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”Den som får kärlek kan ge kärlek vidare”
Mentormamman Lungile tillsammans med sin son Given.

DEN SOM FÅR KÄRLEK
GER KÄRLEK VIDARE
”Genom mentormammaprojektet har jag
lärt mig att det som behövs är tålamod,
kärlek och förståelse” säger Lungile
Dlamini. ”Den som får kärlek kan ge kärlek
vidare. Det är med kärlek till våra barn som
vi kan förändra framtiden.”
Finare kan det inte sägas. Orden som
sammanfattar den djupaste motivationen
för Act Svenska kyrkans verksamhet i
olika delar av världen. Lungile är en av
många unga personer som kommit från
svåra omständigheter och fått växa som
människa och ledare i en av våra partnerorganisationer. När jag sammanfattar
året 2019 tänker jag att det är antalet unga
människor som får blir fria att vara de
människor som de är ämnade till att vara,
som ytterst definierar ”utveckling”. Och när
man själv blir fri, så kan man också bidra
till en djupgående förändring av världen.
För det behövs. Mot Lungiles vackra ord
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kan vi ställa andra hårda ord, som fler och
fler auktoritära ledare uttalar för att minska
det fria meningsutbytet, stänga ner organisationer och hota människor som antingen
skyddar miljö och natur, demokratin, eller
står upp för kvinnor, flickor och HBTQI
personers människovärde och rättigheter.
Kärlek står mot slutenhet, maktbegär
och rädsla. Men den som är rädd behöver
befrias. Den som får kärlek kan ge kärlek
vidare. I den här årsberättelsen vill vi dela
med oss av hur Act Svenska kyrkan fått
vara med och rädda och förändra många
människors liv under 2019, och även förändra världen till det bättre.
I oktober 2019 var jag på besök hos Dipaz,
en ekumenisk samarbetsorganisation i
Colombia som får stöd av Act Svenska
kyrkan, och som arbetar för att fredsavtalet
från 2016 ska genomföras i Colombia. De
berättade om sina möten med kyrkoledare

och aktiva i församlingar som hade röstat
nej till fredsavtalet 2016, med hänvisning
till att avtalet innehöll skrivningar om
genusrättvisa och sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter, SRHR. De hade långa
teologiska samtal som mynnade ut i att
många av församlingsledarna bytte fot och
gick med i Dipaz arbete som fredsmäklare.
Det som behövdes, berättade Dipaz, var
det förtroendefulla, djupa samtalet om
trons betydelse i ett polariserat samhälle,
där så många människor har farit illa. Att
tron behöver kännetecknas av tålamod,
kärlek och förståelse för människors olika
livssituationer, och förverkligas i fred,
rättvisa, jämställdhet och frihet för många
människor. Och det gäller förstås inte bara
i Colombia, utan på många olika håll i
världen idag.
Vi behöver ge kärlek vidare.
Erik Lysén
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Foto: Josefin Casteryd
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Varje människa har rätt till ett
värdigt liv - människovärdet
är okränkbart.

DET HÄR ÄR VI
Svenska kyrkan grundar sitt internationella 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 försvara och stärka varje människas förmåga och rätt att ta ansvar
för och förverkliga sitt eget liv.
Varje människa har rätt till ett liv i värdighet och människovärdet är okränkbart.
Därför arbetar vi internationellt för att
stärka mänskliga rättigheter runt om
i världen.
Svenska kyrkan är ett evangelisktlutherskt trossamfund och är medlem i
Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen (Action by
Churches Together). Det är kyrkor och
trosbaserade organisationer som arbetar
tillsammans för förändring.

LUTHERSKA VÄRLDSFÖRBUNDET
•
•
•
•

är ett federation av kyrkor inom den lutherska traditionen.
148 medlemskyrkor i 99 länder finns med
är en viktig internationell aktör när det gäller katastrof-,
återuppbyggnads- och långsiktigt utvecklingssamarbete
har program och fältkontor i olika delar av världen
har särskild erfarenhet av stöd till flyktingar och har på
uppdrag av FN ansvar för flera stora flyktingläger i världen.

ACT-ALLIANSEN
•
•
•
•
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har 135 trosbaserade organisationer som medlemmar
i mer än 120 länder över hela världen
består av kyrkor och kyrknära organisationer engagerade
i utvecklings-, katastrof-, och påverkansarbete
består till omkring tre fjärdedelar av medlemmar
i utvecklingsländer, en fjärdedel i i-länder
har omkring 30 000 anställda, de flesta lokalanställda.

KYRKORNAS VÄRLDSRÅD
•

•

är ett samarbetsorgan som
består av 350 kyrkor i fler än
110 länder, från de flesta kristna
traditioner
vill samordna kyrkornas arbete
på lokal nivå för fred, demokrati
och rättvisa.

Fotograf: Jesper Wahlström

SOM KYRKA HAR VI ETT
ANSVAR ATT STÅ UPP FÖR
MÄNNISKOVÄRDET OCH
DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA. TILLSAMMANS MED
PARTNER OCH RÄTTIGHETSBÄRARE AGERAR VI FÖR EN
BÄTTRE VÄRLD.

NYTT NAMN, SAMMA VIKTIGA ARBETE
Den 5 maj bytte Svenska kyrkans internationella arbete namn. Det som började med Svenska kyrkans mission
i slutet av 1800-talet och Lutherhjälpen efter andra världskriget har nu blivit Act Svenska kyrkan. Namnbytet
är en del av en större satsning för att öka kännedomen och engagemang för vårt arbete.
Act står för att agera. Samtidigt signalerar det vår tillhörighet till ACT-alliansen, en av världens största allianser
för internationellt utvecklingssamarbete, humanitärt arbete och påverkansarbete.

VÅRT UPPDRAG

TRO, HOPP OCH KÄRLEK

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.

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

SKAPELSENS INTEGRITET

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.

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
Vårt arbete handlar om att nå en positiv, långsiktig och hållbar förändring. Detta kan bara ske om vi samarbetar –
därför är samarbete med andra kärnan i vårt arbetssätt. Människor har rätt att delta i beslut som påverkar deras liv
och att försvara sina mänskliga rättigheter. Genom att organisera sig kan de sätta press på myndigheter och utkräva
ansvar och respekt för sina rättigheter.
De mänskliga rättigheterna
som utgångspunkt
Alla människor har rätt till ett liv i värdighet. Oavsett religiös tillhörighet, sexualitet
eller var vi är födda är vi berättigade till
alla mänskliga rättigheter och friheter.
Diskriminering är oacceptabelt. De
mänskliga rättigheterna är utgångspunkt
för vårt arbete.
Egenmakt och deltagande
För att en hållbar värld ska bli verklighet
krävs att människor i utsatthet själva är
med och förändrar. 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 mot
könsdiskriminerande strukturer.
Tron som drivkraft och religiösa aktörer
80 procent av världens människor tillhör
en religion. För alla som jobbar med
utveckling/bistånd är det därför viktigt att
se vilka trosföreställningar och traditioner som bidrar till en positiv kraft för
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människor och samhällsutveckling. Vi ser
en tydlig roll för kyrkor, religiösa ledare
och trosbaserade organisationer i arbetet
med att stärka människor som aktiva deltagare, rättighetsbärare och medborgare i
samfund och samhälle. Act Svenska kyrkan
vill ta tillvara kyrkors och andra religiösa
aktörers stora möjligheter att bidra till
positiv förändring. Att arbeta tillsammans
med religiösa ledare kan göra verklig
skillnad.
Demokratiskt utrymme
och organisering
När människor går samman och organiserar sig har de större möjligheter att med
gemensam röst föra fram sina intressen och
sina rättigheter. Att öka organisering och
stärka organisationer i det civila samhället
finns med i alla landprogram, och det är
viktigare än någonsin eftersom vi ser hur
det demokratiska utrymmet begränsas.

Vi bedriver utvecklingssamarbete i 17 landprogram inom fem tematiska
områden:
•
•
•
•
•

Genusrättvisa och jämställdhet
Hållbar försörjning
Fred och försoning
Sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter – SRHR
Teologi och utveckling

Humanitärt arbete
Vi bedriver humanitärt arbete i katastrofer
och har en särskild kompetens inom psykosocialt stöd, CBPS (Community Based
Psychosocial Support).

HUR VET VI ATT VI GÖR
FRAMSTEG?

HUR VI SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING
TILLSAMMANS MED VÅRA PARTNER
I vår förändringsteori, det vill säga hur vi tror att världen kan förändras
till det bättre, har tro en positiv betydelse för både individer och samhälle,
och religiösa aktörer stort inflytande.
Vårt arbete sker i nära samverkan med kyrkor, organisationer och nätverk.
Tillsammans mobiliserar vi för att nå förändring.

• Vi har målstyrda program med
rättighetsbärare i centrum och gör
regelbunden resultatuppföljning.
• Vi följer årligen upp och rapporterar
resultat i våra program. Vi lär av
resultaten och använder dessa lärdomar för att utveckla vårt arbete
så att det är så relevant som möjligt
i den kontext vi verkar i och för de
människor vi arbetar för.
• 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 och
gör kapacitetsbyggnadsplaner med
partner.
• Vi har ett klagomålshanteringssystem och en anti-korruptionspolicy.

VÅR FÖRÄNDRINGSTEORI
DE MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETERNA
DE HUMANITÄRA
PRINCIPERNA

De mänskliga rättigheterna är
grunden för mänsklig utveckling.

