANDE ÄR NÖDVÄNDIGT
För att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

Det är staten, och ibland religiösa aktörer och företag, som har ansvar för att de mänsk-
liga rättigheterna skyddas och respekteras.
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RÄDDA LIV
Aldrig förr har så många människor i världen varit beroende av humanitär nödhjälp och aldrig förr  
har antalet ökat så dramatiskt som under 2020. Effekterna av coronapandemin har förvärrat en redan  
svår situation för de allra mest sårbara. Människor som lever på marginalen, som befinner sig på flykt  
eller som lever i hunger och fattigdom har sämst förutsättningar att klara en kris. Under 2020 genomförde  
Act Svenska kyrkan 30 katastrofinsatser i 17 länder. 

Här är några exempel på hur många som nåtts av våra katastrofinsatser 2020. Bakom varje siffra finns en människa!
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ZIMBABWE 16 276 MÄNNISKOR
Zimbabwe drabbas återkommande av klimatförändringarna och under 2020 var bland annat torka ett stort problem.  

Torkan slog hårt mot människors möjlighet att försörja sig, småskaligt jordbruk försvårades och tillgången till vatten minskade.  
Våra insatser innefattade bland annat tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Brunnar byggdes och renoverades och paket  

med tvättkärl, tvål, vattenreningstabletter och hygienartiklar delades ut. 

Tillgång till verktyg och metoder för att bedriva ett klimatsmart jordbruk var också viktiga delar i insatsen. Kunskap om vilka  
grödor som är motståndskraftiga mot torka, tekniker för hur man brukar jorden med bibehållen näringsnivå samt tillgång till  

utsäde och redskap, ökar människors motståndskraft mot framtida perioder av torka. 

BEIRUT 4661 
MÄNNISKOR

Förödelsen och förlusterna för männi-
skorna i Libanon blev enorma efter 

explosionen i augusti 2020. Katastro-
fen inträffade dessutom mitt under 

 pandemin, och i en svår politisk- och 
ekonomisk situation med hög arbets-
löshet och ett stort antal flyktingar i 

landet. I ett akut skede var Act Svenska 
kyrkan snabbt på plats med nödhjälp, 

nu väntar ett långsiktigt återuppbygg-
nadsarbete med fokus på människors 

sociala och psykologiska behov. 

FILIPPINERNA 38 080 MÄNNISKOR
I november 2020 drog ovädret Goni in över Filippinerna och medförde enorma skador 

och översvämningar. Hus begravdes under lera och kraftledningar slets av. Omkring 
en miljon människor evakuerades till tillfälliga center och många blev hemlösa, mitt 
under pågående pandemi. Under 2020 gav Act Svenska kyrkan stöd till nästan 40 

000 människor genom partner på plats. Insatserna handlade bland annat om mat, rent 
vatten, hygienartiklar och tak över huvudet. Det humanitära stödet går också till att 

fortsätta bygga upp tillvaron på nytt för de drabbade.

80 MILJONER MÄNNISKOR ÄR  
PÅ FLYKT I VÄRLDEN

ANTALET MÄNNISKOR 
SOM ÄR I BEHOV AV 

HUMANITÄR HJÄLP HAR 
ÖKAT MED 40% UNDER 
2020, NÄRMAST UTE-

SLUTANDE PÅ GRUND AV 
PANDEMIN*

*Källa: FN
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IRAK 21 412 MÄNNISKOR
Människor fortsätter att fly från Syrien 

in i Irak. Miljontals irakier är också på 
flykt i sitt eget land och den humanitära 
krisen är ett faktum. Coronapandemin 

har allvarligt förvärrat människors 
livssituation. Nära hälften av de hund-
ratusentals människor som befinner 

sig på flykt i Irak är barn. Här handlade 
insatserna under 2020 främst om 

psykosocialt stöd till barn, ungdomar 
och vuxna samt utbildning.

SYRIEN 17 381 MÄNNISKOR
Över sex miljoner människor är på flykt inom Syriens gränser,  

varav 75% är kvinnor och barn. Behoven av skydd, mat och tak över huvudet  
är enorma. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala organisationer för att  
möta de mest akuta behoven i regionen. Under 2020 fortsatte Act Svenska kyrkan  
att göra ytterligare insatser. Bland annat att förebygga smittspridning av covid -19  
och öka det psykiska välbefinnandet hos barn och familjer som tvingats till isolering 

och karantän på grund av pandemin samt utbildning.

SYDSUDAN 41 400 
MÄNNISKOR

Samtidigt som pandemin bröt ut våren 
2020, drabbades över en halv miljon 
människor av förödande översväm-

ningar till följd av klimatförändringarna. 
Ungefär häften av dem förlorade sin 

hem och sin försörjning då hus, boskap 
och grödor försvann i vattenmassorna. 
Act Svenska kyrkan, tillsammans med 
lokala partner, stöttade både akut hu-

manitär hjälp såväl som mer långtgåen-
de insatser för att bygga en hållbar och 

fredlig framtid i Sydsudan.

Som en del av

 ACT-ALLIANSEN
 kan Act Svenska kyrkan  

AGERA SNABBT 
och kraftfullt vid katastrofer

FORTSATT FOKUS PÅ PSYKOSOCIALT STÖD UNDER 2020
 
Under 2020 kunde vi, tillsammans med partner, bedriva humanitärt arbete trots utmaningar 
i form av nedstängningar och problem med tillgänglighet orsakat av covid-19. 

Förutom pandemin drabbade andra 
kata strofer de redan utsatta och vi 
 stöttade insatser i bland annat Zimbabwe, 
Filippinerna, Beirut och Tigraykrisen – både 
i Sudan och i Etiopien. Genom vårt årliga 
stöd till ACT-alliansens Rapid Response 
Fund (RRF), kunde flera lokala organisa-
tioner få stöd i olika katastrofer. Inom 
ACT-alliansen upprättades också en global 
covid-19 appell, där organisationer inom alli-
ansen kunde söka medel för insatser till stöd 
för människor som drabbats av pandemin.

I det humanitära arbetet stödjer vi pågå-
ende humanitära kriser i bland annat 
Colombia, Irak, Jordanien och Syrien. 
Sedan många år tillbaka arbetar vi också 
i mer utdragna humanitära kriser i östra 
Afrika; Uganda, Sydsudan, Djibouti, 
Etiopien, Somalia och Kenya.

Det psykosociala stödet, med fokus på 
gruppens och individens egen kapacitet 
och förmåga, är en viktig del i de insatser 
vi genomför. I vår strävan att utveckla 
arbetet med det lokala psykosociala stödet, 
har vi inom ACT-alliansen varit drivande i 
arbetat för att öka kännedom och kunskap 
om detta sätt att bedriva humanitärt 
arbete. Vi har bland annat genomfört 
universitetsackrediterade utbildningar 
av partner inom alliansen och erbjudit 
expertstöd i implementeringen. Det är en 
systematisk ansats för att få humanitära 
aktörer att inse vikten av deltagande, ägar-
skap, 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
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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 behövs också. Och även i en katastrofsituation 
är det viktigt att tänka långsiktigt och ta tillvara kraften hos drabbade individer och 
grupper för att insatserna ska bli effektiva och hållbara.

Stöd till hela människan
Människor som drabbats av katastrofer 
behöver få känna värdighet och hopp. 
Delaktighet och ägarskap är centralt för 
att människor som drabbas av katastrofer 
ska kunna återfå kontroll och en känsla av 

normalitet och hopp i sina liv. De behöver 
själva få bidra till en bättre tillvaro för att 
kunna resa sig starkare tillsammans och 
vara bättre rustade för framtiden. Detta 
gör de utifrån deras egen kapacitet och 
förmåga. 

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, obe-
roende 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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UNGA AMBASSADÖRER  
I SYRIEN FÖRÄNDRAR LIV

I en kris- eller katastrofsituation, är det psykosociala stödet oerhört viktigt. Det bygger 
på människors egen kraft att stötta varandra och resa sig starkare. När det fungerar som 
bäst får det människor att se sig själva som aktiva överlevare med handlingsutrymme, 
vilket skapar mening, hopp och bidrar till snabbare återhämtning

Konflikten och kriget i Syrien har pågått 
i tio år och lett till en humanitär kris av 
enorma proportioner. I nordöstra Syrien, 
där Act Svenska kyrkan stödjer insatser, 
lever i dag 500 000 internflyktingar och 
1,4 miljoner människor är i behov av stöd. 
Här arbetar vi bland annat med att utbilda 
unga ambassadörer i akut psykologiskt stöd.

