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Våra insatser genomförs i över 40 länder världen 
över, främst i Afrika, Asien och Mellanöstern.

 
FÖR BEHÖVANDE I SVERIGE
Islamic Relief har verksamhet i Sverige, där målgrup-
pen är nyanlända och asylsökande. Vi träffar unga 
som kommit ensamma till Sverige och ofta bor på ga-
tan i Stockholm, och bistår med akuta insatser såsom 
mat och övernattning. Vi arbetar också långsiktigt 
med en bredare grupp av nyanlända, genom exem-
pelvis språkkaféer, samhällsvägledning och utflykter 
genom våra projekt med Goda Grannar. 
 
Vårt arbete i Sverige och internationellt sker utan åt-
skillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörig-
het och utan förväntan att få något i gengäld. Islamic 
Relief är en trosinspirerad organisation som verkar 
utifrån Islams principer om ansvar (Amana), med-
känsla (Rahma), uppriktighet (Ikhlas), social rättvisa 
(Adl) och fulländning (Ihsan). 

VAD VILL ISLAMIC RELIEF SVERIGE UPPNÅ?
Islamic Relief finns till för de mest behövande i Sverige 
och i världen. Vår vision är en värld där människors 
grundläggande behov är täckta och där människor har 
verktyg för en självständig utveckling.

VI LINDRAR LIDANDE OCH SKAPAR
HÅLLBAR UTVECKLING
Islamic Relief Sverige strävar efter att förebygga akut 
mänskligt lidande i samband med exempelvis krig, 
konflikter och katastrofer. Vi kämpar också för en 
långsiktigt rättvis och hållbar global utveckling, för att 
lyfta människor ur fattigdom och motverka orättvisa 
globala strukturer. Vi vill ge människor verktyg att 
utkräva sina rättigheter gentemot samhällsinstitutio-
ner. Till våra metoder inom utvecklingsområdet hör 
utbildning, självförsörjning, klimatsatsningar och 
infrastrukturprojekt.

Islamic Reliefs vision är en värld där människors 
grundläggande behov tillgodoses och där människor 
har verktyg för en självständig utveckling.

Att stärka kvinnors ekonomiska möjligheter 
och därmed deras kraft att utkräva sina egna 
mänskliga rättigheter är ett viktigt mål för 
Islamic Relief. 
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I VILKET ORGANISATORISKT  
SAMMANHANG VERKAR IR SVERIGE?

att implementera projekt även i svåra miljöer.”
Medel från dessa institutioner och insamlingar 

i Sverige blir till projekt som drivs och följs upp av 
Islamic Relief Sverige och implementeras av Islamic 
Relief-kontor runtom i världen. Av våra egna insam-
lade medel slussas majoriteten till insatser runtom i 
världen som drivs av de lokala kontoren.

Inom Sverige verkar Islamic Relief i samarbete 
med andra frivilligorganisationer såsom Forum, 
Asylrättscentrum, plattformen Concord, andra 
biståndsorganisationer och med församlingar hos 
Svenska Kyrkan, kommuner, länsstyrelser och myn-
digheter så som Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB.

Projektet “Inkludering och integration i innersta-
den” som genomförs med så kallade 37a-medel från 
Länsstyrelsen, genomförs i samverkan med stads-
delsnämnden på Norrmalm samt Norrtulls sport-
klubb. Vi bedriver verksamheten genom nätverket 
Goda Grannar, där även Svenska Kyrkans försam-
lingar på Södermalm och Stockholms moské ingår. 

Islamic Relief Sverige har fyra medlemsorganisa-
tioner: Sveriges Unga Muslimer, Islamiska Förbun-
det, Förenade Islamiska Församlingar i Sverige och 
Eritreanska Kulturforum. 

Islamic Relief Sverige är partner till Islamic Relief 
Worldwide, som har lokala kontor och partners i över 
40 länder där större delen av våra projekt implemente-
ras. Vi samverkar också med institutioner och andra 
organisationer i Sverige för att samla in pengar och 
bedriva projekt.

