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Qurbani i gaza. förväntansfulla människor väntar på att få ta del 
av Islamic Reliefs utdelning av kött så högtiden Eid kan firas.
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1. Ledningen har ordet
Tillsammans och endast tillsammans kommer vi göra skillnad!

Vi kan med glädje konstatera att Islamic Relief utvecklats och växt under det gångna 
året. Under 2014 har vi fördubblat våra intäkter och förstärkt de personella resurserna 
vilket varit ett av organisationens mål 2014. Organisationens framgång är en kombi- 
nation av att våra anställda dagligen brinner för det arbete de utför och ökade finansiella  
resurser. Det är främst stödet från Sida som ökat men vi har också fått fler företagsgåvor 
samt fått bidrag från Radiohjälpen och Forum Syd. Extra roligt är att volontärverksam- 
heten ökat markant. Sammantaget har dessa resurser möjliggjort att vi kunnat jobba 
mer fokuserat och mer resultatorienterat. Med de ökade resurserna kan vi hjälpa flera 
behövande och närma oss våra strategiska mål. 

Viktiga och intressanta händelser är att organisationen blev godkänd att adminis-
trera skattereduktion av gåvor. Islamic Relief har också under 2014 för första gången 
implementerat Rapid Response Mechanism (RRM)-projekt, vilket innebär att vi har 
förbättrat våra möjligheter att agera snabbare vid humanitära katastrofer. Vidare 
flyttade kansliet till nya och större lokaler under 2014 då verksamheten (och personal- 
styrkan) ökat. Även volontärverksamheten har med glädje ökat markant. Därför har 
Islamic Relief utvidgat sin verksamhet och invigt nya lokaler i både Göteborg och 
Malmö. 

Vår ambition är att ständigt rusta Islamic Relief för att bättre möta nuvarande och  
kommande utmaningar. För vi får inte glömma bort de länder som har drabbats av  
naturkatastrofer som exempelvis Bosnien där Islamic Relief var en del av återbyggnads- 
arbetet. Vi får heller inte glömma bort Syrien och Jemen, vars konflikter inte visar 
några tecken på att avta inom en snar framtid. För att kunna möta dessa utmaningar  
krävs det ett brett samarbete mellan olika aktörer. Nu har det gått ett år sedan vi skrev 
på strategiskt partnerskapsavtal med Sida. Vi är glada och stolta att vi kan bidra med 
vår expertis och våra erfarenheter till det gedigna och viktiga arbetet Sverige utför 
runt om i världen. Tillsammans och endast tillsammans kommer vi göra skillnad!

Abdallah Salah Mostafa Kharraki
Generalsekreterare Ordförande
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De som ger den fattige, den faderlöse och 
fången att äta – oavsett deras eget behov  
och det pris de sätter på (födan) (och säger)  
’Det är för Guds skull vi ger er att äta och vi 
väntar ingen gengåva och inget tack ifrån er’;
  (Kura’an Surah 76 verser 8-9)
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2.3 VÅRt UppdRag
Inspirerad av islamiska värderingar vill IR vara före-
bild vad gäller att: 
•	 Stödja	individer,	grupper	och	institutioner	för	

att utveckla sin omgivning så att den präglas av 
trygghet och omtanke.  

•	 Hjälpa	de	drabbade	och	fattiga	med	verktyg	till	en	
värdig och självständig utveckling.

•	 Upprätta	mekanismer	för	dem	som	vill	stödja	
andra så att hjälpen förmedlas till de drabbade.
För att uppnå detta ska vi arbeta med insamling, 
utveckla olika partnerskap och förmedla vårt 
budskap genom att:

•	 Mildra	konsekvenserna	av	katastrofer	och	arbeta	
förebyggande samt vara förbereda när de inträffar 
och agera genom bistånds- och återuppbyggnads-
verksamhet.   

•	 Främja	hållbar	utveckling	genom	utbildnings-	
och inkomstskapande verksamheter. Även utveckla 
strukturer inom hälsonutrition och genom WATS 
insatser.  

•	 Arbeta	med	påverkansarbete	till	de	behövandes	
fördel.  

Allt detta görs utan åtskillnad, oavsett etnisk eller re-
ligiös tillhörighet, utan förväntan på något i gengäld.   
De som ger den fattige, den faderlöse och fången att 
äta – oavsett deras eget behov och det pris de sätter på 
(födan) (och säger) ’Det är för Guds skull vi ger er att äta 
och vi väntar ingen gengåva och inget tack ifrån er’ . 
(Koran kapitel 76 verser 8–9)

2.4 StyRELSE
Ordföranden samt styrelseledamöter väljs på årsmötet  
och är ansvariga för den långsiktiga, strategiska plane- 
ringen med utgångspunkt från den målsättning som 
angivits. Styrelsen är också policyskapande och ska i  
första hand behandla frågor av större betydelse rörande 
verksamhetsinriktning, organisation, ekonomi och 
budget.

IRS arbetsutskott (AU) består av ordförande 
och två ledamöter som väljs av styrelsen. Country 
Director är adjungerad i arbetsutskottet. Under 2014 
bestod AU av Mostafa Kharraki, Omar Mustafa och 
Lamia Elamri. AU:s arbetsuppgifter är bland annat 
att förbereda ärenden till styrelsen och agera stöd till 
kansliledningen i de operativa frågorna. Under året 
har IRS haft elva styrelsemöten och beslutat kring 

2. detta är isLamic reLief
2.1 hIStoRIa
Islamic Relief Sverige (IRS) grundades 1992, som en 
del av det internationella Islamic Relief World Wide 
(IRW) med visionen att bidra till en bättre värld, en 
värld som bryr sig om i vilken utsträckning männ-
iskans grundläggande behov är täckta. Inspirerad av 
islamiska värderingar vill Islamic Relief (IR) vara före- 
bild i att stödja individer, grupper och institutioner 
att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygg- 
het och omtanke. IR vill hjälpa människor som drab-
bats av fattigdom eller katastrofer att få verktyg till en 
värdig och självständig utveckling.

IR är en internationell ideell organisation (INGO) 
som försöker främja ekonomisk och social utveckling. 
Detta uppnås genom att vi samarbetar med det lokala 
samhället genom humanitära insatser och utvecklings- 
insatser. Våra huvudprogram omfattar långsiktiga 
utvecklingsinsatser, nödbistånd, stöd för föräldralösa  
barn, Zakat och Qurbani samt Waqf-Fond. IR är med- 
lem i FN:s ekonomiska och sociala råd (speciell kate- 
gori) och undertecknare av ”the Code of Conduct” 
för det internationella Röda korset och Röda halv-
månen-rörelsen och även medlem i Forum Syd. 2013 
beslutade Sida att ingå strategiskt partnerskap med 
IRS vilket innebär att det humanitära arbetet kom-
mer att bli mer långsiktigt och effektivt. 

IR arbetar i dag i över 40 länder i Afrika, Nordame-
rika, Asien, Australien och Europa. De lokala kontoren 
är tillsammans med våra samarbetspartner kontinuer- 
ligt verksamma inom olika humanitära insatser och 
utvecklingsinsatser. Detta ger människor i nöd tillgång 
till vatten, försörjning, utbildning, hälsovård, kata-
strofhjälp m.m.

Våra lokala kontor arbetar tillsammans med vårt 
internationella ”Emergency team” med att hantera 
humanitära kriser. Detta har bland annat lett till att 
vi har tilldelats priser för våra insatser i Pakistan 
och Indonesien. IR har ett stort kontaktnät och det 
är tack vare samverkan med våra samarbetspartner, 
lokala organisationer och volontärer som vi kan för-
bättra livsvillkoren för de behövande.

2.2 VÅR VISIon
Människans grundläggande behov är täckta i en 
värld som bryr sig.
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eftersträvar principer om jämställdhet och medarbe-
tarnas delaktighet i viktiga beslutsprocesser.

Ledningsgruppen, som utses av CD, är ansvarig 
för organisationens operativa ledning bestod under 
2014 av: Abdallah Salah, Country Director, Mostafa 
Kharraki, styrelseordförande, Mohamed Ibrahim, 
Head	of	fundraising,	Dario	Marlovic,	Head	of	Pro-
grammes	och	Mohamed	Elsayed	Head	of	Media	and	
communication.

 
Under 2014 har kansliet fokuserat på arbetet med 
Sidas strategiska partnerskap och vidare utveckling 
av de fyra avdelningarna på olika nivåer.

En ny struktur inom biståndsavdelningen har 
utarbetats som kommer att hantera både de regionala 
och tematiska prioriteringarna. Insamlingsavdelningen 
har förbättrat uppföljning av planerade verksamheter 
enormt mycket.

Tanken är att detta ska leda till bättre och mer 
effektivt arbete samt mer informationsutbyte internt 
och externt.

2.6 EngagEmang
En stor och viktig del av IRS verksamhet utgörs av 
ideella krafter. Volontärer bidrar med tid, engagemang,  
nätverk och idéer till att stödja vår verksamhet och 
organisation så att vi kan bistå fler behövande i världen. 
Under året har vi haft hundratals volontärer runt om 
i landet, både enskilda personer samt ideella krafter 
inom olika föreningar. Volontärernas mycket upp-
skattade arbete har bidragit till ökad kännedom om 
våra hjälpinsatser som sker i världen, och i samband 
med det har de även samlat in medel till våra kam-
panjer och projekt. Våra volontärer är mycket enga-
gerade och många av dem har tagit initiativ till egna 
insamlingsprojekt till förmån för IRS verksamhet. 
Tack vare dem har vi kunnat nå ut till fler behövande 
runt om i världen. 

policydokument, följt upp projekt och kampanjer, 
sökt medlemskap i branschorganisationer och fört 
strategiska diskussioner kring verksamhet med sociala 
frågor i Sverige. 

Styrelsens ordförande och övriga ledamöter 
har under året representerat Islamic Relief Sverige 
i flertal sammanhang, bland annat vid seminariet 
som arrangerades av försvarsutskottets ordförande 
Allan Widman och Svenska FN-förbundet, under 
Almedalsveckan, en konferens i Turkiet arrangerad 
av Islamic Relief World Wide samt besökt fältarbetet 
i flera länder. Under 2014 blev Lamia Elamri invald 
i Islamic Relief World Wides styrande råd efter nomi-
nering från Islamic Relief Sverige. 