Ambassadörerna är ungdomar med goda 
ledaregenskaper som vill göra skillnad. 
Trots att de själva förlorat nästan allt, 
hittar de kraft i att kunna hjälpa andra. 
De får en meningsfull uppgift i varda-
gen, samtidigt som de får en möjlighet 
att lära känna varandra och bygga social 

samhörighet. Ungdomarna utbildas bland 
annat i akut psykologiskt stöd och risk-
hantering. Metoden innebär att ungdomar 
kompletterar programmets övriga insatser. 
De ges verktyg att stötta andra barn och 
ungdomar, fånga upp nytillkomna, skapa 
trygghet och tillit samt ge stöd när det 
behövs. Alla nytillkomna får i ett första 
skede stöd genom en individuell bedöm-
ning av en utbildad vuxen. Ungdomarnas 
säkerhet riskeras aldrig.

45 procent av flyktingarna i området är 
barn som lever i stor utsatthet. Act Svenska 
kyrkan arbetar även med barnsäkra platser i 
området, så kallade ”Child Friendly Spaces”.

”CHILD FRIENDLY 
SPACES” 

är platser som fungerar som en  
förskola/fritids där barnen får leka 

under trygga och ordnade  
förhållanden. Barnsäkra platser är 

fredade rum där barn får leka,  
läka och lära sig strategier för att 

hantera trauman.
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NÖDFONDER FÖR COVID-19 DRABBADE

Tillsammans med kyrkor och trosbaserade aktörer runt om i världen agerar Act Svenska kyrkan  
för att säkerställa att livsviktiga stödinsatser snabbt når de människor som är i allra störst behov.  
En förutsättning är att fort ställa om och utan fördröjning finansiera olika insatser. Under 2020 
bidrog vi bland annat med extra medel till ACT-alliansens och Lutherska världsförbundets globala 
appeller för att informera om och bekämpa smittspridningen av covid-19.

Lutherska världsförbundets nödfond 
Under 2020 inrättade Lutherska världsförbundet (LVF) en nödfond 
där medlemskyrkorna kunde ansöka om medel till covid-19 
relaterade insatser. Många kyrkor har tagit ett stort ansvar under 
coronapandemin, och flera av dem finns i kontexter där behoven 
redan innan pandemin var stora. Act Svenska kyrkan bidrog med 
drygt 700 000 kronor till Lutherska världsförbundets nödfond.

ACT alliansens nödfond
Som medlem i ACT-alliansen har Act Svenska kyrkan möjlighet 
att snabbt agera genom de lokala partners som finns inom allian-
sen i hela världen, och som finns på plats före, under och efter att 
en katastrof inträffar. Under 2020 kunde vi bidra med 10 miljoner 
kronor extra 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 konsekvenser:

Genom ACT-alliansens nödfond för insatser under pandemin har 
vi bland annat bidragit till: 

• Bangladesh: Matpaket och hygien-kit till 5000 hushåll där 
daglönare förlorat sina inkomster på grund av nedstängning.

• Egypten: Hygienpaket och mat till 3000 hushåll, distribution 
av korrekt information om covid-19 och smittskydd i samarbete 
med religiösa ledare. 

• Haiti: Matförsörjning för 420 familjer som förlorat sina inkom-
ster under pandemin, spridning av information om covid-19 och 
åtgärder för att minska och skydda sig mot smittspridning.

• Honduras: Kontantstöd till 1650 familjer som förlorat sina 
inkomster, information om förebyggande åtgärder för att hindra 
smittspridning, skyddsutrustning till 40 anställda på 10 olika 
vårdcentraler för att skydda mot smitta.

• Ghana: Matförsörjning för 1500 hushåll, stationer för handtvätt 
i 10 områden, skyddsutrustning till tre hälsocenter.
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LOKALA AKTÖRERS INSATSER VID HUMANITÄRA KRISER 

I initiativet Local2Global Protection 
(L2GP), som Act Svenska kyrkan var med 
och startade för drygt tio år sedan, har nya 
metoder för lokalt ledda insatser vid huma-
nitära kriser arbetats fram tillsammans 
med civilsamhällesaktörer i humanitära 
kriser 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 humani-
tära insatser. Resultaten visar att metoden 
är snabb, effektiv, kostnads besparande och 
samtidigt stärker lokala samhällsstrukturer. 

Arbetet med att utveckla metoder för 
att lokalsamhällen ska leda humanitära 
insatser, har uppmärksammats i interna-
tionella humanitära sammanhang. Möten 
har också hållits med stora humanitära 
givare som exempelvis ECHO, European 
Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operations, Sida och danska Danida. Under 

slutet av 2020 ledde L2GP:s möten med 
ECHO till att sclr som metod inkluderades 
i förarbetena för en ny ECHO-riktlinje för 
gruppbaserade kontantstöd. Att initiativet 
uppfattas som ledande vad gäller lokala 
aktörers ledarskap i humanitära kriser 
manifesterades också i att Ruhr Universität 
Bochum under hösten 2020 uppdrog åt 
L2GP att leda ett kursblock i deras avance-
rade humanitära utbildning.

Mai Jarrar arbetar som koordinator för 
en av våra partnerorganisationer i östra 
Jerusalem som tillsammans med bland 
andra Act Svenska kyrkan driver pro-
grammet Local to Global Protection (L2G) 
i Palestina. Att ge människor möjlighet att 
själva identifiera, initiera och leda aktivite-
ter, har visat sig oerhört viktigt.
Genom programmet uppmuntras 
människor att tillsammans bilda en form 
av medborgarråd, så kallade Protection 
groups, med fokus på samhällsutveckling 

på den egna orten. De får utbildning i 
påverkansarbete, lär sig att skriva projekt-
ansökningar, ansöka om bidrag och 
bokföra. Samtidigt diskuterar och listar de 
behoven i samhället, röstar om en priori-
tetsordning och skriver en handlingsplan.

– När vi ger människor makt och möjlig-
het att själva förändra sin situation ser 
vi att de gör det så mycket bättre än vad 
någon annan organisation eller extern 
aktör skulle kunna.

”Det är viktigt att tro på den inne-
boende kapaciteten hos varje individ. 

När biståndsorganisationer litar på 
människor och tar dem i anspråk visar 

sig handlingskraften.” Mai Jarrar,  
koordinator för programmet Local to 
Global Protection i Östra Jerusalem
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FÖRÄNDRA LIV
Den globala ekonomiska krisen i coronapandemins spår har skapat allt större påfrestningar på samhällen 
och individer och många års kamp för mänskliga rättigheter och jämställdhet har tagit stora kliv tillbaka. 
Världen står inför enorma utmaningar – men också möjligheter! 

I vårt långsiktiga utvecklingssamarbete arbetar vi med 17 olika 
landprogram, inom fem tematiska områden, för att skapa 
mer hållbara, inkluderande och fredliga samhällen och tackla 
grund orsaker till orättvisor och fattigdomsproblem. Att stödja 
långsiktigt effektiva och starka civilsamhällesorganisationer 
som kan skapa förändring i sina samhällen är en central del i vår 
 strategi. Genusrättvisa är ett tema som genomsyrar alla program, 

men vårt långsiktiga utvecklingssamarbete handlar också om 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), fred och 
mänsklig säkerhet, hållbar försörjning och företagsansvar, reli-
gionsfrihet och kyrkans roll i samhällsutveckling. Ofta ingår flera 
olika tematiska komponenter i en och samma insats. I det här 
avsnittet kan du läsa om några av våra livsförändrande insatser.

GENUSRÄTTVISA OCH JÄMSTÄLLDHET

Att alla människor, oavsett kön, ska ha samma rättigheter och 
möjligheter är fokus i ACT-alliansens och Act Svenska kyrkans 
arbete. Jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter är 
avgörande för att bekämpa fattigdom och uppnå demokratiska och 
hållbara samhällen.

Under 2020 har vi i spåren av covid-19 sett en global tillbakagång 
i arbetet för jämställdhet och kvinnors och HBTQI-personers 
rättigheter. Ekonomisk stress kopplad till patriarkala strukturer 

och ökad isolering har bland annat bidragit till att det köns-
relaterade våldet ökat lavinartat på global nivå. Förutom att 
bemöta det genusrelaterade våldets direkta konsekvenser, arbetar 
Act Svenska kyrkan tillsammans med partner för att motverka 
mer djupliggande orsaker, såsom negativ kvinnosyn och bristande 
jämställdhet. Diskriminerande strukturer förvärrar fattigdom, 
hunger, hälsa och påverkar ekonomisk tillväxt negativt. Därför 
är det särskilt viktigt att fortsätta kampen för genusrättvisa och 
jämställdhet på alla nivåer.
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JÄMSTÄLLDHET – EN FRÅGA FÖR ALLA
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ställda och hållbara samhällen är att 
arbeta med männen. Under 2020 har Act 
Svenska kyrkan fortsatt sitt samarbete 
med organisationen Rozan i Pakistan 
som driver ett genusarbete med fokus på 
att förändra normer kring mansroller. 
Rozan utbildar polisväsendet i genusfrågor 
och vänder sig till kvinnor och upplyser 
om jämställdhets- och rättighetsfrågor. 
Universitetsstuderande har också visat ett 
stort intresse och deltagit i utbildningar 
där kampanjer för genusrättvisa plane-
rats, genomförts och utvärderats. Att 
män organiserar sig för genusrättvisa ger 
positiva resultat och är viktigt i skapandet 
av positiva maskuliniteter. 

