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LJUSPUNKTER OCH BAKSLAG
AVRUNDADE DECENNIET 
När 2019 tog slut var det också slutet för ett helt decennium. Ett decennium som 
präglats av utdragna krig som skördat hundratusentals oskyldiga liv. Ett decenni-
um där klimatrelaterade katastrofer som torka, översvämningar och extremväder 
skördar allt fler offer bland de befolkningar vars bidrag till den globala uppvärm-
ningen är som minst. Ett decennium där världens ledare har tyckts oförmögna att 
samla sig till konkret och substantiell handling för att minska utsläppen, kom-
pensera de människor som drabbas hårdast, och stötta samhällen att anpassa sig. 
Ett decennium av tilltagande polarisering och islamofobi.

Då är det glädjande att se den enorma våg av klimatengagemang som också svept 
över världen under 2018 och 2019. Islamic Relief anslöt sig tillsammans med mil-
jontals andra till de globala klimatmanifestationerna i slutet av september. Islamic 
Relief Sverige arbetar med lokalsamhällen i bland annat Pakistan och Indonesien 
för att hjälpa till med anpassning till ett förändrat klimat, och för att sätta press 
på ledarna att hålla sina klimatlöften.

Konflikten i Syrien pågick nästan hela det förra decenniet, och den humanitä-
ra katastrofen fortsätter dessvärre in i nästa. I Syriens nordvästra delar samlas 
människor som redan har tvingats fly en, två eller tre gånger. Förhållandena är 
undermåliga. Det råder brist på mat, vatten, tak över huvudet och sjukvård. Här 
gör Islamic Relief tillsammans med svenska Sida en enormt viktig insats för att 
stärka sjukvårdssystemet och säkra människors tillgång till livsviktig vård. 
Även i Sverige genomför Islamic Relief angelägna insatser för att stärka människ-
ors värdighet och oberoende. Vi arbetar med nyanlända och behövande för att 
underlätta etableringen och tillgodose grundläggande behov. Vår kulturella och 
språkliga kompetens är faktorer som bidrar till att vi kan finnas där när välfärds-
samhället brister.

2020-talet är ett ödets decennium för mänskligheten. Nu måste krafttag tas för 
att komma till rätta med klimatförändringarna och ställa om våra samhällen 
så att de blir fossilfria. I andra änden av detta decennium infaller dessutom år 
2030 – det år som världens ledare satt som deadline för att utrota fattigdomen och 
hungern, uppnå jämställdhet mellan könen, minska ojämlikheten mellan länder, 
förse världens människor med rent vatten och hållbar energi – och en rad andra 
saker. 

Det är inga blygsamma åtaganden. Islamic Relief gör insatser som medför viktiga 
steg på vägen mot flera av de globala målen, men för att nå hela vägen måste alla 
krafter samlas. Tillsammans kan vi skapa en mer rättvis och hållbar värld. 

Tack för att du är med oss!

Lamia Elamri   Mohamed Ibrahim 
Ordförande   Generalsekreterare    
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"De som ger av vad de äger, nattetid eller
under dagen, i tysthet eller öppet i allas åsyn, 
skall få sin lön av sin Herre och de skall inte 
känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem." 
 (Koranen 2:274)

6



7

Sydasien, Mellanöstern, Nordafrika, Sahel och Afri-
kas horn. Islamic Relief Worldwide bidrar varje år till 
att förse miljontals människor med rent vatten, mat, 
försörjning, utbildning och sjukvård. 
  
Behoven finns också i Sverige. Här arbetar Islamic 
Relief Sverige med asylsökande, nyanlända samt 
ensamkommande unga från Nordafrika. Vi arrang-
erar språkkaféer, samhällsvägledning och utflykter, 
och kopplar ihop nyanlända med människor som är 
etablerade i Sverige. Vi hjälper också människor med 
akuta behov som exempelvis mat och övernattning.

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 uppma-
ningen till fattigdomsbekämpning och lindring av 
mänskligt lidande.

1.2 MÅL 
IR Sveriges mål:

 Lindra akut mänskligt lidande. 

 Med förebyggande arbete som utbildning, 
självförsörjning och infrastrukturprojekt bistå 
människor att utvecklas och få rimliga levnads-
förhållanden.

 Skydda mänskligt liv och hälsa.  

 Bidra till ökad kunskap om humanitärt bistånds- 
och utvecklingsarbete. 

 Värna specifikt om barns och kvinnors mänskliga 
rättigheter, såsom rätt till utbildning, utveckling 
och försörjning.

 Motverka orättvisa globala strukturer.

1.3 VÅRA VÄRDERINGAR
ANSVAR (Amana). 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 att skydda och värna  
om varje liv och vi samarbetar med andra humanitära  
aktörer för att lindra nöd orsakad av katastrofer, 
fattigdom, krig och orättvisor. 