Styrelsen består av Mostafa Kharraki – ordförande, 
Omar Mustafa – vice ordförande, Mariam Bassoumi, 
Nasser Adem, Khadija Cherifi, Pontus Selander, Lamia 
Elamri, Marwan El Ali, Ibrahim Qazzaz (avgått under 
året) – ordinarie ledamöter, Selma Khalfi och Samir 
Jeresi – suppleanter.

Revisorer – Kenneth Elton och Khemais Bassoumi.

2.5 kanSLI
IRS huvudkontor ligger sedan oktober i Solna. IRS 
blir en alltmer attraktiv arbetsplats för många. Under 
2014 bestod kansliet av sammanlagt 16 anställda på 
fyra avdelningar: bistånd, insamling, media/kommu- 
nikation och ekonomi/administration. För att öka 
insamlingen har en event- och volontärsamordnare 
för insamlingsavdelningen rekryterats. Ekonomi/
administrationsavdelningen har förstärkts med en 
heltidsanställd.

Under året har vi haft kontinuerliga lednings-, pro-
jekt- och personalmöten. För att förbättra arbetsmiljön 
och öka våra medarbetares delaktighet och engage-
mang har kansliet arbetat mycket med arbetsmiljöfrå-
gorna under 2014. Rutiner och delegationsordning är 
implementerade i organisationen, IRS tillämpar och 

EKONOMI/ADM INSAMLINGSAVD
(ALLMÄNT)

MEDIA&
KOMMUNIKATION

BISTÅNDSAVD
(INSTITUTIONELL)

COUNTRY 
DIRECTOR

STYRELSEIslamic Relief Sveriges struktur
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kommer att renoveras för att förbättra saniteten och 
förbättra tillgången till säkert vatten. Vattenanlägg-
ningar kommer att installeras på hälsocentralerna.

3.1.3 mali
nödhjälp till drabbade i norra mali
Detta projekt var ett svar på livsmedelskrisen som 
utbröt 2011–2012 i Mali på grund av torka. Projektet 
innefattade akut nödhjälp i form av matdistribution 
samt olika återhämtningsåtgärder. Projektet riktade 
sig till den utsatta befolkningen från nio landsbygds- 
kommuner i Circle of Gourma Rharous som tillhör 
regionen Timbuktu. I projektet ingick tre komponen-
ter: akutstöd genom matdistribution, återhämtnings-
åtgärder efter själva krisen och kapacitetsuppbyggnad 
för den lokala befolkningen med fokus på utveckling 
av lokala resurser samt ökad kapacitet inför framtida 
kriser.

Beroende på graden av utsatthet och yrkeskategori 
gav projektet stöd till följande målgrupper: kvinnor, 
funktionshindrade, fattiga familjeförsörjare, äldre, 
sämre ställda småbönder och internflyktingar. Stödet 
bestod av matdistribution, mat och cash för arbete (Cash  
for Work), leverans av material för egen verksamhet, 
utbildning samt utrustning och frön för odling. Totalt 
nådde projektet mer än 22 000 individer.
 
community Resilience capacity 
Strengthening in the circles of gourma Rharous
and douentza
Mali är ett land som möter en svår humanitär nöd- 
situation, konsekvenserna av konflikten 2012 och 2013 
är fortfarande kännbara i stora delar av landet. Även 
då det skett en del framsteg i den politiska stabilise- 
ringen i form av att statliga myndigheter och återupp- 
byggts i de krigsdrabbade områdena, så är säkerhets-
läget fortfarande instabilt i stora delar av landet. I slutet 
av 2014 uppskattade International Organisation for 
Migration (IOM) att det fanns 86 026 internflykting-
ar kvar i landet och över 143 500 flyktingar i grann-
länderna. Konfliktens konsekvenser tillsammans 
med en osäker tillgång på mat och näring har haft 
en kraftfull inverkan på populationen. Ungefär 1,5 
miljoner människor lever i omedelbart behov av livs-
medelsbistånd medan 2,1 miljoner lider av en osäker 
livsmedelsförsörjning.

Målgruppen i detta projekt är de människor som 
fallit offer för den komplexa krisen som framför allt  

3 Verksamhet
3.1 hUmanItäRa InSatSER 
3.1.1 Etiopien
child welfare and emergency response
IR har genomfört flera humanitära projekt i Etiopien 
där man har förbättrat tillgången till utbildning, 
hälsovård, vatten och sanitet.

För att minska barnadödligheten, som är en direkt  
följd av undernäring, har IRS fortsatt att arbeta med 
projektet Child welfare and emergency response även 
under 2014. IR delade ut näringstillskott till cirka 2 300 
undernärda barn under fem års ålder och till gravida 
samt ammande kvinnor. Underprivilegierade skol- 
elever och övergivna barn har försetts med psyko- 
socialt stöd.
 Detta projekt genomfördes i 15 byar i de soma-
liska områdena i Quabribeyahdistriktet och inklu-
derade	komponenter	såsom	hälsa,	mat,	WASH	och	
försörjningsstöd. 

3.1.2 Jemen
Water, hygiene and Sanitation Response project
in Raymah governorate, yemen
I Raymah governorate i Jemen är det brist på rent och  
säkert vatten, vilket bland annat leder till vattenrela- 
terade sjukdomar. Dålig renhållning och bristande 
villkor för god hygien är några av de största orsakerna  
bakom folkhälsoproblemen i Raymah. Projektet stödjer  
2030 hushåll (över 14 000 personer) i Raymah. Projektet  
har som syfte att öka tillgången till rent vatten för 
invånarna, förbättra vanorna för god hygien och att 
förbättra närings- och hälsoservicen på tio hälsocen-
tralerna. Tio brunnar ska byggas och tio hälsofaciliteter  

Brist på rent och säkert vatten, vilket bland annat leder till 
vattenrelaterade sjukdomar är ett stort problem i Jemen. 
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redovisning. Kvinnorna har även fått medvetande- 
sessioner som genomförts av projektets personal.  
I dessa sessioner lyckades vi nå alla medlemmar i våra  
partnerorganisationer, det vill säga mer än 1 000 kvinnor.

Under två mässor har ”Shi jigiya”-unionen lyckats 
sälja ett ton sheasmör till ett värde av över 15 000 SEK. 
Under mässorna skapades ett partnerskap, Kaloje, 
som arbetar med inköp och försäljning av högkvali-
tativt sheasmör.

3.1.4 niger 
Reducing nutrition Related child mortality 
in kollo district
Niger är ett av de större länderna i Afrika, där Sahara- 
öknen utgör cirka 80 procent av landets yta. I decennier 
har landet strävat efter att förbättra en redan instabil 
livsmedelsproduktion som inte täcker populationens 
behov. 2013 stod Niger inför ett spannmålsunderskott 
på över 343 000 ton. Denna kris drabbade cirka 5 000 
byar, hem för över fem miljoner människor vilket mot- 
svarar närmare en tredjedel av befolkningen. Under-
näring är ett återkommande problem i landet och 
drabbar främst barn under fem år samt gravida och 
ammande kvinnor.

Med fokus på Kolloregionen avser detta projekt 
att minska just barnadödligheten, som orsakas av 
svår undernäring, bland barn under fem år. Projektet 
syftar även till att nå gravida och ammande kvinnor 
med sina insatser. Projektet kommer bland annat att 
förstärka Kolloregionens kapacitet att leverera bra 
vård till de undernärda barnen.

Hittills	har	över	2 600	undernärda	barn	under	
fem år fått stöd via projektet. Av dem har cirka 1000 
behandlats och lyckats återhämta sig fullt ut. Målet  
är att nå över 4 000 barn. Vad gäller ammande och 
gravida kvinnor har projektet som mål att utbilda över  
4 400 kvinnor i att förebygga undernäring bland både 
mammor och barn. Projektet har redan försett ett 
tjugotal behandlingskliniker med medicinsk utrust- 
ning vilket förbättrat återhämtningsprocessen med 
96 procent bland de behandlade.

addressing malnutrition among children 0–59
months in mangaizé Refugee camp and host
community in niger 
Niger är ett av de fattigaste länderna i världen och  
var	rankat	längst	ned	i	UNDP:s	Human	Development	
Index rapport 2013. Landet påverkas starkt av den 

haft en påtaglig inverkan i de norra delarna av landet. 
Det innefattar förutom lokalbefolkningen också åter- 
vändande, internflyktingar och värdsamhällen i dessa  
områden. Projektet syftar till att minska fattigdomen 
och de skador som den nuvarande krisen ger upphov 
till, det vill säga förlust av produktionsmedel och där- 
med intäkter, förstörelse och plundring av skolor och 
hälsovårdsinrättningar. Vi försöker lindra nöden 
genom en del åtgärder, som skapandet av två odlings-
bara jordbruksmarker och omforma åtta befintliga 
jordbruksmarker, förse 27 produktionsorganisationer 
med utrustning samt att stödja 200 kvinnliga produ-
center genom ”Cash for Work” som ska odla jujube- 
träd. Utöver det planeras tio nya vattenbrunnar, 
återuppbyggnad av 15 befintliga vattenbrunnar samt 
installation av vattendistributionssystem.

Woman Empowerment through Enterprise
development
Med anledning av den rådande situationen i Mali har 
detta projekt haft för avsikt att stärka kvinnors infly-
tande	genom	företagsutveckling.	Huvudmålet	med	
projektet är att förse sex kvinnoorganisationer med 
utbildning, träning och redskap för att kunna öka 
produktionen av sheasmör med minst 50 procent. 
Vidare avser vi att öka tillgången till grundläggande 
sociala tjänster som exempelvis ”tryggad livsmedels-
försörjning, hälsa, utbildning och tvättinrättningar 
för kvinnor och barn.

Utbildningar i företagande har hållits för 270 
kvinnor som lärt sig huvudprinciperna i skapandet 
och hanteringen av företag, orsakerna till misslyck-
ande och framgång för företaget, ledningsverktyg och 

här torkas sheanötter innan de förädlas till smör som kvinnorna 
säljer på den lokala på marknaden och också exporterar.
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livsmedelsbrist som orsakats av klimatförändringarna 
i Sahelområdet.

Flyktingströmmarna som konflikten i grannlandet  
Mali fört med sig har bidragit ytterligare till de ut- 
maningar som Niger står inför. Med finansiering från  
Radiohjälpen genomförde IRS ett näringsprojekt i 
Niger. Målet med insatsen var att minska barnadöd-
ligheten orsakad av undernäring bland barn under 
fem år samt att minska antalet undernärda gravida 
och ammande kvinnor i flyktinglägren i det lokala 
samhället Mangaize i Tillaberiregionen.