Och internationell humanitär rätt.
Humanitärt arbete enligt de
humanitära principerna är nödvändigt
för att värna mänskliga rättigheter
i humanitära krissituationer.

DEMOKRATISKT
UTRYMME OCH
ORGANISERING

Ger ökad egenmakt och förutsättningar för ansvarsutkrävande.

EGENMAKT
OCH DELTAGANDE

Civilsamhället är viktigt som
förändringsaktör, röstbärare och en
bevakande och pådrivande kraft.

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 mänskliga rättigheterna skyddas och respekteras.
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RÄDDA LIV
När krig, svält, våld och naturkatastrofer slår sönder människors liv 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. Men därefter är det också viktigt
att erbjuda psykosocialt stöd, vilket innebär att vi, förutom att se till fysiska behov som mat och rent vatten också ser till de
sociala och psykologiska behov som uppstår i samband med en katastrof. Vi skapar skydd för de mest utsatta och exempelvis ger barn tillgång till säker skolgång. Under 2019 genomförde Act Svenska kyrkan 29 katastrofinsatser i 19 länder.
Här några exempel på hur många som nåtts av våra insatser som räddar liv. Bakom varje siﬀra ﬁnns en människa!

Act Svenska kyrkan fortsätter stötta
människor som drabbats av den
utdragna flyktingkrisen i Sydsudan
och bidrar framförallt med utbildning,
psykosocialt stöd, barnskydd och
försörjningsmöjligheter. Under hösten
2019 drabbades Sydsudan också av
svåra översvämningar och närmare
50 000 flyktingar fick då hjälp med
tillfällig skolgång, boende och mat.

Som en del av

ACT-ALLIANSEN
kan Act Svenska kyrkan

AGERA SNABBT
och kraftfullt vid katastrofer

INDONESIEN
10 000 MÄNNISKOR
Hösten 2018 drabbades hundratusentals människor i Centrala Sulawesi i
Indonesien av en jordbävning och
tsunami som ledde till tusentals dödades
och hundratusentals människor blev
utan hem. Under 2019 gav Act Svenska
kyrkan stöd till över 10 000 människor
genom partner på plats. Insatserna
handlade bland annat om skydd och
tak över huvudet, vatten, sanitet och
hygien, samt psykosocialt stöd.
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BANGLADESH
43 183 MÄNNISKOR

70

Sedan konflikterna i Myanmar bröt ut
2017 har närmare en miljon rohingyer
flytt till läger i Bangladesh. Här bidrog
vi under 2019 bland annat till mat,
skydd, hälsa, boende, försörjningsstöd
samt projekt som arbetar med vatten,
sanitet och hygien. De humanitära
insatserna i Bangladesh är ett av våra
största projekt som finansieras med
egna medel.

MILJONER MÄNNISKOR
ÄR PÅ FLYKT I VÄRLDEN

ZIMBABWE OCH MOCAMBIQUE
(CYKLONEN IDAI) 37 112 MÄNNISKOR
I mars drabbades Zimbabwe, Mocambique och även Malawi av cyklonen Idai. Insatserna
fokuserade främst på mat, rent vatten och skydd i form av säkert och värdigt boende
för dem som förlorat eller tvingats lämna sina hem. Psykosocialt stöd gavs också till
familjer som förlorat sina familjemedlemmar och släktingar.

Fotograf: Magnus Aronson /Ikon

SYDSUDAN
68 000 MÄNNISKOR

ANTALET MÄNNISKOR
SOM ÄR I BEHOV AV
HUMANITÄR HJÄLP
HAR ÖKAT DRAMATISKT
FRÅN 53 MILJONER
MÄNNISKOR 2010 TILL
NÄRA 134 MILJONER
UNDER 2019*.
*Källa: Sida

SYRIEN
33 951 MÄNNISKOR

Mer än 3 miljoner människor har
tvingats på flykt i Irak sedan 2014.
2,1 miljoner människor är fortfarande
internflyktingar. Här handlade insatserna
under 2019 främst om psykosocialt
stöd till barn, ungdomar och vuxna
samt vatten, sanitet och hygien.

Act Svenska kyrkan fortsätter att stötta människor på flykt i Syrien och bidrar
framförallt med psykosocialt stöd och riskhanteringsutbildningar för att minska
risken för att barn och vuxna på flykt att skadas av explosiva föremål. Vi distribuerar
också andra förnödenheter. I oktober 2019 intensifierades vårt stöd ytterligare
då situationen i nordöstra Syrien förvärrades markant.

Fotograf: Jesper Wahlström /Ikon

IRAK
60 756 MÄNNISKOR

KENYA
128 500 MÄNNISKOR
Många av de miljontals människor som
flytt konflikter i östra Afrika har tagit
sin tillflykt till läger i Kenya. Under
2019 handlade insatserna bland annat
om skydd för utsatta barn, utbildning,
försörjningsstöd och psykosocialt stöd.

HUR VI SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING
TILLSAMMANS MED VÅRA PARTNER

Flyktingresponsen i östra Afrika, där vi
jobbar regionalt i 15 flyktingläger i Kenya,
Djibouti, Etiopien, Somalia, Uganda och
Sydsudan visar värdet av att jobba nära
samarbetspartner över tid och tillsammans
med dem reflektera över vad vi gör, men ännu
viktigare hur vi gör det. Detta leder till att
flyktingarna själva får ett större inflytande
i de olika insatserna.
I början av året presenterade vi en studie
över hur sydsudanesiska flyktingar i Uganda,
Etiopien, Kenya och Sydsudan själva tänker
kring återvändande. Förutom att studien
uppmärksammades av UNHCR och togs upp
vid ett globalt möte i somras, har den lett till

Fotograf: Gustaf Hellsing

På den humanitära enheten arbetar vi med snabba insatser i akuta lägen, som t.ex. den svåra cyklonen Idai som
drabbade Zimbabwe och Mozambique i mars, men också mer långsiktigt arbete i utdragna humanitära kriser.
ett ökat gränsöverskridande samarbete
mellan våra partner inom Flyktingresponsen
i de olika länderna för att arbeta fram
gemensamma strategier kring återvändande.
Att kunna knyta akuta humanitära kriser
till mer långsiktigt arbete är nödvändigt för
att komma vidare i arbetet för en mer hållbar
framtid för de drabbade människorna. Det
lyckade arbetet i östra Afrika, där vi också
kunnat hantera mer akuta situationer t.ex.
i Sydsudan, visar på möjligheterna med ökad
samverkan mellan humanitära insatser och
långsiktigt bistånd.

Else Berglund,
humanitär chef
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SÅ ARBETAR VI I KATASTROFER
I det humanitära biståndet, som är det stöd vi ger vid akuta situationer som
krig, svält eller naturkatastrofer, 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.
Stöd till hela människan
I en humanitär kris är det dock inte bara
de fysiska och materiella behoven som
behöver mötas. Psykosociala insatser
behövs också. Människor som drabbats
av katastrofer behöver också få känna
värdighet och hopp. De behöver snabbt bli
delaktiga i beslut och aktiviteter som rör
deras liv och vardag och få hjälp att resa sig
starkare. Act Svenska kyrkan är ledande i

lokalsamhällesbaserat psykosocialt arbete
inom ACT-alliansen och stöttar regelbundet våra partner med kapacitetsutveckling
och stöd.
Psykosociala poolen
Den psykosociala poolen är en grupp
professionella med lång erfarenhet av
katastrofarbete, som står till förfogande
för uppdrag åt Act Svenska kyrkan. De

kommer från alla världsdelar (utom
Australien) och kan åka ut på kort varsel.
De är beteendevetare och arbetar grupporienterat, inte på individnivå. CBPS
(Community Based Psychosocial Support)
handlar just om att stärka grupper och
lokalsamhället. Insatserna genomförs ofta
i flera kortare återkommande uppdrag
under längre tid, där partner mellan
besöken kan arbeta enligt en plan.

DE HUMANITÄRA PRINCIPERNA
HUMANITET
Mänskligt lidande bör avhjälpas varhelst det uppstår.

OPARTISKHET
Det humanitära biståndet ska utgå från nödlidande
människors behov, utan åtskillnad avseende kön, etnicitet,
religion eller politisk åskådning.
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NEUTRALITET
Det humanitära biståndet och de som genomför
stödet får inte ta ställning i väpnad konflikt där en
humanitär biståndsinsats genomförs.

OBEROENDE
Det humanitära biståndet ska vara oberoende
från icke-humanitära hänsyn, t.ex. politiska och
ekonomiska intressen.

Under 2019 gjorde vår psykosociala pool av medarbetare
åtskilliga insatser för att stötta våra partner. Här är några
utvalda exempel:

MYANMAR
Act Svenska kyrkans partner i Myanmar arbetar i ett stort
antal interna flyktingläger för rohingyer. Under 2019 skickades
två av poolens medlemmar ut under sammanlagt tre månader
för att utbilda och stötta partner i genomförande av ett psykosocialt arbetssätt som utgår från lokalsamhällets behov och
resurser. Mellan besöken gavs också stöd på distans.

MOCAMBIQUE OCH ZIMBABWE
Inledningsvis träffade två av poolens medlemmar lokala partner
efter cyklonerna Idai och Kenneth för att kartlägga de psykosociala behoven och hur Act Svenska kyrkan kunde stärka och
stödja partner inom ACT apellen. Därefter sändes två medarbetare också ut på ett par längre uppdrag för att för att stötta
partner på plats och bidra med sin specialkompetens.

