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Som en svensk biståndsorganisation med islamiska värderingar har IR Sverige en stark 
förankring inom civilsamhället och stöd från lokala föreningar för att kunna förverkliga 
sin vision om en värld som bryr sig. 

Året bakom oss, 2015, har varit ett händelserikt år på många sätt och vis. Ingen kunde 
exempelvis förutspå att flyktingkrisen skulle ha en så dramatisk utveckling och att den 
skulle få en så stark påverkan på den europeiska och globala politiken. Vi har sett allt- 
ifrån en enorm generositet som vissa länder, till exempel Sverige och Tyskland, har visat 
till raka motsatsen. För samtidigt byggde en del länder stängsel och använde sig av en 
retorik där några flyktinggrupper förklarades välkomna medan andra stängdes ute. 
Händelserna gav intrycket av att humanitära lagar och konventioner inte gick helt säkra.  
Det som man i många år tog för givet, såsom asylrätten och mänskliga rättigheter,  
ifrågasattes. 

2015 var samtidigt ett år fyllt av nya spännande samarbeten för Islamic Relief.  
Ett resultat av detta är ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer i 
civilsamhället. Dessa samarbeten syntes inte allra minst genom det gedigna arbete vår  
Nationella avdelning har utfört genom att erbjuda ett värdigt välkomnande till flykting-
ar som tagit sig till Sverige under hösten.

2015 blev också ett historiskt år med FN:s nya hållbara utvecklingsmål och ett nytt 
klimatavtal, vilket ledde till ökat engagemang och entusiasm från regeringar, institu-
tioner och civilsamhällen världen över. Många förberedelser och initiativ har ägt rum 
i samband med World Humanitarian Summit och stora förväntningar finns på att det 
civila samhället ska kunna påverka makthavare. Några av frågorna under Humanitarian 
Summit är extra viktiga för Islamic Relief: konfliktförebyggande och respekt för inter-
nationella överenskommelser om humanitär hjälp. 

Genom de insatser som genomförts under året har vi kunnat ge humanitärt stöd  
till katastrofdrabbade länder som Nepal och Afghanistan. Vi har bidragit till att rädda 
liv och underlättat för människor i konfliktdrabbade länder som Jemen, Syrien, Palestina 
och Irak. Vi har även levererat hjälp till de flyktingar som tagit sig över Medelhavet till  
Grekland. Detta hade inte varit möjligt utan alla våra engagerade medarbetare och 
samarbetspartners. 

Vi ser med glädje hur organisationen växer och utvecklas år för år. Tack vare engage-
rade och drivna medarbetare och volontärer som brinner för sitt arbete, det stora stödet 
från allmänheten samt våra goda relationer med institutionella bidragsgivare har vi nått 
vårt mål och ökat intäkterna med 15 procent under året. En nyckel till långsiktig fram-
gång tror vi är att ta vara på mångfalden runt omkring oss. Våra medarbetare represen-
terar den mångfalden genom ålder, kön samt etnisk och kulturell tillhörighet.

 Islamic Relief ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter att växa.

 Abdallah Salah Mostafa Kharraki
 Generalsekreterare Ordförande

1 LEDNINGEN  
  HAR ORDET
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De som ger av vad de har för Guds sak och 
som inte låter gåvan följas av [stora ord om] 
frikostighet eller [uttryck] som sårar, skall få 
sin lön av sin Herre och de skall inte känna 
fruktan och ingen sorg skall tynga dem. 
 (Koranen 2:262)
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2.2 VÅR VISION
Att människans grundläggande behov är täckta i en 
värld som bryr sig.

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 fattiga och marginaliserade människorna  
med verktyg till en värdig och självständig ut-
veckling.

• 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 förberedda när de inträffar 
och agera genom bistånds- och återuppbyggnads-
verksamhet.   

• Främja hållbar utveckling genom utbildnings- 
och inkomstskapande verksamheter. Även ut-
veckla strukturer inom hälsonutrition och genom 
insatser inom WATSAN (Water and Sanitation).  

• Arbeta med påverkansarbete till de behövandes 
fördel.  

Allt detta görs utan åtskillnad, oavsett kön, etnisk 
eller religiös tillhörighet, utan förväntan att få något  
i gengäld.  

2.4 STYRELSE
Ordförande samt styrelseledamöter väljs på års- 
mötet och är ansvariga för den långsiktiga, strategiska 
planeringen med utgångspunkt från den målsättning 
som angivits. Styrelsen är också policyskapande och 
ska i första hand behandla frågor av större betydelse 
rörande verksamhetsinriktning, organisation, eko-
nomi och budget. IRS arbetsutskott (AU) består av 

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 att människans grundläggande 
behov är täckta. Inspirerad av islamiska värderingar  
(Uppriktighet »Ikhlas«, Professionalitet »Ihsan«, 
Social rättvisa »Adl«, Barmhärtighet »Rahma« och 
Trovärdighet »Amana«) vill Islamic Relief (IR) vara 
förebild i att stödja individer, grupper och institutio-
ner att utveckla sin omgivning så att den präglas av 
trygghet och omtanke. IR vill hjälpa människor som 
drabbats av fattigdom eller katastrofer att få verktyg 
till en värdig och självständig utveckling.

IR är en internationell ideell organisation (INGO) 
som strävar efter att främja ekonomisk och social ut- 
veckling. Detta uppnås genom att vi samarbetar med 
det lokala samhället genom humanitära insatser och 
utvecklingsinsatser. Våra huvudprogram omfattar 
långsiktiga utvecklingsinsatser, nödbistånd, stöd för 
föräldralösa barn, Zakat och Qurbani. IR är medlem 
i FN:s ekonomiska och sociala råd (speciell kategori) 
och undertecknare av ”the Code of Conduct” för det 
internationella Röda Korset och Röda halvmånen- 
rörelsen. IRS är även medlem i Forum Syd, Forum och 
FRII. 2013 beslutade Sida att ingå strategiskt partner- 
skap med IRS vilket innebär att det humanitära arbetet 
kommer att bli mer långsiktigt och effektivt. 

IR arbetar i dag i över 40 länder i Afrika, Nord-
amerika, Asien, Australien och Europa. De lokala 
kontoren är tillsammans med våra samarbetspartner 
kontinuerligt verksamma inom olika humanitära 
insatser och utvecklingsinsatser. Detta ger människor 
i nöd bland annat tillgång till vatten, försörjning, 
utbildning, hälsovård, katastrofhjälp.

Våra lokala kontor arbetar tillsammans med vårt 
internationella ”Emergency team” med att hantera 
humanitära kriser i flera länder. IR har ett stort kon- 
taktnät och det är tack vare samverkan med våra sam- 
arbetspartner, lokala organisationer och volontärer 
som vi kan förbättra livsvillkoren för de behövande.

2 DETTA ÄR  
 ISLAMIC RELIEF
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av: Abdallah Salah – Country Director, Helena  
Hummasten – tf Head of fundraising, Dario Marlovic 
– Head of Programmes, Mohamed Elsayed – Head 
of Media and communication, Ali Khalil – Head of 
National department och Mohamed Ibrahim – Orga-
nizational developer. 

Under 2015 har kansliet jobbat med ett flertal  
nya frågor, såsom: medlemskap i Världens barn, FRII 
och Forum samt överenskommelse mellan CSO och 
regeringen. Vi har även vidare utvecklat vårt arbete i 
Sverige och skapat en ny avdelning – Nationella av- 
delningen. Denna avdelning etablerades i slutet av året  
till följd av det behov vi sett runt om i landet i sam-
band med den ökning av antalet människor som flytt 
till Sverige hösten 2015.

För att förbättra och kvalitetssäkra vår ekonomi 
har vi gått över till KPMG vad gäller revision av våra 
internationella insatser.  

 

2.6 ENGAGEMANG
En stor och viktig del av IRS verksamhet utgörs fort- 
farande av ideella krafter. Volontärer bidrar med tid, 
engagemang, nätverk och idéer till att stödja vår verk- 
samhet så att vi kan bistå fler behövande i världen. 

Under året har vi haft tusentals volontärer runt om 
i landet, både enskilda personer samt ideella krafter hos 
olika föreningar. Volontärernas mycket uppskattade  
arbete har bidragit till ökad kännedom om våra huma- 
nitära insatser och utvecklingsinsatser i världen och i 
samband med det även samlat in medel till våra kam- 
panjer och projekt. Tack vare alla eldsjälar har vi 
kunnat nå ut till fler behövande i världen. 

ordförande och två ledamöter som väljs av styrelsen. 
Country Director är adjungerad i arbetsutskottet. 
AU:s arbetsuppgifter är bland annat att förbereda 
ärenden till styrelsen och agera stöd till kansliled-
ningen i de operativa frågorna.