Projektet har gjort betydande framsteg när det 
gäller aktiviteter såsom mobilisering, hälsokontroller  
samt att dela ut remisser till undernärda barn och möd-
rar till behandlingskliniker. Volontärer har utbildats 
och därmed blivit viktiga aktörer i arbetet som pågår 
för att förebygga undernäring bland barn och för att 
utbilda flyktingar och lokalsamhället i hur de ska 
kunna identifiera undernäring och remittera barn till  
behandlingskliniker. Närmare 17 000 barn varav cirka 
9 500 flickor och cirka 7 500 pojkar under fem år fick  
hjälp genom projektet. IR stödde utvecklingen av 

trädgårdsarbete för cirka 900 stödmottagande kvinnor 
som har lyckats producera 69 ton grönsaker vilket bi- 
dragit till att minska matbristen och undernäringen i 
området. Genom dessa integrerade insatser som finan-
sierats	av	Radiohjälpen	och	UNHCR,	har	IR	kunnat	
bidra till en minskning av barnundernäring från 12 
procent till 2 procent i flyktinglägren och i det lokala 
samhället där projektet har implementerats.

3.1.5 pakistan 
chagai Water and Sanitation project – phase II
Projektet har implementerats i Balochistan sedan 
augusti 2013 och avslutades i januari 2015. Slutfasen 
av projektet implementerades under 2014 och i sin 
helhet beräknas projektet ha nått närmare 43 000 
personer, cirka 22 000 kvinnor och 21 000 män.

Följande aktiviteter har bland annat genomförts: 
utformning av 40 lokala organisationer, uppsättning 
av 19 solenergidrivna vattenpumpar, installation av 
solenergidrivna vattenpumpar, tillförsel av drickbart 
vatten till skolorna och uppbyggnad av 40 skollatriner. 
En viktig del av insatsen har varit att utbilda mål-

med finansiering från Radiohjälpen genomförde IRS ett närings- 
projekt i niger. målet med insatsen var att minska barnadödligheten 
orsakad av undernäring bland barn under fem år samt att minska 
antalet undernärda gravida och ammande kvinnor i flyktinglägren  
i det lokala samhället mangaize i tillaberiregionen.
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Under projekttiden genomförde IR bland annat 
följande aktiviteter:
•		 installation	av	fem	vinddrivna	vatten	pumpar
•		 installation	av	17	soldrivna	vattenpumpar
•		 renovering/uppbyggnad	av	åtta	vatten-	och	sani-

tetssystem
•		 installation	av	vattenpumpar	och	lagringstankar
•		 konstruktion	av	vattenrening	samt	installation	av	

vattenreningssystem till 496 hushåll.

humanitarian assistance for the flood affected
communities of pakistan
År 2014 drabbades Pakistan av förödande över- 
svämningar som bland annat lett till dödsfall, skadade  
och interna omflyttningar (internal displacement) av  
människor. RRM-projektet implementerades i Athara  
Hazari	i	Jhangdistriktet	i	syfte	att	stödja	översvämnings- 
drabbade människor. Totalt har över 33 500 människor, 
varav cirka 17 000 kvinnor, gynnats av projektet som 
har installerat fem vattenreningsverk, tillhandahållit 
vattentäta regnskydd (tarpkits) och startat Cash-for-
Work-projekt.

gruppen i hantering och underhåll av dessa. I detta 
projekt har flera kvinnogrupper bildats i områden 
där vanligvist mycket få kvinnor inkluderas i sam-
hällsorganisationer. Projektet har uppnått alla mål 
och genom ett kostnadseffektivt tillvägagångsätt har 
IR även lyckats bygga fler enheter än vad som var 
planerat.

Balochistan Water and Sanitation project (BWSp)
Balochistan Water and Sanitation Project (BWSP) 
var ett tolv månader långt projekt som genomfördes 
mellan den 1 juni 2014 och den 31 maj 2015. Projektet  
omfattade arbete med Wash, det vill säga vatten, 
sanitet och hygienrelaterade behov hos målgruppen 
i två av Balochistans distrikt: Chagai och Noshki. 
Båda distrikten har låg andel läskunnighet, avsaknad 
av grundläggande nödvändigheter samt avsaknad 
av infrastruktur. Båda områdena löper stor risk att 
drabbas av både torka och översvämningar. Projek-
tets mål var att minska riskerna för vattenrelaterade 
sjukdomar i samband med torka hos den drabbade 
befolkningen i Chagai- och Noshkidistrikten.

Islamic Relief Sveriges ordförande mostafa kharraki provar de nya 
brunnarna tillsammans med barn i chagai- och noshkidistrikten. 
projektets mål var att minska riskerna för vattenrelaterade sjuk- 
domar i samband med torka hos den drabbade befolkningen.
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implementerats i Gaza har cirka 4550 interna flykting- 
familjer fått akut humanitärt stöd i form av kläder 
och bäddmaterial, 4 000 kvinnor har fått kläder och 
över 3 000 människor har fått bäddmaterial, vilket 
har underlättat situationen för konfliktdrabbade 
familjer. 

sahar al-Khatib
sahar al-khatib är en av de 642 nyutexaminera-
de studenter som under projektperioden 2013–2014 
fick en tillfällig anställning som matchade hennes 
kvalifikationer. hon berättar: 
 ”Jag hade sökt efter annonser om lediga jobb på 
internet sedan jag fick min sekreterarexamen 2011,  
och det var där jag såg annonsen om Islamic reliefs  
Cash-For-Work sysselsättningsprogram. Jag skyn- 
dade att registrera mig och efter några dagar blev 
jag kontaktad av Islamic relief och fick veta att jag 
blivit antagen. Jag blev förvånad, och hamnade i ett 
tillstånd av chock och grät glädjetårar. Jag har lärt 
mig jättemycket nu, som att skriva och formatera 

annonser, samordning, 
registrering och att 
följa upp registrerade 
studenter  
på kurser. Jag har även  
utvecklats när det gäller  
sociala relationer, jag 
hade varken modet 
eller självförtroende  
tidigare att ta kontakt 
och kommunicera med 

andra. I början av mitt arbete, fasade jag inför att 
stå fram- 
för deltagarna. Jag var så rädd att de skulle ställa 
mig en fråga som jag inte visste svaret på. Nu har min  
personlighet förändrats, tack och lov, och rädslan 
och blygheten är borta.”  
 hon berättar även om vad inkomsten har inneburit 
för familjens kost.  
 ”tidigare levde vi dagligen på pommes frites, men 
nu finns det en inkomstkälla så vi kan köpa och laga 
mat. Vi hade inte ens råd att köpa kyckling, men nu 
köper vi det varje fredag, likt många av våra grannar”,  
berättar sahar.

Åtgärdena har i sin tur lett till att över 21 000 
översvämningsdrabbade individer nu har tillgång till 
rent dricksvatten, över 6 000 personer har fått tillfälligt 
skydd och att 5 500 personer har fått en inkomst 
genom att assistera i återuppbyggandet.

3.1.6 palestina
Arbetsmöjligheter till nyutexaminerade högskole- 
studenter i Gaza, ”Cash-For-Work”, Islamic Relief 
Palestina (IRPAL), har varit aktiva i Palestina sedan 
1994. Livet för 1,8 miljoner människor i Gaza har 
formats av den pågående blockaden, rörelserestrik- 
tionerna, de dyra resurserna och osäkerheten vad gäller 
livsmedel. Levnadsvillkoren för befolkningen har 
försämrats i samband med den sjuåriga blockaden.

Tillgången till vatten och elektricitet är väldigt  
begränsad och 90 procent av vattenresurserna är föro- 
renade. Fattigdomen och arbetslösheten i Gaza gör 
det allt svårare för människorna att leva ett drägligt 
liv, och undernäring är vanligt bland både barn och 
vuxna i regionen.

Sedan 2008 har Islamic Relief Sverige i samarbete 
med Islamic Relief Palestina och med stöd från Sida, 
implementerat Cash-For-Work-projekten i Gaza.  
Projekten har försett närmare 4 000 kvinnor och män  
med tillfälliga anställningar, varav 642 personer tog  
del av projektet som avslutades 2014. Samma år startade 
ett nytt Cash-For-Work-projekt som har som mål att 
nå 854 personer. Förutom arbetslivserfarenheterna 
som projektet har gett och möjligheterna till framtida 
permanenta anställningar så har projektets främsta 
mål varit att förbättra tillgången på mat och därmed 
öka möjligheten till både försörjning och utbudet av 
mat för målgruppen och deras familjemedlemmar. 
De här anställningarna ökar målgruppens möjligheter 
att inte bara kunna köpa mat på daglig basis utan även 
möjligheten till en varierad kost. Rapporter från pro-
jektet som avslutades 2014 visar att de genomsnittliga 
hushållsutgifterna för livsmedel ökade med 24 procent, 
utgifter för läkarbesök ökade med 78 procent och 
utgifterna för mediciner ökade med 32 procent. 

Urgent assistance for internally displaced 
persons in temporary shelters
Under sommaren 2014 drabbades Gaza av ett 50 
dagar långt krig vilket ledde till en akut humanitär 
situation i området. Människor dödades, skadades och  
flydde från sina hem. Genom RRM-projektet som 
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3.1.8 tchad
Sustainable access to Safe Water,
hygiene and Sanitation in haouich, amdam 
and Salamat canton in Eastern chad
I östra Tchad ligger Sila- och Salamatregionerna som 
gränsar till Darfurprovinsen i Sudan och till de norra 
delarna av Centralafrikanska republiken (CAR). 
Sila- och Salamatregionerna präglas av instabilitet 
och utöver en redan utsatt lokalbefolkning så finns 
flyktingar från CAR, Sudan och Mali i stora delar av 
dessa områden. Även interna flyktingar och flyktingar 
som återvänt i samband med oroligheterna i Libyen 
är bosatta här. De extrema väderförhållandena har 
bidragit till instabilitet, bland annat i form av matbrist 
och en begränsad åtkomst till rent dricksvatten. Detta 
har i sin tur skapat en svårartad miljö där barn i första 
hand drabbats av svår undernäring. 

Islamic Relief Sverige har genom finansieringsstöd 
från Sida och med anledning av den givna beskriv-
ningen genomfört ett vatten- och sanitetsprojekt i 
regionen.