Även i Centralamerika har det varit en 
framgångsfaktor att inkludera männen 
i arbetet för att uppnå genusrättvisa och 
minska det könsrelaterade våldet. Act 
Svenska kyrkan stödjer bland Centro 
Bartolomé de las Casas (CBC), ett center 
som arbetar för att fler, inte minst män, 
ska inkluderas i arbetet för att minska det 
utbredda våldet. Verksamheten innefattar 
bland annat kurser och samtalsgrupper 
där kvinnor och män diskuterar destruk-
tiva könsroller och vad man kan göra 
för att motverka våld i samhället. Ett av 
huvudsyftena är att öka kunskapen om att 
jämställdhet är avgörande för att uppnå 
mer hållbara samhällen. 

– Män är en del av problemet och kan 
därför vara en del av lösningen, säger 
Larry Madrigal som är en av eldsjälarna 
bakom CBC. 

Demokratiskt utrymme och 
organisering
Indien är ett av de länder som drabbats 
värst av pandemin. De fattigaste och 
mest utsatta, särskilt unga kvinnor, har 
tagit störst skada av nedstängningar och 
förlorade arbetsinkomster. I östra Indien 
samarbetar vi med partner för att stödja 
kvinnor att organisera sig i självhjälps-
grupper, i föreningar mot våld och i 
olika fackföreningar – något som visat 
sig alltmer avgörande under pandemin. 
Vi erbjuder även yrkesutbildningar till 
kvinnor så att de kan försörja sig genom 

till exempel småföretagande, sömnad 
och hantverk. Tack vare att våra samar-
betspartner redan fanns på plats i många 
utsatta områden, kunde vi snabbt nå ut 
med matpaket och hygienartiklar till indi-
vider i behov av nödhjälp i sju olika indiska 
städer. Även så kallade ”Monitoring 
Groups” bildades för att identifiera och 
erbjuda hjälp till de allra mest utsatta.

Sexuell och reproduktiv hälsa  
 och rättigheter
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter (SRHR) med fokus på kvinnor och 
flickor är en kontroversiell och känslig 
fråga i många delar av världen, och samti-
digt helt avgörande för att skapa jämställda 
och hållbara samhällen. Act Svenska 
kyrkan stödjer lokala organisationer och 
kyrkor runt om i världen som verkar för 
att synliggöra och lyfta kvinnors, flick-
ors och ungas rättigheter till sexuell och 
reproduktiv hälsa.

I Tanzania samarbetar vi bland annat 
med den Lutherska kyrkan (ELCT) som 
erbjuder preventivmedelsrådgivning, vård, 
stöd och information till unga på flera av 

sina vårdinrättningar. Under 2020 ökade 
ofrivilliga tonårsgraviditeter och mödra-
dödligheten markant, en global trend 
till följd av nedstängningar och andra 
restriktioner. ELCT arbetar nära skolor 
för att nå ut med sexualupplysning och 
diskutera frågor som rör genusrättvisa 
och jämställdhet. När skolorna stängde 
under 2020 kunde ELCT snabbt ställa om 
sitt arbete för att nå flickor och pojkar i 
hemmen, i stället för i skolorna. En viktig 
nyckel för att skapa långsiktig förändring 
är att arbeta förebyggande med ungdoms-
vänlig vård. 

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. 

Pedro Ochoa är en av deltagarna i Bartolome de la casas, genusutbildning i Guatemala. På  frågan 
om vad genusrättvisa betyder för honom svarar han: ”För mig handlar det om att vi behöver 
förändra hela samhällssystemet, där kvinnorna alltid har haft begränsat utrymme medan männen 
haft många privilegier. Vi män behöver ge upp våra privilegier och lära oss att leva mer fredligt och 
mycket mindre våldsamt.” 
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5 SÄTT SOM VI GJORDE LIVSVIKTIG 
SKILLNAD PÅ UNDER PANDEMIN 
Under 2020 arbetade Act Svenska kyrkan tillsammans med partner för att mildra effekterna  
av pandemin för de som lever i allra störst utsatthet. Här är några exempel på hur:

#1 MED MOBILTELEFONER
Långa perioder av karantän, arbetslöshet 
och osäkerhet ledde till ökat våld i hemmet 
i många samhällen under 2020. Samtidigt 
minskade möjligheterna att söka hjälp. På 
många platser i världen ställde våra partner 
om för att sprida information via internet 
och mobiltelefoner om hur de drabbade 
kunde söka hjälp. Våra partner i Colombia 
skapade bland annat en app för att hjälpa 
våldsutsatta kvinnor att kontakta vänner 
och släktingar för att få hjälp. I Libanon 
drev våra partner under nedstängningen en 
kampanj där numret till hjälplinjer hängdes 
på banderoller ut genom fönstren. I Indien 
bildades grupper som spred information via 
mobilvideos och som arbetade uppsökande 
med att identifiera de i störst behov av stöd, 
uppgifter de sedan rapporterade vidare till 
myndigheter och lokala organisationer.

#2 MED SÄKRA BOENDEN

När möjligheterna till försörjning försvinner, 
ökar också risken att flickor och kvinnor 
blir bortgifta mot sin vilja. Under corona-
pandemin ökade förekomsten av barn- och 
tvångsäktenskap. Miriam i Sydsudan, 16 år, 
blev bortlovad till en äldre man som i utbyte 
skulle ge hennes familj kor och getter. 
När Miriam vägrade misshandlades hon. 
För att undkomma våldet och giftermålet 
 flydde hon hemifrån mitt i natten och kom 
i kontakt med vår partnerorganisation som 
gav henne kläder, mat, stöd och hjälp att 
hitta en säkrare plats att bo på. Tillsammans 
anmälde de också Miriams föräldrar till 
myndig heterna i Sydsudan. Även i Sydafrika 
och Costa Rica har våra partner erbjudit 
säkra boenden för kvinnor som utsatts för 
våld i hemmet.
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#3 MED SEXUALKUNSKAP  
OCH MÖDRAVÅRD

Den Lutherska kyrkan i Tanzania såg en dramatisk 
ökning av tonårsgraviditeter och mödradödlighet på 
sina kliniker i samband med pandemin. Rädslan för att 
bli smittad av viruset på en klinik, eller för att ringa 
till en ungdomsmottagning med en familjemedlem i 
samma rum under karantän, var några anledningar 
till att många inte vågade söka vård eller rådgivning 
i tid. Flera länder, kyrkor och internationella organi-
sationer vill inte stötta insatser som rör sexuell hälsa 
och mödravård då det är ett tabubelagt ämne. Act 
Svenska kyrkans stöd till arbetet med sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter var därför extra 
viktigt under 2020 för många av våra partner som 
jobbar med detta. Uppsökande verksamhet, som 
exempelvis Mentormamma-projekten vi stödjer i 
bland annat Sydafrika, Eswatini och Egypten, har 
också inneburit att utsatta kvinnor fått vård och stöd 
i tid – även under 2020. 

#4 MED MAT

På grund av patriarkala och skadliga normer som säger att 
kvinnor och flickor har ett lägre värde än män och pojkar, 
löper kvinnor och flickor större risk att bli undernärda i en 
kris eller katastrof. På grund av karantän, stängda gränser 
och inkomstbortfall fick många familjer gå hungriga under 
2020. Många av våra partner och frivilliga delade ut 
matpaket till de i störst behov. I bland annat Indien, Irak, 
Filippinerna och Haiti, ställde våra partner om sitt arbete 
för att minska hunger hos familjer. På det sättet mins-
kade risken för att flickor och kvinnor helt blev utan när 
tillgången till mat och försörjning var knapp.

#5 MED VOLONTÄRER

På många platser blev olika typer av reseförbud och restriktioner för 
hur människor får röra sig, extra påtagligt under 2020. För personer 
som redan innan pandemin levde under begränsande omständigheter, 
exempelvis flyktingar i läger eller människor långt ute på landsbygden, 
innebar 2020 extrema utmaningar. Därför var samarbetet med lokala 
organisationer, som redan är en del av lokalsamhället, extra viktigt under 
pandemin. I många flyktingläger har Act Svenska kyrkan sedan flera år 
arbetat med att utbilda och stärka volontärer, något som kom att bli 
avgörande när inga utomstående tillåtits komma in i lägren under pande-
min. I exempelvis Zaatari i Jordanien, organiserade sig flyktingarna själva 
för att sprida information om viruset och i  Myanmar startade kvinnorna 
sygrupper för att sy skyddskläder och tillverka skyddsmasker.
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LOKALT ARBETE –  
EN FRAMGÅNG  
UNDER PANDEMIN 

Är det något som 2020 har visat oss, är det hur 
olika globala och lokala utmaningar påverkar och 
förstärker varandra under en global krissituation, 
och att svaret på utmaningarna till stor del går att 
hitta i lokalt arbete uppbackat av global solidaritet 
och påverkansarbete. Vi har bekräftats i vår över-
tygelse om att det är en styrka att arbeta genom 
lokala partner, inte minst kyrkor och trosbaserade 
organisationer, som finns på plats både före, under 
och efter katastrofer.