Under året har IRS haft åtta styrelsemöten och 
uppdaterat vissa policydokument, följt upp projekt och 
kampanjer samt sökt medlemskap i branschorganisa- 
tioner och fört strategiska diskussioner kring verksam- 
het med sociala frågor i Sverige. Styrelsens ordförande 
och övriga ledamöter har under året representerat IRS  
i ett flertal sammanhang, bland annat vid ett möte 
med FN:s katastrofsamordnare Stephen O´Brien, 
regeringens konferens ”Sverige tillsammans”, Diskri-
mineringsombudsmannens dialogmöte, IRW strate-
gimöte inför ny femårsstrategi, flera möten med Sida 
och Forum Syd, möte med UD om antagna strategier 
angående energiinvesteringar med internationella  
institutioner som Världsbanken, Asiatiska utvecklings- 
banken samt Afrikanska utvecklingsbanken. IRS 
styrelsemedlemmar har också besökt arbetet i fält. 
IRS har tagit emot IRW:s ordförande Tahir Salie för 
att diskutera framtida samarbeten samt besökt Sida 
och Radiohjälpen. Under hösten ägnade styrelsen 
mycket tid åt flyktingfrågan, på flera olika nivåer. 

Styrelsen består av Mostafa Kharraki – ord- 
förande, Omar Mustafa – vice ordförande, Mariam 
Bassoumi, Nasser Adem, Khadija Cherifi, Pontus 
Selander, Lamia Elamri, Shaima Muhammad 
– ordinarie ledamöter och Ahmed Farah och Eman 
Zaoujan – suppleanter. Kenneth Elton och Khemais 
Bassoumi – revisorer.

2.5 KANSLI
Under 2015 har vi etablerat oss i vårt nya kontor vilket 
resulterat i enorm förbättring av arbetsmiljön. Vi har 
även ökat personalstyrkan, och i slutet av 2015 bestod 
kansliet av sammanlagt 24 anställda på fem olika av- 
delningar; bistånd, insamling, media/kommunikation, 
nationella och ekonomi/administration. 

IRS tillämpar och eftersträvar principer om jäm- 
ställdhet och medarbetarnas delaktighet i viktiga be-
slutsprocesser, och under året har vi haft kontinuer- 
liga lednings-, projekt- och kanslimöten.

Ledningsgruppen, som utses av CD/GS Abdallah  
Salah, vilka tillsammans är ansvariga för organisatio- 
nens operativa ledning, har under årets gång bestått 

EKONOMI/ADM INSAMLINGSAVD
(ALLMÄNT)

MEDIA &
KOMMUNIKATION

BISTÅNDSAVD
(INSTITUTIONELL) NATIONELLA AVD.

COUNTRY 
DIRECTOR

STYRELSE

Islamic Relief Sveriges struktur



9

”Det finns ingen bland de troende som planterar 
ett träd, eller sår ett frö, och sedan kommer en fågel, 
eller en människa, eller ett djur som äter av det, 
utan att det ses som att ha givit en välgörande gåva 
[för vilket det finns en stor gottgörelse].” 
 (Sahih al-Bukhari, Muslim) 

9
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Finansiellt stöd för utvecklingsprojekten kommer 
i huvudsak från Forum Syd och Islamic Relief Sveriges 
egen insamling. 

Under 2015 har Islamic Relief genomfört utveck-
lingsprojekt i följande länder: Bangladesh, Kenya, Mali 
och Palestina. Projekten har alla syftat till att utveckla 
förmågor och färdigheter hos lokalbefolkningen i 
målområdena. I Bangladesh genomfördes två projekt 
för att stärka kvinnliga företagare och organisationer.  
Projekten har bidragit till att stärka kvinnliga grupper  
i Sunamgonjdistriktet och områdena Shukanpukuri, 
Rajagaon, Akhanagar och Chilarang. I Kenya genom- 
fördes ett projekt i syfte att ge lokalbefolkningen i norra  
Kenya förmåga att bättre möta och åtgärda försörj- 
ningshot som uppkommer i samband med klimatför- 
ändring. I Mali genomfördes två projekt, ett i området 
nära Kati och ett i Gourma-Rharous. Projekten foku-
serade på att stärka kvinnliga samhällsorganisationer 
(CSO:s). I Palestina genomfördes ett projekt för att 
stärka kapaciteten hos lokala CSO i Gazaremsan.

Vi är stolta över att kunna presentera det första 
jämställdhetsprojektet som genomfördes under 2015.  
Projektet startades i syfte att utveckla kompetensen 
kring jämställdhetsfrågor hos IR:s personal. Projektet 

S om givare är det viktigt att veta att bidragen  
 som samlas in används till rätt ändamål. Vi på  
 Islamic Relief gör allt för att gåvorna ska kom-
ma till användning på bästa sätt. Under året 

har vår biståndsavdelning utfört en rad olika projekt på  
platser där olika behov behövt fyllas. Vår biståndsav- 
delning består av tre underavdelningar som utför olika  
typer av insatser: katastrofinsatser, humanitära insatser  
och utvecklingsinsatser. Tillsammans täcker dessa tre  
områden upp många av de humanitära behov som finns.

Utvecklingsinsatser står för insatser vars syfte är 
att på lång sikt förbättra människors levnadsvillkor 
genom utbildning. Projekten utförs i utbildningssyfte  
för att bland annat stärka lokala organisationer (CSO:s  
och CBO:s) och möjliggöra för dessa att bidra till en 
positiv utveckling för det egna samhället. Ett utveck-
lingsprojekt kan pågå mellan ett till tre år beroende 
på behovet som finns i landet och den finansiella 
planen för projektet.  

3 UTVECKLINGS-  
  INSATSER

10

Islamic Relief borrar efter vatten i Mali och ökar 
tillgången på rent dricksvatten för befolkningen. 
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3.1 BANGLADESH
Accelerating in economic and social
standing of marginalized and poor
community of North-East region of
Bangladesh 
Sunamgonjdistriktet i nordöstra Bangladesh är ett av  
landets mest utsatta områden. Där råder extrem fattig- 
dom. Det är inte ovanligt att byar drabbas av blixtöver- 
svämningar och den låga marken i området kan förbli 
översvämmad sex till sju månader om året. Detta har  
direkt påverkan på försörjningsmöjligheterna för lokal- 
befolkningen. 

Genom projektet syftar IR till att stödja och hjälpa  
de fattiga att förbättra sina levnadsförhållanden. Detta 
sker genom ökad mobilisering och social delaktighet för  
ultrafattiga, marginaliserade kvinnor. Denna grupp  
utgör en speciellt utsatt grupp i samhället. Syftet är att  
främja dessa kvinnors rättigheter, stärka deras socio- 
ekonomiska förhållanden, hjälpa till att stärka deras 
röst samt öka tillgängligheten av mikrofinanser och 
räntefri kredit. 

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Forum Syd.

har som huvudmål att minska könsrelaterat våld 
(GBV) och genom det minska utsattheten för margi- 
naliserade grupper i samhället. En kompetent per- 
sonalstyrka är viktig för oss för att kunna driva vårt 
arbete på bästa sätt. Därför är vårt mål att ständigt 
utveckla kompetensen hos vår personal. 

Målet för utvecklingsprojekten är att på lång sikt 
förse människor med verktyg för att själva kunna 
bidra till en positiv samhällsutveckling. Projekten 
ger utbildningsmöjlighet till människor som tidigare 
saknade den möjligheten. De ökar medvetenheten  
och kunskapen för människor. Detta bidrar i för- 
längningen till förbättrade levnadsvillkor för män-
niskor i utsatta områden. 

Utbildning är inte en självklarhet för alla.  
I många utsatta länder är utbildning något som  
endast är till för privilegierade människor. Kvinnor, 
i dessa länder, är en särskilt utsatt grupp. Möjlig-
heten för dem att utbilda sig saknas och detta leder 
till att de har kommit att utgöra en väldigt exploa- 
terad grupp. Statistik visar på att kvinnor som ut- 
bildar sig i större utsträckning även prioriterar ut- 
bildning för sina döttrar. Fler utbildade kvinnor leder 
även till att antalet som dör i barnsäng minskar. 

En viktig del av det arbete som utvecklings- 
insatser gör är just att utbilda människor. Utbildning  
är, de facto, en nyckel till framgång. I många länder  
saknas möjlighet för barn att utbilda sig och de får  
heller ingen chans att utbilda sig under sitt liv. Utan  
utbildning saknas kunskaper om de egna rättig- 
heterna. Ett stort antal fattiga människor i världen  
blir exploaterade just på grund av att de inte känner  
till sina rättigheter. Genom att utföra utvecklings- 
insatser arbetar IR för att motverka detta. 

Det är svårt att utnyttja någon som vet om sina 
rättigheter. Därför är det viktigt att varje människa  
känner att de har en röst, att de har förmåga att tala 
och stå upp för sig själva. Genom utbildning ges 
den rösten till många människor.

Genom det utvecklingsprojekt som Islamic  
Relief genomförde i Kenya under 2015 har fler kvin- 
nor börjat engagera sig i samhällsfrågor. Kvinnliga 
grupper som tidigare saknade en röst har, genom 
projektet, fått en röst. En röst som de använder för 
att försöka förändra samhället de lever i till det bättre.  