UPPRIKTIGHET (Ikhlas) I vårt arbete mot fattigdom 

1 ISLAMIC RELIEF 
ÅR 2019

”I regionen finns tre miljoner människor, inklusive 
en miljon barn. Dessa barn lever i konstant rädsla 
och möter dagligen olika faror. Det internationella 
samfundet måste agera för att skydda dem. 
Den sorgliga verkligheten är att nästan hälften av 
de människor som bor i Idlib har flyttat hit för att 
söka en säker tillflykt, men har befunnit sig i samma 
mardröm som de flydde från. Det uppskattas att näs-
tan 1000 civila har dödats i den pågående konflikten 
sedan april i år.”  

Så sa Najat Elhamri, chef för Islamic Relief i Mellan-
östern och Nordafrika, den 19 december 2019, efter 
att våldsamheterna i Idlib eskalerat ännu en gång. 
Islamic Relief är en av de större internationella 
humanitära organisationer som fortfarande finns 
på plats i Idlib, och vi gör det av samma skäl som 
Islamic Relief Worldwide grundades för 35 år sedan: 
vi vill se en värld där människans grundläggande 
behov är täckta. Islamic Relief verkar för en rättvis 
och hållbar global utveckling baserad på Islams 
budskap om respekt för människovärdet, uppma-
ningen till fattigdomsbekämpning och lindring av 
människors lidande. 

Islamic Relief Sverige grundades år 1992 som en del 
av Islamic Relief Worldwide och fokuserade då på 
akuta humanitära insatser och fadderverksamhet. 
Idag arbetar vi också mycket med rättighetsbaserade 
utvecklingsinsatser. 

Under år 2019 hade Islamic Relief Sverige insatser i 
akuta humanitära kriser såsom den i nordvästra Sy-
rien, i hungerns Jemen och torkans Somalia. Vi drev 
också utvecklingsprojekt inom bland annat klimat 
och jämställdhet i Indonesien, Afghanistan, Bangla-
desh och Mali. 
Om inget annat anges gäller denna årsrapport projekt 
som drivs av det svenska kontoret. 
En nyckel till att lyckas med både långsiktiga utveck-
lingsprojekt och akuta insatser är vår starka för-
ankring i lokalsamhällena. Islamic Relief har lokala 
kontor och samarbetspartners i 49 länder, främst i 
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IR Sveriges arbetsutskott består av ordförande och 
två ledamöter som väljs av styrelsen. Arbetsutskottets 
uppgifter är bland annat att förbereda ärenden till 
styrelsen och agera stöd till kansliledningen i de ope-
rativa frågorna. Generalsekreteraren är adjungerad 
till arbetsutskottet.

1.5 KANSLI 
Islamic Relief Sverige växer kontinuerligt. Un-
der 2019 tillkom flera nya kollegor och vi är nu 39 
anställda fördelat på internationella avdelningen, na-
tionella avdelningen, insamlings- och kommunika-
tionsavdelningen samt administrationsavdelningen. 
De flesta anställda är stationerade på huvudkontoret 
i Solna, medan några jobbar på våra kontor i Malmö 
och Göteborg.  

NY STRATEGI FÖR 2017 – 2021 

Ökande konflikter, migration, klimatförändringar, 
svältkatastrofer, islamofobi, och en alltmer polarise-
rad värld ställer nya krav på Islamic Relief Sveriges 
arbete. I strategin som gäller år 2017-2021 eftersträvar 

och lidande drivs vi av uppriktighet mot Gud och en 
strävan att bibehålla vårt förtroende som humanitära 
aktörer genom att agera transparent och ansvarsfullt. 

SOCIAL RÄTTVISA (Adl) Vi arbetar för att garantera 
alla människor deras rättigheter så att de ges möjlig- 
het att förverkliga sin fulla potential och utveckla sina  
förmågor. Genom vårt arbete ges mer välbemedlade 
människor och institutioner en chans att hjälpa fattiga 
och utsatta människor. Vi arbetar även aktivt för 
jämställdhet mellan könen. 

FULLÄNDNING (Ihsan) Våra verksamheter i kampen 
mot fattigdom och för att lindra lidande känneteck-
nas av hög kvalitet, en strävan efter fulländning och 
ett värdigt samarbete med de människor vårt arbete 
tjänar. 

1.4 STYRELSE
Ordförande och styrelseledamöter väljs på årsmötet 
och är ansvariga för den långsiktiga, strategiska pla-
neringen. Styrelsen är policyskapande och ska i första 
hand behandla frågor av större betydelse rörande 
verksamhetsinriktning, organisation, ekonomi och 
budget. Ingen av styrelseledamöterna får något arvo-
de. Så här såg styrelsen ut under 2019: 

ORDFÖRANDE: Lamia Elamri

LEDAMÖTER: Shaima Muhammad, Ahmed Farah, 
Samaa Sarsour, Abderrahman Hamida, Omar 
Mustafa, Shafik Muwanga 

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

INSAMLING &
KOMMUNIKATION

INTERNATIONELLA
AVDELNINGEN

NATIONELLA
AVDELNINGEN

GENERAL-
SEKRETERARE

STYRELSE

Islamic Relief Sveriges struktur
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"Och de män och de kvinnor 
som skänker av sitt åt de
behövande och [på så sätt]
ger Gud ett fullgott lån,
skall få det mångdubbla
tillbaka och därtill en
frikostig belöning."
 (Koranen 58:18) 
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IR Sverige att stärka arbetet med framför allt rättig-
hetsbaserade projekt och att öka fokus på följande 
områden:

 Demokrati och mänskliga rättigheter. 
 Miljö och klimat.
 Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen. 

