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LEDNINGEN HAR ORDET 
År 2016 präglades av krig och många konflikter i vår värld. Kriget i Syrien  
fortsätter och drabbar många oskyldiga barn, kvinnor och äldre människor. 
Dagligen nås vi av bilder av krigets oerhörda konsekvenser. Med livet som insats 
har flyktingarna inte haft något annat val, än att fly i små båtar med sina familjer 
för att nå en tryggare plats, vilket resulterade i att Sverige tog emot tusentals nya 
asylsökande. 

För att klara av de stora utmaningarna för mottagarländerna så krävdes smarta 
och innovativa integrationsstärkande insatser. 

2016 var året då Islamic Relief Sverige (IR Sverige) tog ett kliv framåt i sin  
utveckling och organiserade ett flertal aktiviteter för de nyanlända. Detta hade 
vi självfallet aldrig lyckats med utan våra volontärer runt om i landet, som genom 
sitt engagemang visat sitt stöd både till IR Sverige och till de nyanlända.

2016 är året då IR Sveriges erfarenheter, kunskaper och förståelse kom att 
behövas i Sverige. Tack vare den mångfald som finns inom organisationen för-
stod vi miljön och kontexten som flyktingarna kommer ifrån och det är också 
det som gjort att vi har kunnat kommunicera med de drabbade. 

Under det gångna året har vi fått en starkare förankring hos allmänheten  
genom alla de  hundratals lokalföreningar som finns utspridda över landet. Många 
människor har valt att bli månadsgivare hos oss, för att stödja den verksamhet som 
bedrivs både nationellt och internationellt. Fantastiska välgörenhetsevenemang 
har under 2016 arrangerats av många eldsjälar, för att lindra lidandet för många 
drabbade människor världen över. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig med oss!

Lamia Elamri   Mohamed Ibrahim 
Ordförande   Generalsekreterare
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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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implementerar projekten som också följs upp av per- 
sonal i Sverige. I Sverige arbetar vi också med insamling  
till förmån för de som drabbats av naturkatastrofer 
eller konflikter, för vårt utvecklingssamarbete, för-
äldralösa barn och för stöd till nyanlända i Sverige. 

Med växande verksamhet både internationellt och 
nationellt har det funnits ett behov av att öka kapaci-
teten i organisationen. IR:s expertis och väletablerade 
lokala partners med lång erfarenhet samt relativt bättre 
möjligheter att nå fram till högriskområden har lett 
till ökad efterfrågan av nya samarbeten nationellt och 
internationellt.

1.1 FÖRENINGENS SYFTE
IR Sverige är en ideell förening som verkar för en  
rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams  
budskap om respekt för människovärdet och upp- 
maningen till fattigdomsbekämpning och lindring  
av alla människors lidande.

1.2 MÅL
IR Sveriges mål är att:

 Med olika humanitära biståndsinsatser hindra 
akut mänskligt lidande världen över.

 Med förebyggande arbete som utbildning, 
självförsörjning och infrastrukturprojekt bistå 
människor att utvecklas och få en rimlig levnads-
betingelse.

 Skydda mänskligt liv och hälsa
 Tillhandahålla information i form av rapporter, 

reportage och forskning som berör humanitärt 
bistånds- samt utvecklingsarbete

 Värna specifikt om barns rättigheter och kvinnors 
rättigheter till utbildning, utveckling samt för-
sörjning

 Motverka orättvisa globala strukturer

1 ISLAMIC RELIEF 
ÅR 2016

Islamic Relief Sveriges (IR Sverige) vision är en värld 
som bryr sig och där alla människors grundläggande 
behov är täckta. Vi arbetar för att stödja individer, 
grupper och institutioner för att utveckla sin omgiv-
ning så att den präglas av trygghet och omtanke. Vårt 
arbete görs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, 
religion eller politisk åskådning och utan förväntan  
att få något i gengäld. Efter grundandet år 1992 foku- 
serade verksamheten främst på livräddande humani- 
tära insatser och fadderverksamhet, men med åren har  
vi allt mer också arbetat med att utveckla våra rättig- 
hetsbaserade utvecklingsinsatser. År 2016 har vår 
nationella verksamhet för nyanlända i Sverige expan- 
derat och vi har organiserat en hel mängd olika akti-
viteter runt om i Sverige, såsom språkcaféer, syssel-
sättning på boendensamt idrottsaktiviteter. Tack vare 
våra volontärer runt om i landet, och ett fungerande 
samarbete med andra organisationer och föreningar, 
uppskattas det att Islamic Relief har nått ut till hela 
70 000 hjälpbehövande personer i Sverige under året 
som gått.

Islamic Relief (IR) har idag lokala kontor och sam- 
arbetspartners i 49 länder, främst i de geografiska 
områdena Sahel, Sydasien, Mellanöstern och Nord-
afrika (MENA) och Afrikas horn, och vi har även 
beredskap och kapacitet att arbeta i andra regioner  
då behovet uppstår. De senaste åren har vi exempel- 
vis gett stöd till jordbävningsdrabbade i Italien, över- 
svämningsdrabbade i USA och Bosnien och till arbetet 
med flyktingar i Grekland. IR:s verksamhet runt om 
i världen möjliggör årligen att miljontals människor 
får hjälp i form av bland annat rent vatten, mat, för- 
sörjning, utbildning och hälsovård. Lokala fältkontor 
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1.5 KANSLI
År 2016 fick IR Sverige en ny generalsekreterare och vi 
har även ökat personalstyrkan. I slutet av 2016 bestod 
kansliet av cirka 30 anställda på fyra olika avdelningar; 
biståndsavdelningen, insamlings- & kommunikations-
avdelningen, nationella avdelningen och ekonomi- och 
administrationsavdelningen. Av dessa är de flesta 
stationerade på huvudkontoret i Solna, medan några 
jobbar på våra kontor i Malmö och Göteborg.

IR Sverige tillämpar och eftersträvar principer om 
jämställdhet och medarbetarnas delaktighet i viktiga 
beslutsprocesser, och under året har vi haft kontinuer-
liga lednings-, projekt- och kanslimöten. Det har också 
arrangerats planeringsdagar där hela kansliet engage-
rats i verksamhetsplaneringen för de kommande åren. 
Under 2016 kom IR Sverige också fram med en ny 
strategi för åren 2017 till 2021.

NY STRATEGI FÖR 2017 – 2021

Ökande konflikter och migration, klimatförändring-
ar, svältkatastrofer, islamofobi, och en alltmer polari-
serad värld ställer nya krav på IR Sveriges arbete. För 
att få fram en relevant strategi genomfördes många 
intervjuer, liksom en workshop med företrädare för 
ledning, styrelse och medlemsorganisationer. I den 

1.3 VÅRA VÄRDERINGAR
ANSVAR (AMAANA) Vi har ett ansvar att förvalta 
jorden och dess resurser på ett hållbart sätt och 
uppfylla våra plikter gentemot mänskligheten.

MEDKÄNSLA (RAHMA) Vi tror på vikten att  
beskydda och värna om varje liv och vi sam- 
arbetar med andra humanitära aktörer för att 
lindra nöd orsakad av katastrofer, fattigdom, 
krig och orättvisor.

UPPRIKTIGHET (IKHLAAS) I vårt arbete mot  
fattigdom och lidande drivs vi av uppriktighet  
till Gud och en strävan att bibehålla vårt för- 
troende som humanitära aktörer genom att 
agera transparent och ansvarsfullt.

SOCIAL RÄTTVISA (ADL) Vi arbetar för att  
garantera alla människor deras mänskliga rättig- 
heter så att de kan förverkliga sin fulla mänsk-
liga potential och utveckla sina förmågor på 
bästa sätt. Genom vårt arbete ges mer välbemed- 
lade människor och institutioner en chans att 
hjälpa fattiga och utsatta människor.

UTMÄRKTHET (IHSAAN) Våra verksamhet i  
kampen mot fattigdom och för att lindra lidande 
kännetecknas av hög kvalitet, en strävan efter 
utmärkthet och ett värdigt samarbete med de 
människor vårt arbete tjänar.

1.4 STYRELSE
Ordförande 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 rö-
rande verksamhetsinriktning, organisation, ekonomi 
och budget. IR Sveriges arbetsutskott (AU) består av 
ordförande och två ledamöter som väljs av styrelsen. 
Generalsekreterare 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.

Islamic Relief Sveriges struktur
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”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) 
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nya strategin önskar IR Sverige att stärka arbetet med  
framför allt rättighetsbaserade projekt och ett ökat 
fokus på de tematiska områdena: demokrati och mänsk- 
liga rättigheter, miljö och klimat, samt jämställdhet 
och kvinnors roll i utveckling. Projekten finansieras i  
nuläget i huvudsak via institutionella bidrag från Sida, 
Forum Syd och Radiohjälpen, men det finns en strävan 
att öka de egna insamlingarna. Det finns också ett be-
hov av att vidareutveckla påverkansarbetet samt att öka 
organisationens närvaro och deltagande i olika sam-
manhang i Sverige. Islamic Relief Sveriges nya strategis 
fyra centrala övergripande målområden är att:

MOBILISERA MÄNNISKOR OCH FINANSIERING  
IR Sveriges verksamhet är beroende av en ständig  
förstärkning, utveckling och ökning inom insam- 
lingsverksamheten. Framför allt genom ett stärkt  
och utvecklat föreningsliv skapar vi större möjlig- 
heter för frivilligarbete och mobilisering av män-
niskor och resurser.

STÖDJA OCH STÄRKA UTSATTA GRUPPER I SVERIGE 

Det finns en stor vilja bland medlemmarna och en 
ökad efterfrågan från samhället om att IR Sverige ska 
bidra till de nationella sociala utmaningarna som ökat 
i Sverige på senare tid. Det nationella arbetet kommer 
därför behöva förtydligas och göras mer hållbart.

STÄRKA OCH VIDAREUTVECKLA DET 

INTERNATIONELLA ARBETET 
Det internationella arbetet i allmänhet och utveck- 
lingsarbetet i synnerhet är i behov av förstärkning  
och kapacitetsökning. Särskild prioritering i kapaci-
tetsförstärkningen kommer att ges till arbetet inom 
de tematiska områdena och påverkansarbete.

STÄRKA INTERN STYRNING OCH KONTROLL 
IR Sveriges roll som en demokratisk, humanitär 
biståndsorganisation med muslimsk profil behöver 
förtydligas. Organisationens identitet och profil  
behöver därför förstärkas internt och externt.  
Samtidigt behövs en förstärkning och utveckling  
av den interna organisationen.
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2VÅR  
VERKSAMHET

Vårt humanitära 
arbete består av insatser för att 

rädda liv, lindra nöd och upprätta värdig-
het för människor som hamnat i nöd på grund 

av väpnade konflikter eller andra katastrofsitu-
ationer. Genom våra humanitära projekt levererar 
vi förnödenheter som bland annat mat, husrum, 

vatten, sanitetsanläggningar och sjukvård till drabbade 
områden. Vissa humanitära projekt har som mål att 

förebygga katastrofer genom ökad beredskap i lokala 
samhällen medan andra projekt syftar till att hjälpa 

samhällen att återhämta sig från katastrofer. 
Förutom de donationer vi får in av allmänhet-

en stöder Sida och Radiohjälpen 
våra humanitära insatser.

H
U

M
A

N
IT

ÄRT ARBE TE

Till våra kontinuerliga 
projekt hör Islamic Relief World 

Wide:s (IRW) fadderprogram som nu 
stöder cirka 50 000 föräldralösa barn i 23 

länder världen över. Under Ramadan finns det 
möjlighet att köpa matpaket till utsatta människor 

och under eid kan man hjälpa nödställda genom att 
köpa ett offerdjur, qurbani. 2016 infördes möjlig-
heten att betala för aqiqa, vilket är en muslimsk 
tradition för att fira födseln av ett barn. Genom att 

betala för aqiqa kan du hjälpa mindre bemed-
lade föräldrar att fira denna välsignelse 

tillsammans med familj, grannar, 
vänner och fattiga.KO N T IN E U E R L I G T  A

R
B

E
T

E

4,3 miljoner människor tog 
del av vårt internationella

ramadan- och qurbani-
program.

Vi hjälper flyktingar från 
krigets Syrien och Irak med 

mat, kläder, sanitet 
och skydd.

50000 barn i 23 länder får mat, 
utbildning och sjukvård via 
det internationella fadder-

programmet.

10
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Rättighetsbaserat 
utvecklingssamarbete utgör en 

viktig del av vår verksamhet. Genom 
långsiktiga utvecklingsinsatser stöder vi 

byggandet av rättvisa samhällen som präglas 
av trygghet och omtanke. Dessa uvecklings- 

insatser kan vara till exempel yrkesutbildning 
för kvinnor, utbildning och stöd för att starta 
upp små företag eller kapacitetsbyggande 

verksamhet för civilsamhällesorgani- 
sationer. Vårt utvecklingssamarbete 

stöds av Forum Syd och våra 
bidragsgivare.

U
T

V
ECKLINGSARBETE

Under 2015 började IR Sverige 
satsa mer på att hjälpa de många ny- 

anlända i Sverige, som hade stort behov av 
husrum, kläder, mat och rådgivning. I början av 

2016 drogs ett större flyktingprojekt i gång, som 
drivit en mängd verksamhet runt om i landet; språk-
caféer, språkundervisning, rådgivning, översättning, 

studiehjälp, hjälp med arbetssökning, kläddistribution  
och fritidsaktiviteter. IR Sverige deltar i ett flertal nät- 
verk som berör flyktingfrågan och har ett starkt sam-
arbete med bland annat Svenska kyrkan och en rad 
andra nationella organisationer. 2016 fick IR Sverige 

projektbidrag för sin nationella verksamhet 
från Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor (MUCF).

ARBETE I SVERIGE
FÖ

R
D

E
L

N
G

 A
V  V Å R  V E R K S A

M
H

E
T

H
U

M
A

N
IT

Ä
R

T 
80

%

UT
VE

CK
LI

NG
 8

%

I S
VERIGE 7%

FADDERPROGRAM 5%

Det stora antalet flyktingar som 
kom hösten 2015 fick oss att 
startaen nationell avdelning

som hjälper människor 
i Sverige.

Vi stödjer kvinnokooperativ i 
ett flertal länder vilket hjälper 

kvinnorna att få både 
inkomster och en högre 

status i samhället.  
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3BISTÅNDS- 
AVDELNINGEN

De senaste åren har de humanitära kriserna i världen 
ökat i snabb takt. 2016 var 130 miljoner människor i  
behov av humanitär hjälp jämfört med 53 miljoner år  
2010. Klimatförändringarna bidrar till allt större huma- 
nitära konsekvenser i form av osäker livsmedelsför- 
sörjning, vattenbrist, ökande konflikter och migration. 
Ofta sammanfaller detta med ojämn resursfördelning,  
orättvisa handelsavtal, olika stormaktsintressen och  
en utbredd korruption. Samtidigt lever många i länder  
där civilsamhällets utrymme att verka blir allt mindre.  
För att motverka dessa negativa omständigheter arbetar 
biståndsavdelningen med humanitära projekt och mer  
långsiktigt utvecklingssamarbete, men också påverkans- 
arbete som kan ge röst åt dem som är mest utsatta på 
grund av konflikter, miljöförstöring och klimatför-
ändringar.

 IR Sverige är strategisk partner till Sida och  
Radiohjälpen, samt en del av Världens Barn- 
kampanjen

 IR Sverige är medlem i Forum Syd

 IRW är medgrundare och medlem i CHS – Core 
Humanitarian Standards.

 IRW Code of Conduct är ett viktigt dokument som 
definierar metoderna för IR:s arbete och fungerar  
som inspiration för verksamheten. Samtidigt poäng- 
terar den interna och externa etiska och yrkes/ 
metodologiska förpliktelser och riktlinjer.

 IR har undertecknat »the Code of Conduct« för 
internationella Röda Korset och Röda Halvmånen.