UTBILDNINGAR

LEDER COMMUNITY OF PRACTICE
INOM ACT-ALLIANSEN

Fotograf: Paul Jeffrey /Ikon

Act Svenska kyrkan är den ledande organisationen inom
ACT-alliansen kring psykosocialt Community of Practice
(CoP). Under 2019 etablerades i östra Afrika det femte
regionala ACT nätverket för samverkan kring lokalbaserat
psykosocialt stöd. I dessa nätverk delas kunskap och erfarenheter, som stärker den lokala förmågan att väva in psykosociala perspektiv när katastrofen inträffar.

Medlemmar ur den psykosociala poolen ansvarar kontinuerligt för olika typer av utbildningsinsatser för att bidra till en
ökad kvalitet i den humanitära responsen. Inom ACT-alliansen
pågår en tvåårig utbildningssatsning med syfte att bygga en
kärngrupp med god kunskap om CBPS (Community Based
Psychosocial support). Under 2019 skapades också två online
träningar kring vad CBPS är och varför det är viktigt. Dessa
finns tillgängliga på en gemensam hemsida och är översatta till
engelska, franska och spanska. I Sydsudan och Uganda leder
exempelvis en av medlemmarna i den psykosociala poolen
också ett omfattande utbildningsprojekt inom CBPS för våra
partnerorganisationer.
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”DE KALLAR MIG MAMA SPORT”
Hon har tvingats fly från en rebellattack där båda hennes föräldrar dödades. Hon har placerats i ett flyktingläger
utan tillräckligt med mat och utan tillförlitlig sjukvård. Ändå är Bella idag en av Kakumas mest engagerade
ungdomsledare, som med sprudlande energi kämpar för flickors rätt till sport och fritid.
I östra Afrika pågår flera konflikter och miljontals människor
befinner sig på flykt i sitt eget eller närliggande länder. Precis som
i andra humanitära kriser drabbas flickorna särskilt hårt. Sexuella
övergrepp används som ett krigsvapen av rebeller och militära
grupper och könsbaserat våld i hemmen och närmiljön är också
vanligt.

-Det som motiverar mig att hjälpa tjejerna är att jag vet att jag
älskade sport när jag var ung och när jag började med sporten fick
jag massor med vänner, massor med kunskap och jag älskade det.
På så sätt har det hjälpt mig att förbättra mitt liv, säger Bella.
Genom att gå före och visa vägen skapar hon nya möjligheter för
flickor i samhället. Förändring som räddar liv.

CHILD FRIENDLY SPACE
När en katastrof vänder upp och ner på allt, är det psykosociala stödet oerhört viktigt.
Det handlar om att skapa gemenskap och ge kraft och hopp i en utsatt situation. En del
i det arbetet är att erbjuda ”Child Friendly Spaces”, platser som fungerar som en
förskola/fritids där barnen får leka under trygga och ordnade förhållanden.
Bilden visar några barn som spelar spel i flyktinglägret Kakuma.
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Fotograf: Ewa Almqvist /Ikon

Fotograf: Jesper Wahlström /Ikon

Act Svenska kyrkan arbetar inte bara med ”Child Friendly Spaces”
för att skapa trygga platser för barn på flykt. Vi stöttar också andra
sport- och fritidsaktiviteter i flyktinglägren. Idrotten förenar
människor från olika länder, religioner och kulturer. Den motverkar
konflikter, ger gemenskap och skapar en bättre psykosocial miljö.

En aktiv fritid för flickor lägger dessutom grunden till ett mer
jämställt samhälle. De blir inte bara fysiskt starkare, de lär sig att
ta plats. I Kakuma är Bella en av våra mest engagerade ledare och
tjejerna kallar henne ”Mama Sport”.

Fotograf: Tore Samuelsson /Ikon

FAKTA
MIRP (Mutual Inter-Related Resilience
programme) är ett exempel på hur vi
breddade vår finansieringsbas under
2019. Sida/Svenska ambassaden
i Uganda bidrar med 160 miljoner
i satsningen MIRP. Arbetet leds av
Act Svenska kyrkan tillsammans med
ACF (Action Against Hunger), NRF
(Norwegian Refugee Council) och
LVF (Lutherska världsförbundet).

VIKTIGT ATT JOBBA PÅ LÅNG SIKT – ÄVEN I KRIS!
I norra Uganda pågår sedan hösten 2019
en stor, innovativ biståndssatsning, som
Act Svenska kyrkan leder, under namnet
MIRP (Mutual and Interrelated Resilience
Program). I området finns cirka 120
000 flyktingar och majoriteten kommer
från Demokratiska Republiken Kongo.
Flyktingarna bor i stora läger eller i de
samhällen som tagit emot dem.
I grunden har både flyktingarna och de
lokalboende svaga ekonomiska förutsättningar, men måste samexistera. Act
Svenska kyrkan har fått uppdraget att bidra
till helheten på plats, genom att långsiktigt
arbeta med att förbättra situationen för alla
i området. Konkret jobbar de olika parterna med utbildning, vatten och sanitet,

förbättrad odling och kunskap om hur man
säljer och skapar sig en inkomst av det man
producerar.
I korthet handlar MIRP om att kombinera humanitärt stöd, som ofta sker i
akuta lägen, med ett långsiktigt utvecklingsarbete, som ger möjligheter att möta
kommande kriser. Målet är att uppnå
varaktig förändring för människorna som
lever i och runt flyktingbosättningar.
-Människor vi möter är inte passiva
mottagare av hjälp, utan har förmåga att
lyfta sin egen situation. Det är utgångspunkten för ett psykosocialt arbetssätt,
berättar Peter Karlsson Sjögren, chef för
Afrikaenheten.

Att själv ta aktiv del i sin utveckling bygger
den egna styrkan och tilliten. Det lokalbaserade psykosociala arbetssättet, som är
Act Svenska kyrkans bidrag, ser till varje
människa inneboende kraft att bidra till
både sin egen och samhällets utveckling.
-Det är de långa insatserna som kan
förändra i längden. De akuta insatserna
är helt nödvändiga, men räddar bara för
dagen. Därför måste utvecklingsinsatser
finnas parallellt med humanitärt arbete.
Långsiktighet skapar motståndskraft vid
nästa kris. Annars blir det rundgång i
arbetet, där en kris bara avlöses av nästa,
säger Peter Karlsson Sjögren.

UTBILDNING I LOKALBASERAT PSYKOSOCIALT ARBETSSÄTT
Under 2019 anordnade Act Svenska kyrkan en träning i CBPS (Community Based Psychosocial Support) som riktar sig till både
långsiktiga och humanitära partner i Uganda och Sydsudan under 2,5 år. Det var andra gången en sådan gemensam träning hölls och
ett viktigt steg i arbetet för att minska gapet mellan humanitärt- och långsiktigt utvecklingssamarbete. Under träningen får partner
fördjupa sin kapacitet inom det psykosociala arbetssättet, bland annat med fokus på försoning, som är en central komponent i arbetet
med att kunna skapa långsiktig utveckling. Vi har sett att partner redan börjat använda den kunskap de fått, bland annat
i dialogsamtal om könsbaserat våld.
Att stärka våra partner kapacitet och bygga långsiktigt effektiva och starka civilsamhällesorganisationer som kan skapa förändring
i sina samhällen är en central del i vår strategi.
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FRED OCH KONFLIKT
Många länder i behov av humanitärt stöd är länder i konflikt. Att stärka människors trygghet, möjligheter och
egenmakt att utkräva sina mänskliga rättigheter är ett viktigt led i Act Svenska kyrkans arbete för rättvis 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.
Religiösa aktörer är viktiga
Act Svenska kyrkan ser också tron som en
möjlig drivkraft för att skapa fred. Ökad
förståelse om religion och dialog mellan
människor kan skapa förutsättningar för
att människor med olika tro ska kunna leva

tillsammans i fred. När kyrkor, religiösa
ledare och aktörer från det civila samhället
deltar i fredsprocesser ökar chanserna för
en hållbar och rättvis fred. Vi ser också
kvinnors deltagande som centralt.
Många av våra partnerorganisationer

NYTT EU-FINANSIERAT
FREDSPROJEKT I COLOMBIA
Under 2019 beviljades Act Svenska kyrkan EU-medel för
att vi beviljats EU-medel för att utöka vårt arbete för hållbar
fred i Colombia.Tillsammans med LVF och fyra andra svenska
organisationer har vi anslagits 6 miljoner euro från The
EU Trust Fund for Peace Building in Colombia för att hjälpa
konfliktdrabbade lokala samhällen på den colombianska
landsbygden under de kommande tre åren. Från Act Svenska
kyrkan kommer vi särskilt att bidra med vårt kunnande och
våra resurser inom CBPS (Community Based Psychosocial
Support) och genusrättvisa.

i konfliktdrabbade länder som exempelvis
Colombia, Sydsudan och Myanmar är
viktiga aktörer som arbetar för att bryta
våldsspiraler och skapa fred på alla nivåer i
samhället.