3.1.7 Syrien 
konflikten i Syrien
Konflikten i Syrien med dess humanitära konsekven-
ser har resulterat i en av vår tids värsta flyktingka-
tastrofer. Nära fyra miljoner människor är på flykt 
och krisens omfattning fortsätter att vara enorm. 
Situationen är särskilt svår för de interna flyktingar-
na men också för de som flytt till grannlandet Irak. 
Detta på grund av en sönderbombad infrastruktur i 
kombination med bristfälliga institutioner.

De svagaste i samhället är också de mest sårbara, 
barnen tvingas leva under extrema förhållanden där 
de är i ständig rädsla. Många har blivit föräldralösa, 
andra har fått men för livet.

IRS ger omfattande stöd till den syriska befolk-
ningen i form av mat och medicinsk utrustning. 
Dessa når tiotusentals människor i de allra mest 
drabbade områdena men också de som flytt till an-
gränsande länder. Vi vill härmed tacka allmänheten 
för det enorma stödet i samband med insamlingen 
till Syrien och vi vill även tacka det föregående årets 
bidragsgivare.

Islamic Relief har med stöd från Sida genomfört ett  
vatten- och sanitetsprojekt i tchad som starkt bidragit  
till att öka tillgången på dricksvatten samt minskat 
risken för vattenburna infektionssjukdomar.
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Projektet har riktat sig till över ett hundratusen 
människor i 85 byar. 

I slutet av projektet hade över 39 000 personer 
fått tillgång till rent vatten, runt 26 000 personer fått 
tillgång till en sanitetsanläggning och cirka 10 000 
hushåll, det vill säga närmare 51 500 personer, nåtts 
av hälsofrämjande utbildningskampanjer för att för- 
ändra beteenden när det gäller hygien och sanitet. 
Projektet innebar också att mottagarna fick kompe-
tens att sköta sanitetsanläggningarna. På så sätt kan 
mottagarna av projektet fortsätta driva det utan vår 
närvaro. Projektet har nått över 51 000 kvinnor (vilket 
representerar 43,8 procent av projekts stödmottagare),  
cirka 44 000 män (vilket motsvarar 37,6 procent av 
stödmottagarna) och närmare 22 000 (18,6 procent 
av stödmottagarna) barn. Sammanlagt motsvarar det 
över 117 000 personer. Genom projektet har tillgäng-
ligheten till rent dricksvatten hos den avsedda mål-
gruppen i Silaområdet ökat från 31,4 procent till 42 
procent. I Salamatområdet har ökningen skett från 
27 procent till 31 procent. Detta har i sin tur minskat 
risken för vattenburna infektioner och utbrott.

Tillgången till sanitet- och hygienanläggningar  
i Salamat ökade från 3 procent till 50 procent, med  
100 procent i staden Amtiman som är ett av projekt-
områdena.

Emergency response to food and nutrition
insecurity in Eastern chad
IRS genomförde ett projekt som syftade till att bemöta 
matbristen och den svåra undernäringen bland barn 
i östra Tchad. Med finansiering från Sida kunde IR ge 
stöd till undernärda barn under fem år samt gravida 
kvinnor som saknar möjlighet att försörja sina barn. 
Bakgrunden är en extrem utsatthet på grund av de 
återkommande naturkatastrofer, torka och över- 
svämningar, som drabbat regionen.

Projektet har utvecklat ett bevattningssystem 
som består av tio brunnar utrustade med pumpar. 
Genom dessa har lokalbefolkningen fått möjlighet 
att bevattna upp till åtta hektar jordbruksmark. 613 
lantbrukare, varav 61 procent är kvinnor, utbildades 
och utrustades med nödvändiga redskap för att lång-
siktigt kunna driva och underhålla bevattningssys-
temen. Tillsammans kunde de skörda 26 ton grödor 
(lök, jordnötter) och fick på så vis in tillräckligt bra 
inkomster för att kunna täcka livsmedelsbehoven för 
sina familjer. Runt 300 utsatta familjer i nio byar fick 

boskap via projektet, varje familj fick tre får. Detta 
har bidragit till att öka försörjningsförmågorna för 
familjerna.

Genom projektet har IR utbildat hundratals  
kvinnor i olika inkomstgenererande verksamheter och 
i ekonomihantering för att kunna förvalta bidrag till 
inkomstgenererande verksamheter.

Projektet har också stöttat tre kliniker med medi-
cinska förnödenheter. Över 13 000 barn och närmare 
3 500 mammor gynnades av detta. Projektet uppnådde 
målet att minska barnundernäringen från 16 procent 
2012 till 10 procent i slutet av projektet 2015. Dessutom  
bidrog projektet till att minska livsmedelsbristen från 
50 procent till 28 procent. Antalet människor som 
drabbas av försörjningsbrist har minskat med 42 pro-
cent i projektområdet.

Emergency response to Wash, food and
nutrition insecurity in Eastern chad (amdam,
magrane and haouich) in Sila region
Amdam-,	Magrane-	och	Haouchdistrikten	ligger	i	
nordöstra Tchad och drabbades av extrema väder-
förhållanden i form av torka och översvämningar. 
Livsmedelsbrist är fortfarande ett stort problem för 
det lokala samhället.

Med finansiering från Sida genomför Islamic Relief 
just nu ett humanitärt projekt med fokus på de ovan-
nämnda distrikten. Projektet syftar till att minska barn- 
undernäringen och livsmedelsbristen samt att öka 
antalet personer som har tillgång till rent vatten och 
sanitet i projektområdena.

Genom detta projekt kommer Islamic Relief att 
stödja närmare 48 000 personer, varav cirka 11 000 
är barn och 1 500 gravida och ammande kvinnor. 
Projektet kommer också att främja kvinnors rättig-
heter och stärka kvinnors tillgång till inkomst och 
försörjning. 36 kvinnogrupper som består av över 
1 000 kvinnor mobiliseras för mikrokreditstöd för  
att bedriva inkomstgenererande verksamheter i pro-
jektområdet.

Projektets målsättning är att minska barnunder- 
näringen från 10,6 procent till 2 procent och att öka 
tillgången till rent vatten från 31 procent till 36 pro-
cent samt att öka tillgången till sanitetsanläggningar 
från 10 procent till 20 procent i slutet av 2015 då 
projektet upphör.
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floods Emergency Response in chad
IRS har implementerat ett projekt i östra Tchad som 
finansierats av Radiohjälpen. Detta projekt har syftat 
till att möta de akuta humanitära behoven hos hus-
hållen i flera byar som drabbats av översvämningar 
under 2013. Dessa insatser omfattade boende, hälsa, 
sanitet och hygien.

Genom detta projekt har IR bland annat konstruerat 
familjelatriner och offentliga latriner samt distribuerat 
tält, matlagningsutrustning och madrasser.

3.1.9 Irak
Relief to Idps in kirkuk
I och med att säkerhetssituationen i centrala och norra 
Irak eskalerade till en väpnad konflikt under 2014, 
har hundratusentals människor flytt från sina hem. 
RRM-projektet har assisterat 1000 interna flykting- 
familjer som har flytt till Kirkuk i Irak. Majoriteten 
av dessa familjer lämnade efter sig alla sina ägodelar 
och blev utan inkomstkälla. Projektet bidrog till att de 
konfliktdrabbade familjerna inom projektet fick mat-
paket för att temporärt bemöta deras näringsbehov.

civilbefolkningen i kirkut som drabbats hårt av det eskalerande 
våldet i norra och centrala Irak får matpaket av Islamic Relief.

3.1.10 Radiohjälpen Bosnien
Reconstruction of houses
Efter översvämningarna som drabbade Bosnien un-
der 2014 implementerade Islamic Relief ett projekt i 
området Maglaj för att stödja 56 översvämningsdrab-
bade hushåll. Översvämningarna ledde till enorm 
förstörelse och skador på flera hus. Genom detta projekt 
kommer översvämningsdrabbade hushåll att stödjas 
med material för att kunna återuppbygga och laga det 
som har förstörts. 

3.2 Utvecklingsinsatser
3.2.1 Bangladesh
Right to Income and protection RIp
Direkt målgrupp: 5 900 kvinnor och 50 män. Indi-
rekt målgrupp: 24 000 familjemedlemmar till den 
direkta målgruppen. 2014 avslutades projektet ”Right 
to Income and Protection” som under två års tid 
implementerats på landsbygden i Rangpur i norra 
Bangladesh.

Projektet syftade till att öka och förbättra primärt 
marginaliserade kvinnors socioekonomiska status 
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genom att bland annat öka deras försörjningsmöjlig-
heter, marknadstillträde, kapacitetsuppbyggnad och 
rätt till skydd samt öka deras inflytande i samhället.  
Kvinnorna i projektet utbildades specifikt inom textil- 
och klädproduktion, samt försäljning och marknads- 
föring. Projektet startade även en ”Community 
development committee” (CDC) som en demokratisk 
plattform för kvinnorna att organisera sig inom. De 
etablerade två försäljningscenter/butiker i staden 
Rangpur och de har även ingått samarbete med det 
stora bengaliska varuhuset ”Shwapno”, vilket resulte-
rat i att CDCn’s produkter numera säljs i ytterligare 
50 butiker runt om i Bangladesh

Projektet höll även i utbildningar och bymöten 
där sociala frågor kring kvinnor och barns rättigheter  
har varit i fokus, syftet med de insatserna är att med- 
vetandegöra samhället om kvinnors utsatthet och deras 
rättigheter. Diverse möten och utbildningar hölls för  
olika samhällsaktörer, lokalpolitiker och ”law enforcing 
agencies”. Stort fokus under dessa möten var på hur 
man förebygger våld mot kvinnor och främjar deras 
rättigheter innanför såväl som utanför hemmet. 

nadia marhri Lodin från Islamic Relief besöker kvinnokooperativet 
nawar handicraft som startades genom IR:s projekt.