NÄRVARO ÄR NYCKELN TILL ATT NÅ DE 
MEST SÅRBARA
IR Sverige grundades år 1992 som en del av Islamic 
Relief Worldwide, och runtom i världen finns våra 
fältkontor, varav vissa samarbetar med andra loka-
la organisationer. Det är tack vare Islamic Reliefs 
starka närvaro på plats i konfliktområden och utsatta 
samhällen som vi snabbt kan mobilisera för att hjälpa 
människor i krig och katastrofer. Våra snabba akuta 
insatser bidrar i sin tur till att bygga förtroende i 
lokalsamhällena för mer långsiktiga projekt.

Islamic Relief Sverige är strategisk partner till 
Sida, medlem i Forum Syd, strategisk partner till 
Radiohjälpen samt en del av Världens Barn-kampan-
jen. Under hösten 2018 ingick vi också ramavtal med 
Radiohjälpen. Denna möjlighet fick vi bland annat 
för att vi visat ”god förmåga att nå de mest utsatta 
och marginaliserade människorna samt har kapacitet 

Jemen är ett exempel på hur Islamic Reliefs 
starka lokala närvaro ger resultat: vi har 
nått ut med humanitär hjälp till stora delar 
av landet, även svårtillgängliga områden. 
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VILKA STRATEGIER HAR IR SVERIGE  
FÖR ATT UPPNÅ SINA MÅL?

prioriterade frågor samt potentiellt öka insamlingen, 
har vi under 2018 stärkt arbetet för att göra Islamic 
Relief mer känd bland den icke-muslimska allmän-
heten. Detta har skett genom medverkan i media och 
i olika evenemang där våra frågor diskuteras, exem-
pelvis Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm där 
vi fick möjlighet att arrangera ett seminarium om så 
kallat hedersvåld.

STÖDJA OCH STÄRKA UTSATTA  
GRUPPER I SVERIGE
Våra nätverk och kultur- och språkkompetenser gör 
att Islamic Relief har goda möjligheter att verka för 
social hållbarhet inom landet. Vi genomför insatser 
för behövande grupper i Sverige och arbetar konti
nuerligt med att bygga upp och stärka den nationella 
avdelningen. Vi arbetar strategiskt för att få projekt
medel för att driva verksamhet för de behövande vi 
riktar oss mot, till skillnad från att bara arbeta med 
insamlade medel. Med hjälp av så kallade in kind-do
nationer - gåvor som består av exempelvis mat och 
kläder - har vi kunnat engagera många företag att 
donera till behövande. Att stå på flera ben både vad 
gäller medel och metoder gör organisationen mer 

Pågående konflikter, migration, klimatförändring-
ar och en alltmer polariserad värld ställer nya krav 
på IR Sveriges arbete. För att nå fler behövande 
med relevanta insatser innehåller vår strategi för år 
2017–2021 fyra övergripande mål: mobilisering av 
människor och finansiering, stödja utsatta grupper 
i Sverige, vidareutveckla det internationella arbetet 
samt stärka den interna styrningen. Så här arbetar vi 
mot respektive mål.

MOBILISERING AV MÄNNISKOR  
OCH FINANSIERING
Islamic Relief strävar efter att öka de egna insam-
lingarna av medel. För att göra det arbetar vi med att 
stärka IR Sveriges roll som en demokratisk bistånds-
organisation med muslimsk profil. Genom samarbe-
te med exempelvis lokala muslimska föreningar och 
församlingar skapar vi möjligheter för frivilligarbete 
och mobilisering av människor och resurser och 
bidrar i förlängningen till ett stärkt civilsamhälle.
Många svenska muslimer känner till Islamic Re-
lief, men kännedomen är inte lika god bland den 
icke-muslimska allmänheten. För att stärka vår 
ställning som organisation, nå ut bättre med våra 

Islamic Relief arrangerar utflykter för nyanlända med 
barn. På så vis får de koll på sitt närområde och upp-
muntras att gå dit på egen hand vid senare tillfällen  - ett 
viktigt steg till att känna sig som hemma i ett samhälle. 
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stabil och bättre rustad att bidra där vi bäst behövs.

Vi söker oss medvetet till närheten av vår mål-
grupp: utsatta grupper. Vi rör oss där de rör sig, vi 
hittar personal som kan deras språk. Vi strävar efter 
att ge våra målgrupper en egen röst och egen makt 
över sitt liv. Flera av de som är eller varit i vår mål-
grupp har senare blivit våra volontärer.