Action for people rights and livelihoods
IR stödjer de ultrafattiga samhällena i Shukanpukuri,  
Rajagaon, Akhanagar och Chilarang. Målet med pro- 
jektet är att möjliggöra för lokalbefolkningen att ta  
sig ur den svåra fattigdom de befinner sig i och stärka 
deras gemenskap. Projektet är beräknat att pågå fram 
till 2018. Hittills i projektet har över 3 000 kvinnor 
organiserats i närmare 100 grupper som alla har startat  
var sitt inkomstdrivande projekt. Kvinnornas sparande- 

Möte med kvinnor i projekt för inkomstbringande verksamhet.
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förmåga liksom deras levnadsförhållanden har för-
bättrats. Grupperna har en fungerande struktur och  
driver mikrofinansaktiviteter som erbjuder en möjlig- 
het att ta sig ur fattigdom.   

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Forum Syd.  

3.2 KENYA
Environment and civil society in 
northern Kenya 
Islamic Relief Kenya har genom bidrag från Forum Syd 
och IRS genomfört ett projekt för att ge befolkningen 
förmågan att bättre möta och handskas med försörj-
ningshot som uppkommer i samband med klimatför-
ändringar och marginalisering. Projektet utgör den 
tredje fasen i de projekt som finansierats av Forum 
Syd sedan 2012. 

Projektet har lett till ökad medvetenhet om de 
negativa effekterna av avskogning hos närmare 14600 
personer, varav cirka 8900 kvinnor och 5700 män. 
Detta har i förlängningen lett till att fler kvinnor och 
barn visar engagemang och tar initiativ till arbete för 
att bevara närmiljön. Efter utvärdering av projektet har 
Islamic Relief Kenya sett att projektinitiativet har lett 
till att fler kvinnor öppet börjat diskutera frågor som  

påverkar deras liv. Projektet har stärkt kvinnligt initia- 
tivtagande och starka kvinnliga grupper »pushar« för 
statligt stöd och bidrag i det fortsatta arbetet med att 
bevara inhemsk skog.

Medel för finansiering av projektet har tillhanda- 
hållits av bidrag från Forum Syd och IRS.

3.3 MALI
Women empowerment through 
enterprise development project 
IR har under 2015 arbetat aktivt för att stärka kvin-
nors rättigheter samt bidra till utvecklingen av olika 
civila samhällsorganisationer (CSO:s) med särskilt 
fokus på de som drivs av och för kvinnor. Under 2015 
genomfördes ett projekt i Mali med syfte att stärka 
kvinnors finansiella självständighet genom tillverk-
ning av sheasmör. Projektet bedrevs i sex kommuner 
i området runt Kati. Islamic Relief Sverige har försett 
de kvinnliga produktionskooperativen med kit för 
paketering av sheasmör samt bidragit i byggandet av 
två tillverkningsenheter. Materialet som IRS bidragit  
med har främjat gruppernas tillverkning av sheasmör. 
Tillverkningskapaciteten har ökat vilket i sin tur 
verkat stärkande för den kvinnliga organisationen. 
Tack vare IRS:s bidrag behöver kvinnorna inte längre 
använda material från det egna hushållet. Över 1100 

I Kenya har Islamic Relief startat ett antal miljöklubbar för barn på 
skolorna där man bland annat tar upp problemen med erosion.
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3.4 PALESTINA
Strengthening civil society  
organizations towards poverty 
alleviation in the Gaza Strip
IRS påbörjade under 2015 ett intensivt projekt för kapa- 
citetsuppbyggnad för lokala civila samhällsorganisa- 
tioner (CSO) i Gazaremsan. Projektet beräknas pågå 
under två år och syftar till att stärka lokala CSO:s  
attityder mot principerna för internationella standarder 
i humanitärt arbete. Slutmålet för projektet är att 
stärka det civila samhället så att de själva kan utveckla 
långsiktiga och hållbara strategier för fattigdoms- 
bekämpning. Projektet består av tio kurser riktade till 
250 anställda vid 20 CSO.

Efter att ha nått delmål 1 visar projektet goda 
resultat. Efter avslutade delmoment genomfördes en  
utvärdering för att mäta graden av kunskapsökning  
som skett. Resultaten visar på en ökning av 30 procent 
i vissa ämnen och uppåt 116 procent i andra ämnen. 
Utbildningsprogrammet omfattade 118 dagar och 708 
timmar genomfördes. Delmål 2 och 3 beräknas upp-
nås under projektets andra år och kvinnor förväntas 
utgöra 40–50 procent av målgruppen.

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Forum Syd samt IRS:s egen insamling. 

personer, varav majoriteten kvinnor har dragit nytta 
av projektet. 

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Forum Syd samt IRS:s egen insamling. 

Project changing society through 
dynamic civil society organizations
Det andra utvecklingsprojektet som IRS genomfört  
i Mali har som huvudsyfte att stärka 34 samhälls- 
baserade organisationer (CBO:s) med särskilt fokus 
på styrning, teknisk produktion, ledningsfärdig- 
heter och påverkansarbete (advocacy skills). Projektet 
genomförs i fyra kommuner i området kring Gourma- 
Rharous i norra Mali.

Projektet har stärkt ledningsfärdigheterna hos 
kvinnliga CBO:s. Deras deltagande i lokala utveck-
lingsprogram, till exempel för livsmedelsförsörjning 
och utvecklandet av hållbara initiativ, har ökat. Totalt 
har 4100 personer varav 2300 kvinnor dragit nytta 
av projektet.

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Forum Syd samt IRS:s egen insamling.  

 Kvinnorna i produktionskooperativet står vid sin 
sheanötpress. Tillverkningskapaciteten har ökat efter

att de fått stöd och utbildning av Islamic Relief.
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vatten, sanitet, hygien och sjukvård. Genom att genom- 
föra humanitära insatser strävar vi efter att minska  
barnadödligheten i världen. Vi strävar efter att mot- 
verka undernäring hos barn samt att hjälpa männi- 
skor med långsiktiga lösningar som kan verka som en  
bidragande faktor för att ta sig ur fattigdom. Våra fält- 
arbetare på plats ser och uppmärksammar olika behov 
som behöver fyllas. Därefter påbörjas projekt för att 
fylla dessa behov. 

 Ett humanitärt projekt pågår under ungefär ett 
år. Finansiellt stöd för humanitära insatser kommer 
från Sida, Radiohjälpen samt IRS egen insamling.

Under 2015 har IRS genomfört humanitära insatser 
i Jemen, Libanon, Mali, Niger, Pakistan, Palestina 
och Tchad. 

I Jemen påbörjades ett projekt under 2015 i syfte 
att öka tillgången till rent dricksvatten. I Libanon har 
två projekt genomförts i syfte att hjälpa de flyktingar 
som sökt skydd i Libanon. I Mali genomfördes två pro- 
jekt vars syfte var att öka tillgången till rent vatten och  

F attigdom och svält är vardag för alltför många 
 människor i världen. Krig tvingar människor  
 på flykt. De tvingas lämna sina hem och varje  
 dag är en kamp för överlevnad. Miljontals män- 

niskor världen över är i behov av humanitärt stöd.  
IR arbetar för att hjälpa dessa människor i deras vardag- 
liga liv. Genom humanitära insatser bidrar vi till att 
underlätta för utsatta människor runt om i världen. 
Vi vill på lång sikt kunna fylla människors behov, 
säkra livsmedelsförsörjningen för dem och ge fler 
människor tillgång till rent vatten. Genom våra huma- 
nitära insatser möjliggör vi för människor att kunna 
försörja sig själva och sin familj. 

Humanitära insatser syftar till att fylla de behov 
som finns i utsatta områden. Behov som mat, rent 

4 HUMANITÄRA  
  INSATSER
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förbättra vattenförsörjningen för lokalbefolkningen. 
I Niger genomfördes ett projekt i syfte att minska 
barnadödligheten orsakad av svår undernäring. 

I Pakistan genomfördes ett projekt för att minska 
vattenbristen i Chagai- och Nuschkidistriktet i 
Baluchistan. I Palestina genomfördes tre projekt,  
två i syfte att öka försörjningsmöjligheterna för 
befolkningen och ett för att utrusta skyddsrum i  
Gazaremsan. I Tchad genomfördes ett projekt för 
att säkra livsmedelsförsörjningen och höja levnads- 
standarden för lokalbefolkningen. 

Genom våra humanitära insatser har vi hjälpt 
till att höja levnadsstandarden för tusentals män-
niskor i utsatta områden i världen.

Humanitära insatser bidrar till att fylla huma-
nitära behov som finns. Projekt för att motverka 
barnadödlighet, minska effekterna av fattigdom och 
höja levnadsstandarden för människor är några av 
de projekt som genomförs via humanitära insatser.

4.1 JEMEN
Emergency response to WASH, food and 
nutrition insecurity in Yemen
Jemen står, till följd av den svåra situationen som råder 
i landet, inför en rad kriser som direkt hotar människors  
liv. I Raymah råder det stor brist på rent vatten, detta 
har lett till en ökad spridning av vattenburna sjukdomar.  
Bristen på renhållning och hygien är några av de största 
orsakerna till folkhälsoproblemen i området. Islamic 
Relief påbörjade under 2015 ett projekt i syfte att öka 
tillgången till rent vatten för invånarna i Raymah och  
Abyan, tio brunnar kommer att byggas. Projektet syftar 
till att förbättra invånarnas hygieniska vanor samt 
närings- och hälsoservicen i tio hälsofaciliteter.