3.1 HUMANITÄR VERKSAMHET
De senaste åren har vi sett miljontals människor från 
bland annat Syrien, Jemen och Irak drivas på flykt på  
grund av utdragna väpnade konflikter och hela 60 mil- 
joner flyktingar är nu i behov av humanitärt bistånd.  
Att arbeta för människor i nöd, oberoende av deras 
politiska, religiösa eller etniska tillhörighet, är idag 
viktigare än någonsin. På IR samlar vi konstant infor- 
mation om var i världen vi behövs allra mest, vilken 
hjälp som behövs och hur vi kan bidra på bästa möjliga 

sätt. Dessutom måste vi fatta beslut angående vilka 
risker som är värda att ta, då arbete i många kriszoner  
kan utgöra livsfara för personalen. IR utmärker sig 
bland andra humanitära organisationer genom sitt 
framgångsrika arbete i många konfliktzoner där inga  
andra organisationer arbetar. Vi arbetar på att bli ännu  
bättre och snabbare på att ingripa i katastrofsitua-
tioner, men lika viktigt är arbetet med att förebygga 
katastrofer genom en ökad beredskap och resistens i 
lokala samhällen samt att hjälpa samhällen att åter-
hämta sig från katastrofsituationer.

Våra humanitära projekt finansieras främst av Sida, 
Radiohjälpen och egna insamlade medel. 2014 inledde  
IR Sverige ett strategiskt partnerskap med Sida, vilket  
inneburit att den humanitära verksamheten har utökats.  
2016 utförde IR Sverige Sidafinansierade humanitära  
projekt i Tchad, Niger, Mali, Pakistan, Palestina, 
Syrien, Jemen samt akuta katastrofinsatser i Sudan, 
Etiopien, Bangladesh, Nepal, Afghanistan och Irak. 
Under projektåret 2015–2016 nådde våra Sidafinan-
sierade humanitära insatser minst 95 878 utsatta per- 
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soner. Bland annat fick 35 270 personer förbättrad till- 
gång till rent vatten, 17 993 fick bättre tillgång till mat, 
16 601 personer fick en förbättrad försörjning och 4 062 
akut undernärda barn fick behandling. 2017 förnyades 
partnerskapet med Sida för ytterligare tre år. 

Partnerskapet med Radiohjälpen har fortsatt under 
2016 och IR Sverige har fått bidrag från Världens 
Barn-kampanjen för projekt i bland annat Syrien, 
Jemen, Libanon och Afghanistan. Via Radiohjälpens  
Katastroffond har vi även utfört ett projekt i Grekland. 
Nedan följer en kort beskrivning av hur vi arbetar för  
en förbättrad vardag för några av världens mest utsatta 
människor.

FÖR EN RÄTTVIS OCH TRYGG HUMANITÄR HJÄLP

2015 inleddes vårt första jämställdhetsprojekt med 
huvudfokus på att integrera kunskap kring könsbase-
rat våld (GBV, Gender Based Violence) i våra huma-
nitära projekt. Under projektet som finansierades av 
Sida låg fokus på att utveckla kompetensen hos IR:s 
personal för att öka kunskapen kring och motverka 

GBV i vatten- och sanitetsrelaterade WASH-program 
(Water Sanitation and Hygiene). Utbildning i GBV och  
WASH genomfördes för personal ansvariga för jäm- 
ställdhetsfrågor på IR:s fältkontor, däribland personal  
från Jemen, Tchad, Niger, Mali, Pakistan och Gaza. 
Ansvariga fick sedan i uppgift att förankra kunskapen  
i fältkontoren och integrera den i sina projekt. Jemen 
omfattades av ett bredare tekniskt kapacitetsuppbyg-
gande pilotprojekt som resulterade i en ny IR manual 
för GBV i WASH-projekt.

Projektet avslutades våren 2016. Samtidigt inleddes  
ett tematiskt projekt med mål att bidra till ökat skydd 
av barn och minskade risker för könsrelaterat våld i  
relation till WASH och hälso- och näringsinsatser i  
lokala samhällen i Mali, Niger och Pakistan. Tack vare  
pilotprojektet i Jemen finns det mycket kunskap att 
förankra och bygga vidare på i de andra fältkontoren.
V-GBV11501, V-GBVCP11601

3.2 UTVECKLINGSSAMARBETE
Vår vision om utvecklingssamarbete är att medverka 
till att människor i utsatta situationer ges möjligheter 
till att förstå orsakssammanhang, att kunna ta ansvar 
för och påverka sin egen situation och därmed bidra till  
förbättringar av sina levnadsvillkor som kan bli be- 
stående. IR Sveriges utvecklingssamarbete utgår alltid  
från rättighetsperspektivet och att initiativen till in- 
satserna som IR och dess partners implementerar ska  
vara lokalt initierade. Vi prioriterar långsiktig hållbar- 
het, samordning, det regionala samarbetet och part-
nerskapsperspektivet. Det är viktigt att vi med våra 
insatser stärker våra partners och civilsamhällets kapa- 
citet för att främja och kräva mänskliga rättigheter samt  
stöder dem att få ökad kunskap om deltagande i 
demokratiska processer.

Våra utvecklingsprojekt som stöds genom Forum Syd 
pågick år 2016 i Mali, Bangladesh, Palestina, Kenya, 
Etiopien och Myanmar, medan nya utvecklingspro-
jekt inleds år 2017 i Tunisien, Niger, Afghanistan och 
Bangladesh.

3.3 PÅVERKAN OCH OPINIONSBILDNING
Genom påverkansarbete både globalt och i Sverige 
vill vi ge röst åt dem som är mest utsatta till följd av 
konflikter, miljöförstöring och klimatförändringar. 

Islamic Relief har varit verksamma 
inne i Syrien sedan 2012 där vi 

hjälper civilbefolkningen med mat, 
kläder, sjukvård och skydd.
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Vi driver frågor som vi anser bidra till en mer rättvis 
värld, såsom jämställdhet, klimat- och miljörättvisa, 
barnskydd, rättvis handel, flyktingars rättigheter, men  
också andra humanitära frågor som rör lämpligheten 
av politiska prioriteringar, skyddet av utsatta i kon-
flikter och efterlevnad av internationella humanitära 
lagar och överenskommelser. Till våra nationella mål 
hör även att väcka allmänhetens intresse för humani-
tära- och utvecklingsfrågor. Som grund för IR:s på-
verkansarbete ligger våra värderingar, våra styrdoku-
ment, erfarenheter från vårt konkreta arbete världen 
runt och en ständigt pågående omvärldsanalys.

Påverkansarbete har blivit en allt viktigare arbets- 
metod för IR både nationellt i Sverige och i våra sam- 
arbetsländer. Med fler rättighetsbaserade humanitära- 
och utvecklingsinsatser där påverkansarbete ingår 
som en viktig komponent kan mer bestående resultat 
uppnås. Som exempel kan nämnas vårt arbete mot 
könsrelaterat våld (GBV), vilket vi har integrerat som 
en komponent inom våra humanitära projekt, vårt 
arbete i Mali där kvinnor lär sig kräva sina samhälle-
liga rättigheter och i Kenya där befolkningen organi-
serar sig för att driva lokala miljöfrågor. 

Under 2016 har IR Sverige haft möjlighet att påverka 
och driva humanitära frågor, bland annat som med-
lem i det svenska nätverket för humanitära aktörer. 
I och med den nationella avdelningens stora insatser 
för flyktingar under året, har vårt fokus på att driva 
flyktingars rättigheter i Sverige blivit allt starkare. 
Vi har medverkat i olika nätverk tillsammans med 
myndigheter som polisen, Migrationsverket, Myn-
digheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges 
kommuner och landsting och Kulturdepartementet, 
som gett oss chansen att dela med oss av våra erfaren- 
heter och vår expertis kring flyktingfrågan.

2016 har IR-familjen också satsat på att utveckla ett  
mer samordnat påverkansarbete för samtliga IR partners  
och fältkontor, för att stärka den gemensamma rösten  
samt utbyta information som är viktig för att driva på- 
verkanskampanjer. IR Academy i Birmingham arran- 
gerade i november 2016 en utbildning för påverkans-
arbetare från olika IR kontor och en person från IR 
Sverige deltog i den. Under 2016 har vi också arbetat 
tillsammans med andra IR-kontor för att utveckla en 
gemensam påverkanskampanj kring klimatfrågor, 
som kommer att dra igång under 2017.

Jemen

Palestina

Libanon Syrien

Irak

3.4 MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

I Mellanöstern och Nordafrika har humanitära  
kriser främst orsakats av både akuta och ut- 
dragna militära konflikter och därpå följande 
flyktingsituationer. Det råder en utbredd brist på 
demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och 
utrymme för det civila samhället i många av län-
derna. Den så kallade arabiska våren 2011 ledde 
till storskaliga folkresningar och kupper i flera 
länder, vilket tyvärr ofta resulterade i inbördes-
krig och laglöshet. I vissa länder, som Tunisien, 
har man dock gjort stora framsteg mot ett friare 
och mer demokratiskt samhälle.
 De eskalerande konflikterna i främst Syrien, 
Irak, Jemen och Libyen har bidragit till miljontals 
flyktingar, ett större humanitärt behov än någon-
sin och samtidigt ett allt mer utmanande klimat att  
arbeta i. Det svåra säkerhetsläget i många länder 
har gjort det svårt för vår personal att göra upp-
följningsresor till alla projekt i regionen.

SYRIEN

Det är över sex år sedan de första demonstrationerna 
ägde rum i Syrien vilket ledde till kriget som nu gått 
in på sitt sjunde år. Det beräknas att en halv miljon 
syrier har mist sina liv, hälften av befolkningen har flytt 
sina hem, varav över fem miljoner är barn. Hälften av 
alla sjukhus är helt eller nästan helt ur funktion. Syrier 
har fått stå ut med svält, brist på sjukvård, flykt, död 
och desperation. Många barn minns inte en dag utan 
krig och hela 2,8 miljoner barn kan inte gå i skolan. 
Organisationer som IR har jobbar konstant för att nå 
ut till de 13,5 miljoner människor som är i behov av 
humanitär hjälp.
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Det har varit ett tufft år för biståndsarbetet i Syrien. 
Det har skett flera attacker mot hjälpleveranser och 
IR var en av de få biståndsorganisationer som inte lade 
ner sitt operativa kontor i Syrien under de värsta om- 
ständigheterna. Bl.a. två sjukhus som stöddes av IR:s 
hälsoprogram skadades under ett luftanfall. Under 
2016 har IR Sverige drivit två större Sidafinansierade 
projekt med fokus på leverans av medicinsk utrustning 
till sjukhus i Syrien. Projektet som började våren 2015  
och avslutades våren 2016 hade som avsikt att nå ut 
med utrustning till 75 sjukhus i Aleppo, Hama, Idlib 
och Latakia men på grund av konfliktsituationen min- 
skade antalet nådda sjukvårdsinrättningar till 59. 
Detta skedde delvis på grund av att vissa sjukhus lades 
ner eller slogs ihop med andra, och delvis p.g.a. att 
vissa områden under oppositionskontroll blev över-
tagna av regimen. Trots detta lyckades vi ändå leverera 
hjälp till fler än planerat. Nästan en halv miljon indi- 
vider fick medicinsk hjälp tack vare detta projekt. 
Våren 2016 inleddes ett nytt projekt med liknande 
tema som ämnar fördela medicinsk utrustning till 
129 vårdinrättningar, laboratorier, dialyscentra och 
blodbanker i Syrien.
SIDA: M-SYR11501, SIDA: M-SYR11602

Utöver detta inledde vi ett projekt understött av  
Radiohjälpen, som syftar till att förbättra tillgången  
till utbildning och psykosocialt stöd för barn i norra 
Aleppo, i Dhahiet Shemerin läger i Azaz. Ett barn-
vänligt utrymme i tre containrar upprättades, som 
omfattade tre klassrum, toaletter och en lekplats. 
Lokala lärare från lägret rekryterades och en gymnas- 
tiklärare organiserade fritids- och utomhusaktiviteter  
för barnen. Barnen i skolan fick också psykosocial råd- 
givning och upplysning kring hygien. De fick också 
skolväskor, böcker, skoluniformer och livsmedelsför-
packningar.
VÄRLDENS BARN - RADIOHJÄLPEN M-SYR11601

Tack vare generösa donationer från våra givare har 
vi också under årets lopp kunnat stöda IR Syriens 
akuta insatser för människor på flykt inom Syrien, 
bland annat genom att tillhandahålla tält och andra 
förnödenheter.

IRAK

Väpnade konflikter har härjat Irak sedan USA:s och 
Storbritanniens invasion år 2003. 2009 återfick Irak 
full suveränitet från ockupationsmakterna, men våldet 

Irak

Vintern är kall och temperaturen sjunker ofta 
under noll grader. Islamic Relief delar ut filtar 
till interna flyktingar utanför Idlib i Syrien.
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Två pojkar i Anbarprovinsen i Irak hjälps åt att rulla 
hem två matpaket till sina familjer under ramadan.
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har fortsatt att ständigt flamma upp. Invasionen, sekte- 
ristiska konflikter och den därmed extremt svåra sä-
kerhetssituationen har tvingat miljoner av människor 
på flykt inom landet. 2014 förvärrades läget ytterligare 
efter att Islamiska Staten (IS) tog kontroll över stora 
landområden. IS:s våld har tvingat hundratusentals 
irakier på flykt och nu arbetar irakiska och kurdiska 
militärstyrkor tillsammans med en internationell mili- 
tärkoalition för att ta tillbaka områden i västra och 
norra Irak.

Elva miljoner irakier är i dagsläget i behov av någon 
form av humanitärt stöd. 4,2 miljoner lever som interna 
flyktingar i landet efter att de tvingats lämna sina hem 
till följd av den våldsamma väpnade konflikten som 
pågår. Flyktingar och internflyktingar befinner sig i en 
mycket allvarlig situation och saknar tak över huvudet, 
mat, vatten och mediciner. Islamic Reliefs kontor i Irak 
jobbar konstant för att leverera hjälp.

IR upprättade sitt första kontor i Irak år 2003 och  
har sedan dess varit aktiva i olika regioner i hela landet.  
Under 2016 har IR med stöd från Sida distribuerat 
matpaket och hygienartiklar till 3720 av de mest ut- 
satta internflyktingfamiljerna i Anbar- och Bagdad- 
provinserna. I slutet av 2016 påbörjades även ett 
RRM-projekt i Mosulområdet. Genom så kallade 
RRM-projekt (Rapid Response Mechanism) ges möj- 
lighet till snabbare insatser. Projektet distribuerar mat- 
paket till familjer som tvingats fly för att undkomma 
striderna för att återta IS-kontrollerade Mosul.
SIDA: M-IRA11601, RRM: M-IRA11602

JEMEN

Jemen är ett av världens fattigaste länder där det 
dessutom pågått ett inbördeskrig sedan våren 2015, 
då en koalition ledd av Saudiarabien inledde flyg- 
anfall mot houthirebellerna som tagit över de norra 
delarna av landet. Innan krisen trappades upp impor- 
terades runt 90 procent av landets livsmedelsbehov, men 
konflikten har stört handel och transporter vilket har 
lett till stor brist på livsmedel, medicin samt bränsle.  
Cirka 82 procent av befolkningen är i behov av huma- 
nitärt bistånd. 14,1 miljoner människors matsituation  
är osäker, cirka tre miljoner människor lider av akut 
undernäring och 75 procent av befolkningen saknar 
tillgång till säkert dricksvatten. Striderna har förstört 
viktig infrastruktur och det är svårt för hjälporgani-
sationer att nå de drabbade.