STÄRKA OCH VIDAREUTVECKLA  
DET INTERNATIONELLA ARBETET
Internationellt verkar Islamic Relief Sverige för att 
minska de humanitära konsekvenserna av konflikter 
och naturkatastrofer. Det gör vi bland annat genom 
att ansluta oss till följande av Islamic Reliefs globala 
mål:

 Öka vår kapacitet att reagera snabbt på storskaliga 
migrationsströmmar orsakade av konflikter eller 
naturkatastrofer, och att arbeta med relevanta 
nationella och lokala partners där det är möjligt. 

 Bygga en effektiv beredskap och motståndskraft mot 
katastrofer i lokalsamhällen.

 Utveckla vår kompetens inom skydd för 
människor på flykt.

 Genom påverkansarbete och opinionsbildning 
påverka beslutsfattare och ge röst åt de utsatta 
människor vi tjänar.

 Utveckla vår roll i insatser vid naturkatastrofer och 
flykting- och migrationsströmmar i de utvecklade 
länder där IR har partners.

I utvecklingssamarbetet utgår vi från de lokala beho-
ven och de specifika insatser vi kan bidra med. I den 
nya strategin för år 2017–2021 eftersträvar IR Sverige 
också att stärka det internationella arbetet med fram-
för allt rättighetsbaserade projekt och att öka fokus 
på följande områden:

 Demokrati och mänskliga rättigheter.

 Miljö och klimat.

 Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

 Bidra till stärkt kapacitet hos civilsamhällets aktö-
rer i utvecklingsländerna.

NYTT PROGRAM FÖR FREDSBYGGANDE
Under 2018 har Islamic Relief Sverige arbetat med 
verksamhet inom ett nytt tematiskt område: freds-
byggande. En av fem av världens invånare – mer än 
1,6 miljarder människor – lever i samhällen som är 
påverkade av konflikter. 70 miljoner människor är på 
flykt från sina hem för att undkomma konflikt och 
förföljelse. Förutom att konflikter skapar oerhört 
mänskligt lidande hämmar de också ekonomisk ut-
veckling, raserar skolsystem och samhällelig kapaci-
tet. Konflikter slår extra hårt mot kvinnor och andra 
utsatta grupper i samhället. Att bygga fredliga och 
inkluderande samhällen är alltså av yttersta vikt för 
att kunna säkra hållbar och långsiktig utveckling.
Därför arbetar Islamic Relief med att främja fred, 
genom att fokusera på de många och ofta komplexa 
bakomliggande orsaker som leder till spänningar i 
samhällen. I en Sidafinansierad satsning, och i en-
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lighet med Sidas strategi för hållbar fred, påbörjades 
under 2018 ett arbete i fyra olika länder: Indonesien, 
Filippinerna, Pakistan och Kenya. Våra kontor har 
en grundläggande förståelse för den lokala fredsdy-
namiken och inrättar utifrån denna förståelse platt-
formar för dialog, för att minska fördomar, bryta 
polarisering och uppmuntra till fredliga lösningar på 
konflikter. Grunden i satsningen är ett omfattande 
deltagande från lokalbefolkningen. Samtidigt driver 
vi insatser för att stärka människors ekonomiska 
möjligheter, eftersom ekonomisk ojämlikhet riskerar 
att spä på känslan av utanförskap och underblåsa 
konflikter. Då naturkatastrofer, beredskap vid kriser, 
klimatförändringar och hantering av naturresurser 
ofta spelar en stor roll för att öka spänningar, arbetar 
vi också i tät dialog med nyckelaktörer för att öka 
samhällens motståndskraft i samband med katastro-

fer. Ungdomar är i fokus, eftersom de är framtida 
nyckelspelare för att åstadkomma attitydförändring 
i positiv riktning. Programmet följs av forskare från 
Centre for Trust, Peace and Social Relations vid Co-
ventry University. På så vis hoppas vi kunna dra an-
vändbara lärdomar om hur vi kan arbeta långsiktigt 
och integrerat för att uppnå fredliga, inkluderande 
och hållbara samhällen.