– Jag är Rahmeh. Mitt jobb är att skydda barn från faror i krig 
och på flykt. När jag ser ett barn le eller skratta fylls jag av en 
glädje som är större än något annat. Jag saknar min familj men 
fokuserar på att förbättra livet för andra.

Rahmeh Abo Aysheh är 29 år. Hon arbetar för Act Svenska 
kyrkans partner i Irak och hennes jobb går ut på att nå dem 
som lever i störst utsatthet, ofta kvinnor och barn. Rahmeh 
tvingades själv fly kriget i Syrien 2013. 

I Daratu i Irak, där Act Svenska kyrkans humanitära program 
och Rahmehs arbetsplats finns, lever människor från Syrien 
och Irak som alla flytt från stridigheter. Isolering och fattig-
dom har ökat under pandemin, liksom utsattheten för kvinnor 
och barn. Rahmeh arbetar med att involvera lokalsamhället i 
att bidra till positiv gemensam förändring.

– Barn här löper stora risker. Kvinnor och barn utsätts för alla 
möjliga sorter av könsrelaterat våld och riskerar att luras in i 
hemska arbetsförhållanden och barnarbete. Det vill jag för-
hindra, säger Rahmeh.

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 stora risker att stå upp för rättvisa och sina medmänniskor. Men alla har de en sak gemensamt: De står på modets sida.
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TACK VARE BEFINTLIGA NÄTVERK NÅDDE HJÄLPEN FRAM! 

Egypten har drabbats hårt av covid-19 och nästan hälften av 
befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Här samarbetar 
Act Svenska kyrkan med den koptisk-ortodoxa kyrkan för att ge 
invånarna på landsbygden och i utsatta lokalsamhällen stöd.  
Alla insatser utgår från de lokala behoven och fältarbetarna som 
leder arbetet rekryteras från närområdet. De engagerar i sin tur 
lokala aktörer och medborgare och planerar arbetet tillsammans 
med dem.

Under pandemin har behoven i dessa samhällen ökat dramatiskt 
och den lokala förmågan till organisering och problemlösning har 
ställts på sin spets. Tack vare de strukturer som redan fanns på 
plats har hjälpen kunnat nå fram!

Mat, hygienartiklar och medicin har kunnat distribueras till de 
som varit mest utsatta eller tvingats isolera sig. Lokala ledare 
har också fått handledning i krishantering och hur de kan ge 
psykosocialt stöd till familjer som drabbats av arbetslöshet och 
plötslig fattigdom. De har även fått träning i hur smittspridningen 
kan stoppas och fått hjälp att förmedla viktig kunskap i sina 
närområden.

Fo
to

: M
ag

nu
s 

Ar
on

so
n/

Ik
on

GENOM VÅRA PARTNER FINNS VI ALLTID PÅ PLATS  
DÄR MÄNNISKORNA FINNS
 

Coronapandemin påverkade allt arbete under 2020. En del partner-
organisationer fick mer att göra, exempelvis i sitt arbete för kvinnors 
rättigheter, mot våld i nära relationer eller – som vår partner på 
 Filippinerna – mot sexuellt utnyttjande av barn på nätet. 

Andra tog på sig att svara på effekterna 
av pandemin med akuta insatser, som 
att dela ut matpaket eller hygienartik-
lar. Ytterligare andra förlorade intäkter 
och tvingades permittera eller säga upp 
personal när viktig verksamhet tvingades 
läggas ner på grund av restriktioner eller 
nedstängningar av hela samhällen. 

I Tanzania var skolorna stängda från april 
till maj 2020 och den Lutherska kyrkan, 
som driver både skolor och sjukhus, 
rapporterade om att många flickor aldrig 
kom tillbaka när skolorna öppnade igen. 
Mödradödligheten ökade markant på grund 
av bristande information och att unga 
mödrar inte vågade uppsöka sjukhusen av 
rädsla för att bli smittade av covid-19. 

Trots pandemin fortsatte Act Svenska 
kyrkans programarbete under 2020, dock 
med vissa förändringar. Vi och många av 
våra samarbetspartner ställde om till digi-
tala möten och utbildningar. Ett exempel 
är Haiti, där utbildningar i Survivor and 
Community-Led Response (sclr) och 
Community-Based Psychosocial Support 
(CBPS) genomfördes digitalt.

Vårt fokus, att arbeta med lokala partner 
och lokalsamhällen, visade sig särskilt 
betydelsefullt under pandemin. Genom 
våra partner finns vi hela tiden på plats 
där människorna finns. Vi kommer att 
fortsätta fokusera på samarbeten med våra 
lokala partner även i framtiden.

Lennart Hernander, 
Biståndschef, Act Svenska kyrkan



24

Fo
to

: J
es

pe
r W

ah
lst

rö
m

/I
ko

n



25

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 2020 har vårt fokus på policydialog och påverkansarbete ökat. Frågor som Act Svenska kyrkan 
länge arbetat med – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, genusrättvisa, bistånds finansiering och 
sociala trygghetssystem – hamnade högst upp på den internationella biståndspolitiska agendan. Likaså 
frågan om kvinnors och flickors situation i skuggan av covid-19. Vikten av att  inkludera genusintegrerade 
strategier i covid-19 insatser för att hantera och bekämpa ekonomiska orättvisor,  bristande hälso- och 
sjukvårdssystem samt sexuell och könsrelaterat våld, var en av våra huvudfrågor. 

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. Påverkansarbetet 
är en viktig del av det arbete som vi genomför tillsammans med 
våra partnerorganisationer. Det kan till exempel handla om 
att stärka kvinnors deltagande i fredsförhandlingar, använda 
FN-mekanismer för att försvara religionsfrihet och jämlika 
medborgarskap, eller om att försvara det demokratiska utrymmet 
så att lokala civilsamhällesaktörer kan fortsätta göra sina röster 
hörda, också i de regionala och globala policyforumen. I Act 

Svenska kyrkans globala policydialogprogram sker påverkansar-
betet 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.

SOCIAL TRYGGHET FÖR INDIVIDER OCH SAMHÄLLEN I KRIS 

Den globala pandemin, och åtgärderna för att begränsa smittspridningen, har utlöst en social, hälsomässig och ekonomisk kris vars 
konsekvenser är svåra att överblicka. Krisen har samtidigt synliggjort betydelsen av social trygghet – som sjukförsäkring, arbets-
löshetsförsäkring, tillgång till sjukvård och akut försörjningsstöd. Detta gäller i Sverige såväl som andra delar av världen. Med 
 rapporten ”Social trygghet för alla – nyckel i covidkrisen” visade Act Svenska kyrkan hur social trygghet stärker individers och hela 
samhällens förmåga att hantera kriser och därför måste vara en avgörande del av covidresponsen. 

Under 2020 fortsatte Act Svenska kyrkan också det långsiktiga arbetet för social trygghet som medel att bekämpa fattigdom och 
stärka människors egenmakt och mänskliga rättigheter. Med rapporten ”Hit and Miss” sammanfattades beläggen för varför breda 
och inkluderande sociala program är bättre än ”fattigdomsriktade” när målet är att nå så många som möjligt av dem som lever i störst 
utsatthet. En annan rapport lyfte betydelsen av generella trygghetssystem för framväxten av stabila samhällskontrakt.
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RELIGIÖSA AKTÖRER HAR MAKT OCH INFLYTANDE

Kyrkor och religiösa aktörer spelar i 
många regioner en betydande roll i sam-
hället och är viktiga aktörer i arbetet för 
att nå de utvecklingspolitiska målen. Som 
religiös aktör har vi ett unikt nätverk i 
samhällen där religiösa ledare har stort 
förtroende och inflytande över männi-
skors liv och vardag, vilket är avgörande i 
arbetet för att exempelvis skapa fred och 
uppnå genusrättvisa.Tillsammans kan vi 

förändra kränkande normer och diskrimi-
nerande familjelagstiftning. 

I dialogen med beslutsfattare bidrar Act 
Svenska kyrkan både med fördjupad 
kunskap, och genom att visa på hur man 
kan nå konkreta resultat med hjälp av 
allianser med progressiva religiösa aktörer. 
Teologisk utbildning och reflektion är 
också en viktig del av vårt arbete.

– 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 juristen Scarlet Bishara, från 
Evangeliska Lutherska Kyrkan i Jordanien och det Heliga Landet.

SCARLET BISHARA ARBETAR FÖR  
EN JÄMSTÄLLD FAMILJELAGSTIFTNING

I flera av våra samarbetsländer finns det en särskild familje-
lagstiftning för kyrkor och andra religiösa samfund som reglerar 
den lagliga åldern för äktenskap, formerna för skilsmässa och 
vem som får ärva och äga. Gemensamt för dessa lagar är att de 
diskriminerar kvinnor och flickor. 