Kvinnorna i målgruppen fortsätter arbeta tillsam-
mans med nyckelfrågor som egenföretagande, kom-
petensutveckling, samhällsförändring och mänskliga 
rättigheter.

accelerating in Economic and Social standing 
(accESS) of marginalized and poor community
of north-East region of Bangladesh.
Under våren 2014 satte vi i gång Access-projektet i 
nordöstra Bangladesh. Syftet med projektet är att 
stärka det ekonomiska och sociala inflytandet för 
3 000 fattiga och marginaliserade hushåll i Sullah 
Upazila som är beläget i Sunamganjdistriktet. Om-
rådet är bland de fattigaste i Bangladesh. Vi arbetar 
tillsammans med målgruppen för att öka deras 
delaktighet i samhället genom bland annat by/sam-
hällskommittéer och skolkommittéer. För att stärka 
och trygga målgruppens ekonomiska förutsättningar 
vill projektet förse dem med de rätta verktygen för 
hållbara försörjningsmöjligheter. Projektteamet och 
målgruppen har påbörjat detta arbete under 2014. 
Målgruppen har uttryckt intresse för diverse för-
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marginaliserade kvinnors socioekonomiska status ökas 
genom att de får möjlighet att tjäna egna pengar. 
det ger dem samtidigt ett ökat inflytande i samhället.

18



19

flytande i samhället, vilket bland annat delaktigheten 
i beslutsfattande vittnar om. Det handlar bland annat 
om beslut rörande miljöskydd, vilket tidigare endast 
har fattats av männen i samhället. Målgruppen har även  
efter projektens arbete med kapacitetsutveckling för- 
bättrat hanteringen av de tillgängliga naturresurserna. 
För att öka inkomsterna och trygga försörjningen så 
har projekten även utvecklat alternativa försörjnings-
möjligheter för kvinnor och ungdomsgrupper genom 
korgflätning, butiksanläggningar och trädplantering 
på hushållsnivå.

3.2.3 mali
Eradicate poverty and support democratic
structures
IRS startade sina utvecklingsinsatser i Mali med 
projektet Shea Nut Butter Valorization under 2009. 
Projektet syftade till att organisera och stärka kvinn-
liga sheasmörproducenter gentemot den kommersiella 
marknaden. Projektet har varit mycket framgångsrikt. 
Kvinnors position har stärkts i affärslivet och i sam-
hället, IRS har även byggt flera brunnar och inför-
skaffat vattenpumpar och maskiner.

Projektet är nu avslutat och dess målsättning  
under 2014 var att stärka kvinnors ställning och kapa- 
citet på marknaden. Därför erbjöd man inom projek-
tet bättre teknisk utrustning för att öka produktionen,  
relevanta utbildningar för framsteg i ekonomi, teknik  
och marknadsföring samt ökade påverkansmöjlig-
heter i samhället. De allra flesta i målgruppen var 
kvinnor och unga som annars är marginaliserade 
grupper. Under två år tränades kvinnliga sheasmör-
producenter i ekonomi, ledarskap och produktions-
teknik för att sedan kunna fortsätta på egen hand.

sörjningsmöjligheter och tillsammans med projekt-
teamet har de utfört kunskaps- och kompetensbe-
dömningar utvecklat affärsplaner. Projektteamet 
har sedan försett målgruppen med både kompetens-
utveckling i form av yrkesutbildningar samt försett 
dem	med	startkapital	till	SHG.

Det rättighetsbaserade arbetet är centralt i projek-
tet som arbetar med att stärka det lokala samhällets 
mest utsatta och marginaliserade grupper genom att 
uppmärksamma och öka medvetenheten kring frågor 
som bland annat berör kvinnor, barn, äldre och 
funktionshindrades rättigheter.

Projektet förväntas att leda till ökade och säkrade 
inkomst- och försörjningsmöjligheter för målgruppen  
samt stärkta samhällsmedborgare som är medvetna  
om och kapabla till att utkräva sina rättigheter från 
ansvarsbärarna i samhället. För att uppnå det sist-
nämnda arbetar projektet även med att både civil-
samhället och ansvarsbärarna ska bli mer effektiva 
i att försäkra en bättre tillgång till rättigheter för de 
marginaliserade i samhället.

3.2.2 kenya
Environment & civil Society
2014 startade Islamic Relief det tredje Environment & 
Civil Society-projektet i nordöstra Kenya i regio- 
nerna Wajir och Mandera. Från 2011 har vi arbetat 
med främst barn, ungdomar och kvinnor för att för- 
bättra miljön i regionerna genom bättre förvaltning 
av naturresurser och ett starkare civilsamhälle. Vi 
arbetar nu med en målgrupp bestående av 14 400 
kvinnor, barn och män, och våra tidigare miljöpro- 
jekt i regionerna har nått sammanlagt närmare 27 000  
personer. Projektens centrala fokus har legat på civil- 
samhällets utveckling och att förse människor med 
kunskap, metoder och resurser för att förstärka han-
teringen av risker för katastrofer relaterat till miljö- 
och klimatförändringar. Syftet är också att stärka 
kvinnogruppers roller samt göra det möjligt för barn 
och ungdomar att ta mer ansvar på distriktsnivå.  
Genus- och barnskyddsfrågor integreras i arbetet med 
miljöfrågor utifrån rättighetsbaserade perspektiv.

Projekten har bidragit till markanta förändringar 
i Mandera och Wajir. 46 miljöklubbar har bildats på  
skolor runt om i regionerna och 38 kvinnogrupper  
har bildats, majoriteten av kvinnogrupperna är regist- 
rerade hos regeringens socialdepartement. Genom ett 
rättighetsbaserat arbete har kvinnor nu fått ökat in-

Utbildning i ekonomi, produktion och marknadsföring 
har varit aktiva verktyg för att stärka kvinnorna i sitt 
egenföretagande i mali.
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flyktingar. Omkring 12,7 miljoner människor är på- 
verkade av den pågående konfliktsituationen och är 
i stort behov av humanitärt stöd. Islamic Relief har 
bidragit till att 500 interna flyktingfamiljer (4 500  
individer) i norra Syrien har fått tillgång till rent vatten 
genom installering av tre vattenbrunnar.

Emergency response in yarmouk and Syria 
including delivery of food aid and nfIs for 
palestine refugees
Palestinska flyktingar har påverkats enormt av kon-
flikten i Syrien. Över hälften av de officiella flykting-
lägren har blivit aktiva konfliktzoner under 2014. 
Antalet palestinska flyktingar som flytt har ökat mar-
kant sedan december 2012 på grund av eskalering av  
konflikten i närheten av nio officiella läger och flyk-
tingsamlingar. Enligt information från UNRWA är 
över 270 000 palestinska flyktingar för närvarande 
fördrivna i Syrien eller till grannländerna. Islamic 
Relief har bidragit med stöd till palestinska flyktingar 
under UNRWA:s appell vid namn UNRWA 2014 
Syria Regional Crisis Response appeal. Matpaket 
har delats ut till över 43 000 fördrivna och konflikt-
drabbade flyktingar. Dessutom har 6 700 familjehy-
gien-kit distribuerats till omkring 29 000 flyktingar, 
samt sanitetsskydd till cirka 3 300 kvinnor, blöjor till 
över 4 000 barn och vuxenblöjor till över 2 000 perso-
ner i kollektivcenter eller hos värdfamiljer.

3.4 faddERpRogRam & BaRnfond
En av Islamic Reliefs största utmaningar är hur vi ska 
underlätta situationen för flyktingbarnen. Fadderpro-
grammet är ett av våra verktyg i detta arbete. Därför 
har vi under 2014 tagit in flyktingbarn från Syrien i 
programmet trots att detta orsakar en hel del merarbete 
och även några kompromisser gällande våra regler 
för föräldralösa barn. Under 2014 började vi sponsra 
föräldralösa syriska barn som befinner sig i flykting- 
läger i Libanon. Dessa barn är sällan fast bosatta och  
går i många fall inte i skolan – då det inte alltid finns  
skolor i flyktinglägren. Eftersom situationen är väldigt 
svår för dessa barn har vi fått omprioritera och trygga 
dessa barns behov av skydd och matförsörjning och 
ta med dem i programmet – även om de inte alltid har 
någon skola att gå till. Det pågår en hel del arbete och  
projekt för att se till att dessa barn också ska få grund- 
läggande skolutbildning, och detta är en fråga som 
Islamic Relief Sverige driver. 

3.3 EgEnInSatSpRoJEkt 
3.3.1 Jemen
Över 200 eritreanska flyktingar, inklusive kvinnor 
och barn, levde under 2014 utan skydd, vatten och 
mat i Sana’a, Jemen. Genom Islamic Relief har dessa 
flyktingar fått tillgång till bland annat matpaket, 
madrasser och sängkläder.

3.3.2 palestina
Recovering the Education process through Repair 
of Storm-affected Schools and Supporting 
affected students in gaza Strip
I december 2013 slog en stark vinterstorm till i Gaza 
vilket ledde till att bland annat hus och skolor skadades 
och att tusentals människor tvingades fly. Skolorna 
som redan var bristfälliga försämrades ytterligare på  
grund av stormen. Islamic Relief har bidragit till en  
säker, hälsosam och tillfredsställande läromiljö genom 
att reparera 40 stormskadade skolor i Gaza. Dessutom  
har skolmaterial distribuerats till närmare 1 300 kon-
fliktdrabbade elever.

3.3.3 Syrien
Wash intervention in northern Syria
Den humanitära situationen i Syrien förvärras 
medan våldet och striderna fortsätter i landet. Fler  
än 200 000 syrier, däribland många kvinnor och barn,  
har dödats. Över 3 miljoner syrier har flytt till närlig-
gande länder och cirka 7,6 miljoner syrier är intern-

Elever i en skola som Islamic Relief har hjälpt till att reparera 
efter de skador som den stora stormen i gaza orsakade. 
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Syrien har blivit den största enskilda humanitära katastrofen efter  

millennieskiftet. 12,7 miljoner syrier är i akut behov av humanitärt  

bistånd. Hälften av dem är barn. Över 10 miljoner, ca 45 %, av Syriens 

befolkning har tvingats lämna sina hem och antalet flyktingar utanför 

Syrien är nu ca 4 miljoner. De interna flyktingarna är nu över 7,6  

miljoner. Syrien ensam står för en femtedel av världens flyktingar  

51, 7 miljoner.  

  (Amnesty international 2014)
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eller i vissa fall anhålla om fortsatt sponsring under 
viss tid på grund av till exempel utbildning eller sjuk-
dom. Fadderskapet förlängs då förutsatt att faddern 
ger sitt medgivande till detta tills utbildningen är klar. 
Om barnet frivilligt avbryter skolan, eller inte längre 
påträffas på den adress som angivits förlorar han eller 
hon rätten att ha en fadder. 