FÖREBYGGANDE FREDSPROJEKT I
ETIOPIEN, MED STÖD FRÅN AMBASSADEN
I Etiopien inleddes under 2019 ett nytt fredsprojekt tillsammans med Norwegian Church Aid, kyrkor och religiösa organisationer med stöd från svenska ambassaden. Ett spännande
projekt som visar att vi arbetar förebyggande med hållbar fred
även i länder som inte har en öppen konflikt. Projektet fokuserar
på försoningsarbete och att stärka den sociala sammanhållningen
och detta görs med särskilt stöd att inkludera kvinnor och unga
i viktiga processer Act Svenska kyrkan har beviljats 3 miljoner
kronor per år under en treårsperiod från den svenska
ambassaden i Etiopien.

RADIOHJÄLPEN STÖTTAR ANTIVÅLDSPROJEKT I GUATEMALA
I Guatemala har Act Svenska kyrkans partner fått pengar från Radiohjälpen för att stoppa våldet mot barn och unga. Ungdomsledare som
utbildats i att driva kampanjen har nått 4000 barn, ungdomar och vuxna i särskilt utsatta områden med aktiviteter och information om
hur människohandel, sexuella övergrepp och våld mot unga ska förebyggas. Den största ”ofreden” finns ofta nära hemmet, i form av våld
mot exempelvis barn och kvinnor och Act Svenska kyrkan arbetar för att utmana tystnadskulturer och normer som legitimerar våld på alla
nivåer i samhället.

GRÄNSÖVERSKRIDANDE DIALOG I SYDSUDAN
Spänningen mellan unga och äldre utgör en allt större risk för konflikt i Sydsudan och i dess spår ökar också våldet. Den yngre generationen är frustrerad över att de exkluderas från beslutsfattande och de äldre anklagar de yngre för att missköta sig. Utbredd korruption
och nepotism bidrar också till frustrationen. Act Svenska kyrkans partner Community Development Support Service arbetar för rättvis
fred i Sydsudan och har skapat viktiga forum för gränsöverskridande dialog där både unga och äldre av olika med olika etnisk tillhörighet
deltagit. Samtalen har lett till en ökad förståelse och konstruktiva diskussioner kring olika meningsskiljaktigheter. Efter dessa samtal har
ungdomar från olika etniska grupper också fortsatt mötas och försonas.
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Fotograf: Magnus Aronson /Ikon

Fotograf: Josefin Casteryd /Ikon

FÖRÄNDRA LIV
Världen står inför enorma utmaningar – men också möjligheter! Genom vårt långsiktiga utvecklingssamarbete
är vi med och förändrar människors liv till det bättre.
Vi arbetar med 17 olika landprogram, inom fem tematiska
områden, för att skapa mer hållbara, inkluderande och fredliga
samhällen och tackla grundorsaker till orättvisor och fattigdomsproblem. Genusrättvisa är ett tema som genomsyrar alla program,
men vårt långsiktiga utvecklingssamarbete handlar också om

sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), fred och försoning, hållbar försörjning och teologi och utveckling. Ofta ingår
flera olika tematiska komponenter i ett och samma projekt. 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 både i ACT-alliansen och inom Act Svenska kyrkan.
Jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter är avgörande för
att bekämpa fattigdom och göra världen till en bättre plats.
Under 2019 har vi sett en global tillbakagång i arbetet för jämställdhet, kvinnors och HBTQI-personers rättigheter. Eftersom vi vet
att diskriminerande strukturer förvärrar fattigdom, hunger, hälsa
och påverkar ekonomisk tillväxt negativt är det särskilt viktigt
för Act Svenska kyrkan att fortsätta kampen för genusrättvisa och
jämställdhet på alla nivåer.
Under 2019 har Act Svenska kyrkan exempelvis arbetat med
organisationen Rozan i Pakistan, som driver ett progressivt genusarbete som bland annat fokuserar på att förändra normer kring
mansroller, men de utbildar också polisväsendet i genusfrågor
och vänder sig till kvinnor och upplyser om jämställdhets- och
rättighetsfrågor. Universitetsstuderande har också visat ett stort
intresse och deltagit i träningar där kampanjer för genusrättvisa
planerats, genomförts och utvärderats. Att män organiserar sig för
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genusrättvisa har gett positiva resultat och varit viktigt i skapandet
av en positiv maskulinitet.
Även i Centralamerika har det varit en framgångsfaktor att
huvudsakligen rikta sig till männen i arbetet för genusrättvisa.
– Män är en del av problemet och kan därför vara en del av
lösningen, säger Larry Madrigal som är en av eldsjälarna bakom
Centro Bartolomé de las Casas, ett center som arbetar för att fler,
inte minst män, ska inkluderas i arbetet för att minska det utbredda
våldet.
I Tanzania har Act Svenska kyrkan länge arbetat med jämställdhetsprojekt. Några framgångar under 2019 var fler kvinnogrupper
än någonsin. Målet för projektperioden 2019-2022 är att starta 40
nya kvinnogrupper och vi är redan på god väg att uppnå vårt mål.
Att kvinnorna kan organisera sig i grupper, lyfta utmaningar och
få utbildning har stärkt deras roll, både i familjen och samhället.
Projektet har också satt igång ett landsomfattande arbete för att
skapa medvetenhet om jämställdhet och allas rätt till utbildning.
Både lokala och regionala myndigheter och politiska ledare är med

”Män är en del av problemet
och kan därför vara en del av
lösningen.”

”KVINNORNA HAR BLIVIT VÄLDIGT STARKA”
När medborgargrupper i Palestina själva tar ansvar för samhällsutvecklingen har kvinnorna kläckt många av idéerna och
förhandlat fram de bästa avtalen. I kölvattnet följer ökad självkänsla och jämställdhet – och positiv samhällsutveckling!
Programmet Local to Global Protection handlar om att stärka
människors motstånds- och handlingskraft i områden som
drabbats av katastrof eller där det finns en pågående konflikt.
Utgångspunkten är att människor själva bäst känner sina
kortsiktiga och långsiktiga behov och kan formulera lösningar
på dessa. Innevånarna uppmuntras att ideellt bilda ett slags
medborgarråd, så kallade Protection groups, med fokus på
samhällsutveckling på den egna orten. Genom att gå ihop och
kräva myndigheternas stöd har grupperna drivit igenom både
lokala vägbyggen, bättre avfallshantering och strömtillförsel
under 2019.

bland annat genom ledarskapsutbildningar och kampanjer för
att höja medvetenheten om fördelarna med jämställdhet. Vid
den senaste mätningen rapporterades en ökning av formellt
kvinnligt ledarskap i projektområdets olika beslutande organ
med sex procent på tre år.
Långsiktigt utvecklingsarbete tar tid, men ger resultat!

DEMOKRATISKT
UTRYMME OCH ORGANISERING
Ger ökad egenmakt och förutsättningar för
ansvarsutkrävande.

Civilsamhället är viktigt som förändringsaktör, röstbärare
och en bevakande och pådrivande kraft.

Fotograf: Bora S Kamel

i en flerårig kampanj tillsammans med kyrkoledare för att tala
om negativ påverkan av barnäktenskap, tonårsgraviditeter, könsstympning och andra övergrepp mot flickor. Även i Myanmar
ser vi tydliga resultat av det jämställdhetsarbete som bedrivs. En
nyckel för att kvinnor ska kunna påverka i frågor som rör deras
livssituation är att fler blir delaktiga i beslut på samhällsnivå.
Projektet har som mål att öka antalet kvinnor i ledande positioner,

Programmet riktar sig till samtliga medborgare, män som kvinnor,
unga som äldre. Men särskilda insatser har gjorts för att just
kvinnor ska engagera sig. I kölvattnet följer ökad jämställdhet.
Kunskaperna som kvinnorna tillgodogjort sig har fått dem att
bli mer orädda och ta plats.
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LIVSAVGÖRANDE HÄLSOINSATSER FÖR MAMMOR OCH BARN
Under 2019 har programmet med mentormammor utvecklats ytterligare. Nu finns mentormammor i fyra
länder: Sydafrika, Etiopien, Eswatini och Egypten. Mentormammornas stöttande närvaro bidrar till ökad
hälsa. Fler barn vaccineras, färre lider av undernäring och livshotande sjukdomar upptäcks i tid.
Dagmammor stöttas i Eswatini
Situationen i industristaden Matsapha i Eswatini (tidigare
Swaziland) är mycket svår för människor som flyttat hit och söker
arbete. Arbetslösheten är omfattande och många unga flickor blir
oplanerat gravida. Ofta saknar nyblivna ensamma föräldrar både
kunskap och möjlighet att kunna ta god hand om sina barn. Under
2019 arbetade 42 mentormammor i Eswatini. Varje mentormamma
besöker sex barnfamiljer per arbetsdag. Ytterligare sju mentormammor arbetade med att stödja dagmammor som tar hand om
andras barn då föräldrarna arbetar.
Fotograf: Josefin Casteryd /Ikon

Alkoholprevention i Sydafrika
Under förra året genomförde de cirka 220 mentormammorna
i Kapstaden sammanlagt över 11 000 hembesök hos utsatta familjer.
De möter många sociala utmaningar, bland annat alkoholmissbruk.
Alkohol kombinerat med fattigdom och utanförskap är en stor
riskfaktor. Under hösten 2018 och våren 2019 utbildades alla mentormammor i hur de ska ta upp frågor kring alkohol, vilka tecken
de kan titta efter för att upptäcka missbruk, samt vilka åtgärder
som finns. Utbildningen har givit mentormammorna ännu fler
verktyg att stötta sina familjer.