Men sedan några år tillbaka har den Lutherska kyrkan Mellan-
österns mest jämställda familjelagstiftning. Detta mycket tack 
vare den passionerade juristen Scarlet Bisharas opinionsarbete 
och stöd från Act Svenska kyrkan.

Långsiktigt utvecklingsarbete tar tid, men ger resultat! I dag 
arbetar Scarlet för att fler kvinnor ska få kunskap om sina lagliga 
rättigheter och inspirerar kvinnor som tillhör andra religiösa 
samfund att påverka sina respektive lagstiftningar. Därmed 
blir hennes arbete ett frihetsarbete för kvinnor och flickor som 
 diskrimineras i olika nationella familjelagstiftningar världen över.

“Vi måste säga som det är. 
Runt om i världen trycks 
 kvinnors rättigheter tillbaka.
Denna tillbakagång är 
 djupgående, genomgripande 
och obeveklig.” 

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, under öppningen  
av kvinnokommissionens möte 2019. 

BAKSLAG FÖR JÄMSTÄLLDHETEN

Det ökade globala motståndet när det gäller jämställdhetsfrå-
gor, kvinnors och HBTQI-personers rättigheter samt sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har starkt präglat på-
verkansarbetet under 2020. Eftersom religion ofta används som 
ett argument för att diskriminera, är Act Svenska kyrkans arbete 
med religiösa aktörer extra viktigt. 

Vårt fokus på familjerätt och reformer av diskriminerande 
 familjelagstiftning är särskilt relevant, då detta påverkar kvinnors 
och flickors rättigheter, inte minst när det gäller möjligheten till 
ekonomisk egenmakt.
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TILLSAMMANS FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN

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- alli-
ansen. 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 till-
sammans med Lutherska världsförbundet 
och inom Kyrkornas världsråd och ACT-
alliansen, som är en av världens största 
trosbaserade biståndsallianser.

Lutherska världsförbundet har 148 
medlemskyrkor i 99 länder. Kyrkornas 
världsråd är ett ekumeniskt samarbete 
mellan 350 kyrkor som har en halv miljard 
medlemmar. Inom ACT samarbetar 
cirka 135 trosbaserade organisationer 
i 120 länder över hela världen. Genom 
dessa samarbeten får vi en starkare 

påverkansröst och agerar snabbare vid 
katastrofer, samt effektivare i det lång-
siktiga utvecklingssamarbetet. 

De närmaste åren har ACT-alliansen 
beslutat att särskilt fokusera på genusrätt-
visa, något som även ligger i linje med Act 
Svenska kyrkans strategi. 

Ansvarsutkrävande är också en viktig del i Act Svenska kyrkans arbete och sker exempelvis genom egen och partner policydialog på  
olika nivåer i samhället. Det ingår i vårt uppdrag att synliggöra och agera mot maktstrukturer som hindrar människor från att leva ett vär-
digt liv där deras mänskliga rättigheter respekteras.

VIKTIGT ATT STÅ UPP FÖR MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE 

Under coronapandemin ökade brotten mot de mänskliga rättig-
heterna, liksom hotbilden mot dem som kämpar för rättvisa. 
2020 prisades människorättskämpar i Colombia för nionde året 
i rad. Med livet som insats står de upp för mänskliga rättigheter. 
Att uppmärksamma deras arbete är viktigt för freden i landet 
– inte minst med tanke på att hot och våld mot människorätts-
försvarare i Colombia ökat under pandemin. Priset delas ut av 
Diakonia och Act Svenska kyrkan.

I Colombia arbetar Act Svenska kyrkan för en rättvis och hållbar 
fred, bland annat tillsammans med Lutherska världsförbundet. Vi 
stöttar de som drabbats av våldet, men bekämpar också grund-
orsakerna till den väpnade konflikten. Det handlar om att ge stöd 

till grupper och personer som försöker påverka makt havare att ta 
sitt ansvar och informera människor om vad som sker.

– I Colombia finns inte dödsstraff, men att vara människorätts-
försvarare är som att vara dömd till döden. Att försva-
ra sina rättigheter är det farligaste man kan göra i det här 
 landet, sa Leyner Palacios när han tog emot priset som årets 
människorättsförsvarare.

Att fortsätta uppmärksamma människorättsförsvarares situa-
tion, kräva skydd och belysa betydelsen av deras arbete är av 
största vikt för en fredlig väg framåt.
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” Folk har ingen annanstans att gå  
än till kyrkan. Vi måste vara en frizon”
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KYRKAN STÅR UPP FÖR DE MINSTA

”Om du står upp för rättvisa och fred hamnar du i skottgluggen. Men vi kan inte ge upp! Vi måste fortsätta. 
Kyrkan måste stå upp för de minsta. Folk har ingen annanstans att gå. Vi måste vara en frizon.”

Ramil Aguilar är präst i Iglesia Filipina 
Independiente (IFI). Kyrkan präglas av 
ett starkt socialt engagemang för utsatta 
grupper och kämpar enträget mot syste-
matiska orättvisor på Filippinerna. Sedan 
pandemin bröt ut har det kommit larm-
rapporter från organisationer och kyrkor 
på Filippinerna om avrättningar, arreste-
ringar och övergrepp, inte minst mot barn. 
Människors fri- och rättigheter begränsa-
des kraftigt och nedstängningarna ledde 
till ökad arbetslöshet och fattigdom. 

– Folk har ingen annanstans att gå än till 

kyrkan. Vi måste vara en frizon, säger 
Ramil Aguilar.

Ramil och hans kolleger har delat ut tusen-
tals matransoner under pandemin och 
flera gånger har de kristna kyrkorna gjort 
upprop mot det brutala polisvåldet.

– På grund av vårt engagemang för 
människors rättigheter kallas vi ofta ”ter-
rorister” och ”skurkar”, förklarar Ramil. 
Det har också klottrats sådana slagord på 
utsidan av våra kyrkväggar. Fullt beväp-
nade poliser besöker regelbundet våra 

gudstjänster för att skrämmas och de 
bevakar också våra biskopar och ledare. 
Om du står upp för rättvisa och fred 
hamnar du i skottgluggen. Men vi kan inte 
ge upp! Vi måste fortsätta.

IFI-kyrkan ingår i ett nätverk av kristna 
kyrkor som tillsammans når ut till cirka 
12 miljoner människor. Men de måste 
få resurser och möjlighet att arbeta. Act 
Svenska kyrkan har ett strategiskt och eko-
nomiskt samarbete med kristna kyrkor och 
med tre lokala barnrättsorganisationer som 
arbetar med barnkonventionen som grund.
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EXEMPEL PÅ PÅVERKANSARBETE I SVERIGE 2020

  Act Svenska kyrkan har stått som 
avsändare för en lång rad debattartiklar 
under 2020 och var tidig med att upp-
märksamma covidpandemins indirekta 
effekter för utsatta människor i Afrika, 
Asien, Mellanöstern och Latinamerika. 
Våra partners vittnesbörd av hur våldet 
mot kvinnor ökat i pandemins spår, den 
så kallade skuggpandemin, har lyfts vid 
många tillfällen. 

  Act Svenska kyrkan har under året 
deltagit i en rad möten på Utrikesdepar-
tementet och Sida och bland annat 
lämnat synpunkter under arbetet med 
att ta fram en ny svensk strategi för 
humanitärt bistånd genom Sida. Framför 
allt har vi drivit stärkt koppling mellan 
långsiktigt utvecklingsbistånd, freds-
byggande och humanitärt bistånd, att 
lokala aktörers bidrag till det humanitära 
arbetet ska prioriteras i strategin, och 
att sexuell och reproduktiv hälsa ska 
inte greras i humanitära insatser. Gläd-
jande nog reflekteras mycket av vårt 
bidrag i den antagna strategin.

  Act Svenska kyrkan har under året 
bidragit med underlag till såväl Social-
demokraternas som Centerpartiets 
pågående arbete med att revidera sin 
politik för internationell utveckling. 
Ett förslag till förhållningssätt om den 

fokusering av biståndet som ingår i 
Januariöverenskommelsen har också 
presenterats. 

  Både Almedalen och Bokmässan ställdes 
in på grund av pandemin, men Act 
Svenska kyrkan medarrangerade under 
året flera offentliga webinarier under 
rubriken Omstart världen – där olika 
aspekter av konsekvenserna av och 
återhämtningen efter covid-19 diskute-
rades. 

  I början av året arrangerades ett runda-
bordsmöte om religiösa aktörers roll i 
ett krympande demokratiskt utrym-
me där politiker och andra svenska 
beslutsfattare gavs möjlighet att ta del 
av erfarenheter från partnerorganisa-
tioner till Act Svenska kyrkan i Tanzania, 
Colombia, Libanon och Indien. 