STÄRKA INTERN STYRNING 
OCH KONTROLL
Islamic Relief Sveriges identitet som en demokratisk 
biståndsorganisation med muslimsk profil behöver 
förstärkas internt, inte minst för att kunna vara en 
attraktiv arbetsgivare. Därför arbetar vi med att 
främja kompetensutveckling och förstärka kommu-
nikationen mellan avdelningar.



För att bedriva ett lyckat humanitärt arbete och 
utvecklingsarbete krävs närvaro på plats och god 
kännedom om målgruppen. Detta besitter Islamic 
Relief Sverige, både utomlands och i Sverige.

VÅR GLOBALA KAPACITET 
Islamic Relief-familjen utgörs av ca 4 600 anställda på 
våra fältkontor, cirka 130 anställda på Islamic Relief 
Worldwide och runt 35 anställda i Sverige. Utöver 
detta bidrar tusentals volontärer runtom i världen 
med tid, engagemang, nätverk och idéer. Genom att 
koordinera våra insatser med lokala och internatio-
nella aktörer bidrar vi till en humanitär hjälp som är 
så effektiv som möjligt.

GOD KÄNNEDOM OM MÅLGRUPPEN
I SVERIGE 
Våra målgrupper i Sverige inkluderar asylsökande, 

VILKEN KAPACITET OCH VILKET KUNNANDE 
HAR IR SVERIGE FÖR ATT UPPNÅ SINA MÅL?

nyanlända och ensamkommande barn från Nord-
afrika. Detta är grupper som vi har stor kännedom 
om, och inom den sistnämnda är vi välkända som en 
organisation som kan deras språk och förstår deras 
situation extra väl.  Genom våra unika kompetenser i 
språk och kulturförståelse lyckas vi också nå ensam-
kommande fl¬ickor, en grupp andra har svårt att nå 
ut till. I Sverige har vi kapacitet både i form av egna 
anställda och goda samarbeten med andra organisa-
tioner. Till nätverket Goda Grannar, som även består 
av Katarina och Sofia församlingar och Stockholms 
moské, är 200 volontärer knutna som möjliggör ex-
empelvis våra språkkaféer.

Till den nationella verksamheten får vi ofta bidrag 
genom in kind-donationer. Mötesplats Medkänsla 
finansieras med insamlade medel och försäljning av 
fika och uthyrning av lokaler. 

Det är Islamic Reliefs starka lokala närvaro som gör 
att vi kan nå de mest behövande. Under krisen i Östra 
Ghouta våren 2018 fanns vi på plats och delade ut mat 
till drabbade familjer. 

8
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HUR VET VI OM IR SVERIGE GÖR FRAMSTEG?
Islamic Relief mäter våra framsteg både genom att 
följa upp hur många som nås av våra insatser, samt 
vilken skillnad det gör för deras vardag på kort och 
lång sikt. Vi arbetar också kontinuerligt med kom-
petensutveckling och kvalitetssäkring i Sverige och 
internationellt.

VI FÖLJER NOGA UPP INSATSERNA 
En stor del av Islamic Reliefs arbete runtom i världen 
görs i samarbete med Sida och resultaten rappor-
teras regelbundet till myndigheten utifrån en rad 
indikatorer. Dessa inkluderar exempelvis hur många 
människor som nåtts av förnödenheter, tält, vatten, 
sjukvård, kontanter eller matpaket vid en insats och 
i förlängningen fått förbättrade möjligheter till ett 
värdigt liv trots ogynnsamma omständigheter.

I samband med att vi följer upp våra Forum 
Syd-finansierade långsiktiga utvecklingsprojekt mäter 
vi hur många som nås av långsiktiga satsningar som 
att starta egna inkomstgenererande verksamheter, 
tränas i att utkräva sina rättigheter samt göra sin 

röst hörd i samhället. Detta är ett mått på hur väl vi 
lyckas rusta människor att själva ta kontroll över sin 
situation och medverka i utvecklingen av sina lokal-
samhällen. 

STÄNDIG FORTBILDNING AV 
PERSONALEN
I kriser och katastrofer drabbas kvinnor och barn 
hårdast och att biståndspersonal har kunskap om 
detta är avgörande. Att säkerställa att hänsyn tas till 
kvinnors behov och prioriteringar kallas ”gender ma-
instreaming”, och under 2018 gick en av handläggar-
na på Islamic Reliefs internationella avdelning en tre 
veckor lång kurs i UN Womens regi kring detta. Nu 
arbetar vi med att säkerställa att kvinnor inkluderas i 
alla våra projekt.