2015 inleddes i Jemen projektet Emergency Response 
to WASH and Food insecurity of conflict-affected com-
munities in Raymah. I regionen Raymah råder stor 
brist på rent vatten, vilket lett till en ökad spridning  
av vattenburna sjukdomar. Islamic Reliefs projekt för  
invånarna i regionerna Raymah och Abyan hade fokus  
på fyra sektorer; tryggad livsmedelsförsörjning, WASH,  
Cash for Work i relation till WASH-komponenten och  
en komponent för förebyggande av könsbaserat våld. 
Jordbrukare och djuruppfödare fick utbildning i före- 
tagande samt materiellt stöd till sin verksamhet i form  
av till exempel redskap och boskap. Under projektet 
rehabiliterades system för uppsamling och lagring av 
regnvatten, två vattendistribueringspunkter konstru-
erades och tre vattenkällor restaurerades med hjälp av 
lokal arbetskraft. Projektet innehöll också upplysning  
om hygien, distribuering av hygienkits och bildandet  
av WASH-kommittéer för upprätthållandet av vatten- 
källorna. Projektet har också ökat förståelse och stöd 
för förebyggandet av GBV i målområdena. 
M-JEM11501

Det Sidafinansierade projektet i regionerna Hodeida 
och Lahj som inleddes våren 2016 har som mål att nå  
6 000 konfliktdrabbade familjer (internflyktingar  
och värdsamhällen) med matpaket och WASH. 
WASH-komponenten består av hygienupplysning, 
rehabilitering av tre vattenkällor, installering av åtta 
vattentankar på platser där många interna flyktingar  
är samlade samt transport av vatten med tankbil löp- 
ande under nio månader av projekttiden till de berörda 

4,2 miljoner lever som 
interna flyktingar i Irak efter 

att de tvingats lämna sina hem 
till följd av den våldsamma 

väpnade konflikten som pågår.
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områdena. Könsbaserat våld och barnskydd (GBV/
CP, child protection) integreras som en övergripande 
tematisk fråga i syfte att öka medvetenhet om skydd 
av kvinnor och barn i konfliktsituationer. Den över-
gripande GBV/CP-komponenten riktar sig till lokala 
ledare, religiösa ledare, lokala kommittéer samt vård-
personal i de berörda områdena.
SIDA: M-JEM11603

Ett RRM-projekt utfördes i Taiz- och Lahjprovinserna 
för att förse främst flyktingfamiljer med brådskande 
hjälp i form av livsmedel, köksutrustning och filtar. 
Projektet underlättade drygt 1 100 hushålls livssitua-
tion genom att förse dem med matpaket, 700 försågs 
med filtar och 700 med en grundläggande köksut-
rustning.
RRM: M-JEM11601

Ett Världens Barn-finansierat projekt i huvudstaden 
Sana'a fokuserade på att stödja konfliktdrabbade flyk-
tingbarn och värdsamhällen i distrikten Jehana och 
Sanhan. Tack vare projektet har Islamic Relief Jemen 
etablerat åtta barnvänliga utrymmen genom att i åtta 
olika skolor uppgradera ett klassrum genom renove- 
ring, samt tillhandahålla nödvändig inredning, redskap  
och material. Tillgång till barncentrerade och barn-
vänliga inlärningsmiljöer är nyckeln till att skydda 
barn som drabbats av krig, återställa en normal vardag 
för dem och hjälpa dem återhämta sig i kognitiva och 
emotionella avseenden. 20 statsanställda lärare fick ut- 
bildning och färdigheter i psykosocialt stöd och barn- 

skydd för att ge dem bättre möjligheter att arbeta med  
barn från flyktingfamiljer samt i samhällen som ut- 
satts för konflikter. De psykosociala specialister som 
anställdes i varje skola kunde också ge barnen särskilt 
sådant stöd.
VÄRLDENS BARN – RADIOHJÄLPEN M-YEM11602

PALESTINA

IR har jobbat i Palestina sedan 1994. Gaza har blivit 
allt mer beroende av bistånd, då den internationella 
blockaden gjort lokal utveckling nästintill omöjlig. Så 
länge konflikten och blockaden pågår kommer Gaza 
att förbli starkt beroende av extern hjälp, såsom den 
Sida och IR kan bistå med.

IR Sverige har redan i många år bedrivit ett 
mycket framgångsrikt projekt som syftar till att ge 
praktikplatser och tillfälligt arbete åt nyexaminera-
de universitetstudenter och andra grupper som har 
svårt att få arbete i Gaza. Genom projektet får inte 
bara den arbetande, utan hela den arbetandes familj, 
en bättre livskvalité och en förbättrad livsmedelsför-
sörjning tack vare den arbetandes inkomst. Genom 
projektet anställdes år 2015–2016 över 1 000 arbets-
lösa för en period på 2–5 månader (251 arbetare, 200 
jordbrukare, 200 fiskare och 354 nyutexaminerade) i 
olika civilsamhällesorganisationer och lokala företag. 
I projektet ingick också en jämställdhetkomponent 
som syftade till att upplysa IR anställda och allmän-
heten om könsrelaterat våld. Det nya Sidafinansierade  
projektet som inleddes våren 2016 riktar sig till nyut-
examinerade universitetsstudenter (270), nyutexami-
nerade inom jordbruk, IKT och byggande (200) samt 
arbetare utan teoretisk utbildning (450).
M-PAL11501, M-PAL11601

Under 2015 inleddes ett utvecklingsprojekt i Gaza för 
kapacitetsuppbyggnad av lokala civilsamhällesorgani- 
sationer. Målet för projektet var att stärka det civila 
samhället så att lokala civilsamhällesorganisationer  
kan utveckla långsiktiga och hållbara strategier för  
fattigdomsbekämpning. Projektet bestod av tio kurser  
riktade till 270 anställda vid 20 organisationer. Temat 
på kurserna var humanitära standarder, riskhantering,  
utvecklingsteorier, fattigdomsanalys och hållbar för- 
sörjning, projektplanering och -uppföljning, strategisk 
förvaltning, resultatbaserad uppföljning och utvärde- 
ring, finansiell förvaltning, datasystem och påverkans- 
arbete. Projektet gav också möjligheten för 70 unga 

IR Sverige har sedan många år bedrivit 
ett mycket framgångsrikt projekt med 
målet att ge praktikplatser och tillfälligt 
arbete åt nyexaminerade universitet- 
studenter. Genom projektet får inte bara 
den arbetande, utan hela dess familj, 
en bättre livskvalité och en förbättrad 
livsmedelsförsörjning.
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att utföra praktik i de utvalda civilsamhällesorgani-
sationerna. Projektet avslutades i slutet av 2016 och 
uppnådde sina mål i att öka kompetensen hos de ut- 
valda organisationerna och integrera fattigdomsbe-
kämpning i deras strategier och verksamhetsplaner. 
Medel för finansiering av projektet kommer från 
Forum Syd samt IR Sveriges:s egen insamling.
FORUM SYD : M-PAL31501

LIBANON

Libanon har, på grund av det pågående kriget i Syrien, 
tagit emot över en miljon flyktingar. Tack vare alla 
våra bidragsgivare kunde IR Libanon under vintern 
2015–2016 ge hjälp till syriska flyktingar i Bekaadalen 
och norra delar av Libanon. Då det saknas formella  
flyktingläger har flyktingarna fått söka skydd i över-
fulla lägenheter, ofärdiga byggnader och garage. Då 
vintern i Libanon kan vara hård genomförde IR ett 
projekt i att förse flyktingarna med vinterutrustning. 
IR Libanon försåg över 250 familjer med till exempel 
bränsle, vinterkläder, filtar eller mat, enligt de olika 
familjernas behov. Medel för finansiering av projektet 
kom från IR Sverges egen insamling.
EGEN FINANSIERING M-LIB71501

Mer än hälften av de syriska flyktingarna i Libanon 
är barn som ofta bevittnat traumatiska händelser som  
våld eller bombningar, de kan ha sett sina hem för-
störas eller förlorat familjemedlemmar. IR Libanon 
har med finansiellt stöd från Radiohjälpen genomfört 
ett projekt i syfte att förbättra barns psykologiska hälsa. 
Projektet som avslutades i september 2016 riktade sig 
till 1 500 syriska flyktingbarn i åldrarna sex till 17 år 
och deras föräldrar. För att förbättra barnens psykiska  
välmående gavs de möjlighet att delta i aktiviteter, 
leka och få socialt stöd i tre barnvänliga utrymmen 
(Child Friendly Spaces), som utrustats av IR. Projektet  
stödde även flyktingbarns tillgång utbildning genom 
att distribuera utbildningsmaterial till 2 394 barn 
samt förse 14 utbildningscenter med undervisnings-
material. 30 procent av barnen som fick stöd gick inte 
tidigare i någon skola. Sammanlagt 509 föräldrar ut- 
bildades i psykosocialt stöd och 117 lärare fick utbild-
ning för sådant stöd, samt om mental hälsa, aktiva 
inlärningsmetoder som och hur man lindra känslo-
mässig stress.
VÄRLDENS BARN – RADIOHJÄLPEN M-LIB11501

Med finansiellt stöd från Radiohjälpen har 
IR genomfört ett projekt i syfte att förbättra 

1500 syriska flyktingbarns psykologiska  
hälsa i Libanon. Barnen, som sett och upp- 
levt traumatiska händelser, gavs möjlighet  

att delta i aktiviteter, leka och få socialt 
stöd i tre barnvänliga utrymmen 

(Child Friendly Spaces).
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Islamic Relief är samarbetspartner till 
olika FN organisationer och levererar 

mycket hjälp åt  dessa.
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lisen in på arenan och lyckades snabbt ta kontrollen 
av södra delarna av landet, och 1996 erövrade taliba-
nerna även Kabul och talibanregimen var ett faktum. 
Till följd av 11 september-attackerna i USA startade 
den amerikanska regimen och dess allierade det så 
kallade kriget mot terrorismen som inleddes med 
bombningar av Afghanistan 2001. Detta resulterade i 
talibanregimens fall och en provisorisk regering till- 
sattes. Efter flera månaders FN-stött arbete med väljar- 
registrering kunde presidentvalet hållas 2004. Trots 
demokratiska val och viss ekonomisk tillväxt och ut- 
byggnad av utbildningsväsendet har fred inte kunnat  
uppnås. Den amerikanskledda interventionen i kom-
bination med tidigare krig och konflikter har gjort 
Afghanistan till ett av de fattigaste och mest osäkra 
länderna i världen. Landets ekonomi och infrastruktur 
blev till stora delar förstörda och miljoner afghaner 
är på flykt inom och utanför landet.

I slutet av 2014 attackerade beväpnade antiregerings-
styrkor Dangardistriktet i Kunarprovinsen. Tusentals 
människor tvingades på flykt både till staden Kunar 
och till grannprovinserna. Under 2015–2016 genom-
förde Islamic Relief en humanitär insats i Kamadistriktet  
i Nangarharprovinsen och i centrala Kunarprovinsen.  
371 internflyktingfamiljer försågs med mat, hygien-
artiklar och varma vinterfiltar. Under tre månader 
mottog varje familj matpaket, basala kökstillbehör och 
hygienartiklar. Insatsen genomfördes med stöd av 
Radiohjälpens Världens Barn-kampanj.
RADIOHJÄLPEN A-AFG11501

I oktober 2015 drabbades nordöstra delarna av Afgha- 
nistan av en kraftig jordbävning som ledde till hundra- 
tals dödsoffer. Jordbävningen som uppmätte 7,7 på 
Richterskalan skadade och förstörde tusentals hem 
och andra byggnader såsom skolor, sjukhus och rege- 
ringsbyggnader. IR Sverige kunde i Badakhshanpro- 
vinsen med stöd av Sida genomföra en humanitär in- 
sats för jordbävningsdrabbade familjer. 560 familjer  
blev försedda med matpaket, plastmattor och filtar. 
Målgruppen, som bestod av de mest utsatta familjerna,  
valdes ut baserat på kriterier såsom total förstörelse 
av bostad, människor utan vinterutrustning, familjer 
utan eller med otillräckligt stöd från regering/andra 
organisationer, hushåll bestående av ensamstående 

Pakistan

Myanmar

Bangladesh

Afghanistan

3.5 SYDASIEN

2016 har IR Sverige haft verksamhet i fyra länder i  
Sydasien. Människorna i regionen är delvis utsatta 
på grund av svåra och utdragna konflikter som i 
bland annat Afghanistan, Pakistan och Myanmar, 
medan människorna i Bangladesh främst lider av  
utbredd fattigdom som gör folk extra sårbara för 
naturkatastrofer som cykloner och översvämningar.

   

AFGHANISTAN

Afghanistan har varit konstant drabbat av krig och 
konflikter sedan 1970-talet då Sovjetunionen invade- 
rade landet. Efter Sovjetunionens tillbakadragande  
övertog olika miliser kontrollen, etniska och ideolo- 
giska motsättningar ledde till inbördeskrig och av-
saknaden av en centralmakt gav lokala ledare möjlig-
heten att ta över provinserna. 1994 trädde talibanmi-

I oktober 2015 drabbades nordöstra 
delarna av Afghanistan av en kraftig 
jordbävning. IR Sverige kunde med 
stöd av Sida genomföra en humanitär 
insats för jordbävningsdrabbade 
familjer. 
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En kvinna i Afghanistan går hem med qurbanikött.
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kvinnor, äldre, personer med funktionsvariationer, 
föräldralösa barn, och/eller marginaliserade grupper.
RRM A-AFG11502

PAKISTAN

Stora delar av Pakistan är kontinuerligt drabbade av 
torka, översvämningar och jordbävningar. Baluchistan  
i sydväst är en av Pakistans fyra provinser och gränsar 
till Afghanistan och Iran. Provinsen drabbas ofta av  
torka och översvämningar vilket slår hårt mot befolk- 
ningen i form av brist på vatten, undernäring, sjuk- 
domar och höga siffror i mödra- och spädbarnsdöd. 
Med stöd från Sida genomför IR Sverige sedan 2012 
ett omfattande arbete för att förbättra tillgången till 
rent vatten i provinsen.

Ett projekt som inleddes i juni 2015 och avslutades i 
augusti 2016 syftade till att minska hälsoriskerna  
orsakade av vattenbrist i distrikten Noshki och Chagai  
genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitets- 
anläggningar samt hygienkampanjer. Några innova- 
tiva idéer som implementerades i detta projekt var 
avsaltning av vatten med hjälp av 40 F-kub teknik 
och vattenfiltrering med hjälp av soldriven omvänd 
osmos. WASH-aktiviteterna ledde till att 84 procent 
av målgruppen nu har tillgång till rent dricksvatten, 
då endast 11,5 procent av befolkningen i Chagai res- 
pektive 31 procent i Noshki hade det innan projektet.  
På motsvarande sätt har nu cirka 71 procent av mål- 
gruppen tillgång till sanitära anläggningar, innan 
projektet var andelen endast 9 procent i Chagai och 
23 procent i Noshki. Den totala befolkningen som 

nåddes av hygienkampanjer och utbildningar upp-
skattas till 46 580 personer.
A-PAK11501

Under 2016 fram till maj 2017 implementeras fas tre 
av det Sidafinansierade projektet Chagai Vatten och 
Sanitet. Fas tre fokuserar på att installera innovativ 
teknik för att förbättra tillgången till rent vatten och 
sanitära tjänster i fler områden i Chagaidistriktet. 
Projektet förväntas underlätta kvinnors och flickors  
situation, eftersom det i Baluchistan är de som bär 
ansvaret för att hämta vatten för hela familjen. Genom  
kapacitetsuppbyggnad syftar projektet till att utbilda 
representanter från målgruppen i drift och underhåll- 
ning av installationerna för att skapa hållbara lösningar, 
förbättrad katastrofberedskap och stärka möjligheterna  
till självförsörjning. Könsbaserat våld och barnskydd 
(GBV/CP) integreras som en övergripande tematisk 
fråga i syfte att öka medvetenheten kring skydd av kvin- 
nor och barn i konfliktsituationer. Den övergripande 
GBV/CP-komponenten riktar sig till lokala ledare, reli- 
giösa ledare, lokala kommittéer samt vårdpersonal i de 
berörda områdena.
A-PAK11601

I slutet av oktober 2015 drabbades Pakistan åter av  
en förödande jordbävning. De hårdast drabbade sam- 
hällena var Chitral och Shangla i provinsen Khyber  
Pakhtunkhwa, där en stor del av befolkningen hade 
förlorat sina hus och var i omedelbart behov av huma- 
nitär hjälp. Tiotusentals hus blev förstörda eller i 
behov av reparation. Chitral hade under sommaren 
drabbats av hårda översvämningar och jordbävningen 
slog till innan folket hade hunnit återhämta sig från 
översvämningen. Mellan november 2015 och januari 
2016 gjordes en snabb RRM-insats för att distribuera 
matpaket till 1500 jordbävningsdrabbade familjer och 
tält anpassade för vintern.
RRM A-PAK11502

Kashmir ligger i bergsområdet på gränsen mellan 
Pakistan och Indien, båda länderna anser att de har  
rätt till hela Kashmir och betraktar varandra som 
ockupationsmakter. I november 2016 trappades gräns- 
våldet upp och delar av befolkningen har tvingats fly 
till internflyktingläger för att undkomma våldsam-
heterna. Naturkatastrofer är också vanligt förekom-
mande vilket gör befolkningen extra utsatt. IR har 

I distrikten Noshki och Chagai i 
Pakistan har IR Sverige byggt vind- 

och soldrivna pumpar som förser 
befolkningen med rent vatten.
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implementerat ett RRM-projekt i Kashmir till följd av 
det upptrappade våldet mellan Pakistan och Indien 
i november 2016. Med stöd av Sida delades matpaket 
och vinterkits ut till drabbade familjer i internflyk-
tingläger.
RRM A-PAK11602

BANGLADESH

Bangladesh är ett av världens mest tätbefolkade och 
fattigaste länder. Närmare hälften av befolkningen  
lever idag i fattigdom, bland dem är kvinnor och barn 
på landsbygden särskilt utsatta. Islamic Relief Sverige 
har sedan 2009 haft ett omfattande utvecklingssam-
arbete i Bangladesh som främst syftat till att stärka 
kvinnors ställning i samhället. Landet drabbas även 
ofta av olika naturkatastrofer och under 2016 kunde 
IR Sverige hjälpa till med flera katastrofinsatser.