Projektet startade sin verksamhet i Raymah i  
Bilaad Ataam-distriktet och hittills har behovsbedöm- 
ning gjorts för att täcka upp vilka behov som behöver  
tillgodoses. Studier och BoQs-förberedelser har slut- 
förts och godkänts av projektavdelningen och en slut- 
lig arbetslista för Cash for Work och Food for Work- 
aktiviteter har slutförts. Sedan starten av projektet har 
de planerade aktiviteterna för Raymah genomförts 
enligt den handlings- och tidsplan som satts upp.

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Sida samt IRS:s egen insats. 

4.2 LIBANON
Protect Syrian refugee children 
in Lebanon
Libanon har, på grund av det pågående kriget i Syrien, 
tagit emot ett enormt antal flyktingar. Över 1,2 miljo- 
ner flyktingar uppskattas befinna sig i landet. Mer än  
hälften av dessa är barn som bevittnat fruktansvärda  
traumatiska händelser. Islamic Relief Libanon genom- 
för, med finansiellt stöd från Radiohjälpen och IRS, 
ett projekt i syfte att förbättra barns psykologiska hälsa. 
Projektet är ett pågående projekt och riktar sig till 
1500 syriska flyktingbarn i åldrarna 6 till 17 år och 
deras föräldrar. För att förbättra de utsatta barnens 
psykiska välmående ger Islamic Relief Libanon barn 
möjlighet att delta i aktiviteter, leka och få socialt stöd  
i Child Friendly Spaces (CFS). Dessa har utrustats av 
IR. Projektet syftar även till att stödja barns utbildning 
genom distribuering av utbildningsmaterial till 1000 
av de 1500 flyktingbarnen samt att förse sex utbild-
ningscenter med undervisningsutrustning.

Kriget i Syrien har skapat en humanitär katastrof.
Islamic Relief är på plats inne i Syrien och i länderna runt 

omkring och bistår med humatär hjälp.
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Medel för finansiering av projektet kommer från 
Radiohjälpen och IRS:s egen insamling. 

Supporting displaced syrians in
Lebanon with primary and secondary
health care assistance
Konflikten i Syrien har pågått i fem år nu och över 
1,2 miljoner syrianska flyktingar har sökt skydd i 
grannlandet Libanon. De har särskilt sökt sig till de 
norra delarna och Bekaadalen. 

Då det saknas formella flyktingläger har flykting-
arna fått söka skydd i överfulla lägenheter, ofärdiga 
byggnader, garage och var helst där det finns plats. 
Vintern i Libanon kan vara hård, särskilt för familjer 
som sökt provisoriskt härbärge på platser som saknar  
möjlighet till uppvärmning. IR genomförde ett projekt 
i syfte att möta dessa flyktingars akuta behov. Projek- 
tet syftade till att förse flyktingarna med vinterutrust- 

ning för att klara av det svåra väderförhållandet. Under 
vintern 2015/16 försåg Islamic Relief Libanon över 250 
familjer, ungefär 1200 individer, med vinterutrustning 
anpassad för de olika familjernas behov. 

Medel för finansiering av projektet kommer från 
IRS:s egen insamling. 

4.3 MALI
Community resillience capacity 
strengthening in the cirices of Gourma
IRS har, med finansiellt stöd från Sida, möjliggjort för  
Islamic Relief Mali att bedriva ett integrerande pro-
jekt för att stärka kapaciteten i samhället. Projektet 
bygger på ett tidigare projekt som genomfördes 2012,  
»Emergency support for food crisis victims in Gourma 
Rharous«.

Projektet är ett sektorsövergripande projekt som 

Vaccination av barn på en mödravårdscentral i Niger.
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täcker försörjningssäkerhet, WASH (water, sanitation 
and hygiene), utbildning och hälsa.

Projektet har genom den ökade tillgången till rent 
dricksvatten minskat spridningen av vattenburna sjuk- 
domar. 300 hushåll, 16300 personer, har fått ökad till- 
gång till mat och förbättrade försörjningsmöjligheter. 
Inom utbildningssektorn har projektet bidragit till att  
minska frånvaron i skolorna. Inom hälsosektorn har  
kapaciteten ökat på fem lokala hälsocenter och besöks- 
antalet har gått från 28 procent till 48 procent tack 
vare projektet.

Över 85300 personer, varav 40000 män och 
45300 kvinnor, har påverkats positivt av projektet.

Medel för detta projekt kommer från Sida. 

Post conflict emergency in food 
security, WASH and education
Projektet startade i mars 2015 och är ett pågående 
projekt. Syftet med projektet är att minska humani- 
tära hjälpbehov orsakade av konflikter och torka i 
områdena Gourma Rous och Douentza cercle. Pro-
jektet är det tredje humanitära projektet finansierat 
av Sida. Hittills har över 6400 personer i områden 
drabbade av konflikter och torka fått ökad tillgång 
till rent dricksvatten och hållbar vattenförsörjning. 
Den lokala livsmedelsproduktionen har gått upp vilket 
ger invånarna i områdena en större säkerhet. Utbild- 
ningsmöjligheterna har även ökat för barn i de kata-
strofdrabbade områdena. 

Medel för detta projekt kommer från Sida. 

4.4 NIGER
Minska barnadödligheten i 
Kollo-distriktet i Niger – Fas 2
Projektet syftar till att minska barnadödlighet orsakad  
av akut undernäring bland barn under fem år. Projektet  
har bidragit till att förbättra kapaciteten på 26 vård-
centraler som behandlar svår undernäring och ett sjuk- 
hus som behandlar akut undernärda barn som drabbats  
av medicinska komplikationer. Utöver detta har pro- 
jektet även bidragit till att öka livsmedelsförsörjningen 
och tillgången till rent vatten i målområdet. Något som 
bidragit till denna positiva vändning är bland annat 
byggandet av soldrivna vattenpumpar.

Medel för finansiering av projektet kommer  
från Sida. 

4.5 PAKISTAN 
Baluchistan water and sanitation 
project (BWSP)
Projektet som möjliggjorts genom samarbete mellan  
Islamic Relief Pakistan, IRS och Sida startade i juni 
2014 och pågick fram till juli 2015. Syftet med projek-
tet var att lindra vattenbristen i sex byar i Chagai-  
och Nuschkidistriktet i Baluchistan genom att erbjuda  
miljövänliga och kostnadseffektiva dricksvattenanlägg- 
ningar. Under projektets gång byggdes 17 soldrivna 
vattenpumpar, fem vindkraftdrivna vattenpumpar och 
över 1600 latriner. Närmare 80 kampanjer för att öka 
medvetenheten om hygien och sanitet genomfördes i 
projektområdet. 

Resultatet av projektet är att tillgången till rent och  
säkert vatten har ökat från 46 procent till 88 procent. 
Över 37000 människor har dragit nytta av projektet 
samt fått ökad tillgång till rent vatten, vilket bidrar till  
att minska spridningen av vattenburna sjukdomar.

Medel för detta projekt kommer från Sida. 

4.6 PALESTINA
Supporting livliehoods of conflict-
affected people in the Gaza strip 
(Temporary Cash for Work employment)
Som svar på den nuvarande situationen i Gazaremsan 
driver IR ett projekt som syftar till att öka försörjnings- 
möjligheterna och livsmedelsförsörjningen för de 
konfliktdrabbade samhällena i Gazaremsan. Syftet 
med projektet är att minska sårbarheten hos 1000 
hushåll genom att erbjuda tillfälliga arbetsmöjligheter 
till 1000 arbetslösa. Projektet erbjuder arbetsmöjlig-
heter för arbetare, akademiker, fiskare och bönder av 
båda könen. Projektet gav cirka 72600 arbetsdagar. 
Anställningsperioderna varade i två till fem månader, 
22 arbetsdagar per månad.  

En soldriven vattenpump har gjort livet enklare  
för dessa människor i Baluchistan.
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Mottagarna gavs olika lön beroende på utbildning. 
Lönenivåerna sträcker sig från 60 siklarna för aka- 
demiker till 46 siklarna för bönder och fiskare.  
Projektet har hittills mildrat effekterna av fattigdom  
och arbetslöshet hos sina mottagare och ökade för- 
sörjningskvoten bland dem under anställningstiden 
vilket lett till förbättrad livsmedelsförsörjning i sam-
hällena i Gazaremsan.

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Sida samt IRS:s egen insamling.  

Emergency cash for work employment
for recent graduates in Gaza strip
Projektet avser att tillhandahålla tillfälliga arbets-
tillfällen för arbetslösa personer och internflyktingar 
(IDP) i de konfliktdrabbade områdena i Gazaremsan. 
Mottagarna kommer att ges tillfälliga praktikplatser 
på lokala civilbaserade organisationer CBO:s, icke 
statliga organisationer, jordbruksföretag samt inom 
den privata sektorn. Anställningsperioden varar mellan 
tre till fem månader, 22 arbetsdagar per månad.  
Projektet gav cirka 60700 arbetsdagar. Projektet har  
ökat intäkterna i över 900 hushåll vilket lett till för- 
bättrade försörjningsmöjligheter för närmare 7500 
personer (900 direkta mottagare och cirka 6600 familje- 
medlemmar). Projektet har stärkt levnadsvillkoren 

för utsatta, konfliktdrabbade personer i Gazaremsan. 
Medel för finansiering av projektet kommer från 

Sida samt IRS:s egen insamling.  