HJÄLP TILL DEM MED STÖRST BEHOV 
Islamic Relief ska bistå dem som är i störst behov av 
hjälp och vi ska verka för att skydda grupper som är 
extra utsatta i samband med kriser. Därför är det av 
största vikt att vi är inkluderande avseende genus, 
ålder och funktionsvariationer, samt att vi har ett gott 
barnskyddsperspektiv och konfliktkänslighet. En-
ligt principen ”Lämna ingen utanför” (leave no-one 
behind) utbildas vår projektpersonal i en rad länder 
med stöd av Sida, där syftet är att maximera effekten 
av hjälpinsatser. Under år 2017 skedde utbildning i 
Pakistan, Etiopien, Syrien, Irak, Gaza och Jemen, och 
under 2018 byggde vi vidare på erfarenheterna i Kenya, 
Sudan, Etiopien, Gaza, Syrien, Pakistan och Afghanis-
tan. Lokala team stöttas och utbildas av Islamic Relief 
Worldwide för att säkerställa att humanitära insatser i 
respektive land möter de skilda behoven hos kvinnor, 
män och barn i alla åldrar och oberoende av funktions-
nivå.

UPPFÖLJNING AV DEN SVENSKA
VERKSAMHETEN
Islamic Relief följer även upp hur många som nås 
av våra akuta och långsiktiga insatser i Sverige. Det 
handlar om hur många som har fått möjlighet till 
ökad mänsklig värdighet i en utsatt nödsituation, och 
dels om hur många som biståtts på väg mot självstän-
dighet som nyanländ i ett nytt samhälle. Ett viktigt 
delmål för oss är att utbilda volontärer i Sverige.

Islamic Relief arbetar för att främja 
hälsa i områden där infrastrukturen 

brister. Här delar vi ut hygienkit i 
Lianya, Sydsudan.  



10

VAD HAR ISLAMIC RELIEF SVERIGE  
ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
EN MILJON MÄNNISKOR NÅDDES
VÄRLDEN ÖVER 
Islamic Relief arbetar för att minska mänskligt 
lidande på kort sikt, och för en rättvis och hållbar 
global utveckling på lång sikt. Detta gör vi lokalt 
och globalt, och när vi summerar år 2018 ser vi att 
våra insatser tillsammans har nått över en miljon 
människor.
Islamic Relief Sveriges humanitära projekt finansie-
ras främst av Sida, Radiohjälpen och egna insamlade 
medel. Under 2018 bedrev IR Sverige Sida-finansiera-
de humanitära projekt i Etiopien, Gaza, Irak, Jemen, 
Pakistan, Sudan, Sydsudan och Syrien. I Gaza, 
Indonesien, Jemen, Mali och Syrien genomförde vi 
dessutom akuta katastrofinsatser, så kallad RRM 
(Rapid Response Mechanism).

Här är några exempel på vad Islamic Relief Sverige 
och våra partnerkontor har åstadkommit under 2018:

 Klimatanpassning för näringsidkare i Indonesien 
och lokalsamhällen i Etiopien.

 Tryggare skolmiljöer för barn i Libanon, Irak och 
Jemen.  

 Ökad tillgång till sjukvård för människor i norra 
Syrien.

 Stärkt läskunnighet bland kvinnor i Afghanistan.

 Ökad tillgång till rent vatten för människor i Su-
dan, Sydsudan och Etiopien.

 I Bangladesh, Tunisien, Kenya och Niger har vi 
stärkt kvinnors ekonomiska möjligheter och skapat 
plattformar för dem att uttrycka sina åsikter och se 
till att deras egna mänskliga rättigheter tillgodoses.