Cyklonen Roanu slog i maj 2016 hårt mot de sydliga 
områdena Barisal och Chittagong med hårda vindar 
och kraftiga skyfall. 1,3 miljoner människor drabbades  
och tusentals människor tvingades fly från landets 
kustområden och öar har lagts under vatten. Det kraf- 
tiga regnet orsakade även jordskred. Tiotusentals bygg- 
nader förstördes och mer än 100 skolor skadades.  
IR Sverige inledde en kampanj för att samla pengar 

till de drabbade familjerna och genom en RRM- 
insats finansierad av Sida kunde IR Sverige bygga 220 
cyklonsäkra boenden med 220 latriner åt drabbade 
familjer.
RRM A-BAN11601

I juli 2016 drabbades minst 3,7 miljoner människor i 
Bangladesh av stora översvämningar orsakade av mon- 
sunregn. Cirka 250 000 hus beräknades ha förstörts 
eller skadats, och flera tusen hus rasade rakt ner i 
floderna. IR Bangladesh utförde ett Sida-finansierat 
RRM-projekt som gav akut hjälp åt 2 690 familjer i 
form av kontantbistånd. Att ge fattiga kontanter har 
visat sig vara mycket mer kostnadseffektivt än att dela  
ut matpaket. Fattiga människor gör kloka val och 
använder pengar till precis det familjen har störst 
behov av.
RRM A-BAN11602

Genom utvecklingssamarbetsprojektet Action for  
People Rights and Livelihoods (APRIL) stödjer IR  
Sverige extremt fattiga och marginaliserade män-
niskor i Thakurgaon i nordvästra Bangladesh. Syftet 
med det treåriga projektet som startade i mars 2015 
är att sammanföra och mobilisera 3 000 extremt fat-
tiga och marginaliserade personer för att förbättra  

Efter cyklonen Roanu, som slog till i maj 2016 i 
Bangladesh, inledde IR Sverige en kampanj för 

att samla pengar till de drabbade och genom 
en RRM-insats finansierad av Sida kunde 

IR Sverige bygga 220 cyklonsäkra boenden 
med 220 latriner åt drabbade familjer.
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deras försörjningsmöjligheter, stärka deras sociala 
utveckling och inflytande, samt främja och skydda 
deras rättigheter. Under projektet har 3 000 speciellt  
utsatta kvinnor fått kontantbidrag, som gjort det möj- 
ligt för dem att påbörja inkomstbringande verksamhet  
enligt deras egna affärsplaner. 100 självhjälpsgrupper 
och fyra kvinnokooperativ har också bildats. Kvinnor- 
nas förmåga att spara liksom deras levnadsförhållanden  
har förbättrats. Grupperna har en fungerande struk-
tur och driver mikrofinansaktiviteter som erbjuder en  
möjlighet att ta sig ur fattigdom. Förmånstagarna har  
också utbildats i bland annat hälsa och hygien, rättig- 
heter och förmåner, rent vatten och sanitet, familjevåld 
och barnskydd, könsdiskriminering, klimatanpassning  
och miljö. Medel för finansiering av projektet kommer  
från Forum Syd och egen insamling.
FORUM SYD A-BAN31501

MYANMAR

Myanmar (tidigare kallat Burma) blev en självständig  
stat från Storbritannien 1948. Den burmesiska militär- 
juntan kontrollerade landet från 1962 till 2010 då en 
demokratisering av landet påbörjades. Stora delar av 
befolkningen lever under svåra ekonomiska förhållan- 
den och har inget eller begränsat inflytande i samhället. 
Den största folkgruppen i landet är burmaner och  
representerar 68 procent av befolkningen, medan shan- 
folket representerar 9 procent, karenfolket 7 procent,  
arakaneser 4 procent, monfolket 2 procent, och kineser, 
indier och andra grupper representerar 10 procent. 
Majoriteten av befolkningen, 89 % är theravadabud-
dister, 4 procent är kristna, och 4 procent är muslimer.  
Hinduer, sikher och andra trosbekännelser represen-
terar resterande 3 procent av befolkningen.

2016 startade IR projektet Strenghtening Community 
Capacity and Civil Society for a Sustainable Develop-
ment in Conflict-Affected Regions in Myanmar i Kayin 
State som ligger i Östra delen av Myanmar. Projektet 
syftar till att göra det möjligt för konfliktdrabbade och  
fattiga människor att verka för utveckling av deras  
samhällen. Projektet skulle enligt planen även imple- 
menteras i Rakhine state men på grund av upptrapp-
ningen av våldet i den konfliktdrabbade delstaten har 
utegångsförbud införts och det är inte tillåtet för mer 
än fem personer att samlas på ett och samma ställe, 
vilket gjort det omöjligt att genomföra projektaktivi-
teter där. Detta har lett till att projektet endast pågår i 
Kayin state, där vi nu utökat verksamheten.

20 unga vuxna från olika etniciteter utbildas i 
ledarskap och i att använda olika verktyg för lands-
bygdsutveckling. Deltagarna återvänder sedan till 
sina byar för att dela sina nya kunskaper och verka 
för att byborna kollektivt ska definiera sina huma-
nitära prioriteringar och skapa strategier för utveck-
ling av deras samhällen. Med en lokalt förankrad 
utvecklingsplan förbättras bybornas möjlighet att 
förhandla med beslutsfattare om stöd för utveckling 
av deras byar. Projektet fokuserar även på jämställd-
het och deltagarna utbildas i att förespråka jämnare 
maktrelationer mellan kvinnor och män vad gäller 
delaktighet, beslutsfattande och arbetsfördelning. 
Deltagarna får också träning i metoder för att öka 
motståndskraften mot klimatförändringar.

Projektet implementeras av Myanmar Heart 
Development Organization med stöd av IR Myanmar 
och det är finansierat av Forum Syd och IR Sveriges 
egen insamling.
FORUM SYD A-MYA31601

20 unga vuxna från olika etniciteter 
utbildas i ledarskap och att använda 
olika verktyg för landsbygdsutveckling. 
Deltagarna återvänder sedan hem till 
sina byar för att dela med sig av sina 
nya kunskaper.

3000 utsatta kvinnor i Thakurgaon i nord-
västra Bangladesh har fått kontantbidrag, 
som gjort det möjligt för dem att påbörja 
inkomstbringande verksamhet.
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och kampanjarbete mot undernäring. Vi bidrog även 
till odlingsmarker och bevattningssystem, byggde 
brunnar samt bidrog med höns till kvinnogrupper. 
Dessutom integrerades en jämställdhetskomponent 
som syftar till att minska könsrelaterat våld inom 
distriktet. Andra halvan av året arbetade vi i Logadi-
striktet med kapacitetsförbättring av 17 hälsocenter som 
arbetar mot undernäring av barn samt ett sjukhus som  
behandlar medicinska komplikationer på grund av 
undernäring. Projektet hade också en vatten- och sani- 
tetskomponent för att förbättra tillgången till rent vatten 
i området. Arbetet mot könsrelaterat våld samt främ-
jandet av skydd av barn integrerades i projektet. 
F-NIG11501, F-NIG11601

TCHAD

Tchad är ett av de fattigaste länderna i världen med stor 
livsmedelsbrist och hög barnadödlighet. IR Sverige 
genomförde ett projekt i de östliga områdena av Tchad 
i syfte att säkra livsmedelsförsörjningen och höja lev- 
nadsstandarden för lokalbefolkningen i Amdam-, 
Magrane- och Haouchdistrikten i Silaregionen i östra 
Tchad. Projektet som tog slut sommaren 2016 nådde 
totalt 31179 personer. Genom projektet etablerades 
och stöddes fyra centra för screening och behandling 
av undernärda barn och kvinnor. 5 880 barn under fem 
och 730 gravida kvinnor screenades. 1360 av barnen 
och 210 av kvinnorna fick vidare behandling för under- 
näring. Matsäkerhetskomponenten i projektet har hjälpt 
jordbrukare och boskapsuppfödare med till exempel 
småskaliga bevattningssystem, konstruerande av 
sädesförråd och distribution av utsäde, tillhandahål-
lande av verktyg och utbildning i jordbrukstekniker 
och husdjurshälsa. Projektet innehöll flera andra kom- 

3.6. SAHEL

Karta över de länder i Sahel vi jobbat (Mali, Niger, 
Chad)

Sahel-regionen söder om Sahara är en klimat-
känslig miljö och flera väpnade konflikter har 
bidragit till att området blivit en av de fattigaste 
regionerna i världen. Eftersom en stor del av 
befolkningen lever på jordbruk är de speciellt 
utsatta för förändringar i klimatet vilket har lett  
till upprepade svältkatastrofer. De väpnade kon- 
flikter som pågått de senaste åren i regionen har 
också drivit miljontals människor på flykt och 2016 
är det främst oroligheter och väpnade grupper i  
Nigeria som orsakat flyktingströmmar kring Tchad- 
sjön. Enligt FN drabbades ca 30 miljoner män-
niskor i regionen av undernäring och/eller svält 
under 2016. Under 2016 har IR Sverige med stöd 
av Sida utfört humanitära projekt i Niger, Tchad 
och Mali samt ett Forum Sydunderstött utveck-
lingsprojekt i Mali.

NIGER

Niger, ett av Afrikas största länder med en landyta  
som täcks till 80 procent av öken, är enligt FN:s ut- 
vecklingsorgan ett av världens minst utvecklade 
länder. Fattigdomen är utbredd och Världsbanken 
uppskattar att tre fjärdedelar av alla nigerier lever på 
mindre än två dollar per dag. 

IR Sverige har varit verksamma i Niger i mer än tio år 
med en primär inriktning att avvärja akut undernäring  
av barn under fem år samt vatten- och sanitetsarbeten.  
Under första halvan av 2016 fortsatte vi arbetet mot 
undernäring av barn under fem år genom att stötta 
26 hälsokliniker i Kollo-distriktet med gratis sjukvård  

Mali

Niger

Tchad

Med en borrad brunn i byn behöver 
man inte längre gå flera timmar för 

att hämta vatten. Dessutom är vattnet 
rent som kommer upp ur brunnen.
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ponenter såsom stöd för kvinnliga företagare och upp- 
förandet av 300 hushållslatriner. Projektet organiserade 
också en rad möten, utbildningar och kampanjer i 
relation till könsrelaterat våld (GBV) för att öka sam-
hällets medvetenhet kring ämnet.
F-TCH11501

MALI

Mali med sina cirka 18 miljoner invånare är liksom 
de övriga Sahel-länderna ett av de fattigaste länderna 
i världen. Runt 80 procent av befolkningen livnär sig  
på jordbruk, men deras produktion påverkas negativt 
av klimatförändringar, ökenspridning, översvämningar 
och torka. Den fattigaste delen av befolkningen lider 
brist på basala behov som vatten, sjukvård och mat. 
Ungefär 1,5 miljoner människor lever i omedelbart 
behov av livsmedelsbistånd medan 2,1 miljoner lider 
av en osäker livsmedelsförsörjning. Kronisk fattigdom 
leder också till ökad sårbarhet för olika epidemier.

Utöver dessa utmaningar har det sedan 2012 pågått 
en väpnad konflikt i norr, som orsakat befolknings-
rörelser och ökad sårbarhet. Även då det skett en del 
framsteg mot politisk stabilisering är säkerhetsläget 
fortfarande instabilt i stora delar av landet. Trots under- 
tecknandet av ett fredsavtal i juni 2015 är situationen 
i norra Mali fortfarande så osäker att det varit omöj-
ligt för IR Sveriges personal att under 2016 besöka 
projekten i norr.

Projektet Post conflict emergency in food security, 
WASH and education tog slut våren 2016. Syftet 
med det Sidafinansierade projektet var att minska de 
humanitära behoven orsakade av konflikter och torka 
i regionerna Gourma Rous och Douentza. Cirka 8 000 
personer i områdena fick ökad tillgång till rent dricks-
vatten och en hållbar vattenförsörjning. Den lokala 
livsmedelsproduktionen har gått upp tack vare att 980 
hushåll fått stöd i sin produktion av ris, grönsaker, 
djurfoder, samt för fiske och boskapsuppfödning. Som 
en del av projektet implementerades också en jäm-
ställdhetskomponent för att minska könsrelaterat våld.
F-MAL11501

Ett Sidastött projekt som inleddes år 2016 i samma  
områden i norra Mali har som syfte att stödja sam-
hällens motståndskraft mot torka och konflikter genom  
att öka produktiviteten och diversiteten inom jord-

bruket. Projektet syftar också till att öka hushållens 
inkomstnivå och öka tillgången till en ren, säker och 
hållbar vattenförsörjning och förbättrad hygien och 
sanitet. Könsbaserat våld och barnskydd (GBV/CP) 
integreras som en övergripande tematisk fråga i syfte 
att öka medvetenheten om skydd av kvinnor och 
barn i konfliktsituationer.
F-MAL11601

IR Sverige har sedan år 2010 bedrivit utvecklings- 
projekt i Mali som finansierats av Forum Syd. Många 
av projekten har kretsat kring utvecklingen av kvinno- 
kooperativ som arbetar med att odla och förädla shea- 
nötter. Nötterna omvandlas till sheasmör som kan 
användas i matlagning och inom kosmetikaindustrin.  
Förutom att bidra till en ökad inkomst för kvinnorna 
har projekten också syftat till att stärka kvinnors 
position i samhället.

Projektet som avslutades år 2016 fokuserade på 
kapacitetsbyggande av kvinnokooperativen, förbättring 
av produktionstekniken och -kapaciteten, säkrade till- 
gång till rent vatten och informationskampanjer kring  
ämnen som kvinnor rättigheter, miljöskydd, före-
byggande av HIV och andra sociala frågor. Några av 
resultaten av projektet var att sex kooperativ fick en 
officiell status och mer än 1173 människor nåddes 
genom olika upplysningskampanjer. Projektet är ett 
lyckat exempel på långsiktigt och hållbart utvecklings- 
arbete där människor får verktyg för att kunna stå på 
egna ben.
FORUM SYD F-MAL31401

Ett annat utvecklingsprojekt som pågick år 2015–2016 
syftade till att stärka kapaciteten i 34 civilsamhälles- 
organisationer i regionen Gourma-Rharous i norra 
Mali. Några av de uppnådda resultaten är att de flesta 
av de utvalda organisationerna har stärkts, förbättrat 
sin interna styrning genom att de tagit i bruk syste-
matiska metoder för administration och redovisning 
och blivit mer inkluderande och demokratiska, vilket 
framgår av att fler kvinnor och unga är med i besluts-
fattandet. Ett annat mål var att bilda en plattform för 
dialog kring rätten till en tryggad livsmedelsförsörj-
ning. Genom plattformen kan befolkningen utkräva 
sina lagliga rättigheter till en tryggare livsmedelsför-
sörjning. Medel för finansiering av projektet kommer 
från Forum Syd samt IR Sveriges egen insamling.
FORUM SYD F-MAL31501



29

miljoner etiopier i behov av akut livsmedelsassistans 
och närmare tre miljoner barn led av akut undernäring. 
Läget har under 2017 förbättrats något i de norra och 
västra delarna, men situationen i landets övriga delar 
är fortfarande kritisk och värst drabbade är Etiopiens 
allra fattigaste människor som är i akut behov av 
humanitärt stöd.