SEXUELL OCH REPRODUKTIV
HÄLSA OCH RÄTTIGHETER
Sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR) handlar om människors kroppsliga integritet. Det är en
grundpelare för att uppnå god hälsa,
välbefinnande och genusrättvisa.
Det är även en avgörande för att
individers mänskliga rättigheter ska
kunna förverkligas.

Lungile Dlamini, som arbetar med mentormamma-programmet i Eswatini, är själv en levande förebild. Hon har haft mod och kraft att resa sig
starkare ur fattigdom och utsatthet och nu hjälper hon andra unga mammor i samma situation.
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Kyrkoledare stärks i Etiopien
I Etiopien fortsätter mentormammorna sitt livsavgörande arbete
i Addis Abebas utsatta bostadsområden och Act Svenska kyrkan
har bland annat stöttat arbetet med en utbildning för de lokala
kyrkorna. När kyrkoledarna får samtala om frågor som rör
kvinnors och barns hälsa kan de sprida kunskapen vidare i sina
sammanhang. Religiösa företrädare har en nyckelroll i att förändra
hälsoskadliga normer, attityder och vanor i samhället.

Act Svenska kyrkans partner har också arbetat med att öka
informationen om legala ramverk och rätt att anmäla, vilket lett
till en stor ökning av rapportering av våldtäkt, genusrelaterat våld,
barnäktenskap och landkonflikter.

Modiga biskopar lyfter SRHR och genusrättvisa i Tanzania
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt genusrättvisa är
känsliga frågor i Tanzania, men den evangelisk-lutherska kyrkan
låter sig inte stoppas.

Nystartat mentormammaprogram i Egypten
Under 2019 spred Act Svenska kyrkan mentormammaprogrammet till Egypten. Den egyptiska kyrkan som vi samarbetar
med ville utveckla sitt stöd till familjer i Kairos fattiga områden.
I oktober 2018 deltog de i två veckors kurs hos Philani i Sydafrika
och under 2019 utbildades över 20 mentormammor i Egypten.
En viktig framgångsfaktor är rättighetsbärarnas egen starka vilja
att driva projektet. Bara under 2019 har mentormammorna besökt
och stöttat inte mindre än 104 gravida mödrar och 1882 barn och
hundratals av Kairos mest utsatta barn har redan skrivits in
i mentormammaprogrammet.

Fotograf: Sofia Strinnholm

Genom programmet “Vunja Ukimya” (swahili för “att bryta tystnaden”) lyfter kyrkan frågor om genusrättvisa, kvinnlig omskärelse,
genusbaserat våld och under 2019 fick mer än 5000 ungdomar
SRHR-undervisning genom kyrkan.

Detta visar hur religiösa aktörer spelar en viktig roll i förändringsarbetet kring normer och beteende och deras engagemang är avgörande för
att nå positiva resultat för genusrättvisa och SRHR-frågor.

Emmanuel arbetar med SRHR-projekt för den evangelisk-lutherska
kyrkan (ELCT) i Tanzania.
“Jag jobbar bland annat med att utveckla ungdomsanpassade mottagningar i anslutning till hälsocentralerna. Här erbjuder vi till exempel
preventivmedelsrådgivning och mensskydd så som menskoppar. I mitt
arbete ingår även sexualundervisning i skolan och i ungdomsgrupper.
I projektområdet kan vi se en minskning i antalet tonårsgraviditeter och
därmed ökar andelen flickor som kan fullfölja sin skolgång. Detta betyder
att flickorna stärks och får bättre möjligheter att utkräva sina rättigheter och att de också i sin tur stärker samhället som de kommer från.
SRHR-programmet har även bidragit till att många unga fått möjlighet
att testa sin hiv-status och att även testa sig för andra könssjukdomar
som exempelvis klamydia.”

”Här erbjuder vi till exempel
preventivmedelsrådgivning
och mensskydd så som
menskoppar.”
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Fotograf: Magnus Aronson /Ikon

Byutveckling i Myanmar
Myanmar är ett land som regelbundet drabbas av kraftiga
naturkatastrofer och 2019 inträffade stora översvämningar.
Byutvecklingsprojekten som Act Svenska kyrkan stöttar syftar
i hög grad till att stärka bybornas egen förmåga att skapa hållbara
försörjningsmöjligheter och förbättra sin beredskap att hantera
de återkommande katastroferna. Under 2019 har mer än 100 byar
fått ökad tillgång till rent vatten, mat, försörjning, utbildning och
hälsovård och förbättrat sin katastrofberedskap.
Här är några exempel på små och stora framgångar som projekten
i Myanmar bidragit till:
•
•
•

Fotograf: Magnus Aronson /Ikon

•

1 700 hushåll med i genomsnitt cirka fem personer har fått
tillgång till rent dricksvatten och bättre hygien tack vare nya
vattenförsörjningssystem.
Många har fått yrkesutbildning och nya jobb. 487 av 983 hushåll
rapporterade vid den senaste mätningen att de
engagerat sig i nya eller förbättrade arbeten utöver jordbruk.
Genom att utbilda och uppmuntra innevånarna att själva
utkräva sina rättigheter gentemot myndigheterna har vi sett hur
20 av byarna lyckats få statligt stöd till att bygga vattensystem,
vägar, broar och skolor.
Alla barn inom projektområdet har fått tillgång till grundskola.

EGENMAKT OCH DELTAGANDE
Alla människor är huvudpersoner i sin egen och
sin omgivnings utveckling.

Klimatarbete i Etiopien
Etiopien har en historia av återkommande hungersnöd till följd
av klimatförändringar. När människor tillsammans får lära sig
nya sätt att anpassa grödor och skördesätt, kan de lättare stå emot
exempelvis långvarig torka eller häftiga regn.
Här är några exempel på små och stora framgångar som projekten
i Etiopien bidragit till:
•
•
•
•

Nya vattenvägar har räddat byar och odlingsmarker.
Drygt en miljon kvalitetsplantor har distribuerats till jordbrukare från plantskolor som deltar i projektet.
Nya fröer har ökat böndernas inkomst, men också förbättrat
näringsintaget.
Nybyggda murar som skyddar 1612 familjer och deras
odlingsmark från översvämningar.

TUSENTALS HUSHÅLL HAR FÅTT STÖD ATT KLARA ÖVERSVÄMNINGAR, TORKA OCH ANDRA
FÖRÖDANDE EFFEKTER AV KLIMATFÖRÄNDRINGARNA I ETIOPIEN.
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Tillsammans med våra partner bidrar
vi på Act Svenska kyrkan till rättvisa,
fred och utveckling runt om i världen.
Eftersom vi lägger stor vikt vid samordning, samverkan och långsiktighet tar
resultaten ofta tid att uppnå, men blir mer
hållbara. Vi bidrar också med en bredd av
resurser: ekonomiska såväl som tematiska
och kapacitetsstärkande. Genom att arbeta
med både bredd och spets kan vi tillsammans skapa bestående förändringar med
relativt små resurser. Under 2019 har vi
sett flera genombrott för ökad genusrättvisa t.ex. genom arbete med maskulinitet
och maskulina identiteter och kyrkor som
agerar för flickors rättigheter när staten
försöker begränsa dem. Tillsammans med
partner gör vi skillnad!

För framtiden tar vi med oss kunskapen
om att förändring tar tid, och att
partnerskapen med kyrkor och organisationer leder till ömsesidigt lärande.
Genom våra partnerskap finns vi där
människorna finns, i strukturer som är
del av de lokala samhällena. De stora
rättvise- och rättighetsfrågorna hänger
ihop från det mest lokala, som t.ex.
möjligheten för en flicka i ett flyktingläger att gå i skolan, till det mest globala
som t.ex. migrationspolitik. Act Svenska
kyrkan finns på alla nivåer och tillhandahåller service som stater inte kan eller
vill ge, och påverkar politiska beslut
lokalt, regionalt och globalt.

Fotograf: Josefin Casteryd

LÄRDOMAR OCH FRAMGÅNGAR UNDER 20

Lennart Hernander,
Biståndschef, Act Svenska kyrkan

Fotograf: Kat Palasi

Under 2019 bedrev Act Svenska kyrkan
långsiktigt utvecklingssamarbete
i 25 länder.
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Fotograf: Jesper Wahlström /Ikon

”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.”

FÖRÄNDRA VÄRLDEN
Vi vill förändra världen genom att påverka makthavare lokalt, regionalt och globalt att ta beslut som respekterar
människors värdighet och skyddar mänskliga rättigheter.
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 och i vårt humanitära program. Det kan t ex 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.
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 forskning. Vi arbetar också för att få engagerade i Svenska kyrkan, inte
minst unga, att aktivt delta i opinionsbildningen kring de globala
policy- och påverkansmålen.