Urgent assistance for internally
displaced persons in temporary shelters
IR har under 2015 genomfört ett projekt i syfte att bidra 
till internflyktingars (IDP:s) trygghet och säkerhet 
genom att erbjuda och utrusta tillfälliga skyddsrum. 
Projektet är inriktat på sheltersektorn och speciellt 
delsektorn non-food. Projektet delades upp i två kom- 
ponenter. Den ena stod för tillhandahållande av säng- 
kläder till IDP:s i icke-UNRWA skyddsrum, en upp- 
sättning bestod av en matta, två madrasser, två kuddar 
och fyra filtar. Den andra bestod av kläduppsättningar  
för kvinnliga IDP:s i icke-UNRWA skyddsrum. Upp- 
sättningarna bestod av underkläder, ytterkläder, scarfs, 
bönekläder och skor. Resultatet av projektet är att de  
14 skyddsrum som Islamic Relief arbetar i nu är ut- 
rustade för att ta emot behövande. Projektet har även 
bidragit till att en uppsättning kläder lämpade för kli- 
matet, kulturen och årstiden har distribuerats till 
katastrofdrabbade IDP-kvinnor. 

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Sida, Radiohjälpen samt IRS:s egen insamling. 

1 000 arbetslösa personer har fått stöd i Cash for Work-projekt i Gaza. Stödet har gått till 
arbetare, akademiker, bönder och fiskare med syftet att minska familjernas  sårbarhet.
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4.7 TCHAD
Emergency response to WASH, food 
and nutrition insecurity in eastern Chad 
Tchad är ett av de fattigaste länderna i världen. Fattig-
domen, livsmedelsbristen och barnadödligheten är 
mycket hög i landet. 

IRS genomförde ett projekt i de östliga områdena 
av Tchad i syfte att säkra livsmedelsförsörjningen  
och höja levnadsstandarden för lokalbefolkningen i 
Amdam-, Magrane- och Haouchdistriktet i Sila- 
regionen i östra Tchad. Genom projektet har IR möj-
liggjort för fyra hälsokliniker att ge vård till 17600 
personer (14000 barn). Projektet har bidragit till att 
öka livsmedelsförsörjningen för 980 hushåll och gjort 
det möjligt för dem att bli självförsörjande. Projektet 
har även lett till en inkomstökning från 126 euro till 
579,3 euro för 25 kvinnogrupper (310 medlemmar). 
Grupperna fick hjälp med att bedriva olika inkomst-
genererande aktiviteter. För att hjälpa familjer som 
förlorat boskap på grund av torka distribuerades 1200 
får till 300 hushåll.

Genom projektet har 15000 personer, varav  
7700 kvinnor, fått tillgång till rent vatten samt en mer 
hygienisk och sanitär miljö. Detta resultat uppnåddes 
genom borrning av 21 vattenbrunnar och byggande 
av 95 hushållslatriner och 65 skollatriner.

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Sida och IRS:s egen insamling.  

4.8 GENDER
Mainstreaming GBV
Det första jämställdhetsprojektet, finansierat av  
Sida och genomfört av IR, startade under 2015. Under 
första halvan av projektet har fokus legat på att utveckla  
kompetensen hos IR:s personal. Detta för att minska 
könsrelaterat våld, (GBV) i WASH-program (water,  
sanitation and hygiene). Utbildning i GBV och WASH  
genomfördes i Jordanien. Jementeamet samt ansvariga 
för jämställdhetsfrågor från Niger, Tchad, Pakistan, 
Syrien, Jordanien och Libanon inbjöds att delta.

Jementeamet samlar för närvarande in informa- 
tion om de olika vattenpunkterna från olika samhälls- 
grupper. Information samlas från kvinnor, barn, funk- 
tionshindrade och äldre för att identifiera utsatta  
punkter och hitta åtgärder. Genom att låta lokalbefolk- 
ningen delta hoppas man kunna reducera och dämpa 
de negativa effekterna som leder till ökad risk för GBV.

En elektronisk lärplattform för GVB och WASH 
finns tillgänglig för all IR-personal i Palestina, Mali, 
Sydafrika och Kenya. Den uppmuntrar deltagarna till 
fortsatt bildning på egen hand. Den uppmuntrar även 
till att implementera rättvisa mellan könen inom alla 
projekt samt att öka kvinnors och andra marginalise-
rade gruppers deltagande.

Finansiering av projektet kommer från Sida. 

Islamic Relief genomför ett projekt för att säkra 
livsmedelsförsörjningen i Silaregionen i östra Tchad.
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V id olika katastrofer behövs snabb hjälp.  
 Det finns ingen tid att vänta på långa pro- 
 jektplaner som ska godkännas. Människors  
 liv hänger på att de får hjälp snabbt. Det kan 

vara svår hungersnöd, till följd av torka, väpnade kon- 
flikter, naturkatastrofer. Människor kan plötsligt stå 
utan hem, utan tak över huvudet. Barn lämnas hjälp-
lösa. Katastrofinsatser arbetar för att fylla dessa akuta 
behov. En katastrofinsats ska kunna sättas in inom 72  
timmar från det att behovet uppmärksammats. Genom 
detta har vi kunnat verka som en bidragande faktor 
för att hjälpa dessa människor i akut nöd. 

Katastrofinsatsers uppgift är att snabbt vara på 
plats för att kunna hjälpa människor och rädda liv 
under katastrofer. Dessa insatser sätts in vid akuta 
lägen. Det kan vara akuta hungersituationer, efterverk- 

5 KATASTROF- 
  INSATSER
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ningar av olika naturkatastrofer som till exempel 
jordbävningar och översvämningar och försämrade 
säkerhetssituationer som direkt hotar livssituationen  
hos människor. Katastrofinsatser är en insats som snabbt  
ska kunna leverera hjälp till behövande som snabbt kan  
påbörja hjälparbetet i akuta situationer. Det tar mellan 
48 och 72 timmar för beslut om hjälpinsats till faktisk 
hjälp på plats.

Under 2015 har IR genomfört katastrofinsatser  
i Afghanistan, Bosnien och Hercegovina, Grekland, 
Irak, Nepal, Pakistan samt en rad insatser i samband 
med flyktingmottagande i Sverige.

I Afghanistan och Nepal genomfördes katastrof- 
insatser för att snabbt leverera humanitär hjälp till 
lokalbefolkningen efter jordbävningar. I Bosnien och 
Hercegovina gjordes insatser för att möta de humani- 
tära behov som uppstod efter översvämningar i Maglaj  
och Bosanski Samac. På ön Lesbos i Grekland delade 
IR ut matpaket till flyktingar som anlänt till ön. I Anbar- 
provinsen i Irak delades matpaket ut till internflyktingar.  
I Pakistan gavs humanitär hjälp till lokalbefolkningen 
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i Jhangdistriktet i Punjab efter översvämningarna. 
I Sverige genomfördes en rad olika insatser i syfte 
att hjälpa nyanlända flyktingar och hemlösa. 

När katastrofer slår till står plötsligt tusentals 
människor i akut behov av hjälp. Snabb hjälp be-
hövs för att kunna rädda liv. Efter jordbävningar 
och översvämningar står människor utan tak över 
huvudet. Hela samhällen vars infrastruktur för-
störts. I krigsdrabbade länder tvingas människor 
på flykt. De tvingas fly från sina hem, söka skydd 
på andra platser. Många som flyr krig kommer 
över Medelhavet, många överlever inte resan. De 
som klarar sig har inte mycket mer än livet kvar 
när de är framme. Dessa människor är i akut behov 
av hjälp. Deras liv hänger på snabba hjälpinsatser. 
Under 2015 kom ett stort antal flyktingar från bland 
annat Mellanöstern till Sverige. För att hjälpa dessa  
genomförde Nationella avdelningen en rad insatser. 
Tack vare generösa donationer och drivna engage- 
rade eldsjälar har vi tillsammans kunnat hjälpa ny- 
anlända med kläder, mat och utbildningsmöjligheter. 

5.1 AFGHANISTAN 
Akut hjälp och stöd till de drabbade
i jordbävningen i Afghanistan
I oktober drabbades nordöstra delarna av Afghanistan 
av en kraftig jordbävning som krävde hundratals döds- 
offer. Tusentals hem totalförstördes i jordbävningen 
och lämnade lokalbefolkningen i en svår krissituation.  
Många stod utan mat och tak över huvudet. IR genom-
förde en katastrofinsats i syfte att leverera skydd och 
ge stöd åt de drabbade. Genom projektet fick över 
1500 drabbade personer akut hjälp med mat och skydd.

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Radiohjälpen. 

5.2 BOSNIEN OCH HERCEGOVINA 
Reconstruction of houses 
in flood affected areas in Bosnia 
and Hercegovina
IRS har genomfört ett katastrofresponsprojekt i 
Bosnien och Hercegovina för att möta de humanitära 
behov som uppstod efter översvämningarna 2014. 
Målet med projektet var att bidra till återhämtning 
och återuppbyggnad av de översvämningsdrabbade 
samhällena i Maglaj och Bosanski Samac, de platser 
som drabbats hårdast av översvämningarna. Levnads- 
villkoren har förbättrats för över 300 personer varav 
dessa utgörs av närmare 200 barn. Genom projektet 
har material för återuppbyggnad distribuerats till 72 
familjer. 39 familjer fick hjälp med material och bygg-
nadsarbetet och 33 familjer fick hjälp med material 
för återuppbyggnad.