Islamic Relief har sedan 2000 arbetat i Etiopien med 
utvecklings- och humanitära projekt inom områden 
såsom utbildning, vatten och sanitet, livsmedelsassis- 
tans och hälsovård. Sedan 2011 har IR Sverige stött  
projekt för att bland annat vårda undernärda barn och  
förbättra försörjningsmöjligheterna för människor i 
fattigdom. Under 2016–2017 har vi inlett ett utveck-
lingsprojekt som ämnar förbättra förvaltningen av 
naturresurser samt stärka kvinnor och områdets för- 
sörjningsmöjligheter, bland annat genom att utnyttja 
projektområdets traditionella kunskap och traditioner. 
Projektet finansieras av medel från Forum Syd och 
egen insamling. Vi agerade också då El Niñotorkan 
slog till 2016 och stödde befolkningen med livsmedels- 
assistans, vatten- och sanitet och andra förnödenheter 
såsom filtar, madrasser, köksredskap, myggnät och 
hygienartiklar. Detta var ett RRM-projekt som stöd-
des av Sida.
FORUM SYD F-ETH31601, RRM F-ETI11601

3.7 AFRIKAS HORN

Under 2016 har Afrikas horn fortsättningsvis 
lidit av en svår torka. Situationen har lett till en 
alltmer osäker livsmedelsförsörjning och under-
näring i regionen. Nära 24 miljoner människor i 
regionen är drabbade av krisen. Under 2016 har 
vi drivit projekt finansierade av Sida och Forum 
Syd i Etiopien, Kenya och Sudan.

ETIOPIEN

Etiopien, med sina över 94 miljoner invånare, har under 
de senaste åren utsatts för enorma klimatpåfrestningar. 
Uteblivna regn och torka på grund av väderfenomenet  
El Niño har orsakat det som sägs ha varit den värsta 
katastrofen i landet på över 50 år. Under 2016 var tio 

Sudan

Etiopien

Kenya
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KENYA

Stora delar av Kenya är torr savann och jorden ero- 
derar. För att ge befolkningen förmågan att bättre  
handskas med försörjningshot som uppkommer i sam- 
band med klimatförändringar har IR Kenya genom-
fört projektet Promote rights and Access to better Socio- 
Economic opportunities for marginalized Communities 
in North Eastern Kenya. Projektet vill bekämpa tre 
samhällsproblem: (1) fattigdom orsakad av begränsad  
kunskap kring metoder att utkräva sin rätt av ansvars- 
bärare i Wajir County; (2) degraderade naturresurser 
och ekosystem, som är alltmer utsatta för klimatför- 
ändringar; (3) brist på både finansiellt och socialt stöd 
för försörjningsmöjligheter för kvinnor. Målgruppen 
för projektet är bland de mest marginaliserade grup-
per när det gäller socioekonomisk utveckling i Kenya.

Projektets strategi är att arbeta med de mest utsatta  
människorna i de utvalda samhällsgrupperna för att 
öka deras medvetenhet om och förståelse för samhälls- 
engagemang, politiskt deltagande och förvaltning av  
naturresurser. IR Kenya kommer att utföra projektet  
i samarbete med olika lokala grupper, skolors miljö- 
klubbar och myndigheter som ansvarar för skogs- 
och miljöfrågor. Medel för finansiering av projektet 
medel kommer från Forum Syd och IR Sveriges egen 
insamling.
FORUM SYD F-KEN31601

SUDAN

Sudan, som år 2011 blev mindre i och med att Syd- 
sudan blev självständigt, är hem för cirka 41 miljoner  
människor. Landet består av känsliga öken- och stäpp- 
områden och i söder fuktigare savann- och höglands-
områden. Regntiden infaller någon gång från april till  
november och ibland inträffar längre perioder av torka.  
I Sudan lever över tre miljoner interna flyktingar och  
totalt är nästan fem miljoner personer i behov av 
humanitär hjälp. Det finns stora behov av sjukvård, 
vatten, mat, skydd och utbildning.

I augusti 2016 inleddes ett Sidafinansierat RRM- 
projekt, för att hjälpa människor som utsatts för stört- 
regn och översvämningar i områdena Västra Kordofan 
och Centrala Darfur. Projektet hjälpte 4 100 utsatta 
hushåll genom att förse dem med förnödenheter som  
myggnät, filtar, hygienartiklar, presenningar och hinkar.  
Förutom detta anordnade man hygienfrämjande ut-
bildningar och kampanjer för att begränsa av sprid-
ningen av sjukdomar.
RRM F-SUD11601

 

Genom miljöklubbar i skolorna 
ökar vi de ungas medvetenhet, 

förståelse och kunskap om 
miljön och naturresurserna.
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4 INSATSER   
I SVERIGE

Under 2015 uppstod ett ökat behov av hjälpinsatser 
i Sverige i samband med det stora antalet nyanlända 
flyktingar. IR Sverige var genast från början aktiv i det  
akuta skedet av situationen, vilket snabbt ledde till 
uppbyggnaden av den nationella avdelningen på IR 
Sverige. Avdelningen finansierades i början med  
interna medel, men senare söktes projektmedel för en  
starkare och mer organiserad insats. Verksamheten 
fick stöd från regeringen, vilket bidrog till att den 
nationella avdelningen kunde utvidga sin flykting-
verksamhet.

Personalförstärkningar har genomförts i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, för att klara av det omfattande  
uppdraget med mottagning och etableringen av mål- 
gruppen nyanlända och asylsökande. För att samordna  
verksamheten anställde IR Sverige sammanlagt fyra 
flyktingsamordnare, en administratör, en förenings-
samordnare, en volontärsamordnare och nationell 
flyktingsamordnare i Stockholm. Personalförstärk-
ningen har genomförts i storstadsregionerna för att 
klara uppdraget med att planera, genomföra och 

kvalitetssäkra verksamheten.
Under verksamhetsåret 2016 uppskattas att den 

breda skalan av olika verksamheter har nått ut till cirka  
70 000 personer landet runt. Målgruppen för den Natio- 
nella avdelningens arbete omfattar förutom nyanlända  
asylsökande också andra utsatta personer, såsom hem-  
och papperslösa. Genom det nationella arbetet har IR 
Sverige blivit mer känd i Sverige, insamlingarna har 
ökat och nya samarbeten etablerats.

HUR ALLT BÖRJADE

Över 163 000 människor sökte asyl i Sverige mellan 
2015–2016 och av alla asylsökande får drygt hälften –  
56 procent – stanna i Sverige. För IR Sverige var det 
viktigt att vara med och bidra med verksamhet som 
skulle underlätta mottagandet av nyanlända. Vi enga- 
gerade volontärer runt om i landet som behärskade 
bland annat arabiska, tigrinja och farsi och som var 
redo att ställa upp med sin tid och sitt engagemang.  
I volontärverksamheten ingick cirka 2 500 volontärer  
mellan 2015–2016. Volontärerna värvades via hem-
sidan, sociala medier och på volontärträffar som 
arrangerades på nationell och lokal nivå. IR Sverige 
erbjöd volontärer en grundutbildning kring sekretess, 
policy och säkerhet och en uppföljning en gång i 
veckan och vid behov.

IR Sverige startade sin nationella verksamhet 2015 då det stora antalet 
flyktingar i Sverige behövde akut hjälp. Under 2016 uppskattas 70 000 
personer, nyanlända asylsökande och andra utsatta personer, ha tagit 
del av vår verksamhet.
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IR Sverige var bland de första humanitära organi- 
sationerna som fanns på plats vid ankomsten av nyan- 
lända i Malmö, Göteborg och Stockholm. Islamic 
Reliefs volontärer fanns dagligen på plats på central- 
stationerna för att möta flyktingarna som anlände.  
Mellan september 2015 och januari 2016 tog vi till-
sammans med andra ideella föreningar emot cirka 
30 000 nyanlända på centralstationen i Malmö och 
cirka 7 000 nyanlända på Stockholms centralstation. 
I mottagandet ingick alltifrån tillhandahållandet av 
mat och dryck till rådgivning, tolkning och transport 
till migrationsverket. Islamic Relief erbjöd också över- 
nattning samt stödsamtal, hygienartiklar och dusch-
möjligheter.

ETT ENGAGERAT CIVILSAMHÄLLE

Vi upptäckte tidigt att det fanns ett starkt engagemang 
från civilsamhället att hitta olika samarbetsformer för  
att skapa verksamhet som underlättade mottagandet 
och etablering av de nyanlända. Den nationella sam-
ordnaren påbörjade i december 2015 en kartläggning 
av föreningar och församlingar som kunde stöda IR  
Sverige i arbetet för asylsökande och nyanlända i sam- 
hället. Det fanns ett starkt engagemang från förenings- 
livet att ställa upp med tid, engagemang och resurser. 

Utifrån kartläggningen tog IR Sverige kontakt med och  
etablerade ett tjugotal olika samarbeten med föreningar, 
församlingar som hade kapacitet och engagemang att 
ingå samarbeten.

IR Sverige använde sina regionala kontor i  
Stockholm, Göteborg och Malmö för att möta behovet 
i regionerna och med hjälp av regionala och lokala sam- 
arbetspartners kunde IR Sverige starta upp olika typer  
av verksamhet runt om i landet. IR Sveriges nationella 
avdelning genomförde en kartläggning av behovet i 
landet för att sedan koppla våra regionala och lokala 
samarbetspartners till vår planerade flyktingverksam-
het. Vi satsade där behovet var som störst vilket var 
i storstadsregionerna, men vi fanns även på plats i 
mindre orter i landet. 

NYA SAMARBETEN OCH NÄTVERK

Verksamheten med mottagandet under 2015 resul- 
terade i flera nya samarbeten och ny verksamhet men  
även ett ökat intresse från allmänheten för Islamic  
Relief som humanitär organisation. IR Sverige på- 
började ett samarbete med Stockholms moské på 
Medborgarplatsen hösten 2015 för att kunna erbjuda 
nyanlända övernattning, mat, hygienartiklar, kläder,  
leksaker och duschmöjligheter. Verksamheten genom- 

Den stora mängden flyktingar som kom hösten 2015 
blev början på IR Sveriges nationella verksamhet.



33

fördes i moskéns lokaler och erbjöd mellan september  
2015 och februari 2016 cirka 8 020 personer stöd och 
hjälp. Målgruppen erbjöds en plats för vila, återhämt-
ning, rådgivning, samtalsstöd, läkarundersökningar, 
tolkhjälp, juridisk rådgivning, duschmöjligheter, mat 
och kläder. Mottagningen genomfördes i moskén men  
även på lokaler i anslutning till moskén som var öppna  
dygnet runt mellan januari och februari 2016. 

Verksamheten i Stockholms moské blev uppmärk-
sammad av regeringen samt politiker i Stockholm stad  
och besöktes av vice statsminister Åsa Romson, utbild- 
ningsministern Gustav Fridolin, demokratiminister 
Alice Bah Kuhnke, Vänsterpartiets riksdagsgrupp 
och Socialborgarrådet i Stockholm Åsa Lindhagen.

Vår organisation har stärkts internt och vi har 
byggt upp den nationella avdelningen som arbetar 
med flyktingfrågor. Detta har i sin tur lett till att vi 
kunnat delta och medverka på nätverksmöten, där 
insatser samordnats med andra organisationer. Vi har  
också deltagit i olika nätverk tillsammans med myn- 
digheter som polisen, Migrationsverket, Myndig- 
heten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kom- 
muner och landsting, Kulturdepartementet för att dela 
med oss av våra erfarenheter och vår expertis kring 
flyktingfrågan men även för att hålla oss a jour om 
nya regler och lagar kring asylfrågor. Nätverksmötena 
med offentliga aktörer har även lett till nya samarbeten 
kring mottagande och etablering av nyanlända.

FLEXIBLA OCH INKLUDERANDE INSATSER

Flyktingsamordnarna på IR Sverige har arbetat med  
att inkludera målgruppens önskemål i etablerings-
verksamheten och samtidigt varit lyhörda för infor-
mation om hur verksamheten kan förbättras för att 
skapa ökad inkludering. Ett återkommande önskemål 

från målgruppen har varit språkundervisning i svenska, 
juridisk rådgivning, tolkning/översättning, samhälls- 
orientering och sociala aktiviteter. Målgruppen upp- 
skattade att det fanns en kulturell och språklig kom-
petens bland anställda och volontärer vilket under-
lättade genomförande av verksamheten. Vi har även 
haft flyktingar som återkommit till vår verksamhet 
som volontärer, många av dessa personer har varit 
ensamkommande flyktingbarn.

Vi har haft som mål att skapa en verksamhet som är 
tilltalande för såväl kvinnor som män men även där 
det är möjligt skapa verksamhet särskilt anpassad till  
barn och ungdomar. Vi har haft ett särskilt fokus på  
kvinnor när vi har utformat sociala aktiviteter, efter- 
som vi upptäckt att kvinnor verkade vara särskilt 
isolerade på flyktingförläggningarna. För att få med 
kvinnorna på arrangemang anordnade vi transport-
möjligheter från och till flyktingförläggningarna. Vi 
har även genomfört aktiviteter där kvinnor kunde ta 
med sig sina barn och där barnen erbjöds barnpass-
ning med sociala aktiviteter. 

KLÄDINSAMLING, MATUTDELNING OCH HÄRBÄRGE

De klädinsamlingar för nyanlända och asylsökande 
som IR Sverige startade under 2015 ledde till hela att 

560 ton kläder, hygienartiklar och leksaker samlades 
in från allmänheten. Kläderna transporterades och 
distribuerades till flyktingboenden i Malmö, Stock-
holm, Göteborg, Farsta, Täby, Sigtuna, Norrtälje, 
Pajala, Kiruna, Sollefteå, Örebro, Borlänge, Umeå, 
Landskrona, Helsingborg, Trollhättan och Uddevalla 
under 2016. Verksamheten genomfördes på 23 olika 

Samarbetet mellan IR Sverige, Stockholms moské och 
Katarina församling väckte nyfikenhet. På bilden besöker 

vice statsminister Åsa Romsom (Mp) moskén.

Allmänheten donerade generöst med kläder 
och hygienartiklar som flyktingarna fick ta av.
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EXEMPEL PÅ VAD VI ERBJUDIT:

 Stöd och hjälp med grundläggande mänskliga behov som mat, kläder, 
hygienartiklar, duschmöjligheter och övernattning

 Möjligheter att kommunicera sina behov och utmaningar med myn-
digheter och med samhällets olika aktörer genom att erbjuda tolkning, 
översättning och rådgivning

 Möjligheter att lära sig det svenska språket och på så sätt stärkt den 
enskilda individen självförtroende samt ökat möjligheterna att ta sig 
in på svensk arbetsmarknad

 Ökat kunskapen om hur det svenska samhället fungerar och på så 
sätt möjliggjort för den enskilda individen att fatta beslut som under-
lättar etableringsprocessen

 Sociala aktiviteter som har haft som mål att bryta isoleringen som 
uppstår på flyktingboendena. Verksamheten har varit oerhört viktig 
för kvinnor som har varit särskilt isolerade från det nya samhället

 Verktyg och praktikplatser som ska underlätta arbetssökandet och 
ska öka möjligheterna till egenförsörjning

 Stöd och hjälp med asylprocessen och på så sätt påskyndat asyl- 
ärenden

 Mötesplatser där svenskar och nyanlända kan träffas och utbyta 
erfarenheter och kunskap med varandra

 Verksamhet som är lättillgänglig 

 Introduktion till hur det svenska civilsamhället fungerar och hur man 
som enskild individ kan bidra med sin komptenens och engagemang

 Plattformar för social inkludering av målgruppen

 Verktyg som är användbara i möte med det nya samhället

 Trygga platser och verksamhet för nyanlända barn och ungdomar

 Beredskap som underlättat mottagningen för målgruppen och  
skapat tillit och förtroende för det svenska samhället

34
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orter i landet och i samarbete med 45 föreningar och 
församlingar.

IR Sverige förmedlade också mat under 2016 i 
form av soppkök och matkuponger. Verksamheten 
planerades och genomfördes av den nationella flyk- 
tingsamordnaren i samarbete med regionala och lokala 
föreningar, församlingar och volontärer. Verksamheten 
genomfördes i Täby, Västerås, Flen, Katrineholm, 
Nyköping, Vingåker, Malmö, Helsingborg, Kristian-
stad, Jönköping, Halmstad, Lund Strängnäs, Farsta, 
Malmö, Strängnäs och Västervik. IR Sverige hade 
också en mobil verksamhet i form av att man levere-
rade fika till flyktingförläggningar runt om i landet 
samtidigt som man gav information om IR Sveriges 
flyktingverksamhet.

 

Under våren 2016 öppnade IR Sverige i samarbete 
med Stockholms stad ett natthärbärge eller transit-
boende på Skånegatan i en gammal förskolelokal på 
Södermalm. I lokalen med sovplatser för 30–50 per-
soner erbjöds främst ensamkommande flyktingbarn 
och nyanlända övernattning. Under våren blev det 
färre som tog sig till Sverige, i och med den hårdare 
lagstiftningen och ID-kontroller, och verksamheten 
ned lades ned då behovet för boenden minskade.