3.4.3 fadderprogrammets fokusområden
Hälsa: Målet är att säkerställa att inget av Islamic  
Reliefs fadderbarn lider av brist på mat och rent vatten 
samt att förbättra och upprätthålla de sponsrade bar-
nens fysiska och psykiska hälsa. Barnen ska få årliga 
hälsokontroller och nödvändiga vaccinationer.

Utbildning: Islamic Reliefs mål är att alla sponsrade 
barn i skolåldern har tillgång till grundläggande ut- 
bildning. Ett av de viktigaste kraven efter säkerhet och 
skydd är att alla barn ska gå i skolan, därför villkoras 
rätten till att få ha en fadder med obligatorisk skolgång 
för barnet. Islamic Reliefs målsättning är också att 
ungdomar får vara med i fadderprogrammet så länge 
de går i skolan och att fadderbarn som börjar närma 
sig vuxen ålder får yrkesförberedande träning. Flera 

3.4.1 Livsavgörande bidrag
Islamic Relief förändrar barnens liv från grunden. 
När ett barn får en fadder är barnets matförsörjning 
garanterad. Barnet får förebyggande hälsovård och 
möjlighet till sjukvård vid behov. Barnet får tillgång 
till utbildning och utvecklingen för barnet följs 
regelbundet upp via besök och kontakt med lands-
kontoret.

Många barn lever i yttersta misär innan de blir 
fadderbarn. Det bidrag som faddrarna ger dessa barn  
genom Islamic Relief förbättrar barnets och även 
familjens matsäkerhet, hälsa och boendeförhållanden. 
Familjen kan ofta spara en liten del av pengarna och 
kanske köpa ett par höns eller getter som ytterligare 
förbättrar matförsörjningen och kanske ger en liten 
inkomst så att familjen kan förbättra sin standard 
och möjliggöra chanserna att exempelvis kunna bygga 
en vattenpump för rent vatten eller en latrin. 

Förbättrad ekonomi och därmed förbättrad hälsa, 
trygghet och matförsörjning får även antalet barn- 
äktenskap att sjunka. Barnen inom fadderprogrammet 
går nästan utan undantag färdigt skolan och de allra 
flesta får också ett yrke och blir rustade för livet på 
helt annat sätt än barn som inte är med i vårt fadder- 
program. Islamic Reliefs fadderprogram påverkar hela 
lokalsamhällen eftersom barn, som får bättre hälsa, 
utbildar sig och kan skaffa sig ett yrke, en dag blir en 
tillgång för sitt samhälle.

3.4.2 fadderprogram
Islamic Relief har gett stöd till föräldralösa barn 
sedan 1986 och har fadderprogram i över 30 länder. 
Fadderprogrammet syftar till att minska barnfattig-
domen genom fokus på barnens behov, såsom hälso- 
vård, utbildning, social välfärd och skydd. Drygt 
37 000 föräldralösa barn sponsras genom Islamic Relief. 
Den 3I december 2014 hade Islamic Relief Sverige cirka 
700 fadderbarn. Tack vare större fokus på föräldralösa 
barn i verksamheten under 2014 så hade vi i slutet på  
året 700 fadderbarn, vilket är en fördubbling från 
året innan.

Alla sponsrade barn väljs ut av lokala Islamic Relief- 
kontor efter en behovsbedömning, som omfattar lev-
nadsvillkor och familjens storlek, boende, tillgång till 
dricksvatten och övriga sanitära förhållanden för att 
säkerställa att just de mest behövande får sponsring. 
Vanligen sponsrar man ett barn tills barnet fyller 18 år, 
efter det kan det lokala kontoret avbryta sponsringen 
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av våra fältkontor arbetar långsiktigt med att säkra 
barnens framtid efter fadderskapets slut. Metoderna 
kan vara olika projekt som ger arbeten eller långsiktigt 
sparande eller olika inkomstgenererande aktiviteter 
och satsningar.

Sociala aktiviteter: Fadderprogrammet bidrar till att 
ge meningsfulla fritidsaktiviteter för barn i syfte att 
bygga upp deras sociala kompetens. Detta är viktigt 
för deras sociala och mentala utveckling eftersom 
många barn bär på trauman. En del av våra fältkontor  
har startat barngruppverksamhet för att stödja barnen 
och lära dem grunder i ledarskap och medbestämmande. 

3.4.4 Säkerhetspolicy inom fadderskap
IR:s policy är att skydda privatlivet och värdigheten 
för de föräldralösa barnen och deras familjer. För att 
säkerställa att barnen inte utnyttjas eller hamnar i 
olika missförhållanden hanteras samtliga kontakter 
och procedurer av Islamic Relief. Barnets personupp-
gifter lämnas inte ut till bidragsgivaren förrän den 
blivande givaren blivit identifierad.

Islamic Relief lämnar aldrig ut barnets adress, 
telefonnummer eller e-postadress. All kontakt med 
fadderbarnen sker genom Islamic Reliefs medarbetare.

3.4.5 Barnens rättigheter
Islamic Reliefs policy ligger i linje med FN:s konven-
tion om barnets rättigheter (CRC). Konventionen 
innehåller 54 artiklar som behandlar viktiga ämnen, 
såsom diskriminering, utveckling, försummelse, 
misshandel, utnyttjande, hälsa, näring, boendestan-
dard, barnarbete och sexuellt utnyttjande.

3.4.6 Barnfonden
Barnfonden för föräldralösa barn är anpassad för 
dem som inte har möjlighet att ta ansvar för ett för- 
äldralöst barn under flera år. Man kan välja ett belopp 
som dras från bankkontot varje månad eller även 
betala enstaka gåvor till Barnfonden.

Barnfonden är också en buffert för oväntade  
behov och för den allra första hjälpen till barnet. När en 
fadder vill börja försörja ett barn tar vi fram ett barn 
enligt fadderns önskemål och då börjar Islamic Relief 
betala till barnet omedelbart. Barnet ska inte behöva 
vänta. Vi tar den första betalningen till barnet från 
Barnfonden om faddern inte kommit i gång med sin 
betalning första månaden. 

Som givare till Islamic Reliefs Barnfond bidrar 
man till fler än ett barns utveckling. Genom Barn-
fonden bedrivs olika hälso- och vaccinationsprojekt 
för föräldralösa barn och skolor byggs för barnverk-
samheter i slummen och i flyktinglägren.

Föräldralösa barn som varit med om krig eller 
naturkatastrofer lider ofta av psykiska och fysiska 
skador, via Barnfonden kan vi erbjuda barnen det stöd 
och den behandling de behöver för en gynnsam ut-
veckling. Barn och unga erbjuds grund- eller yrkes-
utbildning och en möjlighet att på lång sikt bekämpa 
fattigdom. Ibland ordnar Islamic Reliefs landskontor 
även ett Eid-firande (muslimsk högtid) eller ramadan 
iftar (fastebrytning) för föräldralösa barn för pengar 
från Barnfonden.

3.4.7 orphans network
I Islamic Relief medverkar de ansvariga för fadder-
verksamheten i ett nätverk, Orphans network, där de 
träffas en gång om året för att diskutera gemensamma 
frågor, verksamhetsutveckling, marknadsföring och 
strategi. 
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kunna bidra, alla typer av bidrag välkomnas, vare sig 
det är exempelvis gåvor, tid eller kläddonationer till 
behövande för att klara en kall vinter. För att lyckas 
med detta krävs en bra kontakt med givarna via mail, 
telefon, brev med mera. År 2014 var ett bra år för 
Islamic Relief, förutom det stora antalet faddrar som 
registrerade sig, så var det många externa organisa-
tioner som arrangerade bland annat stödgalor och 
projekt, och i samband med det valde Islamic Relief 
att vara den organisation som ser till att de insamlade 
medlen kommer till rätt ändamål. 

3.5.1 2014 i korta drag
”ge en minnesvärd Udhiyah (Qurbani) till 
behövande” 
Islamic Relief nådde 2,1 miljoner människor i 30  
länder runt om i världen med Udhiyah under 2014. 
Det betyder flera och näringsrika måltider för mil- 
jontals fattiga familjer däribland änkor, föräldralösa 
barn, äldre och flyktingar. Qurbani innebär upp-
offring, att ge mat till fattiga. Varje år under den 
islamiska	månaden	Dil	Hijjah	slaktar	muslimerna	
världen över ett djur (get, får, ko eller kamel) för att 
bland annat distribueras till behövande. Udhiyah 
markerar	slutet	av	pilgrimsfärden,	Hadj.

3.5 InSamLIng

– Det känns otroligt tillfredsställande att ledningen  
har valt att satsa på insamlingsavdelningen. En lång- 
siktig satsning kommer leda till att Islamic Relief blir 
en självklar del av det humanitära arbetet och utveck- 
lingsarbetet. Sedan satsningen har vi på Islamic Relief  
noterat en positiv utvecklingstrend vad gäller givarnas  
engagemang,	säger	Mohamed	Ibrahim,	Head	of	
fundraising på Islamic Relief.

Som givare kan man stödja Islamic reliefs projekt 
på många olika sätt. Islamic Relief har som mål att vara  
så nära givarna som möjligt, samt att alltid vara till- 
gänglig när man vill skänka en gåva eller av sin tid. 
2014 var året då vi storsatsade på föräldralösa barn. 
Tack vare våra givare lyckades vi öka antalet faddrar  
med 97 procent.  