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Sida.  

5.3 GREKLAND
Flyktingkrisen runt Medelhavet 
Under 2015 skedde en markant ökning i antalet flyk- 
tingar som söker sig till EU. Väpnade konflikter i bland  
annat Syrien, Irak och Afghanistan samt svåra levnads- 
förhållanden i en handfull andra länder är några av 
de orsaker som tvingat människor på flykt. 

I Medelhavet är Grekland och speciellt öarna runt  
omkring Grekland den största inkörsporten till Europa 
för nyanlända flyktingar. Ön Lesbos har tagit emot 
ett enormt antal flyktingar under 2015. Under 2015 
ankom över 500 000 flyktingar till ön jämfört med de 

Människor som flyr krigets Syrien och anländer till Grekland. 
Islamic Relief har under hösten 2015 hjälpt tusentals 

människor både på plats i Grekland och i Sverige.
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Matpaket och hygienartiklar levereras till 
internflyktingar i Anbarprovinsen i Irak.
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12000 flyktingankomsterna under 2014. Människor 
startar sin resa över havet från Turkiet som ligger cirka 
tio kilometer från Lesbos. De flyr i överfyllda jollar som 
tillhandahålls av smugglare. De som överlever resan 
kommer fram skadade, utmattade och hungriga. 

Mellan den 1 oktober och den 31 december 2015 
delade IR ut 9700 matpaket till flyktingar på ön Lesbos 
i syfte att förbättra livsmedelsförsörjningen.

Medel för finansiering av projektet kommer från 
Radiohjälpen. 

 
5.4 IRAK
Matpaket och hygienartiklar till 
internflyktingar i Anbar 
Under mitten av 2014 eskalerade den försämrade 
säkerhetssituationen i centrala och norra delarna av  
Irak till en utbredd väpnad konflikt. Det försämrade  
säkerhetsläget ledde till att människor från de drab- 
bade områdena tvingades fly till andra delar av landet. 
Anbarprovinsen är ett av de områden som tagit emot 
dessa internflyktingar (IDP). Under 2015 förvärrades 
säkerhetssituationen vilket i sin tur kom att ytterligare 
försvåra situationen för de flyktingar som bosatt sig i 
Anbarprovinsen.

Islamic Relief Irak genomförde en rapid respons- 
insats vars mål var att förse IDP i Amiriyat Al Fallujah- 
området i Anbarprovinsen med livsviktiga förnöden- 
heter. Matpaket och hygienartiklar distribuerades till  
2800 familjer (närmare 16800 personer). Projektet  
pågick under tre månader och de matpaket och hygien- 
artiklar som delades ut fungerade som ett komplement  
för att täcka dessa människors grundläggande behov 
i tre månader.

Medel för denna insats kommer från RRM-fonden  
som IRS får beviljad årligen inom ramen för det strate- 
giska partnerskapet med Sida. 

 
5.5 NEPAL
Akut skydd för jordbävningsdrabbade 
I april 2015 drabbades Nepal av en kraftig jordbävning 
som ledde till utbredd förstörelse över hela landet. Minst 
2 600 dödades och mer än 14 000 skadades. Efter jord- 
bävningen befann sig miljontals människor i nöd. Tre 
miljoner människor var i behov av livsmedelsbistånd 
och över 24 000 människor bodde i provisoriska läger.

IR genomförde ett projekt vars syfte var att bidra 

Ett tält sätts upp av Islamic Relief  i ett provisoriskt läger 
efter jordbävningen som drabbade Nepal i april 2015.

med skydd för de drabbade. Under projektets gång 
distribuerades byggmaterial till 400 drabbade hushåll 
i Nuwakotdistriktet i Nepal. Materialet användes för 
att bygga provisoriska bostäder. Till varje hushåll 
delades även 2 000 nepalesiska rupier ut. Denna kon-
tantförsörjning syftade till att hjälpa familjerna att 
betala för de olika arbetskostnaderna, för till exempel 
snickare och murare, som uppkom i och med byggandet 
av de provisoriska bostäderna. Nästan 1 700 personer, 
varav majoriteten kvinnor och barn, fick skydd mot 
extrema väderförhållanden och andra yttre faror.

Medel för finansiering av insatsen kommer från 
Radiohjälpen. 

5.6 PAKISTAN 
Humanitarian assistance for
the flood affected communities 
of Pakistan
Mellan november 2014 och februari 2015 genomförde  
IR en katastrofinsats för att stödja lokalbefolkningen  
efter översvämningarna i Jhangdistriktet i Punjab. 
Genom projektet distribuerades närmare 1300 tält  
till behövande i lokalbefolkningen, fem vattenrenings- 
verk installerades och inkomstgenererande aktiviteter  
(Cash for Work) ordnades för de drabbade. De till-
fälliga arbetstillfällena som skapades genom Cash for 
Work har bidragit till att öka inkomstmöjligheterna  
för över 1000 familjer. Tack vare installationen av  
reningsverken har över 21000 människor fått tillgång 
till rent vatten. 

Insatsen har kunnat möta de akuta humanitära 
behov som uppstod efter översvämningarna. Genom 
insatsen kunde över 33 000 drabbade människor hjälpas.  

Medel för denna insats kommer från Sida. 
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Nätverk, samarbeten och nya projekt
IRS är aktiva i flertalet nätverk som är knutna till 
flyktingfrågan. Regelbundna möten hålls med bland 
annat kulturdepartementet, Migrationsverket och 
länsstyrelsen. IRS är, utöver detta, drivande i orga- 
nisationen FORUM, som är en paraplyorganisation  
för idéburna organisationer med social inriktning.  

Ny avdelning
Efter att ha arbetat väldigt intensivt under hösten med 
flyktingar i Sverige beslutades i november att starta en  
ny avdelning, Nationella avdelningen, med ansvar för 
flyktingmottagandet och andra behövande i Sverige.

Utbilda och engagera föreningar
IRS arbetar aktivt för att ta till vara på det engagemang 
som finns ute i olika föreningar och församlingar.  
Vi utbildar och agerar rådgivare till föreningar och 
församlingar som uttryckt att de vill bidra i arbetet 
med flyktingar. Detta engagemang har möjliggjort  
att genomföra ett flertal projekt runt om i Sverige.

6.1 INSATSER I SVERIGE
Mottagande av flyktingar
På hösten ökade antalet flyktingar som kom till  
Sverige från främst konflikten i Syrien. Den 8 sep-
tember var trycket så hårt att IRS i samarbete med 
Stockholms moské beslöt att hjälpa de så kallade  
transitflyktingarna som kom till Sverige. Alltså flyk- 
tingar som inte kunde erhålla någon hjälp från Migra- 
tionsverket då deras slutmål inte var Sverige utan Norge 
eller Finland. Dessa transitflyktingar erbjöds att sova i 
moskén där IRS bjöd dem på mat. Medicinsk personal  
fanns på plats samt juridisk rådgivning. Arbetet fort- 
gick hela hösten med hjälp av över 1000 volontärer. 

Även i Malmö erbjöds mat och logi. Rådgivning 
och mottagning ställdes också till förfogande på tåg- 
stationerna i Göteborg, Malmö och Stockholm. I 
Göteborg fanns IRS även på färjeterminalen. Totalt 
delades över 8000 mål mat ut och vi hade mer än 
4000 övernattningar. 

Kläddistribution 
Flykten över Medelhavet och genom Europa har, i 
många fall, lämnat de flyende utan personliga tillhörig- 
heter och brist på kläder. Dagersättningen för nyan-
lända är låg och mat för dagen behöver prioriteras.  
Detta innebär att den inte räcker till för att täcka upp 
behovet av kläder. IRS har därför öppnat ett central-
lager i Stockholm varifrån kläder distribueras till 
flyktingboenden runt om i Sverige, från Pajala i norr 
till Malmö i söder.  

 
Konferens
I december arrangerade IRS en endagskonferens på 
Åsö gymnasium. Inbjudna var representanter från 
närmare 80 olika organisationer. Temat för konfe-
rensen var flyktingmottagande. Föreläsningar hölls 
om mottagande av ensamkommande flyktingbarn, 
och hur det fungerar att vara god man för ensam-
kommande barn. En utbildning om hur vi bemöter 
personer med posttraumatisk stress (PTS) erbjöds 
även till deltagarna. 

6 NATIONELL  
  VERKSAMHET
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Den 8 september beslöt IRS att göra en 
insats för att hjälpa transitflyktingar i 

Sverige. Den kvällen öppnade Stockholms 
moské sina dörrar och IRS tog emot 

flyktingarna och gav dem mat och 
rådgivning. Allmänheten var mycket 
generös och skänkte stora mängder 

kläder och hygienartiklar som IRS sedan
fördelade till de behövande.
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R unt om i världen finns 153 miljoner barn som  
 förlorat en eller båda föräldrarna.   
  Dessa barns liv är en daglig kamp. Många  
 vet inte om de kommer att få äta under dagen 

eller finna en trygg sovplats för natten. Trygghet, 
vuxenstöd och att få känna sig beskyddad finns inte 
i dessa barns värld. Vem bryr sig när ett sådant barn 
drabbas av sjukdom, krig eller naturkatastrofer?  
Deras möjligheter till överlevnad är de sämsta i sådana 
situationer. Där kommer IR:s fadderverksamhet in. 