Under vintern 2015–2016 genomförde IR Sverige i 
samarbete med Andreaskyrkan, Filadelfiakyrkan, Ny 
gemenskap, S:t Peterskyrkan och Stockholm stad ett 
projekt vid namn Vinternatt. Alla nätter då tempera-
turen sjönk till -7° eller lägre öppnade kyrkorna sina 
dörrar för att låta hemlösa övernatta och kunna ta en 
varm dusch. Kyrkorna turades om att ta emot de  
behövande i ett ambulerande schema där de höll 
öppet olika nätter. Islamic Relief såg till att det bjöds 
på varm mat och frukost. Under 2016 blev verksam-
heten som startat som en verksamhet för hemlösa 

personer även aktuell för nyanlända och ensamkom-
mande flyktingbarn.

SAMHÄLLSORIENTERING OCH UTBILDNINGAR

IR Sverige genomförde flera informationsmöten med 
målgruppen nyanlända och asylsökande i samband 
med regeringens nya flyktingpolitik och regelverk 
under våren 2016. Målet med informationsmötena var  
att erbjuda nyanlända tillförlitlig information om rege- 
ringens nya flyktingpolitik. Verksamheten genomfördes 
på moskén på Medborgarplatsen i Stockholm och på 
Göteborgsmoskén på Hisingen. På informationsmötena  
deltog 1256 nyanlända och asylsökande.

För att underlätta etableringen av målgruppen ny- 
anlända och asylsökande utförde IR Sverige samhälls- 
orienterande verksamhet i form av informationstill-
fällen och kortare utbildningar på platser som man 
av erfarenhet visste var lättillgängliga för målgruppen. 
Därför valde man flyktingförläggningar, moskéer, 
församlingar, föreningar och miljonprogramsom- 
rådena. Det arrangerades också en nationell konferens 
för nyanlända och asylsökande med särskilt fokus på 
barn och ungdomar. Konferensen genomfördes till- 
sammans med Sjöviks folkhögskola under sommaren 
2016 och erbjöd föreläsningar och samtal om integra-
tion och etablering i Sverige, men även sociala aktivi-
teter som matlagning, måleri, sport, bad, kanotpadd-
ling och utflykter i naturen.

IR Sverige har i samarbete med Ibn 
Rushd Studieförbund upprättat under-
visning i svenska och en samhällsorien- 
terande utbildning gentemot mål-
gruppen. Verksamheten har erbjudit 
nyanlända och asylsökande kunskaper 
i det svenska språket och samtidigt 
bidragit till en meningsfull vardag i 
väntan på Migrationsverkets besked. 
Verksamheten genomfördes i moskéer, församlingar, 
föreningar och i Migrationsverkets flyktingförlägg-
ningar. I Stockholm var studieförbundet Sensus och 
Skeppsholmens folkhögskola delaktiga i genomföran-
det av verksamheten.

I Stockholm gjorde IR Sverige också en utbild-
ningsinsats som vände sig till målgruppen fören-
ingar, församlingar och humanitära organisationer. 
Utbildningsinsatsen med temat ensamkommande 
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Ibn Rushd Studieförbund kommer från och med 
hösten 2015 erbjuda nyanlända och asylsökande 
kurser och studiecirklar i samhällsorientering 
och det svenska språket.

Att komma 
till Sverige

Ibn Rushd Studieförbund kommer från och med hösten 2015 erbjuda 
nyanlända och asyl-sökande kurser och studiecirklar i samhällsorientering 
och det svenska språket. 
Skicka en intresseanmälan till: info@ibnrushd.se. 
Skriv namn, telefonnummer, var du bor och vilket språk du talar i mejlet. 
Vi kommer därefter kontakta dig om när kursen börjar. 
För mer information om Ibn Rushd Studieförbund och kursen besöker du 
www.ibnrushd.se

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke 
beöker IR Sveriges transitboende på Skånegatan 
på Södermalm i Stockholm.
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att erbjuda målgruppen nyanlända och asylsökande 
möjlighet att träna svenska samtidigt som de fick  
umgås, mingla, fika och knyta kontakter med boende 
i området. På språkcaféerna erbjöds även rådgivning, 
samhällsorientering, läxhjälp, körkortsteori, översätt-
ning och stöd med arbetssökandet. Verksamheten 
utgick från målgruppens behov och önskemål.

Rådgivningsverksamheten har erbjudit målgruppen 
kvalificerad rådgivning av läkare, psykologer och 
jurister specialiserade på familje- och asylrätt. Verk-
samheten genomfördes mellan januari och december 
2016 i Stockholm, Göteborg och Malmö, men också 
nyanlända och asylsökande från grannkommuner 
fick hjälp. IR Sverige etablerade även en nationell råd- 
givningstelefon dit målgruppen asylsökande och ny-
anlända kunde vända sig för att få stöd och hjälp med 
enkla frågor som rör asylprocessen.

Vi har även fått flera förfrågningar från 
målgruppen om att få hjälp med praktik- 
platser och arbetsmöjligheter som ska mynna  
ut i egenförsörjning. IR Sverige har i sam- 
arbete med Järfällas kommun startat ett sam- 
verkansprogram för etablering av nyanlända 
som pågår mellan 2016–2017. Samverkans-
programmet erbjuder språkpraktik för ny-
anlända på arbetsplatser i Järfällas kommun. 
Det pågår också en planering av verksamhet 

som ska erbjuda målgruppen möjligheten att validera 
sin akademiska utbildning så att vi tillsammans med 
våra samarbetspartners ska kunna erbjuda relevanta 
praktikplatser.

PROJEKTET GODA GRANNAR

IR Sverige har sedan 2015 drivit projektet Goda grannar 
tillsammans med Katarina, Sofia, Maria Magdalena 
och Högalids församlingar och Stockholms moské. 
Goda grannar är en verksamhet som bygger på idén 
om att samarbete mellan olika trosuppfattningar är 
en viktig del i arbetet för tolerans och respekt mellan 
människor med olika 
trosuppfattningar.  
Goda Grannar erbjud-
er målgruppen nyan- 
lända och asylsökande  
stöd och hjälp med 
etableringsprocessen 
i form av rådgivning,  

barn och posttraumatisk stress arrangerades av den 
nationella flyktingsamordnaren. Forskare uttalade sig 
om ämnet och målgruppen erbjöds praktiska verktyg 
kring hur man upptäcker och hanterar posttraumatisk 
stress. I utbildningsinsatsen deltog 60 föreningar, för-
samlingar och humanitära organisationer från olika 
delar av landet.

UTBILDNINGSMATERIAL

Under 2016 har Islamic Relief tagit fram två utbild- 
ningsmaterial som vänder sig till målgruppen nyalända 
och asylsökande. De har använts i rådgivningsverk-
samheten, den samhällsorienterande verksamheten 
och på språkcaféerna runt om i landet.

Utbildningsmaterialet Att arbeta i Sverige infor-
merar asylsökande på arabiska om hur den svenska 
arbetsmarknaden fungerar samt hur man startar egen  
verksamhet utifrån de regelverk som finns i Sverige. 
Utbildningsmaterialet beräknas ha nått ut 
till cirka 500 nyanlända och asylsökande.

Utbildningsmaterialet Vi bryr oss om 
varandra, på svenska, vänder sig till barn 
och ungdomar med information om hur 
det är att vara flykting i ett nytt land. 
Materialet distribuerades till regionala och 
lokala föreningar och församlingar som når 
ut till nyanlända barn och ungdomar.

MÖTESPLATSER, RÅDGIVNING OCH PRAKTIK

IR Sverige etablerade också flera fysiska mötesplatser  
för målgruppen nyanlända och asylsökande från 
Malmö i söder till Pajala i norr. Målet med verksam-
heten har varit att skapa fysiska platser dit målgruppen 
kan komma och få stöd och hjälp med olika frågor. 
Mötesplatsverksamheten har genomförts i samarbete 
med regionala och lokala föreningar, församlingar 

studieförbund och kyrkor och har 
erbjudit målgruppen samhällsinfor- 
mation, föreläsningar och sociala  
aktiviteter som underlättar var-
dagen samt erbjuder stöd med 
etableringsprocessen.

IR Sverige startade språkcaféer 
i Stockholm, Göteborg, Malmö,  
Flen, Uppsala, Nyköping Lin-
köping, Växjö, Borlänge och 
Norrköping under våren 2016. 
Målet med språkcaféerna var 

Välkomna på 

språkcafé i moskén!                                           

Vi träffas, vi fikar och vi umgås! 

Språkcaféet är en möjlighet för dig som vill träna och 

utveckla din svenska i en avspänd och trevlig miljö! 

Vi samtalar om olika teman och frågor samtidigt som vi  

hittar på olika aktiviteter.

Måndag och onsdag: 17:00–19:00 

Adress: Göteborgs moské, Myntgatan 4

Kontakt: sprakcafe@islamic-relief.se

sprakcafe@islamic-relief.seMyntgatan 4, Göteborgs moské

?

Vi bryr 
  oss om 
varandra
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Kampanjen Fettisdagen 
genomfördes 9 februari 2016 
och vände sig till boenden för 
nyanlända barn och ungdomar.  
Målet med kampanjen var att  
dela ut semlor och berätta om  
traditionenkring fettisdagen  

samtidigt som man skapade förutsättningar för mingel 
och samtal med barnen och ungdomarna. Kampanjens 
syfte var att skapa en tillflykt ur en annars mycket 
ansträngda vardag som kunde uppstå på boendet.  
För barnen och ungdomarna var det första gången 
man kom i kontakt med semlan. Verksamheten nådde 
ut till 328 barn och ungdomar och genomfördes på 
fyra boenden i Stockholm.

IR Sverige arrangerade i samarbete med lokala  
föreningar och församlingar en Eidfest för hela famil- 
jen. Verksamheten var särskilt inriktad på målgrup-
pen nyanlända barn och ungdomar. I Eidfirandet 
ingick sociala aktiviteter, mat, musik, poesi och barn- 
aktiviteter. Verksamheten genomfördes i Göteborg, 
Alvesta, Växjö, Fittja, Farsta och Umeå. Sammanlagt 
deltog 2 767 nyanlända och asylsökande. Majoriteten 
av deltagarna var barn och ungdomar.

I Stockholm arrangerade IR Sverige Filmvisning 
av dokumentären Lampedusa för volontärer inom 
verksamheten Goda Grannar. Dokumentären visades 
på Filmstaden vid Medborgarplatsen i Stockholm 
och där deltog 125 personer varav 24 var nyanlän-
da. Filmvisningen avslutades med samtal och fika i 
moskén vid Medborgarplatsen i Stockholm.

ARBETET FORTSÄTTER

Efter verksamhetsåret 2016 har vi en välfungerande 
nationell avdelning som arbetar primärt med att  
planera och genomföra långsiktig verksamhet för mål- 
gruppen nyanlända och asylsökande. I den nationella  
avdelningen ingår bland annat fyra flyktingsamordnare 
som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ett direkt  
resultat av bidraget är att vi som organisation har en  
starkare beredskap vad gäller mottagande och etable-
ring av nyanlända. Vi har ingått i flera nätverk där vi 
tillsammans med ideella organisationer och myndig- 
heter påbörjat projekt runt om i landet som ska under- 
lätta etableringsprocessen av nyanlända. Vi har även 
flera utbildningsmaterial för nyanlända vuxna och 
barn som kommer att användas i olika verksamheter 
på regional och lokal nivå. 

samhällsinformation och språkundervisning i svenska.  
I samarbete med Ibn Rushd och Sensus startade Goda 
grannar ett flertal grupper för språkundervisning på 
olika nivåer. En grupp startas bland annat för högut-
bildade med studievana. 

När asylsökande erhållit uppehållstillstånd eller 
arbetstillstånd erbjuder Goda grannar stöd och hjälp 
med studier och anskaffning av arbetsplats eller praktik  
utifrån den enskilda individens bakgrund och önske-
mål. Målet med verksamheten är att erbjuda nyan-
lända stöd i mottagandet och i etableringsprocessen 
så tidigt som möjligt. Goda grannar samarbetar med 
Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Stadsmissionen, 
Individuell människohjälp, Rädda barnen, Sensus och  
Ibn Rushds studieförbund. IR Sverige har sedan som-
maren 2016 arbetat med att etablera Goda Grannar i 
Göteborg och målet är att starta ett liknande projekt 
där under våren 2017.

SPORT, HÖGTIDER OCH FILM

IR Sverige etablerade ett koncept som kallas spontan- 
idrott för ensamkommande barn och ungdomar i  
Göteborg, Stockholm och Malmö. Verksamheten vände 
sig till ensamkommande barn och ungdomar som är 
intresserade av sport för att erbjuda målgruppen en  
meningsfull fritidsverksamhet i en trygg miljö, och 
där de får möjlighet att träffa svenska ungdomar och 
på så sätt lära sig det svenska språket. Verksamheten 
har nått ut till 3 387 ungdomar mellan januari och 
december 2016.

Idrott för ensamkommande 
barn och ungdomar i en trygg 
miljö. Där får de möjlighet att 
träffa svenska ungdomar och 

på så sätt lära sig det 
svenska språket.
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lingar har vi kunnat bidra med humanitär hjälp i många  
delar av världen. Några av de insamlingar som gjorts 
2016 är:
KRIGET I SYRIEN. Under 2016 har insamlingen för 
Syrien fortsatt. Under vintermånaderna samlade vi 
in pengar för de svältande människorna i Madaya 
och för syriska flyktingar i behov av vinterkläder och 
annan vinterutrustning. De militära aktiviteterna i 
norra Syrien intensifierades under våren och somma-
ren 2016. Aleppo, Idlib och de närliggande områdena 
är några av de områden som drabbades hårdast. Vår 
insamling till Aleppo och Syrien hade generat cirka 
250 000 kronor vid slutet av 2016. Det är pengar som 
gör konkret skillnad för civilbefolkningen. I december  
kunde IR i Syrien med stöd av vår insamling dela ut  
filtar, madrasser och plastmattor samt mat och vatten- 
flaskor till mer än 3500 människor i Aleppo och Idlib.

KRISEN I IRAK. Miljontals flyktingar i Irak saknar tak 
över huvudet och mat, vatten och mediciner. Tusen-
tals människor har tvingats lämna sina hem till följd 
av den väpnade konflikt som pågår då militärstyrkor 
arbetar för att ta tillbaka områden i IS kontroll i väs-
tra och norra Irak. 

I juni 2016, då de militära operationerna i Anbar- 
provinsen ledde till en ökad mängd internflyktingar, 
påbörjade IR Sverige en insamling för att leverera hjälp 
till internflyktingar i Irak. Då striden om Mosul in-

5INSAMLING & 
KOMMUNIKATION

Insamlings- och kommunikationsavdelningen har 
haft ett arbetsfyllt år. Dels har man samlat in pengar  
för ett flertal katastrofsituationer, dels fortsätter 
insamlingen för kontinuerliga projekt som fadder-
verksamheteten och Qurbani, dels har arbetet med 
att utveckla avdelningen tekniskt krävt mycket av 
avdelningens resurser. 

IR Sverige är medlem i FRII och kontrolleras av 
Svensk insamlingskontroll.

5.1 KOMMUNIKATION
Under 2016 har vi arbetat mycket med sociala medier, 
men också med att utveckla vår marknadsföring och 
profilering för att kunna stärka den egna organisatio- 
nen och verksamheten. Som en del av detta arbete har  
vi under 2016 utvecklat en ny användarvänlig hem-
sida som framställer organisationens arbete tydligare 
och erbjuder nya och enklare sätt att donera pengar. 
Det skall också vara lätt för nya volontärer att hitta 
oss och veta hur de kan bidra. Samtidigt skall det 
också bli lättare för företag och föreningar att hitta 
olika sätt att samarbeta med oss. Vi kommer också 
att satsa allt mer på video och marknadsföring via 
Google.

Under 2016 genomförde IR Sverige kampanjer med 
syftet att öka kunskapen om flyktingsituationen, men 
även att få fler från allmänheten och civilsamhället  
att bidra med sin tid, engagemang och resurser. 
Kampanjerna nådde ut via sociala medier, hemsidan, 
i Stockholms lokaltrafik, föreningar och församlingar 
runt om i landet.