– Detta tyder på att det finns ett stort engagemang 
i Sverige och det är tillfredsställande att se att det är  
så många som vill hjälpa till att mildra lidandet för  de  
mest drabbade världen över. Det är av dessa anledningar  
som vi anser att en fortsatt satsning på insamlings-
avdelningen är högt prioriterad, säger Mohamed 
Ibrahim och fortsätter:

– För oss är det viktigt att skapa sätt för alla att 

I malmö genomfördes ”pantveckan” då ett tjugotal restauranger 
under en vecka gav sina pantflaskor till Islamic Relief.
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5 000 x1 000 för gaza
5 000x1 000 för Gaza är ett initiativ av Islamic Relief 
som ska samla in fem miljoner kronor. Tillsammans 
vill vi engagera 5 000 personer att donera 1 000 kronor 
var till drabbade palestinier och förse sjukhusen i Gaza 
med både medicin och sjukvårdsutrustning för att 
rädda fler palestinska liv.

matpaket – Ramadan 2014 
Tack vare våra givare kunde Islamic Relief förgylla 
flera familjers Ramadan genom att bjuda på matpaket. 
Islamic Reliefs mål under året var att distribuera över 
210 000  matpaket till över en miljon människor runt 
om i världen innan Ramadans slut.

kyla, hunger och rädsla. Flyktinglägret ligger nära 
Damaskus och är även hem för palestinska flyktingar. 
Tusentals personer lider brist på mat, vatten, el och 
medicin. Befolkningen har tvingats att äta gräs samt 
katt- och hundkött för att överleva. Barn svälter ihjäl 
och kvinnor dör i barnsäng på grund av brist på sjuk-
vård. Den humanitära krisen är värre än någonsin och 
beskrivs som vår tids värsta. I samarbete med FN:s 
hjälporganisation UNRWA lyckades vi mildra lidandet 
för de drabbade. 

centralafrikanska kampanjen 
Centralafrikanska republiken är det femte fattigaste 
landet i världen, och folkets lidande har förvärrats av  
den senaste tidens våld. En stor humanitär kris har 
utvecklats, där nästan en miljon människor har för- 
drivits från sina hem. Islamic Relief har tillhandahållit 
myggnät och tvål för att förhindra att dödliga sjuk- 
domar sprids under de bristande sanitära förhållanden 
som	råder.	Hundratals	matlagningsset,	vattendunkar	
och sovmattor har också delats ut. Vi har även delat 
ut matpaket innehållande ris, matolja, socker och te. 
Under projektets gång har närmare 9 000 flyktingar 
kunnat ta del av Islamic Reliefs insats.

Skattereduktion 
Skattereduktion för ekonomiska gåvor har resulterat i 
att flera av våra givare självmant har ringt in och valt 
att höja sina gåvobelopp som dras via autogiro. Detta 
innebär att Islamic Relief har kunnat hjälpa fler behö-
vande världen över. 

faddrar 
Antalet Faddrar ökade kraftigt under 2014. Stora 
satsningar gjordes vilket visade sig vara lyckat. Varje 
person som valde att bli fadder fick en Islamic Relief- 
påse med info om barnet namn, ålder, var denne bor 
med mera samt en ram med bild på barnet att sätta 
upp. Detta uppskattades väldigt mycket. 

företag och föreningar 
Företag och föreningar har visat ett stort stöd för 
Islamic Relief. För varje år ökar intresset från företag 
och föreningar som vill vara en del av det gedigna 
arbetet. Samarbetet resulterar i att vi kan bygga bland 
annat skolor, sjukhus och vattenbrunnar till de mest 
utsatta människorna runt om i världen. 

Bosnien-Serbien flodöversvämningsappell 
Tusentals var tvungna att evakueras och flera städer 
hotades av de stigande floderna som översvämmade 
stora delar av Bosnien och Serbien 2014. Omkring 
600 föräldralösa barn som sponsras av Islamic Relief 
har påverkats av översvämningarna och jordskreden, 
och många har mist sina liv. Jordskred har begravt hem 
och förstört infrastrukturen. Under denna katastrof 
tillhandahöll Islamic Relief viktigt livsmedelsbistånd, 
vatten och kläder. Islamic Relief, som har arbetat i 
Bosnien och Serbien i över 20 år, hjälper familjer som 
har blivit hårt drabbade av denna kris. 

yarmouk behöver din hjälp nu! 
Människor i flyktinglägret Yarmouk lever under 
förfärliga förhållanden, de lider oerhört mycket av 

Islamic Relief var på plats i Serbien och Bosnien och tillhanda-
höll livsmedel, vatten och kläder till den drabbade befolkningen.
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Vi får varje vecka in nya anmälningar på personer 
som vill bli volontärer hos oss. Vi arbetar ständigt med  
att följa upp och utvärdera volontärverksamheten, 
samtidigt som vi satsar mycket på utbildning och på 
att rusta volontärerna på bästa möjliga sätt inför sina 
uppdrag. 

Vi har även påbörjat ett samarbete med Världens 
Barn som kommer att kräva en stor volontärmobili- 
sering och det ser vi fram emot. Som ett led i detta 
arbete har vi nu i Stockholm, Göteborg och Malmö 
kontaktpersoner som ska hjälpa oss med detta. Kon- 
taktpersonerna är volontärer med lite mer ansvar och 
som får en djupare utbildning och som har ett tätare 
samarbete med Islamic Reliefs  volontärssamordnare. 

mandela barncancersjukhus 
Mandela barncancersjukhus som byggs i Sydafrika 
kommer att betjäna behövande och fattiga barn från 
alla SADC-länderna; Angola, Botswana, Mauritius,  
Mocambique, Madagaskar, Namibia, Tanzania, Zambia, 
Sydafrika, Swaziland, Seychellerna, Lesotho, Malawi 
och Kongo. Vi tror på att tillgång till vård är en uni-
versell rättighet, inte en förmån endast för välbärgade 
människor, och vi vill att alla barn med cancer ska få 
tillgång till den vård de behöver. Därför har Islamic 
Relief valt att bygga Mandela barncancersjukhus.

konferenser och festivaler 
Konferenser och festivaler  
är ett bra tillfälle för Islamic 
Relief att exponeras på. Därför 
är det en prioritet för oss att 
söka upp de konferenser och 
festivaler som lockar till sig 
vår målgrupp. 2014 deltog vi 
aktivt på diverse konferenser 
och festivaler. 

Volontärer
Vi har under året involverat drygt 200 volontärer i 
olika insamlingar. Volontärerna finns runt om i hela 
Sverige men främst i storstäderna, de har hjälpt till 
med traditionella fredagsinsamlingar, utdelning av 
reklammaterial, varit på plats vid event och mycket 
annat. 

Muslimska familjedagarna är det enskilt största 
eventet vi har deltagit på och vi hade cirka 40 aktiva 
volontärer på plats. 

Nytt för i år är att vi har haft insamlingar på 
Drottninggatan i centrala Stockholm under julhelgen.  
Tyvärr så gick det inte så bra som vi räknat med då 
våra volontärer utsattes för verbala påhopp just på 
grund av ordet ”Islamic” som stod på deras jackor. 

Byggplatsen där mandela barnsjukhus uppförs 
besöks av IRW:s Vd mohammed aschmawi.
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hade vid årets slut cirka 5 600 personer som följer verk- 
samheten. Facebook är tillsammans med hemsidan 
viktiga kanaler för att nå ut till allmänheten i hela 
Sverige. Facebooksidan har uppdaterats generellt fyra 
till fem gånger per vecka och har försökt lyfta olika 
delar av vår verksamhet och Islamic Reliefs arbete i 
stort, exempelvis med filmer och bilder från olika  
insatser. Vi har även varit aktiva på sociala plattformar 
som Twitter, Youtube och Flickr.

4.1.3 Intern kommunikation
Varje tisdag skickas ett ”intern update”-mejl ut till 
medarbetarna, om vad som gäller för kommande 
dagar, vecka eller månad. Mejlet innehåller allt från 
viktiga beslut, avslutade projekt till resor och kurser  
med mera. ”Intern update” har varit ett viktigt  
kommunikationsmedium för att hålla medarbetarna 
informerade om organisationens arbete och nyheter, 
vilket har skapat enighet, underlättat samarbete och 
gett en ökad effektivitet i organisationen. 

4.2 maRknadSföRIng
Under 2014 har vi tryckt nya broschyrer, flyers, 
rollups för användning vid event samt publicerat  
annonser i bland annat tidningen OmVärlden. 
Bygget av Mandela barncancersjukhus i Sydafrika 

4. information och adVocacy
4.1 kommUnIkatIon
4.1.1 hemsidan
Hemsidan	www.islamic-relife.se	har	fortsatt	vara	en	 
av de viktigaste kanalerna för information utåt. För att  
rikta uppmärksamhet mot hemsidan har vi hänvisat 
till den på Facebook, i tidningsannonser och videor. 

Hemsidan	är	grafiskt	enkel	så	att	besökare	lätt	
hittar det de söker. För att vi ska kunna växa och 
hjälpa ännu fler utsatta är det nödvändigt att nå ut 
med information om vår verksamhet. Vi satsar där-
för	på	bred	kommunikation.	Hemsidan	uppdateras	
kontinuerligt med information om Islamic Reliefs 
insatser, nyheter och kampanjer. 

4.1.2 Sociala medier
Vi vill att fler människor ska känna till Islamic Reliefs 
arbete och på så sätt få fler människor att engagera 
sig för en medmänsklig värld. Vi har därför använt 
oss av Facebooks marknadsföringsverktyg för att öka 
sidans besöksantal. Vi har kunnat se en stor tillväxt 
av följare och gillare i våra nätverk. Facebooksidan  
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4.2.3 konferens i helsingfors 
I november 2014 deltog Islamic Relief på en ung-
domskonferens	i	Helsingfors.	Bland	annat	gjordes	
en insamling till de behövande världen över och vi 
informerade om Islamic Reliefs arbete, kampanjer 
och insatser. 

4.2.4 muslimska familjedagarna
Muslimska familjedagarna är nordens största mötes- 
plats för muslimer. Islamic Relief Sverige har under 
april månad 2014 deltagit under Muslimska familje- 
dagarnas konferens med informationsmonter, insamling  
och ökat medvetandet kring internationella utveck-
lings- och humanitära frågor.

4.2.5 palestinska ungdomsgalan i malmö
I februari 2014 deltog Islamic Relief på en gala för 
Palestina, anordnad av Palestinska rättvisecentret i 
Malmö. Alla insamlade intäkter under galan gick till 
Islamic Reliefs arbete i Palestina.

 
 

har uppmärksammats av bland annat tidningen 
Mediaplanet. Våra brev- och nyhetsutskick nådde 
medlemmar, föreningar och andra i de nätverk vi 
samarbetar med. Vi har spridit information bland 
annat genom att dela ut ”flyers” och under bössinsam- 
lingar. Under 2014 har vi också haft montrar på olika 
konferenser och i föreningar runt om i landet. 

4.2.1 från Barn till Barn – malmös Unga muslimer
Under december månad 2014, bakade och sålde barn  
och ungdomar i Malmö bakelser till förmån för Mandela  
barncancersjukhus, under mottot ”Från barn till barn”.