  Act Svenska kyrkan bidrog till två 
internationella rapporter om skärnings-
punkten mellan å ena sidan religions- 
och övertygelsefrihet, å andra sidan 
jämställdhet och sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR). Detta är 
ett viktigt område bland annat därför att 
rätten till religionsfrihet ibland används 
felaktigt till att ställa religiösa värden 
i motsättning till vissa rättigheter för 
framför allt kvinnor och HBTQ -personer. 

  Act Svenska kyrkan bidrog till diskus-
sionen om hur bistånd kan användas 
för att mobilisera privata investeringar 
i utveckling, så kallad blandfinansiering, 
genom att bland annat publicera en 
rapport och delta i konsultationer om 
internationella riktlinjer på området. 

  Act Svenska kyrkan bidrog till att 
uppmärksamma den kraftigt förvärrade 
skuldsituation som många länder ham-
nat i pga covidkrisen, genom att ställa 
sig bakom flera internationella upprop. 
Act Svenska kyrkan var också med och 
arrangerade en nordisk hearing i frågan, 
där svenska riksdagsledamöter och UD:s 
politiska ledning medverkade. 

  Genom att bidra till Svenska missions-
rådets rapport Claiming Space for Faith 
har Act Svenska kyrkan bidragit till 
att uppmärksamma att religions- och 
övertygelsefriheten är helt avgörande 
för demokratin. 

  Act Svenska kyrkan har medverkat i 
kampanjen Visa handlingskraft, genom 
vilken en rad organisationer, fack-
förbund och företag har krävt att 
regeringen inför en lagstiftning som ser 
till att företag respekterar mänskliga 
rättigheter i all sin verksamhet.
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EN RÖST FÖR MÄNSKLIG VÄRDIGHET OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
 

Världen står inför enorma utmaningar och pandemin är inte bara en 
hälsokris – utan även en social, ekonomisk och humanitär kris som 
drabbar de allra mest utsatta. 2020 visade oss hur sammanlänkad och 
ojämlik världen är, och biståndets viktiga roll i att möta de utmaningar 
som pandemin fört med sig. 

2020 skulle bli ett år för kvinnors rättighe-
ter och uppföljning av Peking konferensen. 
Men superåret för jämställdhet sköts upp, 
som många andra möten inom bland annat 
FN-systemet.

Men vi ställde inte in. Vi ställde om! 

Nya digitala arenor uppstod 2020 och 
vi såg nya påverkansmöjligheter inom 
områden som Act Svenska kyrkan jobbat 
långsiktigt med. Sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter, humanitära frågor, 
jämställdhet, biståndsfinansiering och 
sociala trygghetssystem hamnade högt upp 
på den biståndspolitiska agendan. Utifrån 
vår unika bredd och förankring blev vi en 
viktig dialogpartner till exempelvis UD 
och Sida i dessa frågor.

En rekordsnabb omställning till ett 
digitalt arbetssätt skapade nya möjlig-
heter för dialog och påverkansarbete. 
Många aktörer och beslutsfattare blev mer 
tillgängliga och den digitala mötesformen 
innebar att fler människor kunde delta och 
fler röster höras. Men alla människor har 
inte tillgång till exempelvis uppkoppling 
och andra hjälpmedel som är en förutsätt-
ning för ett aktivt deltagande.
Act Svenska kyrkan vill fortsatt vara en 
profetisk röst för mänsklig värdighet och 
mänskliga rättigheter. Vi har en engagerad 
rörelse, kompetens och nätverk för att 
vara det. När det demokratiska utrymmet 
minskar i många länder, är trosbaserade 
organisationer en viktig röst som kan stå 
upp för demokrati, en rättvis fördelning av 
resurser och för allas rätt till ett värdigt liv. 

Eva Ekelund,  
policychef 

EXEMPEL PÅ PÅVERKANSARBETE GLOBALT 2020

  För nionde året i rad delade Act Svenska kyrkan och 
Diakonia, med stöd av svenska regeringen, ut det Nationella 
priset till försvar av de mänskliga rättigheterna i Colombia. 
Det är viktigt för freden i landet att uppmärksamma 
människorättsförsvarares arbete – inte minst med tanke på att 
hot och våld mot dem har ökat under pandemin.

  Tillsammans med UN Women (FN:s jämställdhetsenhet) 
och både religiösa och sekulära jämställdhets- och 
kvinnorättsorganisationer drog Act Svenska kyrkan under 
våren i gång en internationell kampanj för jämställd familjerätt, 
The Global Campaign for Equality in Family Law. 

  Tillsammans med ACT EU har Act Svenska kyrkan i två 
rapporter granskat EU:s internationella klimatstöd. Större 
satsningar efterlyses, särskilt på klimatanpassning i de mest 
drabbade fattiga länderna, eftersom sådana stöd idag minskar  
i stället för ökar. 

  Tillsammans med andra organisationer som är aktiva i Myanmar 
har Act Svenska kyrkan fört dialog med det internationella 
demokratiinstitutet IDEA. Detta har organisationerna gjort 
med anledning av att IDEA på ett okritiskt sätt bidragit till en 
mobilapp inför valet i Myanmar i november. Appen innehöll 
nedsättande ord och diskriminerande uttalanden om kandidater 
från rohingyas. 

  För femte gången medarrangerades en påverkansutbildning 
om hur man kan använda Kvinnokommissionens nationella 
granskningar och andra FN-processer, för att driva kvinnors 
rättigheter framåt. Kursen riktar sig till trosbaserade 
organisationer och när kursen nu för första gången 
genomfördes digitalt deltog 80 personer från hela världen.
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INSAMLING OCH ENGAGEMANG 
– tillsammans gör vi skillnad!

Trots coronapandemi och restriktioner var det lokala engagemanget 2020 
i Sverige stort. Året som gick var ett bevis på att vi kan ställa om och att 
människor ställer upp på de mest fantastiska sätt i tider av kris. Försam-
lingarna har alltid varit, och är, basen i det internationella arbetet. 

Under 2020 stod kollekter och gåvor för 
32 % av de totala intäkterna. Dessa gåvor 
är en förutsättning för att våra partner 
ska kunna bedriva sin verksamhet. Att 
människor delar med sig av sina resurser 
är en tydlig signal på ett starkt engage-
mang. För många är givandet ett konkret 
sätt att omsätta sin tro i handling. För 
Act Svenska kyrkan skapar en stark egen 
finansiering och bred folklig förankring 
också möjligheter att få stöd från större 
finansiärer.

För att öka engagemanget för interna-
tionella frågor anordnar församlingarna 

syföreningar, insamlingar, studiecirklar 
och andra aktiviteter. Stor vikt läggs 
vid de årliga insamlingskampanjerna: 
Julinsamlingen och Fasteaktionen. 
Förutom alla församlingar har Act Svenska 
kyrkan drygt 100 000 enskilda givare som 
regelbundet skänker gåvor.

Under 2020 ökade det privata givandet, 
liksom anslag från stift och församlingar. 
Samtidigt minskade kollekter och intäkter 
från insamlingsaktiviteter på grund av res-
triktioner kopplade till pandemin. Många 
aktiviteter ställdes om till digitala format, 
medan en del ställdes in. 

130 000 ENSKILDA GIVARE UNDER 2020*
*Under 2019 var motsvarande siffra 113 000

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  
(fd Frivillig organisationernas Insam-
lingsråd). Giva Sverige arbetar  
för ett tryggt givande, och en  
etisk och professionell  insamling,  
vilket  innefattar  kvalitetssäkring: 
genom en kvalitetskod som 
alla medlemmar rapporterar 
på,  kompetensutveckling och 
 påverkansarbete. 

•  är med på Givarguidens gröna lista.   
Givarguiden bedömer insamlade 
organisa tioner utifrån ett  
givar perspektiv.

154,5 MILJONER KRONOR
INSAMLADE MEDEL 2020
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FASTEKAMPANJEN 2020  
”STÅ PÅ MODETS SIDA” 

Fasteaktionen 2020 uppmärksammade alla 
 människors rätt att leva ett liv i frihet från våld och 

lyfte våra partners envetna kamp för mänskliga 
 rättigheter. Kampanjen samlade in:
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24,4 MILJONER 
KRONOR 

(30,6 miljoner kronor 2019)

JULKAMPANJEN 2020  
”BRYT EN TRADITION” 

Julinsamlingen 2020 satte ljus på det förtryck och våld 
som många flickor utsätts för, bara för att de är flickor. 
Traditioner som fråntar flickor och kvinnor rätten till sin 
kropp och sitt liv måste brytas. Kampanjen samlade in:

36,5 MILJONER
KRONOR 

(42,6 miljoner kronor 2019)
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2020 – ETT ANNORLUNDA ÅR

Under 2020 dominerades verksamheten av covid-19, 
något som påverkade arbetet på alla nivåer. Inte 
minst arbetet med insamling och engagemang. 