5.2 INSAMLING FÖR KATASTROFER 2016
IR Sverige har under år 2016 samlat in 13,8 miljoner 
kronor från allmänheten i Sverige. Vissa kampanjer 
har fortsatt i flera år, såsom Syrienkampanjen, medan 
andra är korta och akuta, såsom cyklonen i Bangladesh.  
De pengar vi samlat in för en viss katastrof kanaliseras  
till området antingen genom ett eget IR Sverige pro- 
jekt, som en egenfinansierad del av våra större projekt  
eller som en del av ett större internationellt projekt, 
som koordineras av IRW i fält. Genom våra insam-

IR har under hela året varit  
på plats i Anbarprovinsen 
och hjälpt fördrivna familjer 
med tak över huvudet, mat, 
vatten och hälsovård.
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kampanj för att samla pengar till de drabbade famil-
jerna och dåvarande generalsekreterare Abdallah Salah 
sade: Islamic Relief Sverige har arbetat i Bangladesh 
sedan 2009. Vi har ett omfattande utvecklingssam-
arbete med Forum Syd, i Bangladesh – inte minst om 
att stärka kvinnors ställning. Mot bakgrund av det 
tidigare samarbetet är det en självklarhet för oss att 
skynda oss till hjälp när Bangladesh drabbas av en 
naturkatastrof.

JORDBÄVNING I ITALIEN. Den 24 augusti 2016 drabba-
des centrala Italien av en kraftig jordbävning med  
efterföljande skalv. Förödelsen var stor efter jordbäv- 
ningarna. Cirka 300 människor dog och 400 uppgavs 
vara skadade. IR var snabbt på plats och hjälpte de 
drabbade människorna. IR Sverige samlade in medel 
för att hjälpa de som drabbats av jordbävningarna i 
Italien.

JEMEN SVÄLTER. Efter år av hunger orsakad av krig 
och blockader har situation i Jemen bara förvärrats. 
Närmare 14,1 miljoner människor är i behov av mat-
hjälp, varav hälften är i akut behov. Miljontals fler lever  
i extrem fattigdom. Islamic Relief Sverige har under  
2016 samlat in pengar för de hungersdrabbade i Jemen.

leddes under hösten hamnade stadens befolkning på 
upp till 1,7 miljoner människor i kläm och tusentals 
människor tvingades lämna staden. IR har under hela 
året varit på plats och hjälpt fördrivna familjer med 
tak över huvudet, mat, vatten och hälsovård.

TORKAN I ÖSTAFRIKA. De senaste åren av torka har 
försvårat livet för befolkningen i Östafrika och år 
2016 fortsatte torkan, vilket har orsakat en akut brist 
på livsmedel och rent vatten. Skördar har torkat ut, 
boskap har dött och vattenkällor har sinat. IR arbetar 
för att hitta hållbara och långsiktiga lösningar på pro- 
blemet genom utvecklingsprojekt som hjälper befolk-
ningen att anpassa sig till ett torrare klimat, men vi 
hjälper också med akuta insatser som att distribuera 
mat, vatten och hjälpte undernärda barn i regionen. 
I juni inleddes en insamling för de krisdrabbade i 
Östafrika.

CYKLONEN ROANU I BANGLADESH. I slutet av maj 
drabbades Bangladesh återigen av en förödande 
naturkatastrof då cyklonen Roanu slog till med hårda 
vindar och kraftiga skyfall i maj 2016. Tusentals män- 
niskor tvingades fly från landets kustområden och tio- 
tusentals byggnader förstördes. IR Sverige inledde en  

 Strategin ledde till ett bra utfall. Under konferensen 
ville 28 stycken bli nya månadsgivare, vilket motsvarade  
ungefär 20 procent av alla deltagare på konferensen. 
Några andra konferenser IR Sverige närvarade på var 
Muslimska familjedagarna i slutet av mars och Islamiska 
förbundets decemberkonferens i Stockholm.
       – En insamlingsmetod som vi nu satsar mer på är 
att nå ut till och skapa förtroende med olika företags-
partners, men fortsättningsvis är det samarbetet med 
olika föreningar och moskéer som är det viktigaste 
stödet för oss i vårt insamlingsarbete. Under 2016 hade 
vi samarbete med närmare 110 aktiva föreningar som 
bidrog i insamlingar. Vi fortsätter använda oss av både 
insamlingsboxar och kollektomater, allt för att göra 
donationerna så lätta att utföra som möjligt, säger Amir 
Bouzenzana.

AMIR BOUZENZANA fick i slutet av 
oktober 2016 ta över som tillförord- 
nad insamlings- och kommunika- 
tionschef. Han har arbetat med att  
göra insamlingsarbetet mer syste- 
matiskt och målinriktat, genom att ta 

fram arbetssätt och mallar för att arbetet skall bli mät-
bart och enkelt för att följa upp. Som ett framgångsrikt  
exempel nämner han en konferensens som organise- 
rades av Nätverket för ungdomars framtid i Akalla i  
november, där IR Sverige marknadsförde sin verksam-
het. Genom att analysera målgruppen för konferensen 
kunde man fastställda klara mål och uppnå ett gott 
resultat. 
 – Vi satte upp ett mål på hur många vi ville rekrytera 
och sedan arbetade vi tillsammans för att nå detta mål.
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Målet är att säkerställa att inget av IR:s fadder-
barn lider av brist på mat och rent vatten samt att för- 
bättra och upprätthålla de hjälpta barnens fysiska och 
psykiska hälsa. Barnen ska få årliga hälsokontroller och  
nödvändiga vaccinationer. Ett utav 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 obli- 
gatorisk skolgång för barnet. Flera av våra fältkontor  
arbetar också långsiktigt med att säkra barnens fram- 
tid efter fadderskapets slut.

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. IR:s fadderprogram påverkar hela lokalsam- 
hällen eftersom barn, som får bättre hälsa, utbildar 
sig och kan skaffa sig ett yrke, en dag blir en tillgång 
för sitt samhälle.

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 IR. Barnets personuppgifter 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 IR:s medarbetare. Faddrarna 
är strängt förbjudna att publicera barnens bilder.

BARNFONDEN

Barnfonden för föräldralösa barn fungerar som en 
buffert för oväntade behov och för att hjälpa barn som  
inte fått en egen fadder. Tack vare barnfonden kan 
IR också bedriva verksamhet som förbättrar barnens 
närmiljö och främjar deras rättigheter. Föräldralösa 
barn som varit med om krig eller naturkatastrofer lider 
ofta av psykiska eller fysiska skador och via Barn- 
fonden kan barnen erbjudas det stöd och den behand- 
ling de behöver för en gynnsam utveckling. Ibland 
ordnar IR:s fältkontor även ett eidfirande (muslimsk 
högtid) eller ramadan-iftar (faste brytning) för för- 
äldralösa barn. Den 31 december 2016 hade IR Sverige 
204 givare som betalade till Barnfonden.

5.3 KONTINUERLIGA PROJEKT
FADDERVERKSAMHET

Programmet för föräldralösa barn fungerar genom 
att IR Sverige länkar ett föräldralöst barn och hans 
eller hennes kvarvarande familj till en fadder i Sverige.  
De som är faddrar via IR Sverige betalade under 2016  
mellan 350 och 450 kronor i månaden till sitt fadder- 
barn. IRW har haft verksamhet för föräldralösa barn  
sedan 1986 och vårt fadderprogram hjälper nu barn i 
Afghanistan, Albanien, Bangladesh, Bosnien, Etiopien,  
Indien, Indonesien, Irak, Jemen, Jordanien, Kenya, 
Kosovo, Libanon, Mali, Niger, Pakistan, Palestina, 
Syrien, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika och 
Tjetjenien. 2016 slogs ett nytt rekord i antalet fadder- 
barn och via IRW får nu över 50 000 föräldralösa  
barn hjälp världen över. Den 31 december 2016 fick 
915 fadderbarn hjälp och stöd via IR Sverige och 
antalet aktiva faddrar var 667.

Fadderprogrammet syftar till att minska barn- 
fattigdomen genom fokus på hälsa, utbildning, social 
välfärd och skydd. Alla föräldralösa barn som får hjälp 
väljs ut av lokala IR kontor efter en behovsbedömning, 
som omfattar levnadsvillkor och familjens storlek, 
boende, tillgång till dricksvatten och övriga sanitära 
förhållanden, för att säkerställa att just de mest behö-
vande blir valda. Vanligen sponsrar man ett barn tills 
barnet fyller 18 år, men i vissa fall går det att anhålla 
om fortsatt sponsring under viss tid på grund av till 
exempel utbildning.

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
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månaden. Under ramadan 2016 kunde IR leverera 
212 673 matpaket till över 1,1 miljon behövande i 31 
länder.

EID AL ADHA-PRESENT

Gåvor spelar en viktig roll för barn under eid. Många 
familjer lever under knappa ekonomiska förhållanden,  
så presenter är inte alltid ett alternativ. Nytt för i år 
var möjligheten att donera en eid al-adha-present åt  
ett barn, vars familj inte har råd att köpa några presen- 
ter. År 2016 distribuerades över 200 000 eid al-adha  
presenter till behövande barn i flera olika länder. Målet 
med detta projekt är att förbättra det psykosociala väl- 
befinnandet hos föräldralösa och utsatta barn genom 
att ge dem några av följande saker: skolmaterial, skol- 
uniformer, skor, kläder eller leksaker. En present 
kostade 300 kronor.

QURBANI

Under eid al-adha förbereder muslimer måltider för  
familj och vänner. Varje år hjälper IR Sverige män-
niskor att skänka en qurbani till de mest nödställda 
människorna världen över. Vårt qurbaniprogram har 
gjort enorma framsteg med åren och hjälpen når de 
mest sårbara – kvinnor, barn, flyktingar och äldre. 
Vi förser qurbanikött till de mest utsatta landsbygds-
områdena och stödjer även flyktingar samt krigsoffer i 
Gaza och Syrien. Genom qurbani bidrar våra givare 

ZAKAT OCH FIDYA

Vi samlar fortsättningsvis in zakat och fidya. Zakat 
al-mal är en gåva som alla muslimer är ålagda att ge  
ifall de har råd. En vuxen muslim i besittning av ”nisab”  
(nisab innebär den minsta mängd man måste äga innan 
zakat blir obligatoriskt) och har varit det i ett helt år,  
då är du skyldig att ge 2,5 procent av din totala för- 
mögenhet till behövande. Zakat kan betalas med pengar,  
eller i form av gåvor som till exempel guld eller silver.

Zakat al-fitr är en gåva som man som muslim ger 
till fattiga mot slutet av ramadan. Under ramadan 1437  
(2016) uppgick denna summa till 75 kronor per person.  
Fidya är en gåva som den som inte kan fasta på grund 
av sjukdom eller liknande ger. För varje dag som fastan  
inte kan uppfyllas donerar man 75 kronor till välgören- 
het. Det gäller även de som missat förra årets ramadan  
på sjukdom, graviditet eller amning och inte hunnit 
ta igen de dagarna under hela året.

MATPAKET UNDER RAMADAN

Under ramadan ser muslimer världen över fram emot 
den speciella stunden när de bryter sin fasta med god 
mat. Den lyxen har inte alla muslimer och därför driver  
IR ett projekt som delar ut matpaket till fattiga under 
ramadan. Paketen innehåller mest vanliga basvaror 
som mjöl, matlagningsolja, baljfrukter, socker, salt och  
dadlar. Tack vare matpaketet kan också fattigare 
familjer njuta av god och näringsrik mat under faste- 

”Jag är väldigt tacksam över matpaketet! 
Det ger oss så mycket mer. Vi vet att vi inte 
behöver somna hungriga. Maten kommer 
att räcka för hela månaden. Alla i byn 
uppskattar det Islamic Relief gör för oss 
och vi tackar de som donerat för maten 
under ramadan”.
 Ibrahim, 52, från Zimbabwe
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VÄRLDENS BARN

IR Sverige är medlem i Världens Barnkampanjen, 
vilket innebär att vi deltar i insamlingen och gör  
aktiviteter för att samla in medel till kampanjen. 
Pengarna går till att stödja mer än hundra projekt  
runt om i världen för att barn överallt skall ges möj-
lighet till skolgång, hälsa och en tryggare tillvaro. 

Många i personalen 
deltog också i Världens 
Barngalan i oktober 
2016. Tillsammans med 
andra organisationer,  
SVT och Sveriges Radio 
och Sveriges befolkning 
lyckades vi samla in över  
65 miljoner kronor.  
IR Sverige bedrev år 2016  
tre projekt som finansie-

ras med medel från Världens Barn. Alla tre projek-
ten har som mål att förbättra barnens säkerhet och 
tillgång till utbildning i Libanon, Syrien och Jemen.

FLYKTINGAR I SVERIGE

Tack vare insamling av pengar, kläder, mat och alla 
möjliga andra varor har det varit möjligt för oss att 
hjälpa tusentals människor som kommit till Sverige 
under 2015 och 2016. Ju mer de nyanlända etablerar 
sig i samhället, desto mindre behövs materiella gåvor.  
Men insamlingen av medel till det nationella arbetet 
fortsätter.

till en mer glädjefylld eid hos behövande familjer.  
År 2016 nådde vår Qurbani 3,5 miljoner människor  
i 30 länder.

AQIQA MED ISLAMIC RELIEF

Under 2016 har IR Sverige gett sina givare en möjlig-
het att bjuda en familj på aqiqa, en muslimsk tradition 
som innebär att föräldrarna bjuder på tillagad mat i 
samband med ett barns födelse. Syftet är att fira den 
stora välsignelsen och lyckan tillsammans med familj, 
grannar och vänner. Firandet ska även inkludera 
fattiga genom att de erbjuds mat med kött. IR Sverige 
erbjuder nu möjligheten att genomföra aqiqa i vissa 
muslimska länder. Priset är 1 000 kr och inkluderar 
även en gåva till barnet.

5.4 ANDRA INSAMLINGAR
BARNSJUKHUS I SYDAFRIKA

I december 2016 kunde vi meddela våra givare att  
Nelson Mandela barnsjukhus i Johannesburg invigts 
och stod redo att ta emot sina första patienter. IR bidrog  
med en donation på 7,7 miljoner US dollar för sjuk-
husets onkologiska avdelning. Sjukhuset har 200 säng- 
platser och specialiserar sig på att behandla barn med 
cancer. Sjukhuset grundas på en vision om att inget  
barn ska nekas vård, oavsett den ekonomiska situation  
barnet och dess vårdnadshavare befinner sig i. Då 
södra Afrika har få specialiserade vårdinrättningar 
som denna är behovet stort och barn från grannländer 
får också nytta av det.

Unga volontärer som samlar in medel till Världens barn. Pengarna går 
till att stödja mer än hundra projekt runt om i världen för att barn överallt 
skall ges möjlighet till skolgång, hälsa och en tryggare tillvaro.

IR har byggt upp cancer-
avdelningen på Nelson Mandelas 

barnsjukhus i Johannesburg.
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ÅRSREDOVISNING 2016
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Styrelsen för Islamic Relief Sverige får härmed avgiva årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016-01-01 -2016-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Islamic Relief Sverige (IR Sverige) grundades 1992, som en partner till det inter-
nationella Islamic Relief Worldwide (IRW) med visionen att bidra till en bättre 
värld, en värld i vilken människans grundläggande behov är täckta. Inspirerad 
av islamiska värderingar vill Islamic Relief (IR) vara förebild i att stödja indivi-
der, grupper och institutioner 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.

IRW är en internationell ideell organisation som försöker främja ekonomisk 
och social utveckling. Detta uppnås genom att vi samarbetar med det lokala sam- 
hället genom humanitära insatser och utvecklingsinsatser. Våra huvudprogram 
omfattar långsiktiga utvecklingsinsatser, humanitärt bistånd, stöd för föräldra-
lösa barn, zakat och qurbani. IRW är medlem i FN:s ekonomiska och sociala råd 
(speciell kategori) och undertecknare av ”the Code of Conduct” för det interna-
tionella Röda korset och Röda halvmånenrörelsen och även medlem i Forum Syd.  
2013 beslutade Sida att ingå strategiskt partnerskap med IRS vilket innebär att 
det humanitära arbetet blivit mer långsiktigt och effektivt.

IRW arbetar idag i över 40 länder i Afrika, Nordamerika, Asien, Australien 
och Europa. De lokala kontoren är tillsammans med våra samarbetspartner kon-
tinuerligt verksamma inom olika humanitära insatser och utvecklingsinsatser. 
Detta ger människor i nöd tillgång till vatten, försörjning, utbildning, hälsovård 
och katastrofhjälp 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 till- 
delats 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 förbättra livsvillkoren för de behövande.