Livsavgörande bidrag
IR 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 landskontoret.

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 ett   
helt annat sätt än barn som inte är med i vårt fadder- 
program. IR:s fadderprogram påverkar hela lokal- 
samhällen eftersom barn, som får bättre hälsa, utbildar  
sig och kan skaffa sig ett yrke, en dag blir en tillgång 
för sitt samhälle.

7.1 FADDERPROGRAM
IR har gett stöd till föräldralösa barn sedan 1986 och 
har fadderprogram i över 30 länder. Fadderprogrammet  
syftar till att minska barnfattigdomen genom fokus 

på barnens behov, såsom hälsovård, utbildning, social 
välfärd och skydd. Drygt 43 000 föräldralösa barn 
stöds genom IR. Den 31 december 2015 hade IRS cirka 
850 fadderbarn. 

Alla barn som får stöd väljs ut av lokala Islamic  
Relief-kontor efter en behovsbedömning, som om-
fattar levnadsvillkor och familjens storlek, boende, 
tillgång till dricksvatten och övriga sanitära förhål-
landen för att säkerställa att just de mest behövande 
får hjälp. Vanligen stödjer man ett barn tills barnet 
fyller 18 år, efter det kan det lokala kontoret avbryta 
stödet eller i vissa fall anhålla om fortsatt stöd 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. 

Islamic Relief
Svarspost

124 214 700
110 04 STOCKHOLM

PORTOT 
BETALT

TEJPA HÄR

VIK HÄR

TEJPA HÄR

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

Bli fadder idag!

Inte ett enda barn ska 
behöva vara ensamt

7 FADDERPROGRAM  
  & BARNFOND
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Fadderprogrammets fokusområden
Hälsa: Målet är att säkerställa att inget av IR:s  
fadderbarn lider av brist på mat och rent vatten samt 
att förbättra och upprätthålla de sponsrade barnens 
fysiska och psykiska hälsa. Barnen ska få årliga hälso- 
kontroller och nödvändiga vaccinationer.

Utbildning: IR:s mål är att alla  
sponsrade barn i skolåldern har till-
gång till grundläggande utbildning. 
Ett av de viktigaste kraven efter sä-
kerhet och skydd är att alla barn ska 
gå i skolan, därför villkoras rätten till 
att få ha en fadder med obligatorisk 
skolgång för barnet. IR:s 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 yrkes-
förberedande träning. Flera av våra 
fältkontor arbetar långsiktigt med att 
säkra barnens framtid efter fadder- 
skapets 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 barngruppsverksamhet för att stödja barnen och  
lära dem grunder i ledarskap och medbestämmande. 

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.

IR lämnar aldrig ut barnets adress, telefonnummer  
eller e-postadress. All kontakt med fadderbarnen sker 
genom Islamic Reliefs medarbetare. Faddrarna är 
strängt förbjudna att publicera barnens bilder. 

Barnens rättigheter
IR:s policy ligger i linje med FN:s konvention om 
barnets rättigheter (CRC). Konventionen innehåller 
54 artiklar som behandlar viktiga ämnen, såsom 
diskriminering, utveckling, försummelse, misshandel, 
utnyttjande, hälsa, näring, boendestandard, barn- 
arbete och sexuellt utnyttjande.

7.2 BARNFONDEN
Barnfonden för föräldralösa barn är  
anpassad för givare som inte har möj-
lighet att ta ansvar för ett föräldralöst  
barn under flera år. Man kan välja ett  
belopp som dras från bankkontot varje  
månad eller 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 IR 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 IR:s barnfond bidrar man till fler 
än ett barns utveckling. Genom Barnfonden bedrivs 
olika hälso- och vaccinationsprojekt för föräldralösa 
barn och skolor byggs för barnverksamheter i slummen 
och i flyktinglägren.

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

Orphans Network
I IR medverkar de ansvariga för fadderverksamheten i 
ett nätverk, Orphans network, där de träffas en gång om 
året för att diskutera gemensamma frågor, verksamhets- 
utveckling, marknadsföring och strategi. 

 

Islamic Relief
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Barnfond
Islamic Relief
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 I nsamlingsavdelningens huvudsakliga uppgifter  
 är att registrera insamlingar, följa upp donationer  
 och insamlade medel via finansavdelningen.  
Vi har kontakt med våra givare via olika före- 

ningar, företag och andra insamlingar. Vi samlar  
in donationer från kollektomater och boxar och  
står för andra administrativa uppgifter på kontoret. 

8.1 INSAMLINGAR UNDER 2015 
Under 2015 har vi gjort många insamlingar till  
behövande. Våra insamlingar har även uppmärksam- 
mats och spridits på sociala medier. Genom våra  
insamlingar har vi kunnat bidra med hjälp och huma-
nitärt stöd till utsatta människor i världen. Några av 
de insamlingar som gjorts är:

Syrien – Med anledning av det kritiska läge som  
råder i Syrien har vi gjort insamlingar för att kunna 
ge humanitärt stöd till de krisdrabbade människorna. 
IRS har även i samarbete med Världens barn genom-
fört insamlingar för att hjälpa Syriens barn.  

Nepal – Efter den kraftiga jordbävningen som  
lämnade tusentals människor i akut behov av huma-
nitärt bistånd gjordes insamlingar för att hjälpa den 
katastrofdrabbade befolkningen. 

Palestina – Den utbredda väpnade konflikten i Pale- 
stina har lämnat tusentals människor i nöd. Genom 
våra insamlingar har vi kunnat leverera stöd och hjälp 
till de utsatta människorna i Gazaremsan. 

Irak – Det försämrade säkerhetsläget i Irak tvingar 
tusentals människor att fly från sina hem. IRS har genom 
insamlingar kunnat bidra med humanitärt stöd åt 
dessa människor.

Jemen – Läget i Jemen har nått katastrofala nivåer, 
Islamic Reliefs insamling till den utsatta befolkningen 
i Jemen bidrar till att stödja människor och ge dem 
skydd.

Matpaket 2015 – Genom att skänka matpaket till 
behövande har fler människor kunnat bryta sin fasta 
under Ramadan.

Iftar saim – Mat till ensamma, hemlösa och behövande 
människor.

    Zakat al-Fitr – Att ge Zakat är en av  
                   grunderna i islam. Genom att donera sin   
                  zakat via IR  
              bidrar man till  
        att hjälpa utsatta 
människor. 

Zakat al-Mal – Insam- 
lingen av Zakat al-Mal  
har bidragit till att vi  
kunnat hjälpa och ge mat  
till utsatta människor 
runt om i världen.

Qurbani  – Genom 
matpaket till behövande  
har fler människor fått 
tillgång till mat och 
kunnat fira högtiden 
Eid al-Adha.

Flyktingar i Sverige  
– Insamlingar har  
möjliggjort för oss att 
kunna hjälpa flyktingar  
som kommit till Sverige.  
IR har hjälpt till med 
distribution av mat och 
kläder till behövande. 
Även övernattning har 
kunnat ske i moskéer 
för dem utan skydd. 

Stöd med pengar, 
mat och kläder till 
behövande – Tusentals människor har blivit hjälpta 
tack vare våra insamlingar till behövande. Vi har  
kunnat förse människor i Sverige med mat och kläder,  
hemlösa med skydd för natten samt haft möjlighet att 
bidra med finansiellt stöd till utsatta människor.

75:-
ZAKAT AL-FITR

8  
INSAMLING  
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Behövande – Under 2015 har vi bidragit till att stödja  
behövande i Sverige. Vi har kunnat bidra med pengar,  
mat och kläder under hela 2015. Detta möjliggjordes 
genom insamlingar och donationer till IRS. 

Föreningar – Samarbetet med olika föreningar är ett  
viktigt stöd för oss i vårt insamlingsarbete. Under 2015  
hade vi samarbete med närmare 110 aktiva föreningar 
som bidrog med insamlingar till Jemen, Syrien, Nepal, 
Zakat al-fitr, Qurbani och flyktinghjälpen. 

Företagen – Islamic Relief är en ständigt växande 
organisation och vi hoppas med åren som kommer 
att nå ut till och kunna hjälpa ännu fler behövande. 
Företagspartners är en viktigt komponent. 

Konferenser – Under konferenser har insamlings-
avdelningen ett ypperligt tillfälle att göra olika 
insamlingar. Under Muslimska familjedagarna och 
Islamiska förbundskonferensen 2015 kunde vi göra 
insamlingar till Syrien, Gaza, FLB (Barnfonden) och 
Sadaqah (gåva).

Kollektomat och boxar – Vi fortsätter använda  
oss av både insamlingsboxar och kollektomater.  
Anledningen till detta är att göra insamlingen mer 

tillgänglig. Dessa insamlingsmetoder placeras ut hos 
föreningar och moskéer runt om i Sverige. 