Vi ställde inte in – vi ställde om
Coronarestriktionerna försvårade många av de insamlings-
aktiviteter som församlingarna brukar anordna i samband 
med våra insamlingskampanjer. Men tack vare ett fantastiskt 
engagemang och en stor uppfinningsrikedom, ersattes många 
ordinarie insamlingsaktiviteter av kreativa initiativ. Många 
av aktiviteterna ställdes om till digitala format; konserter 
via Facebook, livesända gudstjänster och tipspromenad via 
mobiler var bara några exempel.
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Under våra kampanjer  
engagerar sig tusentals  
frivilliga för att lyfta vårt  
internationella arbete
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TILLSAMMANS ÄR VI  
EN FÖRÄNDRINGSKRAFT 
ATT RÄKNA MED
2020 hade Act Svenska kyrkan 3411 ombud, intresserade och  
samordnare registrerade och 67 Ageravolontärer i sju lokalgrupper.  
Tillsammans gör vi skillnad!

Under 2020 utbildade vi 30 nya agera-
volontärer och anordnade digitala 
studiecirklar och fortbildningar på teman 
genusrättvisa och klimaträttvisa. Vi höll 

även nätverksträffar och digitala utbild-
ningar för samordnare samt webbinarier 
med våra internationella partner och 
utsända medarbetare. 

DIGITAL SATSNING PÅ 
#KAFFEMEDHOPP

För att sprida hopp och ge stöd 
till människor som drabbats av 
coronapandemin, startade vi under 
2020 #Kaffemedhopp. Idén är enkel 
och går ut på att bjuda in vänner till 
en digital fika och samtidigt swisha 
valfri summa, ett sätt att göra kaffet 
extra gott. 

#kaffemedhopp resulterade bland 
annat i nya givare, främst via swish. 
Genom att bredda våra målgrupper 
och få en ökad räckvidd – når vi ut 
och kan erbjuda fler att bidra till vårt 
livsviktiga arbete. 

HUR STANNAR MAN HEMMA  
UTAN HEM?
Sommarkampanjen 2020

Under sommaren 2020 initierades en digital insamlingskampanj med 
fokus på de människor som drabbades särskilt hårt av pandemins 
konsekvenser. 

Kampanjen var också ett komplement till övriga insamlingskampanjer, 
som på grund av rådande situation inte nådde upp till de resultat vi 
kunnat förvänta oss under normala omständigheter. 

TOTALT RESULTAT: 

35,7 MILJONER
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DIGITALA MÖTEN MELLAN UNGDOMAR I FLYKTINGLÄGRET  
KAKUMA OCH AGERAVOLONTÄRER I SVERIGE

Covid-19, framtidsdrömmar och hur det är att vara ung vuxen 
– det var några av frågorna som diskuterades första gången ung-
domar från Sverige och Kakuma i Kenya möttes digitalt. Under 
hösten 2020 startades ett pilotprojekt i form av ett digitalt utbyte 
mellan ungdomar i Sverige och Kakuma i Kenya, där Act Svenska 
kyrkans partner Lutherska världsförbundet (LVF) arbetar. Syftet 

med dessa möten är att skapa en plattform för möten och lära 
känna ungdomar från en annan kontext, men också att inspirera 
och motivera varandra att tänka större än sitt eget sammanhang, 
drömma stort och utvecklas till att bli aktiva samhällsmedborgare 
som vill skapa positiv förändring.

VÄRLDENS BARN 
Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs 
av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 13 
svenska organisationer. Act Svenska kyrkan medverkar i Världens 
Barn för att tillsammans med andra aktörer ta ställning för barns 
rättigheter. 

Under 2020 samlades 73,5 miljoner kronor in till Världens Barn, 
gåvor som behövs mer än någonsin för att säkra barns rätt till 
hälsa, skola och trygghet. Drygt 8 miljoner kronor gick till Act 
Svenska kyrkans projekt i Myanmar, Somalia och Etiopien.
Många av Svenska kyrkans församlingar bidrog till insam-
lingen genom att anordna kreativa och coronaanpassade 
aktiviteter såsom skördefester, lotterier, brödförsäljning och 
körframträdanden.

Maratonlöparen och Act Svenska kyrkans ambassadör Håkan 
Jonsson sprang genom Halland för Världens Barn. På första 
delsträckan deltog även Lotta Schelin, Erik Lysén, biskop Susanne 
Rappman och flera medarbetare från olika församlingar.
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SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET 
STÖDJER VIKTIG KAMP
Act Svenska kyrkan har mellan 2006 och 2020 haft ett 
samarbete med Svenska Fotbollförbundet där gemensamma 
värderingar om alla människors lika värde varit en utgångs-
punkt. Samarbetet har bland annat synliggjorts i kampanjen 
”Livsviktig fotboll”, där fotbollen lyfts fram som en stärkande 
kraft för flyktingbarn. Under julinsamlingen 2020 manifeste-
rade Svenska Fotbollförbundet sitt stöd för alla flickors rätt till 
ett värdigt liv, i frihet från våld och övergrepp. Herrlandslagets 
förbundskapten Janne Andersson och flera spelare uppmärk-
sammade vikten av att bryta skadliga traditioner som ligger 
till grund för våld mot kvinnor och flickor. 

Zećira Mušović, fotbollsspelare, damlandslaget

VI NÅR UT
ACT SVENSKA KYRKAN I MUSIKHJÄLPEN 

Den 15 december gästade Jessica Lindberg Dik, Act Svenska 
kyrkans utsända i Jerusalem, Musikhjälpen. Temat för 
Musikhjälpen 2020 var ”Ingen människa ska lämnas utan 
vård”. Jessica intervjuades i livesändning om det viktiga arbete 
som bedrivs på Augusta Victoria-sjukhuset; ett arbete som Act 
Svenska kyrkan har stöttat sedan länge. Cancersjuka barn från 

Västbanken och Gaza kommer till Augusta Victoria-sjukhuset i 
Jerusalem för att bli behandlade då det saknas sjukhus i palestin-
ska områden. Augusta Victoria-sjukhuset är livsavgörande för 
tusentals palestinska barn, men särskilt tillstånd krävs för att 
korsa gränsen. På grund av restriktioner till följd av corona-
pandemin har det blivit ännu svårare att röra sig över gränsen.
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MEDIA FÖRSTÄRKER 
VIKTIGT BUDSKAP 

Under 2020 syntes Act Svenska kyrkan 
mer i media än tidigare år. Flera olika tid-
skrifter publicerade redaktionella artiklar 
om Act Svenska kyrkans arbete. Artiklarna 
om vår verksamhet är värdefulla då de når 
en mycket bred målgrupp av människor. 
Exempelvis publicerade Icakuriren och 
Hemmets journal två längre artiklar om 
Act Svenska kyrkans och våra samarbets-
partners arbete för flickors rättigheter i 
samband med julinsamlingen 2020. 

DIGITAL KOMMUNIKATION I FOKUS
 
Under 2020 påverkade coronapandemin våra engagemangs- och 
insamlingsaktiviteter i hög utsträckning. 

Den digitala utvecklingen påskyndades 
och vi utvecklade bland annat två lyckade 
digitala insamlingsaktiviteter; #kaffemed-
hopp och ett samarbete med Tradera och 
därmed digitala auktioner av saker. Många 
aktiviteter gick att genomföra digitalt, men 
inte alla – exempelvis kollektivt givande 
inom ramen för insamlingsaktiviteter och 
kollekt i församlingarna. Samtidigt som 
gåvor från kollekt och insamlingsaktivite-
ter gick ned, ökade det privat givandet. Det 
totala gåvoresultatet 2020 blev drygt 154 
miljoner kronor, cirka 37 miljoner kronor 
under vår målsättning. 

Många fysiska möten ersättes med digitala, 
något som skapade nya arenor och platt-
formar. Vi höll bland annat webbinarier 
med internationella samarbetspartner, 
vilket skapade en närmare kontakt mellan 
våra partner och engagerade i Sverige. 
Inför julinsamlingen genomfördes ett web-
binarium med partner i Indien, Tanzania 
och Palestina med fokus på flickors 
rättigheter. Under hösten skedde också 
ett digitalt utbyte mellan Ageravolontärer 
och unga från flyktinglägret Kakuma i 
Kenya. Ett fysiskt utbyte hade förmodligen 

aldrig kommit till stånd, utan den digitala 
omställningen visade vägen för nya mötes-
former. Webbinarier är något vi kommer 
att fortsätta att arbeta med och utveckla i 
framtiden för att folkbilda om Act Svenska 
kyrkans internationella bistånds- och 
utvecklingsarbete.

Den långsiktiga satsningen på kommu-
nikation för att öka kännedomen om 
och förtroendet för Act Svenska kyrkan 
gav goda resultat. Den årliga varumär-
kesundersökningen visade att både 
kännedom om och förtroende för Act 
Svenska kyrkan ökade 2020 jämfört med 
2019. Det är vi mycket glada över och 
kommer att arbeta vidare med genom vår 
marknadskommunikation. 