4.2.2 IfS konferens
Islamic Relief Sverige har deltagit i den årliga  
IFS-konferensen som Islamiska förbundet Stockholm  
anordnar. Där informerade vi om vårt arbete, tog 
emot donationer och vände uppmärksamheten mot de 
internationella frågor och utmaningar som vi arbetar 
med. De föreningar som är medlemmar i IFS tog del 
av våra kampanjer och insamlingsverksamheten.

muslimska familjedagarna i älvsjö samlar många besökare 
och är en bra plats för Islamic Relief att möta allmänheten.
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ÅrSredoviSning 2014
förvAltningSberättelSe
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niger. Landet påverkas starkt av den livsmedelsbrist 
som orsakats av klimatförändringarna i Sahelområdet.
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5. ÅrsredoVisning
Årets resultat blev -1,5 (1,7) Mkr. Det försämrade 
resultatet beror främst på att kostnader för egen- 
finansierade projekt från tidigare år reglerats i år men 
också på de fortsatta investeringarna i insamlings-
verksamheten, där break-even förväntas först 2015. 
Islamic Relief har dock i år varit mycket framgångs-
rikt vad gäller arbetet med att värva nya givare och 
med att etablera nya företagskontakter. Organisationen  
blev bland annat godkänd för att administrera skatte- 
reduktion av ekonomiska gåvor av Skatteverket  
hösten 2014.

Även i år intäktsförs bidrag från institutioner i 
takt med att kostnaderna som hänförs till bidraget 
uppkommer. De totala intäkterna, efter justering för 
ej utbetalda bidrag not 3, uppgick till 70,2 (49,5) Mkr. 

Medan bidrag från institutionerna ökade från (30,1) 
till 75,5 Mkr, minskade insamlade medel generade via 
insamling till 10,7 från (10,9) Mkr 2013, not 1 & 2.  
Ökningen av offentliga bidrag bestod främst av ett 
ökat Sida-anslag och är en direkt följd av att Islamic 
Relief sedan 2013 är en av Sidas strategiska partners 
inom humanitära insatser och katastrofbistånd.  
Insamlingen till föräldralösa barn och Qurbani ökade 
med 23 procent 2,6 (2,1) Mkr, respektive 44 procent 
1,0 (0,6) Mkr medan insamlingen till katastrofområden 
sjönk med 32 procent från 4,3 Mkr föregående år till 
3,2 Mkr 2014. Insamlingen till Zakat Al-Mal respektive 
Zakat Al-Fitr ökade något medan insamlingen till 
lokala föreningar sjönk från (0,6) till 0,5 Mkr, not 1. 

31
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resULtaträkning           
RöRELSEIntäktER, LagERföRändRIng mm

     

 Not 2014 01 01 2013 01 01
  2014 12 31 2013 12 31
Insamlade medel från allmänheten 1 10 745 187 10 951 549
  8 157 663 8 157 663

bidrag från institutioner 2 75 525 409 30 147 816
  35 281 472 35 281 472

ej utbetalda projektmedel  3 -16 929 977 -3 663 440  
  -12 116 032 -12 116 032

Utbetalda projektmedel från föregående år  850 674 12 116 032 

medlemsavgifter  2 000 3 000

Övriga intäkter  49 428 3 617

rörelseintäkter, lagerförändring m m 4 70 242 721 49 558 574  

 

  

RöRELSEkoStnadER

Utbetalda bidrag inkl radiohjälpen  -11 109 287 -7 073 428 

Utbetalda bidrag sida  -49 563 847 -32 917 896

Utbetalda bidrag Forum syd  -4 159 119 -3 193 446 

lokalkostnader  -613 661 -413 613 

Personalkostnader 5 -4 234 155 -2 504 480

Övriga externa kostnader  -1 953 041 -1 781 986 

av/nedskrivningar av immateriella och    
materiella anläggningstillgångar enligt plan 6,7 -61 313 -17 403 

rörelsekostnader inkl råvaror m m  -71 694 423 -47 902 252 

rörelseresultat före finansiella poster  -1 451 703 1 656 322

 

  

     

fInanSIELLa poStER         

ränteintäkter och liknande intäkter 1 284 21 833

räntekostnader och liknande kostnader  -2 371 -386

resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -1 452 789 1 677 769  
   

Årets resultat  -1 452 789 1 677 769
 

  

    

BaLanSRäknIng         
TIllGÅNGaR     

anläggningstillgångar

materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 6,7 143 061 40 605  
 

summa anläggningstillgångar  143 061 40 605
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omSättnIngStILLgÅngaR         
 Not 2014 12 31 2013 12 31

KoRTfRIsTIGa foRdRINGaR    

skattekonto  201 133 180 724  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0 0

Övriga fordringar  40 672 28 689 

kassa och bank  32 574 546 11 602 018

summa omsättningstillgångar  32 816 351 11 811 431 

summa tillgångar  32 959 412 11 852 036

    

EgEt och fRämmandE kapItaL         
eGeT KapITal     

emergency fond 8 700 000 355 000

reserv fond 9 1 500 000 1 000 000

balanserat resultat  5 599 614 4 853 717
 

Årets resultat  -1 452 789 1 734 333

summa eget kapital  6 346 825 7 943 050  

    

 

SkULdER         
Övriga skulder  1 021 535 110 106  

Projektmedelsskuld (sida, Forum syd, radiohjälpen) 3 16 929 977 850 674

skuld IrW  7 968 344 2 812 766 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  692 732 135 440

summa skulder  26 612 588 3 908 986

summa eget och främmande kapital  32 959 412 11 852 036  
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tILLäggSUppLySnIngaR           
  
a. aLLmänna UppLySnIngaR         

VärderINgsPrINCIPer 

Islamic relief årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 

allmänna råd 2012:1 (k3)  samt Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FrII) respektive svensk Insam-

lingskontrolls riktlinjer. gåvor och bidrag värderas till det verkliga värdet när gåvan/bidraget erhålls. bidrag 

avser institutionella medel och intäktsförs i takt med att kostnaderna som  hänförs till bidraget uppkommer. 

bidrag som inte förbrukats under innevarande år skuldförs. med gåvor avses insamlade medel från allmän- 

heten. Öronmärkat ändamålsbestämda medel som inte nyttjats under året redovisas separat inom eget kapital.  

     

   

B. UppLySnIngaR tILL RESULtatRäknIngEn       

1. InSamLadE mEdEL  
  2014 2013  

allmäna gåvor  942 252 755 755

Föräldralösa barn  2 660 838 2 148 999 

katastrofområde  3 223 545 4 254 763 

Quarbani  1 001 571 692 030 

lokala föreningar  533 723 600 504  

Zakat- almal  1 164 308 1 090 118 

Zakat-elfitr  588 413 513 635  

behövande  294 522 385 949 

Övriga  336 015 509 795  
 

  10 745 187 10 951 548  
 

2. BIdRag
sida  69 417 409 25 043 953  

Forum syd  4 608 000 3 045 000  

radiohjälpen  1 500 000 2 058 864  
 

  75 525 409 30 147 817  
 

3. RESERVERIng aV ändamÅLSBEStämda mEdEL 
    Som IntE UtnyttJatS UndER ÅREt         

sida  -16 650 772 -661 516  

Forum syd  -254 175 -110 334  

radiohjälpen  -25 030 -78 825  
 

  -16 929 977 -850 675  
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4. ISLamIc RELIEf WoRLdWIdE         
reglering 2012-2013  0 -2 812 766  
  0 -2 812 766  

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år  850 674 12 116 032  

Övriga ersättningar  49 428 3 617  

medlemsavgifter  2 000 3 000 
    

summa intäkter efter reserveringar   70 242 721 49 558 573  
     

    

5. pERSonaL
      

   2014 12 31 2013 12 31

medelaNTaleT aNsTällda haR vaRIT    

kvinnor   4 6

män   9 9 
 

Totalt   13 15  
 

 antalet anställda för jämförelseåret 2013 avser antal personer. 

antalet anställda för 2014 är baserat på antalet heltidsanställda.   

 

     

löNeR och aNdRa eRsäTTNINGaR     

styrelse  165 847  

Övriga anställda  3 248 826 2 491 948  

lönebidrag  -333 442 -500 308  
 

Totala löner och ersättningar  3 081 231 1 991 640 
 
 

sociala avgifter enligt lag och avtal  987 039 743 801  

Pensionskostnader  267 076 305 173  
 

Totala sociala och pensionskostnader  1 254 115 1 048 974  
 

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader     
och sociala avgifter  4 335 346 3 040 614  

     

    

c. UppLySnIngaR tILL BaLanSRäknIngEn            
 

aNläGGNINGsTIllGÅNGaR     
anläggningstillgångar skrivs av på bokfört värde.     

     

maTeRIella aNläGGNINGsTIllGÅNGaR     
Inventarier 30%    
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6. InVEntaRIER
     

  2014 12 31 2013 12 31  
aNsKaffNINGsväRdeN     

Ingående anskaffningsvärde  54 066 54 066  

Årets inköp  131 172 0  
 

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier  185 238 54 066  
     

    

avsKRIvNINGaR      

Ingående avskrivningar  -36 572 -29 074  

Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier  -44 600 -7 498  

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier  -81 172 -36 572 
 

Utgående restvärde för kvarvarande inventarier  104 066 17 494 
 
 

7. datoRER
     

aNsKaffNINGsväRde     

Ingående anskaffningsvärde  66 942 50 415  

Årets inköp  32 598 16 527 
 

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande datorer  99 540 66 942  
    

avsKRIvNINGaR     
ackumulerad avskrivning  -43 832 -33 927  

Årets avskrivningar på kvarvarande datorer  -16 713 -9 905  

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande datorer  -60 545 -43 832  

Utgående restvärde för kvarvarande datorer  38 995 23 110  

 
 

    

8. EmERgEncy fond         
avsäTTNING     
Ingånde balans  355 000 700 000  

Utbet katastrofbistånd bosnien & Yemen  -200 000 -645 000 

avsättning 2014  545 000 300 000  

Utgående avsättning  emergency fond   700 000 355 000  

 
     

9. RESERV fond         
avsäTTNING     
Ingånde balans  1 000 000 500 000 

avsättning 2014  500 000 500 000  

Utgående avsättning  1 500 000 1 000 000  
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UndERSkRIftER         
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Vi jobbar dygnet runt världen över för 
att mildra lidandet för de fattiga och 
behövande.

Islamic relief
box 4334
102 67 stockholm
telefon: 08-5888 65 50
info@islamic-relief.se
www.islamic-relief.se

Verksamheten kontrolleras av
svensk Insamlingskontroll