ACT SVENSKA KYRKAN PÅ FN-MÖTE OM JÄMSTÄLLDHET
I mars ingick Act Svenska kyrkan för första gången i den officiella svenska delegationen till FN:s Kvinnokommission, som leddes av
jämställdhetsminister Åsa Lindhagen. Kvinnokommissionen är ett av FN:s största arrangemang och mer än 5200 civilsamhällesrepresentanter och minst 1850 regeringsdelegater deltog 2019.
–Det finns ett stort symbolvärde i att en uttalat feministisk regering har trosbaserade aktörer från civilsamhället med i sin
delegation till ett toppmöte om kvinnors rättigheter, säger Act Svenska kyrkans Joanna Lilja som deltog i delegationen.
Act Svenska kyrkan medverkade även i delegationerna från Kyrkornas världsråd, Lutherska världsförbundet och ACT-alliansen
samt den mångreligiösa rörelsen Side by Side. Tillsammans med de ekumeniska aktörerna gjorde vi gemensamma uttalanden till
kommissionen samt anordnade panelsamtal och seminarier inför och under kommissionen.
Mötet präglades av det ökade globala motståndet mot jämställdhet, kvinnors och HBTQI-personers rättigheter samt sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).
– Vårt engagemang är otroligt viktigt i arbetet att bemöta det organiserade motståndet mot dessa rättigheter, menar policyrådgivare Joanna Lilja.
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EN STYRKA ATT VARA KYRKA
80 procent av världens människor tillhör en religion. Kyrkor och religiösa
aktörer spelar i många regioner en betydande roll i samhället och är viktiga
aktörer i arbetet för att nå de utvecklingspolitiska målen.
med beslutsfattare bidrar Act Svenska
kyrkan också både med fördjupad
kunskap och genom att visa hur man kan
nå konkreta resultat genom allianser med
progressiva religiösa aktörer. Teologisk
utbildning och reflektion är också en
viktig del av vårt arbete.

Fotograf: Helena Goldon /Ikon

Som religiös aktör har vi ett unikt nätverk
i samhällen där religiösa ledare har stort
förtroende och inflytande över människors liv och vardag, vilket är avgörande
i arbetet för att exempelvis skapa fred
och genusrättvisa. Tillsammans kan vi
förändra kränkande normer och diskriminerande familjelagstiftning. I dialogen

TRO OCH
RELIGIÖSA AKTÖRER
Tro och religion har inflytande på
värderingar, beslut och beteenden
i vardagsliv och i samhället.

GLORIA VILL STOPPA KÖNSSTYMPNINGEN
Gloria är advokat och arbetar med påverkansarbete och fokus på
jämställdhet och genusrättvisa hos Tanzanias kristna råd (CCT),
som är Act Svenska kyrkans partner.

Tillsammans med andra trosbaserade aktörer i Tanzania har CCT
också gjort officiella uttalanden där de kräver nolltolerans för bland
annat könsbaserat våld och att traditionella seder som könsstympning avskaffas.

– Bland det viktigaste vi åstadkommer är förändrade attityder hos kyrkliga ledare och hos traditionella andliga ledare på
landsbygden. De har väldigt stort inflytande i människors liv,
framförallt när det gäller familjen och jämställdhet. När de får
rätt kunskap om mänskliga rättigheter kan de uttala sig på ett
helt annat sätt än andra makthavare. Politiker är ofta rädda att
förlora väljare så de kan inte vara lika radikala. Här får kyrkan gå
före!
En av sedvänjorna Gloria kämpar mot är könsstympning av flickor.
I Tanzania är det olagligt men det praktiseras fortfarande
i hemlighet.

BAKSLAG FÖR JÄMSTÄLLDHETEN

“We must tell it like it is.
Around the world, there is a
pushback on women’s rights.
That pushback is deep,
pervasive and relentless.”
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, under öppningen
av kvinnokommissionens möte.
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Det ökade globala motståndet när det gäller jämställdhetsfrågor, kvinnors och HBTQI-personers rättigheter samt
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) har
starkt präglat påverkansarbetet kring genusrättvisa och
SRHR under 2019. 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 också särskilt relevant, då detta
påverkar kvinnors och flickors rättigheter, inte minst när
det gäller möjligheten till ekonomisk egenmakt.

TILLSAMMANS FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN
Dagens globala problem 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 enorm styrka när vi agerar.
Act Svenska kyrkan har tusentals engagerade runt om i församlingar och stift, men
vi har också lokala partner världen över
och ingår i flera stora allianser och nätverk.
I internationella sammanhang arbetar vi
främst tillsammans med Lutherska världsförbundet och inom Kyrkornas världsråd
och ACT-alliansen, som är en av världens
största 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, men vi kan också agera snabbare vi

katastrofer och effektivisera det långsiktiga
utvecklingssamarbetet.
De närmaste åren har ACT-alliansen
beslutat att särskilt fokusera på genusrättvisa, något som även ligger i linje med Act
Svenska kyrkans strategi.

Fotograf: Daniel Bramsell

Ansvarsutkrävande är också en viktig del i Act Svenska kyrkans arbete och sker exempelvis genom egen och partner policydialog på olika
nivåer. Det ingår i vårt uppdrag att synliggöra och agera mot maktstrukturer som hindrar människor från att leva ett fullvärdigt liv.

ÄRKEBISKOPEN BESÖKTE COLOMBIA
I mitten av oktober besökte ärkebiskop Antje Jackelén Brasilien och
Colombia. I Colombia fördes samtal om vikten av fredsprocessen med
såväl civilsamhället och kyrkorna, som med näringslivet och regeringen.
– Svenska kyrkan stöder fredsprocessen och ser vikten av
en fortsatt implementering av fredsavtalet i Colombia. Vi vet att
kyrkorna spelar en viktig roll för utvecklingen, sa ärkebiskopen.
Kyrkornas påverkansarbete i Colombia handlar om allt från
urfolkens och internflyktingarnas rättigheter, till genusrättvisa
och jämställdhet, teologisk reflektion, miljö och fred.
Bland annat stöttar Act Svenska kyrkan det ekumeniska fredsnätverket DiPaz som bidragit till att minska våldet och arbeta för fredsavtalets genomförande i Colombia. De har oförtröttligt fördömt och
synliggjort brister för myndigheter och det internationella samfundet
och krävt att regeringen agerar för att skydda civila och respektera
mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. DiPaz har
också skrivit rapporter till FN:s särskilda kommission som övervakar
fredsavtalets implementering och har hjälpt dem som fallit offer för
inbördeskriget att våga vittna inför FN:s sanningskommission.
De arbetar även med kyrkoledare och församlingar och undervisar
om en ’fredens och försoningens teologi’.

Ärkebiskop Antje träffar tre kvinnliga kommissionärer från Colombias
sanningskommission som berättar om hur kvinnor, urfolk och olika
etniska grupper är särskilt drabbade av konflikten i landet.
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Fotograf: Magnus Aronson /Ikon

NY ÄKTENSKAPSLAG RÄDDAR FRÅN
TVÅNGSKONVERTERING OCH TVÅNGSGIFTE

RELIGIÖSA AKTÖRER GÅR I TÄTEN FÖR
SAMHÄLLSUTVECKLING

I Pakistan har den hinduiska minoriteten saknat möjlighet
att registrera sina äktenskap sedan landet grundades, vilket
gjort unga hinduiska kvinnor särskilt utsatta för tvångskonvertering och tvångsgifte.

I Zimbabwe är det kristna rådet en viktig förändringsaktör för
positiv samhällsutveckling. Under 2019 lanserade de kampanjen
“Call for Sabbath” som föreslår 7 års ”sabbat”, bland annat från
politiska val, för att skapa stabilitet och ge möjlighet att bygga
upp det ömsesidiga förtroendet och tilliten i landet.

Tack vare ihärdigt påverkansarbete från en av Act Svenska
kyrkans partnerkoalitioner har en ny äktenskapslagstiftning
kommit till stånd och efter ytterligare påtryckningar under
2019 har det nu också tillsatts en ansvarig person som kan
registrera äktenskapen. Glappet mellan lag och implementering kan ibland vara stort och detta är ett exempel på vikten
av att följa upp lagstiftning för att garantera att lagarna
också blir verklighet.

Idén, som provocerade många, diskuterades brett och lyckades
väcka en diskussion om ett annat samhälle. Diskussionerna har
också lyckats sammanföra civilsamhället i kampen för ett bättre
samhälle och lösa sen socioekonomiska och politiska krisen.
Detta är ett viktigt resultat som visar att det kristna rådet i
Zimbabwe, en religiös aktör, går i täten för att utmana, och
bidra till ett långsiktigt demokratiskt samhälle.

DELEGATIONSRESA TILL TANZANIA
Våren 2019 genomfördes en delegationsresa till Tanzania med generalsekreterare och chefer från Svenska kyrkan, We Effect,
Vi-skogen, RFSU, Plan International, Svenska missionsrådet och Rädda Barnen. Svenska kyrkan var en av huvudarrangörerna och
initiativtagarna till resan och syftet var att fördjupa svenska civilsamhällesorganisationers förståelse och kunskap om den politiska
utvecklingen i Tanzania, samt att skapa mötesplatser för samtal mellan de svenska delegationsdeltagarna, civilsamhällesaktörer,
beslutsfattare och opinionsbildare.
I samband med resan formulerades ett huvudbudskap på 10 punkter kring civilsamhällets roll, vikten av dialog med religiösa aktörer
och bistånd till länder där det demokratiska utrymmet minskar.
Resultatet av resan är förutom ett ökat samarbete mellan deltagande organisationer också en stärkt dialog med utrikesdepartementet och Sida kring den komplexa situationen i Tanzania. Act Svenska kyrkan har varit med och argumenterat för ökad svensk
närvaro i landet och sannolikt bidragit till att diskussionerna om att avsluta det svenska utvecklingsbiståndet till Tanzania nu har
avstannat.
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EXEMPEL PÅ PÅVERKANSARBETE SVERIGE 2019
Act Svenska kyrkan har stått som avsändare för en lång rad debattartiklar under 2019 och bland annat förespråkat ett fortsatt
generöst svenskt bistånd. Vi har också framgångsrikt och som enda civilsamhällesorganisation drivit att Sidas förvaltningsanslag
borde höjas. Detta är nödvändigt för att garantera fortsatt hög kvalitet i det svenska biståndet, i synnerhet när fokus på demokrati och mänskliga rättigheter ökat.