VÅR VISION
Människans grundläggande behov är täckta i en värld som bryr sig.

ÄNDAMÅL 
Inspirerad av islamiska värderingar vill IR vara förebild 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:
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 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 verk- 
samheter. Även utveckla strukturer inom hälsonutrition och genom WATS- 
insatser.

 Arbeta med påverkansarbete till de behövandes fördel. Allt detta görs utan 
åtskillnad, oavsett etnisk eller religiös tillhörighet, utan förväntan på något i 
gengäld.

VAD HAR IR SVERIGE UPPNÅTT ÅR 2016?
HUMANITÄR VERKSAMHET
Våra humanitära projekt finansieras främst av Sida, Radiohjälpen och egna insam-
lade medel. År 2014 inledde IR Sverige ett strategiskt partnerskap med Sida, vilket 
inneburit att den humanitära verksamheten har utökats. År 2016 slutrapporterade  
IR Sverige sina Sidafinansierade humanitära projekt i Niger, Mali, Pakistan, Palestina,  
Syrien, Jemen samt akuta katastrofinsatser i Afghanistan, Jemen och Pakistan.  
Under projektåret 2015–2016 nådde dessa Sidafinansierade humanitära insatser 
över 95 000 utsatta personer. Bland annat fick över 35 000 personer förbättrad till- 
gång till rent vatten, över 17 000 fick bättre tillgång till mat, över 16 000 personer 
fick en förbättrad försörjning och över 4 000 akut undernärda barn fick behand-
ling. År 2017 förnyades partnerskapet med Sida för ytterligare tre år.

Partnerskapet med Radiohjälpen har fortsatt och under 2016 har IR Sverige 
drivit projekt finansierade av Världens Barnkampanjen i Syrien, Jemen, Libanon 
och Afghanistan. Genom projekten har tusentals flyktingbarn i Libanon fått för- 
bättrad tillgång till utbildning och psykosocialt stöd, i Jemen har det upprättats åtta 
barnvänliga utrymmen som lämpar sig för psykosocialt stöd och i Afghanistan 
fick hundratals barnfamiljer på flykt mat, hygienartiklar och varma vinterfiltar. 
I Syrien upprättades en provisorisk skola på ett flyktingläger nära gränsen till 
Turkiet.

IR Sverige finansierade med egna insamlade medel ett projekt för att förse 
flyktingar i Libanon med vinterutrustning. Över 250 familjer försågs med t.ex. 
bränsle, vinterkläder, filtar eller mat, enligt de olika familjernas behov.

UTVECKLINGSSAMARBETE
IR Sveriges utvecklingssamarbete utgår alltid från rättighetsperspektivet och att 
initiativen till insatserna som Islamic Relief och dess partners implementerar ska 
vara lokalt initierade. Våra utvecklingsprojekt som finansieras genom Forum Syd  
och egen insamling pågick år 2016 i Mali, Bangladesh, Palestina, Kenya, Etiopien 
och Myanmar, medan nya utvecklingsprojekt inleds år 2017 i Tunisien, Niger, 
Afghanistan och Bangladesh.

Målet för projektet i Palestina var att stärka lokala civilsamhällesorganisationer  
så att de kan utveckla långsiktiga och hållbara strategier för fattigdomsbekämpning.  
Projektet i Bangladesh har gett 3 000 speciellt utsatta kvinnor kontantbidrag och 
100 självhjälpsgrupper och fyra kvinnokooperativ har bildats. I Mali fokuserade 
ett projekt på kapacitetsbyggande av kvinnokooperativ, medan ett annat utveck-
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lingsprojekt syftade till att stärka kapaciteten i 34 civilsamhällesorganisationer i 
regionen Gourma-Rharous i norra Mali. 

I Etiopien har IR Sverige inlett ett utvecklingsprojekt som ämnar förbättra 
förvaltningen av naturresurser, samt stärka kvinnor och förbättra försörjnings-
möjligheterna i området. Projektet i Kenya syftar till att stärka en av landet mest  
marginaliserade grupper när det gäller socioekonomisk utveckling, genom öka 
deras medvetenhet om och förståelse för samhällsengagemang, politiskt deltagande  
och förvaltning av naturresurser. I Myanmar utbildas unga vuxna i ledarskap och 
i att använda olika verktyg för landsbygdsutveckling för att sedan utnyttja sina nya 
kunskaper i sina samhällen.

ARBETET I SVERIGE
IR Sverige har haft som mål att erbjuda en verksamhet som ska stödja och hjälpa 
nyanlända och asylsökande i flyktingmottagandet men även erbjuda en verksam-
het som ska underlätta etableringsprocessen och på så sätt skapa en egenmakt. 
Med hjälp av bidraget om 6 000 000 kronor under 2016 har vi lyckats planera och 
genomföra en omfattande flyktingverksamhet som har funnits tillgänglig i stora 
delar av landet. Med stöd från civilsamhället olika föreningar och frivilliga volon-
tärer har vi lyckats med det operativa arbetet på ett framgångsrikt sätt.  

Vi anser att verksamheten har haft följande betydelse för nyanlända och asylsö-
kande under verksamhetsåret 2016 då vi har:

 Erbjudit målgruppen stöd och hjälp med grundläggande mänskliga behov 
som mat, kläder, hygienartiklar, dusch möjligheter och övernattning

 Erbjudit målgruppen möjligheter att kommunicera sina behov och utmaningar 
med myndigheter och med samhällets olika aktörer genom att erbjuda tolk-
ning, översättning och rådgivning

 Erbjudit målgruppen möjligheter att lära sig det svenska språket och på så 
sätt stärkt den enskilda individen självförtroende samt ökat möjligheterna att 
ta sig in på svensk arbetsmarknad

 Ökat kunskapen om hur det svenska samhället fungerar och på så sätt möj-
liggjort för den enskilda individen att fatta beslut som underlättar etablerings-
processen

 Erbjudit sociala aktiviteter som har haft som mål att bryta isoleringen som 
uppstår på flyktingboendena. Verksamheten har varit oerhört viktig för kvinnor 
som har varit särskilt isolerade från det nya samhället

 Erbjudit verktyg och praktikplatser som ska underlätta arbetssökandet och 
ska öka möjligheterna till egenförsörjning

 Erbjudit målgruppen stöd och hjälp med asylprocessen och på så sätt påskyndat  
asylärendet

 Skapat mötesplatser där svenskar och nyanlända kan träffas och utbyta erfaren-
heter och kunskap med varandra

 Skapat en verksamhet som är lättillgänglig
 Introducerat hur det svenska civilsamhället fungerar och hur man som enskild 

individ kan bidra med sin kompetens och engagemang
 Skapat plattformar för social inkludering av målgruppen 
 Erbjudit målgruppen verktyg som är användbara i möte med det nya samhället
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 Skapat trygga platser och verksamhet för nyanlända barn och ungdomar
 Erbjudit en beredskap som underlättat mottagningen för målgruppen och 

skapat tillit och förtroende för det svenska samhället

Ett resultat av bidraget är att vi som organisation har nu en starkare beredskap 
och kompetens vad gäller mottagande och etablering av målgruppen. Vi har ingått 
i flera nätverk där vi tillsammans med ideella organisationer och myndigheter 
påbörjat flera projekt runt om i landet som ska underlätta etableringsprocessen av 
nyanlända. Vi har även skapat flera utbildningsmaterial för nyanlända vuxna och 
barn som kommer att användas i olika verksamheter på regional och lokal nivå.

Vi har kunnat stärka upp internt inom organisationen och bygga upp den natio-
nella avdelningen som arbetar med behövande i Sverige. Det stöd som vi fått under  
2016 möjliggjorde för oss att uppmärksamma och bedriva opinionsbildning hos  
våra givare och volontärer om behövande i Sverige: nyanlända, asylsökande och  
ensamkommande flyktingbarn  men också hemlösa och andra behövande i Sverige. 

Nationell verksamhet: År 2016 beräknas vårt nationella arbete ha nått ut till över 
70 000 personer i hela landet.

EKONOMISK ÖVERSIKT
Årets resultat blev 3,8 (2,9) Mkr.

Islamic Relief har i år varit mycket framgångsrikt vad gäller arbetet med att 
värva nya givare och med att etablera nya företagskontakter.

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, uppgick till 86,2 
(106,7) Mkr (se not 3). Detta beroende på att ännu ej utnyttjade medel ökade 
från 11,2 mkr till 32,5 mkr.

Bidragen från institutionerna ökade från (87,6) till 93,7 Mkr (se not 2).
Insamlade medel ökade från 13,4 mkr till 13,8 mkr (se bilaga 1).

Ekonomisk översikt tkr  2016  2015  2014  2013

Rörelseintäkter  86 262  106 797  70 243  49 552

Ändamålskostnader  -73 908  -96 822  -64 832  -43 184

Netto  12 354  9 975  5 411  6 368

 14,3%  9,3%  7,7%  12,9%

Omslutning  51 369  25 409  32 959  11 852

Kassa och Bank  49 868  24 089  32 575  11 602
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VINSTDISPOSITION    
    
Förslag till disposition av föreningens vinst

  

 2016-01-01

Till årsstämmans förfogande står 2016-12-31 

Emergency fond 1 000 000  

Reserv fond 2 500 000  

Balanserat resultat 5 737 514  

Årets resultat 3 767 763  

 13 005 277  

 

Styrelsen föreslår att till reservfonden 

överföra 500 000  

i ny räkning överföres 12 505 277  

 13 005 277  
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RESULTATRÄKNING   

Rörelseintäkter, lagerförändring m m
  2016 01 01 2015 01 01

 Not 2016 12 31 2015 12 31  
Insamlade medel från allmänheten 1 13 776 319 13 448 183

Bidrag från institutioner 2 93 690 000 87 691 415

Ej utbetalda projektmedel  3,4 -32 482 026 -11 275 319

Utbetalda projektmedel från föregående år  11 275 319 16 929 977

Medlemsavgifter  2 000 2 000

Övriga intäkter  0 785

Rörelseintäkter, lagerförändring m m  86 261 612 106 797 041

    

Rörelsekostnader      
Utbetalda bidrag inkl Radiohjälpen och Regeringen  -15 975 764 -14 693 450

Utbetalda bidrag Sida  -49 406 062 -75 624 280

Utbetalda bidrag Forum Syd  -8 526 640 -6 504 427

Lokalkostnader  -1 083 636 -1 157 852

Personalkostnader 5 -6 127 502 -5 090 369

Övriga externa kostnader  -1 281 928 -727 512

Av/nedskrivningar av immateriella och     
materiella anläggningstillgångar enligt plan 6, 7, 8 -93 066  -53 946

Rörelsekostnader inkl råvaror m m  -82 494 598 -103 851 836 

Rörelseresultat före finansiella poster  3 767 014 2 945 205

    

Finansiella poster      
Ränteintäkter och liknande intäkter  1 311 16 068

Räntekostnader och liknande kostnader  -562 -14 019

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  3 767 763 2 947 254 

Årets resultat  3 767 763 2 947 254

    

BALANSRÄKNING      
 Not 2016 12 31 2015 12 31

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 6, 7, 8 217 154 124 826

Summa anläggningstillgångar  217 154 124 826
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Omsättningstillgångar      
KORTFRISTIGA FORDRINGAR    

Skattekonto  313 508 226 283

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0 0

Övriga fordringar  970 935 968 880

Kassa och bank  49 867 671 24 088 979

Summa omsättningstillgångar  51 152 114 25 284 14  

Summa tillgångar  51 369 268 25 408 968

    

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL     
EGET KAPITAL    

Emergency fond 9 1 000 000 1 000 000

Reserv fond 10 2 500 000 2 000 000

Balanserat resultat  5 737 514 3 290 260

Årets resultat  3 767 763 2 947 254

Summa eget kapital  13 005 277 9 237 514

    

SKULDER    

Övriga skulder  330 963 98 638

Projektmedelsskuld (Sida, Forum Syd, Radiohjälpen) 3 32 482 026 11 275 319

Skuld IRW  2 725 395 4 127 264

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 825 607 670 233

Summa skulder  38 363 991 16 171 454 

Summa eget och främmande kapital  51 369 268 25 408 968
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR  
A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR       
    

Värderingsprinciper

 Islamic Relief årsredovisningen har upprättats i  enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd 2012:1 (K3) samt Frivillorganistaionernas  Insamlingsråds (FRII) respektive Svensk Insamlings-

kontrolls 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. 

Öronmärkat ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året redovisat separat inom Eget Kapital.

     

 

B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN   
1 Insamlade medel 

    2016 2015

Allmäna Gåvor  881 470 597 496

Föräldralösa barn  4 519 537 4 532 356

Katastrofområde  3 290 514 3 229 542

Quarbani  1 241 569 1 267 132

Lokala föreningar  275 000 587 656

Zakat- Almal   1 518 912 1 459 302

Zakat-Elfitr   818 256 704 340

Behövande   1 225 497 1 042 880

Övriga   5 564 27 479

   13 776 319 13 448 183

    

2 Bidrag      
Sida   82 000 000 68 666 485

Forum Syd   8 316 000 7 123 388

Regeringen   0 6 000 000

Radiohjälpen   3 374 000 5 901 542

   93 690 000 87 691 415

     

3 Reservering av ändamålsbestämda medel  
  som inte utnyttjats under året      

     

Sida   -32 267 347 -4 249 320

Forum Syd   -173 329 -1 025 999

Regeringen   0 -6 000 000

Radiohjälpen   -41 350 0

   -32 482 026 -11 275 319
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4 Islamic Relief Worldwide      
Reglering 2012–2013   0 0

   0 0

     

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 11 275 319 16 929 977

Övriga ersättningar   0 785

Medlemsavgifter   2 000 2 000 

Summa intäkter efter reserveringar    86 261 612 106 797 041  

 

5 Personal   
   2016 12 31 2015 12 31

Medelantalet anställda har varit  Kvinnor 8 5

 Män  11 12

Totalt   19 17

    
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR     

Styrelse   0 231 727

Anställda   5 791 944 3 710 671

Lönebidrag   -403 590 -228 375

Totala löner och ersättningar   5 388 354 3 714 023

 

Sociala avgifter enligt lag och avtal   1 739 745 1 063 046

Pensionskostnader   335 727 308 415

Totala sociala och pensionskostnader   2 075 472 1 371 461

Totala löner och ersättningar, pensionskostnader    
och sociala avgifter   7 463 826 5 085 484

     

C. UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN   
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar skrivs av på bokfört värde.    
     

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Inventarier 30%    
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6 Inventarier   
   2016 12 31 2015 12 31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN      

Ingående anskaffningsvärde   202 996 185 238

Årets inköp   67 394 17 758

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier 270 390 202 996

     

AVSKRIVNINGAR       

Ingående avskrivningar   -117 179 -81 172

Årets avskrivningar på kvarvarande inventarier  -45 801 -36 547

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande inventarier -162 980 -117 719

     

Utgående restvärde för kvarvarande  inventarier  107 410 85 277

     

7 Datorer      
ANSKAFFNINGSVÄRDE      

Ingående anskaffningsvärde   117 043 99 540

Årets inköp   0 17 503

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande datorer  117 043 117 043

     

AVSKRIVNINGAR      

Ackumulerad avskrivning   -77 494 -60 545

Årets avskrivningar på kvarvarande datorer  -11 865 -16 949

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande datorer -89 359 -77 494

 Utgående restvärde för kvarvarande datorer  27 684 39 549

     

8 Bil      
ANSKAFFNINGSVÄRDE      

Ingående anskaffningsvärde   0 0

Årets inköp   118 000 0

Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande bil  118 000 0

      

AVSKRIVNINGAR      

Ackumulerad avskrivning   0 0

Årets avskrivningar på kvarvarande bil   -35 400 0

Utgående avskrivningar enligt plan på kvarvarande bil -35 400 0

Utgående restvärde för kvarvarande bil   82 600 0
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9 Emergency fond      
AVSÄTTNING      

Ingående balans   -1 000 000 -700 000

- Utbet Katastrofbistånd Bosnien & Yemen     

Avsättningar    -300 000

Utgående avsättning  Emergency fond    -1 000 000 -1 000 000

    

10 Reserv fond      
AVSÄTTNING      

Ingående balans   -2 000 000 -1 500 000

Avsättning    -500 000 -500 000

Utgående avsättning   -2 500 000 -2 000 000
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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
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