SÅ HÄR MÅNGA HAR NÅTTS AV 
INSATSER INOM OLIKA OMRÅDEN:

UTBILDNING: 14 868 personer

FÖRSÖRJNING OCH KATASTROFFÖREBYGGANDE 
ARBETE: 15 339 personer

LIVSMEDELSSÄKERHET: 115 940 personer

HUSHÅLLSARTIKLAR (SOVSÄCKAR, KLÄDER MED 
MERA): 10 727 personer

VATTEN OCH HYGIEN: 131 195 personer

SKYDD MOT KÖNSBASERAT VÅLD SAMT  
PSYKOSOCIALT STÖD: 1 560 personer

UNDERNÄRING: 3 920 personer

SJUKVÅRD OCH HÄLSA: 641 667 personer

(Siffrorna gäller verksamhetsåret 2017-2018 
Insatser finansierade av Sida)

Ibland blir effekterna av en insats större än de 
omedelbara. När Islamic Relief byggde en brunn i 
Hodeida gav den inte bara befolkningen tillgång till 
rent vatten. Maged Thabets barn kunde också åter-
uppta sin skolgång när de slapp gå långa sträckor 
efter rent vatten.

10
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Islamic Reliefs insatser har potential att göra verklig 
och stor skillnad i människors liv - även genom indi-
rekta positiva effekter om inte var det grundläggande 
syftet. Ett exempel på det är Maged Thabets familj. 
Maged Thabet är en sjubarnsfar i Hodeida, Jemen. 
Här råder brist på arbetstillfällen, mat och vatten. 
Tidigare tvingades familjen gå långa sträckor och köa 
för att få tag på vatten.
”Mina barn tvingades sluta skolan för att istället 
hjälpa till att hämta vatten.
 I ett projekt finansierat av Sida byggde Islamic Relief 
en vattenbrunn som drivs av solenergi. Nu har Ma-
ged Thabets familj och ytterligare 350 familjer rent 
vatten nära hemmet – och barnen har åter börjat i 
skolan.
”Ingen kan föreställa sig deras glädje när de vaknar 
på morgonen och får gå till skolan istället för att gå 
och hämta vatten”, säger Maged Thabet.
 
Privata donationer från insamlingskampanjer har 
bland annat gått till människor på flykt i krigets 
Syrien och till drabbade av tsunamin i Indonesien i 
september, liksom till utsatta barn inom ramen för 
vårt fadderprogram.

ARBETE FÖR STÄRKT MÄNNISKOVÄRDE
I SVERIGE

 På vår nationella avdelning har vi under 2018 i 
Stockholm och Skåne givit samhällsvägledning via 
våra Mobila mötesplatser, de bussar som kör runt i 
bostadsområden.

 Vi har träffat ensamkommande tjejer och på så vis 
varit ett stöd för en annars ofta bortglömd grupp.  

 Vi har vid över hundra tillfällen erbjudit övernatt-
ning för ensamkommande i Stockholm under den 
kalla årstiden.

 Ett hundratal människor per månad har fått hjälp 
med kläder, skor och annat.

 Nätverket Goda Grannar har under 2018 inlett ett 
samarbete med Norrmalms stadsdelsförvaltning 
och Norrtulls Sportklubb för att främja integratio-
nen av nyanlända på Norrmalm. Goda Grannar 
har arrangerat utflykter till lekland och muséer 
samt arrangerat en uppskattad grannfest dit 150 
nyanlända och 50 etablerade grannar kom.

 Cirka 15 000 personer har fått stöd i form av exem-
pelvis soppa, matpaket, kläder, sovplatser, samtals-
stöd, hjälp att skriva CV och söka arbete, rådgivning 
och tolkning

Under 2018 hade vi ett projekt för hemlösa  ensam-
kommande pojkar tillsammans med Katarina Kyrka. 
Pojkarna fick filtar, vinterkläder, mat, sovplatser samt 
möjligheter till dusch och varma måltider. 
Under 2018 kunde vi också inviga vår mötesplats på 
Södermalm i Stockholm. På Mötesplats Medkänsla 
har vi haft samhällsvägledning, stödsamtal, socia-
la aktiviteter och  varma måltider eller mackor. Vi 
bedriver också en del insamlingsarbete här. 

Genom nätverket Goda Grannar arrangerar Islamic Relief 
bland annat språkkafé och samhällsvägledning för nyan-
lända. Språket är en viktig nyckel till etableringen.

”Mobila mötesplatser” hälsar alla välkomna.
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