•

Act Svenska kyrkan har under året deltagit en rad möten på Utrikesdepartementet och bland annat lämnat synpunkter till en
handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken. Vi har särskilt betonat vikten av att arbeta med diskriminerande lagstiftning,
inklusive religiös familjerätt, samt av att inkludera religiösa aktörer i arbetet för jämställdhet.

•

Tillsammans med två andra civilsamhällesorganisationer arrangerade vi ett seminarium om religiösa feministers arbete för
jämställdhet på Sidas Utvecklingsforum Jämställdhet i motvind.

•

Under Almedalsveckan medverkade Act Svenska kyrkan i och/eller var medarrangör till 18 offentliga seminarier om bl a bistånd
och biståndspolitik, jämställdhetsfrågor och klimaträttvisa. Vi arrangerade även två rundabordsmöten.

•

Act Svenska kyrkan har varit fortsatt aktiv i klimatdebatten. I slutet av september publicerades ”Ett biskopsbrev om klimatet” där
Svenska kyrkans biskopar diskuterar Kyrkans roll och ansvar och hur vi kan skapa ett meningsfullt engagemang hos beslutsfattare, företag, organisationer och hos varje enskild människa. Act Svenska kyrkan har också drivit på frågan om klimatfinansiering
utifrån ett människorättsperspektiv för att säkerställa efterlevnaden av de löften och avtal som förhandlats fram i samband med
globala klimattoppmöten.

•

Under hastag #friattforandra har engagerade volontärer anordnat workshops och spridit kunskap om Act Svenska kyrkans
förändringsarbete och att alla ska ha rätt och möjlighet att fritt organisera sig och göra sin röst hörd.

Fotograf: Gustaf Hellsing /Ikon

•
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EXEMPEL PÅ PÅVERKANSARBETE GLOBALT 2019
•

I januari deltog Act Svenska kyrkan tillsammans med partnerorganisationer från Kenya, Sydsudan och Tanzania i den andra
upplagan av konferensen The Cup Summit. Konferensen är ett östafrikanskt initiativ där aktörer som arbetar med mens och
menskoppar förs samman.

•

I juli deltog Act Svenska kyrkan i FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) där vi tillsammans med andra civilsamhällesaktörer bland annat förespråkade en förlängning av mandatet för den oberoende experten på våld och diskriminering på grund
av sexuell läggning och könsidentitet. Vi bidrog också till det första gemensamma uttalande som trosbaserade aktörer gjort
till stöd för HBTQI-personers rättigheter på MR-rådet. Förlängning av den oberoende expertens mandat gick igenom med 27
röster för, 12 mot och 7 avstod.

•

Act Svenska kyrkan var en del av ACT-alliansens delegation till öppnandet av FN:s generalförsamling i september, där en
avgörande politisk deklaration antogs som också inbegriper sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

•

I slutet av oktober var Act Svenska kyrkan medarrangör till den årligen återkommande kursen Women’s Human Rights Advocacy
Training for Faith-Based Organizations i Genève. Utifrån kursen har Lutherska världsförbundet tagit fram skriften Affirming
Women’s Human Rights – Resources for Faith-Based Organizations, där Act Svenska kyrkan bidragit med två texter. I samband
med att skriften lanserades hölls ett rundabordssamtal om den pågående backlashen mot kvinnors rättigheter, med deltagande
av diplomater, FN-representanter, kyrkor och civilsamhällesorganisationer.

•

I november genomfördes Nairobi Summit i Kenya, med 7000 deltagare från hela världen. Ärkebiskop Antje Jackelén var inbjuden
av FN:s befolkningsorgan UNFPA för att tala kring tro och SRHR. Hon ingick också i den svenska delegationen som leddes av
biståndsminister Peter Eriksson.

Fotograf: Magnus Aronson /Ikon

LÄRDOMAR OCH FRAMGÅNGAR UNDER 2019
För Act Svenska kyrkan är det viktigt att skapa länkar mellan påverkansarbete på nationell, regional och internationell nivå. Detta görs på flera
sätt, inte minst genom gemensamma ekumeniska delegationer till FN:s
kvinnokommission och FN:s befolkningskommission. Act Svenska
kyrkan arbetar aktivt med det gemensamma delegationsarbetet och
sponsrar partner deltagande i delegationerna.
2019 kunde vi se hur viktigt det är att ha
med våra partner på dessa kommissioner.
I samband med Nairobi Summit i Kenya
gjorde stater och civilsamhällesorganisation åtaganden om hur man ska jobba med
sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter. I
arbetet att ta fram dessa åtaganden såg vi
tydligt ledarskap från personer som deltagit i de ekumeniska delegationerna till
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befolkningskommissionen. Detta visar att
deltagande i delegationerna har långsiktig
betydelse då det bygger kapacitet, nätverk
och erfarenhet som sen används på lokal och
regional nivå för att driva på förändring. Den
svenska ärkebiskopens deltagande fick också
stort genomslag under Nairobi Summit.

Eva Ekelund,
policychef

INSAMLING OCH ENGAGEMANG
– tillsammans gör vi skillnad!
Allt sedan 1800-talet när Svenska kyrkan sände ut sina första missionärer
har det lokala engagemanget varit den drivande kraften i det internationella arbetet. Kollekter och gåvor stod för 37 % av de totala intäkterna
under 2019.
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
engagemang. 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

KONTROLL AV VÅRT
INSAMLINGSARBETE
Act Svenska kyrkan:

För att öka engagemanget för internationella
frågor anordnar församlingarnas internationella grupper och syföreningar, insamlingar,
studiecirklar och andra aktiviteter. Stor vikt
läggs vid de två årliga insamlingskampanjerna: Julinsamlingen och Fasteaktionen.
Förutom alla församlingar har Act Svenska
kyrkan drygt 100 000 enskilda givare som
regelbundet skänker gåvor.

ENSKILDA GIVARE UNDER 2019*
*Under 2018 var motsvarande siffra 104 000

•

•

•

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
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd). Giva Sverige arbetar för
ett tryggt givande, och en etisk
och professionell insamling, vilket
innefattar kvalitetssäkring, kompetensutveckling och påverkansarbete.
Act svenska kyrkan är med på
Givarguidens gröna lista. Givarguiden bedömer insamlade organisationer utifrån ett givarperspektiv.

200,7 MILJONER KRONOR
FASTEKAMPANJEN 2019
”SAMMA HIMMEL”

Fotograf: Jesper Wahlström /Ikon

Fotograf: Magnus Aronson /Ikon

INSAMLADE MEDEL 2019

JULKAMPANJEN 2019 ”FÖR ALLA
FLICKORS RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV”

Fasteaktionen 2019 fokuserade särskilt det psykosociala arbetet med människor som tvingats till flykt på
grund av katastrof eller konflikt och samlade in

Julkampanjen 2019 fokuserade särskilt på insatser mot det
förtryck och våld som många flickor utsätts för, bara för att
de är flickor. Julinsamlingen slog insamlingsrekord med

30,6 MILJONER
KRONOR

42,6 MILJONER
KRONOR

(31,6 miljoner kronor 2018)

(39,4 miljoner kronor 2018)
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Fotograf: André Larsson

2019 - ETT ÅR AV STARKT
IDEELLT ENGAGEMANG
Vi har under 2019 mobiliserat 32 utbytesdeltagare och utbildat 23 nya Ageravolontärer.
Vi har haft 65 aktiva Ageravolontärer och
3422 registrerade ombud och engagerade.
Dessutom har närmare 1100 personer deltagit
på våra utbildningar. Tillsammans är vi en
förändringskraft att räkna med!
Vi når ut
Ageravolontärerna har under 2019 genomfört 47 utåtriktade
aktiviteter på olika arenor, där de nått nästan 2000 personer.
Våra utbytesdeltagare har också genomfört 181 utåtriktade
aktiviteter med drygt 6000 deltagare och våra unga ambassadörer, både Ageravolontärer och utbytesdeltagare, har
dessutom synts i ett flertal nyhetsartiklar under året.
Ökad efterfrågan på utbildning
Under 2019 har vi också sett en ökning vad gäller efterfrågan av regionala samordnarutbildningar jämfört med
tidigare. Det har också funnits en fortsatt stark efterfrågan
om medverkan på upptaktsdagar i stift och församlingar.
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Under våra kampanjer
engagerar sig tusentals
frivilliga för att lyfta vårt
internationella arbete

NYTT NAMN, ACT – ATT AGERA
Den 5 maj bytte Svenska kyrkans
internationella arbete namn till Act
Svenska kyrkan. Namnbytet är en
del av en större satsning för att öka
kännedomen om Svenska kyrkans
internationella verksamhet.
Till människor som kommer i
kontakt med Act Svenska kyrkan
förmedlar vi vårt löfte att vi i tro
och med kunskap kämpar för varje
människas rätt till ett värdigt liv.