Välgörenhetsgala – I maj 2015 anordnade IRS väl- 
görenhetsgalan »Barnen i fokus« i Malmö, Stockholm  
och Göteborg med världsartisten Maher Zain. 
Biståndsminister Isabella Lövin invigningstalade i 
Stockholm. Ett bra sätt att möta våra givare i Sverige.

Världens barn – 2015 genomfördes den sjuttonde 
Riksinsamlingen för Världens barn och det var första 
gången som IRS var med i det insamlingsarbetet.  
Totalt var det 22 organisationer som såg till att kam-
panjen lyckades. Tillsammans med SVT och Sveriges  
Radio lyckades man samla in cirka 75 miljoner kronor. 

Miljontals barn lider i dag under 
fruktansvärda oMständigheter i världen. 

de käMpar Mot kyla, hunger, törst och 
sjukdoMar. välkoMMen till en kväll där 

ditt deltagande och bidrag sätter 
barnen i fokus. 

isl amic relief  presenter ar:

barnen 
    i fokus

välgörenhetsgalan med 

www.barnenifokus.se

SPONSORER

En av SvErigES  StörSta popExportEr –En världSbErömd doldiS nu på Sin förSta unika SvErigEturné – för barnEn i  fokuS

sTHLM
måndag 4 maj
stockholms konserthusklockan 19.00

GbG
tisdag 5 maj
göteborgs konserthusklockan 19.30

biljetter 300 kr 
student/ungdom 200 kr

MaLMö
söndag 3 maj
moriska paviljongenklockan 20.00

Stämningen var på topp i Stockholms konserthus 
när Maher Zain uppträdde och biståndsminister 
Isabella Lövin invigningstalade den 4 maj 2015.
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ÅRSREDOVISNING 2015
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Islamic Relief hjälper människor i Tchad att 
komma i gång med odling till hushållet.
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Å rets resultat blev 2,9 (-1,5) Mkr. Det förbättrade resultatet beror på att bidraget  
 från institutionerna ökat men också på att investeringarna gjorda förra året på  
 insamling börjar ge avkastning. Islamic Relief Sverige har fortsatt att vara fram- 
 gångsrika med att värva nya givare och att etablera nya företagskontakter. 

Även i år intäktsförs bidrag från institutioner i takt med att kostnaderna som hän-
förs till bidraget uppkommer. De totala intäkterna, efter justering för ej utbetalda bidrag, 
uppgick till 106,7 (70,2) Mkr.

Bidrag från institutionerna ökade från (75,5) till 87,7. Även insamlade medel ökade 
till 13,4 från (10,7) Mkr, not 1 & 2.

Ökningen av offentliga bidrag bestod främst av ökat Sida-anslag och är en direkt 
följd av att Islamic Relief sedan 2013 är en av Sidas strategiska partners inom humanitära 
insatser och katastrofområden.

Insamling till föräldralösa barn ökade med 66 procent till 4,5 (2,6) Mkr, Qurbani 
ökade med 26 procent, Zakat al-Mal ökade med 25 procent och Zakat al-Fitr ökade  
med 20 procent. 

9  
 ÅRSREDOVISNING 
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RESULTATRÄKNING 
2015 01 01 2014 01 01

Rörelseintäkter, lagerförändring m m
  2015 01 01 2014 01 01
 Not 2015 12 31 2014 12 31
Insamlade medel från allmänheten 1  13 448 183  10 745 187
Bidrag från institutioner  2  87 691 415  75 525 409
Ej utbetalda projektmedel  3,4  -11 275 319  -16 929 977
Utbetalda projektmedel från föregående år   16 929 977  850 674
Medlemsavgifter   2 000  2 000
Övriga intäkter   785  49 428

Rörelseintäkter, lagerförändring m m   106 797 041  70 242 721

Rörelsekostnader
Utbetalda bidrag inkl Radiohjälpen   -14 693 450  -11 109 287
Utbetalda bidrag Sida   -75 624 280  -49 563 847
Utbetalda bidrag Forum Syd   -6 504 427  -4 159 119
Lokalkostnader   -1 157 852  -613 661
Personalkostnader  5  -5 090 369  -4 234 155
Övriga externa kostnader   -727 512  -1 953 041
Av/nedskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar enligt plan  6,7  -53 946  -61 313

Rörelsekostnader inkl råvaror m m   -103 851 836  -71 694 423

Rörelseresultat före finansiella poster   2 945 205  -1 451 703

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande intäkter   16 068  1 284
Räntekostnader och liknande kostnader   -14 019  -2 371

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt   2 947 254  -1 452 789

Årets resultat   2 947 254  -1 452 789

Balansräkning
 Not  2015 12 31  2014 12 31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier  6,7  124 826  143 061

Summa anläggningstillgångar   124 826  143 061
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Omsättningstillgångar
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Skattekonto   226 283  201 133
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   0  0
Övriga fordringar   968 880  40 672
Kassa och bank   24 088 979  32 574 546

Summa omsättningstillgångar   25 284 142  32 816 351

Summa tillgångar   25 408 968  32 959 412

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
EGET KAPITAL
Emergency fond  8  1 000 000  700 000
Reserv fond  9  2 000 000  1 500 000
Balanserat resultat   3 290 260  5 599 614
Årets resultat   2 947 254  -1 452 789

Summa eget kapital   9 237 514  6 346 825

SKULDER
Övriga skulder   98 638  1 021 535
Projektmedelsskuld (Sida, Forum Syd, Radiohjälpen)  3  11 275 319  16 929 977
Skuld IRW   4 127 264  7 968 344
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   670 233  692 732

Summa skulder   16 171 454  26 612 588

Summa eget och främmande kapital   25 408 968  32 959 412
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Värderingsprinciper
Islamic Reliefs årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd 2012:1 (K3) samt Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) respektive 
Svensk Insamlingskontrolls 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 allmänheten. Öronmärkta ändamålsbestämda medel som inte  
utnyttjats under året redovisat separat inom Eget Kapital.

B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
1 Insamlade medel 

  2015  2014
Allmäna gåvor   597 496  942 252
Föräldralösa barn   4 532 356  2 660 838
Katastrofområde   3 229 542  3 223 545
Quarbani   1 267 132  1 001 571
Lokala föreningar   587 656  533 723
Zakat al-mal   1 459 302  1 164 308
Zakat al-fitr   704 340  588 413
Behövande   1 042 880  294 522
Övriga   27 479  336 015

  13 448 183  10 745 187

2 Bidrag
Sida   68 666 485  69 417 409
Forum Syd   7 123 388  4 608 000
Regeringen   6 000 000  0
Radiohjälpen   5 901 542  1 500 000

  87 691 415  75 525 409

3 Reservering av ändamålsbestämda medel 
 som inte utnyttjats under året

Sida   -4 249 320  -16 650 772
Forum Syd   -1 025 999  -254 175
Regeringen   -6 000 000  0
Radiohjälpen   0  -25 030

  -11 275 319  -16 929 977
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4 Islamic Relief Worldwide
Reglering 2012–2013   0  0
  0  0

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år   16 929 977  850 674
Övriga ersättningar   785  49 428
Medlemsavgifter   2 000  2 000

Summa intäkter efter reserveringar   106 797 041  70 242 721

5 Personal 
  2015 12 31  2014 12 31
Medelantalet anställda har varit  Kvinnor  8 4
 Män  16  9

Totalt   24  13

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
Styrelse   231 727  165 847
Övriga anställda   3 710 671  3 248 826
Lönebidrag   -228 375  -333 442

Totala löner och ersättningar   3 714 023  3 081 231

Sociala avgifter enligt lag och avtal   1 063 046  987 039
Pensionskostnader   308 415  267 076

Totala sociala avgifter och pensionskostnader   1 371 461  1 254 115

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader
och sociala avgifter   5 085 484  4 335 346

C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar skrivs av på bokfört värde

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier 30 procent

6 Inventarier  2015 12 31  2014 12 31
ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående anskaffningsvärde   185 238  54 066
Årets inköp   17 758  131 172

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier  202 996  185 238
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AVSKRIVNINGAR
Ingående avskrivningar   -81 172  -36 572
Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier   -36 547  -44 600

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier  -117 719  -81 172

Utgående restvärde för kvarvarande inventarier   85 277  104 066

7 Datorer
ANSKAFFNINGSVÄRDE
Ingående anskaffningsvärde   99 540  66 942
Årets inköp   17 503  32 598

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande datorer  117 043  99 540

AVSKRIVNINGAR
Ackumulerad avskrivning   -60 545  -43 832
Årets avskrivningar på kvarvarande datorer   -16 949 -16 713

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande datorer  -77 494  -60 545

Utgående restvärde för kvarvarande datorer   39 549  38 995

8 Emergency fond
AVSÄTTNING
Ingående balans   -700 000  -355 000
- Utbet Katastrofbistånd Bosnien & Jemen    200 000
Avsättningar   -300 000  -545 000

Utgående avsättning Emergency fond   -1 000 000  -700 000

9 Reserv fond
AVSÄTTNING
Ingående balans   -1 500 000  -1 000 000
Avsättning 2014   -500 000  -500 000

Utgående avsättning   -2 000 000  -1 500 000
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UNDERSKRIFTER         

     
    
    
  

39







42

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