Fokus framåt är att vidareutveckla den 
digitala kommunikationen och de digitala 
insamlings- och engagemangsaktiviteterna 
samt att få den bästa mixen av digitala och 
fysiska möten. Det senare inte bara för 
att öka insamlingen och engagemanget, 
utan också för att minska våra resor och 
därmed minska vårt ekologiska fotavtryck. 

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 de maktobalanser som finns. Därför är det särskilt viktigt att de människor som berörs av 
verksamheten står i centrum. 

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 förbättring. Act Svenska kyrkan är 
 certifierade enligt Core Humanitarian Standard (CHS), som bekräf-
tar att ansvar återspeglas i hela den internationella verksamheten 
och att ett kontinuerligt förbättringsarbete sker.

Arbetet med ansvar och kvalitet sker i dialog med våra partner för 
att både utveckla goda mekanismer för ansvarsskyldighet och för 
att stärka kapaciteten att säkerställa öppenhet och granskning av 
både oss själva och samarbetspartner. Det gäller alla led i planering, 
genomförande och uppföljning.

Vi 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, utvärdering 
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-alliansens uppförandekod för medlemmar 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 ”progressmarkers” (framstegs-
markörer) för att rapportera prestationer, utfall och 
 resultat mot de övergripande målen. Vi inspireras bland 
annat av metoden ”outcome harvesting” (insamling av 
resultat) för att mäta beteendeförändringar och analysera 
resultat och utvecklingsbehov.

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

• Vi tillämpar både interna kontrollsystem och  extern 
granskning av vår egen och samarbetspartners 
 verksamhet.

• Vi utvecklar och följer upp kapacitetsbyggnadsplaner  
med samarbetspartner. 

• Vi har ett klagomålshanteringssystem och en anti-
korruptionspolicy.



39

KLAGOMÅLSHANTERING

Act Svenska kyrkan har förbundit sig att ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten och 
ansvarstagandet gentemot samarbetspartner, rättighetsbärare, givare, frivilligt engage-
rade 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 interna-
tionella verksamheten fungerar och vad vi måste åtgärda, vilket 
förbättrar resultaten av vårt arbete. Samtidigt minskar det risken 
för ineffektivitet, maktmissbruk eller olagligt nyttjande av de 
resurser vi har att förvalta.

Under 2020 har vår klagomålsfunktion mottagit 25 anmäl-
ningar (att jämföra med 21 föregående år), varav 16 omfattades av 
funktionens ansvarsområde. Ett flertal ärenden har behandlats av 
eller tillsammans med samarbetspartners, i de fall de har fung-
erande klagomålssystem. Vi har också haft ett nära samarbete 
med andra medlemmar i ACT alliansen för att åtgärda inkomna 
anmälningar och klagomål. Arbetet med inkomna ärenden leder 
till lärande som kontinuerligt bidrar till att förbättra kvaliteten i 
vår verksamhet. 

Under andra halvåret 2020 kom dock få anmälningar in, något 
som kan bero på pandemins konsekvenser i form av nedstäng-
ningar, och som föranleder oss att vidta åtgärder för att möjliggöra 
att vi kan fånga upp eventuella brister i vår eller partners verk-
samhet även under sådana omständigheter.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 2020

• Vi har deltagit i och genomfört intern och extern kom-
petensutveckling av personal och samarbetspartners.

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

• Vi blev invalda i CHS alliansens styrelse. Vår representant 
i ACT:s Reference Group on Quality and Accountability 
har under året varit ordförande för gruppen. 

• Vi har utvecklat en klagomålsfunktion 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 ständigt förbättras genom en godkänd 
omcertifiering enligt CHS.

De ärenden som handlagts under 2020 har handlat om följande:

Korruption 25% (jfr 43% för 2019) 

Maktmissbruk hos ledning eller personal 50% (jfr 24% för 2019) 

Brister i handläggning hos Svenska kyrkan 0% (jfr 9% för 2019) 

Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande 25% (jfr 24% för 2019)
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LÄRDOMAR OCH FRAMGÅNGAR UNDER 2020

Under 2020 uppnådde vi, coronapandemin 
till trots, milstolpar vi kan vara stolta över 
och som påverkar vår verksamhet i positiv 
riktning. Vi förnyade bland annat vår cer-
tifiering mot Core Humanitarian Standard 
(CHS) 2020 – 2024, som är en kvalitets-
stämpel för hela Act Svenska kyrkans 
verksamhet. Vi bidrog även till lanseringen 
och genomförandet av ACT-alliansens 
program för genusrättvisa. I januari hölls 
det första mötet med Act Svenska kyrkans 
Internationella referensgrupp (IRG), 
som består av representanter från våra 
samarbetspartner. Vi genomförde en halv-
tidsutvärdering av den strategiska planen 
och inledde en revidering av densamma. 

Under året arbetade vi även med att förnya 
partnerskapsavtalet med EU:s kontor för 
humanitära insatser ECHO (European 
Civil Protection and Humanitarian 
Aid Operations). Vi lyckades genom att 

samarbeta med CHS revisor HQAI få till 
en mer kostnadseffektiv hantering av 
ECHO:s granskning, något som kan få 
positiv betydelse även för andra orga-
nisationer som söker avtal med ECHO. 
Act Svenska kyrkan beviljades också en 
ECHO-ansökan för Colombia och ramav-
talet med Radiohjälpen förlängdes.
 
Vi lärde oss vidare mycket av att arbeta 
hemifrån och fick uppleva digitalisering-
ens positiva, såväl som mer utmanande 
sidor. Det digitala arbetssättet innebar en 
mer kontinuerlig dialog med anställda och 
samarbetspartner i våra programländer. 
Samtidigt fanns vissa svårigheter i att följa 
upp våra kvalitetsåtaganden i relation 
till partner och rättighetsbärare. Detta 
då vi inte kunde besöka verksamheten i 
våra programländer och inte heller mötas 
fysiskt.

Coleen Heemskerk,  
utvecklingschef

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.
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Internationella rådets referensgrupp. 
Personerna i gruppen är (utan ordning): Addisu Alamirew, Andrés Felipe Pacheco, Anabella Sibrián, Dahlia Al Mokdad, Edmund Yakani, Faith Lugazia, 
Isobel Frye, Kenneth Mtata, Gloria Mafule, Fidon Mwombeki, Ranjita Borgoary, Victoria Jean-Luis. På bilden ses också: Eva Ekelund, Erik Lysén,  
Carolina Grelsson, Annika Lindé, Carin Gardbring, Lars-Ove Ljungberg, Lars G Linder och Jan-Olov Sundström.

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 ledamöter har full beslutsrätt och är på det sättet ett 
unikt exempel på hur idealiteten tar plats i formella organ. 

Internationell referensgrupp
Kyrkostyrelsens internationella råd har knutit en internatio-
nell referensgrupp till sig. Referensgruppen är sammansatt av 

representanter från samarbetspartner för att stärka omvärldsana-
lysen och förankra långsiktiga mål och strategier. I januari 2020 
besökte den internationella referensgruppen Uppsala för sitt första 
möte med det internationella rådet. 

Medarbetarna 
På Act Svenska kyrkan arbetar ca 120 anställda och ett tiotal 
utsända medarbetare*. Vårt arbete samordnas och administreras 
av Svenska kyrkans nationella nivå vars kontor – kyrkokansliet – 
ligger i Uppsala. Där finns också den internationella avdelningen 
och dess ledningsgrupp.

*På grund av coronapandemin har flera av våra utsända arbetat med Sverige som bas under delar av 2020.
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FINANSIERING
Act Svenska kyrkans totala verksamhetskostnader för 2020 var 398 976 tkr.

Act Svenska kyrkans totala intäkter för 2020 var 477 509 tkr.

48%

22%

13%

8%

9%

Till det här gick pengarna 2020

Kyrkosamverkan och  
utvecklingssamarbete 48 %
Humanitära insatser 22 %
Information och påverkan 13 %
Insamlingskostnader 8 %
Administration 9 %

27%

6%

10%

10%

35%

12%

Regional fördelning 2020

Afrika 27 %
Asien 6 %
Latinamerika 10 %
Mellanöstern 10 %
Globalt/Europa 12 %
Humanitära insatser 35 %

91 601 tkr

59 993 tkr

228 244 tkr

13 027 tkr

1 820 tkr
82 824 tkr 
Totala intäkter (tkr) 2020

Individuella gåvor 82 824 tkr
Från medlemsavgiften 91 601 tkr
Kollekter och insamlingar 59 993 tkr
Bidrag från Sida och EU, övriga 228 244 tkr
Radiohjälpen, stiftelser och fonder 13 027 tkr
Övrigt 1 820 tkr



EXTERNA FINANSIÄRER

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

(Världens barn, Musikhjälpen,  
Hungerhjälpen, Springhjälpen)

(Ugandas ambassad)
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Omslagsbild: Jesper Wahlström/Ikon

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 
018-16 96 00

svenskakyrkan.se/act

http://svenskakyrkan.se/act
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