Act betyder agera och namnbytet
signalerar att vi är en kyrka som är
redo att agera i världens viktiga ödesfrågor. Kopplingen finns också till
ACT-alliansen (Action by Churches
Together), som är världens största
allians av kristna organisationer och
kyrkor som arbetar tillsammans med
humanitärt arbete, utvecklingssamarbete och påverkansarbete.

– Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi
är, vad vi gör och vad vi står för. Det behövs för att öka engagemanget
och insamlingen, så att vi kan fortsätta att försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen, säger Erik Lysén.

GÖRA
SKILLNAD
Den 7-8 sep 2019 träffades 750
ombud, anställda och förtroendevalda för första gången under det
nya namnet Act Svenska kyrkan
till en viktig inspirationshelg.
Deltog gjorde även internationella gäster verksamma hos våra
partner, med expertkompetens
inom humanitärt katastrofarbete
och genusrättvisa. Syftet med
helgen var att sprida kunskap,
men även ge möjlighet till att
dela erfarenheter och inspireras
till engagemang för Act Svenska
kyrkan.
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RESA MED TV4 TILL
FLYKTINGLÄGRET KAKUMA I KENYA
I oktober reste ett team av medarbetare från
Act Svenska kyrkan tillsammans med TV4 till
Kakuma i Kenya för att göra ett reportage inför
Fotbollsgalan 2019. Fotbollen är en viktig del av
det psykosociala arbete som Act Svenska kyrkan
stöttar i flyktinglägret.

Sportjournalisten Anna Brolin mötte barn, flickor
och deras tränare i Kakuma, vilket resulterade
i reportage som visades på Fotbollsgalan i november.
Under Fotbollsgalan visades även reklamfilm för
Act Svenska kyrkan som sågs av 675 000 tittare.

ACT SVENSKA KYRKAN VANN
PUBLISHINGPRISET!
Den 5 november tog Act Svenska
kyrkan hem segern i kategorin
”Filmer som marknadsför insamlingar”. Filmen ”Football - under
samma himmel” vann med
motiveringen: ”För en enkel och
slagkraftig film med ärlig regi och
effektivt bildspråk”. Tillsammans med

kommunikationsbyrån True North
har Act Svenska kyrkan tagit fram
fyra filmer, varav två blev nominerade
till publishingpriset. Publishingpriset
premierar lovvärd redaktionell
kommunikation och marknadskommunikation och är helt fristående
från branschens organisationer.

”VAR MED I KAMPEN FÖR VARJE
FLICKAS RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV!”
Lotta Schelin
2019 blev Lotta Schelin, före detta spelare i fotbollslandslaget, Act svenska kyrkans ambassadör. Lotta är,
precis som vi, mycket engagerad i frågor som rör jämställdhet och hon deltog också i vår julinsamling
för alla flickors rätt till ett värdigt liv.
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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 rättighetsbärarna,
de människor som berörs av verksamheten, står i centrum.
Rättighetsbärarna ska behandlas med respekt och 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.
Arbetet med ansvar och kvalitet sker i dialog med våra partner
för att både utveckla goda mekanismer för ansvarsskyldighet och

VI SÄTTER MÅL FÖR:
•
•
•
•

Rättighetsbärare
Partner
Skyldighetsbärare
Regionala och internationella
intressenter

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
2017-2018
•

•
•
•
•
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för att stärka kapaciteten. Vi vill verka för en ständig förbättring av vårt arbete. Svenska kyrkan är certifierade enligt Core
Humanitarian Standard (CHS), som bekräftar att kvalitet och
ansvar återspeglas i hela den internationella verksamheten och
att ett kontinuerligt förbättringsarbete sker.

Kapacitetsuppbyggnad av
personal och samarbetspartner
(2017 en workshop i för partner
i Mellanöstern, och 2018 en regional workshop för bland andra
partner i Asien)
E-learning kurser i klagomålshantering och CHS
Kontinuerlig klagomålshantering
Påverkan inom globala system
för ansvar och kvalitet, såsom
Sphere standards
Leder arbetet ACT-alliansens
arbetsgrupp

RESULTATMÄTNING
Resultaten av vårt arbete mäts mot
våra mål i samverkan med partner.
Genom vår modell för planering,
uppföljning, utvärdering och rapportering kan vi dela med oss av goda
erfarenheter. Vi vill i första hand bidra
till att våra samarbetspartner når
sina mål. Det sker genom ett stärkt
partnerskap med ömsesidigt ansvar
för kvalitet.
Vi är också uppmärksamma på att
resurser och makt kan missbrukas
vilket påverkar utfall och resultat.
Därför arbetar vi med olika instrument för att säkerställa öppenhet och
granskning av både oss själva
och samarbetspartner. Det gäller alla
led i planering, handläggning och
uppföljning.

KLAGOMÅLSHANTERING
Act Svenska kyrkan har förbundit sig att ständigt förbättra kvaliteten i verksamheten och ansvarstagandet
gentemot samarbetspartner, målgrupper, givare, frivilligt engagerade och allmänheten. Alla dessa grupper har
rätt att komma med synpunkter och klaga om Act Svenska kyrkan 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. Samtidigt minskar det risken
för ineffektivitet, maktmissbruk eller olagligt nyttjande av de resurser
vi har att förvalta.
Under 2019 har vårt klagomålssystem handlagt 26 ärenden (att
jämföra med 22 föregående år), varav 18 resulterade i en större
insats. De flesta av dessa ärenden har handlagts tillsammans med
samarbetspartnern, i de fall de har fungerande 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 viktiga slutsatser
och lärande som kontinuerligt bidrar till att förbättra ansvar och
kvalitet i verksamheten.
En positiv erfarenhet under 2019 som exemplifierar detta var hur
ett smärre extra anslag efter avslutat ärende gjorde det möjligt att
följa upp och stärka lokala strukturer för ansvar och internkontroll.
Detta är särskilt viktigt i kontexter där rättighetsbärare lever i
permanent utsatthet, till exempel i flyktingläger.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 2019
•
•

•
•
•
•

Kapacitetsuppbyggnad av personal och samarbetspartner.
Vi har varit aktiva inom ACT-alliansen och i systerorganisationer i Europa där vi byggt kapacitet och utbytt
erfarenheter. Vi blev också invalda i ACTs Reference
Group on Quality and Accountability.
Genomfört workshops om klagomålshantering i
Zimbabwe och Bangkok, som en del av vårt regionala
arbete kring ansvar och kvalitet.
Anordnat e-learning kurser i klagomålshantering och
uppförandekod.
Kontinuerlig klagomålshantering. Processen med att
ytterligare stärka den interna hanteringen och
dokumentationen av klagomål har också fortsatt.
Påverkan inom globala system för ansvar och kvalitet,
såsom Sphere standards.

LÄRDOMAR OCH
FRAMGÅNGAR UNDER 2019

Vi har ansvar för hela programmet och för att
säkerställa ansvar och kvalitet i arbetet.

Fotograf: Magnus Aronson /Ikon

De 26 ärenden som handlagts
under 2019 har handlat
om följande:

Viktiga framgångar under 2019 är att flera
av våra ansökningar till olika institutionella
givare har beviljats, t.ex. ett stort program i
Uganda som inkluderar både flyktingar och
lokalbefolkning. Programmet visar hur vi
måste tänka i framtiden, dvs en kombination
av långsiktig utveckling, humanitärt arbete
och fredsarbete.
Coleen Heemskerk,
utvecklingschef

Korruption 43 % (jfr 40 % 2018)
Maktmissbruk hos ledning eller personal 24 % (jfr 35 % 2018)
Brister i handläggning hos Svenska kyrkan 9 % (jfr 15 % 2018)
Sexuella trakasserier och sexuellt ofredande 24 % (jfr 10 % 2018)
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Fotograf: magnus aronson /Ikon

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.

SÅ HÄR STYRS VI
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker.
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 Mötesplatsen 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.
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Medarbetarna
På Act Svenska kyrkan arbetar ca 120 anställda och under 2019
hade vi ett tiotal utsända medarbetare, samt ytterligare några
som tillfälligt befinner sig i Sverige och väntar på tillstånd att
resa ut. 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.
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Fotograf: Deborah Russouw /Ikon

FINANSIERING
Act Svenska kyrkans totala verksamhetskostnader för 2019 var 389 728 tkr.

9%
7%
45%

16%

Till det här gick pengarna 2019
Samverkan med kyrkor
och utvecklingssamarbete		
Humanitära insatser		
Information och påverkan 		
Insamlingskostnader		
Administration

23%

45 %
23 %
16 %
7%
9%

21%
Regional fördelning 2019
Afrika
Asien
Latinamerika
Mellanöstern
Globalt/Europa
Humanitära insatser

39%

21 %
7%
12 %
8%
12 %
39 %

7%
12%
12%

8%

114 040 tkr

2 222 tkr

Total intäkter (tkr) 2019
Individuella gåvor
Från medlemsavgiften
Kollekter och insamlingar
Radiohjälpen, stiftelser
och fonder		
Bidrag från Sida och EU,
övriga 			
Övrigt

207 065 tkr

102 962 tkr
12 037 tkr
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74 635 tkr

114 040 tkr
102 962 tkr
74 635 tkr
12 037tkr
207 065 tkr
2 222 tkr

EXTERNA FINANSIÄRER

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

(Världens barn, Musikhjälpen,
Hungerhjälpen, Springhjälpen)

Omslagsbild: Josefin Casteryd /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
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