Våra projekt finansieras idag i huvudsak via institutio-
nella bidrag från Sida och Forum Syd. Vi medverkar 
också i riksinsamlingen för Världens barn och bedri-
ver insatser med medel från Radiohjälpen. Vi ökar 
också kontinuerligt de egna insamlingarna och strävar 
efter att fortsätta med det. De fyra övergripande områ-
dena i Islamic Relief Sveriges strategi är följande: 

MOBILISERING AV MÄNNISKOR OCH FINANSIERING 
IR Sveriges verksamhet är beroende av ökad in-
samling och utvecklad kommunikation. Genom att 
stärka varumärket och samarbetet med lokalfören-
ingar skapar vi större möjligheter för insamling och 
frivilligarbete. 

STÖDJA OCH STÄRKA UTSATTA GRUPPER I SVERIGE 
Från både medlemsorganisationer och omgivande 
samhälle har efterfrågan ökat på att IR Sverige ska bi-
dra till att motverka sociala utmaningar i landet. Det 
nationella arbetet ska därför 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. Områdena demokrati och 
mänskliga rättigheter, miljö och klimat samt jäm-
ställdhet ska prioriteras, liksom 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. Sam-
tidigt behövs en förstärkning och utveckling av den 
interna organisationen.
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53 645 
53 645 personer har fått tillgång till rent vatten.

1 000
1000 personer har fått rådgivning och samhällsvägledning 
på vår Mötesplats Medkänsla på Medborgarplatsen.

2 000 000
2 miljoner männkiskor i Syrienhar fått bland annat mat, 
vatten, tak över huvudet och sjukvård. 

11

800
800 vinterplagg har delats ut till människor i Sverige, för att 
skydda mot kyla och väta under de kalla månaderna. 
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3INTERNATIONELLA 
AVDELNINGEN

Under 2019 svepte klimatengagemanget över världen, 
samtidigt som klimatförändringarna fortsatte att 
skörda offer, främst i det globala syd där exempelvis 
svår torka drabbade Afrikas horn och cyklonen Idai 
orsakade stor förödelse på Afrikas ostkust. 

Även utdragna krig och konflikter fortsatte att skörda 
offer. I Syrien har kriget nu härjat i nästan nio år och 
situationen för de många bofasta och internflyktingar 
i de nordvästra delarna av landet är katastrofal, med 
brist på mat, vatten, tak över huvudet och tillgång till 
sjukvård. I Jemen har kriget pågått i snart fem år och 
hungern är fortfarande utbredd.  

Till de mest utsatta människorna hör de som tving-
as lämna sina hem till följd av krig, konflikter eller 
katastrofer. För första gången har antalet människor 
på flykt uppskattats till över 70 miljoner av FN:s flyk-
tingorgan UNHCR.1
Världen över beräknas totalt 167 miljoner människor 
vara i behov av humanitär hjälp ( Global Humanita-
rian Overview 2020.2

Islamic Reliefs arbete med att lindra mänskligt 
lidande behövs mer än någonsin, och vi arbetar hårt 
med att finnas till för de mest marginaliserade. Vi 
når ut med mat till nästan alla av Jemens svårtill-
gängliga provinser, finns på plats med sjukvård för 
internflyktingarna i Idlib och Aleppo i Syrien och i 
det konflikthärjade Sydsudan. Vi stöttar människor i 
Etiopien att kunna försörja sig och sina familjer, och 
stöttar återvändande flyktingar i Pakistan att bygga 
upp sina liv och lokalsamhällen. 

Vi når till platser dit många andra organisationer inte 
har tillgång och kan på så vis bistå utsatta människor 
som annars inte får någon hjälp.

Vid sidan av de akuta insatserna för att stärka 
människors värdighet i de mest utsatta situationerna 
fortsätter Islamic Relief våra långsiktiga utvecklings-
samarbeten. Vi stöttar människor att lyfta sig själva 
ur fattigdom, stärker jämställdheten och främjar 

klimatsmarta samhällen på lång sikt. Med projekt 
för att lära kvinnor läsa i Afghanistan, stötta näring-
sidkare i Indonesien att anpassa sig till klimatför-
ändringar, jämställdhetsinsatser i Mali och projekt 
där civilsamhället mobiliserar sig i klimatfrågan i 
Pakistan tas viktiga steg mot att uppfylla flera av FN:s 
globala mål för hållbar utveckling.

VÅRA SAMARBETEN 

 Islamic Relief ingår i ett partnerskap med Sida, 
den svenska myndigheten för internationellt 
utvecklingssamarbete, vilket ger möjlighet till 
flerårig finansiering av våra insatser världen över.

 IR Sverige är en av partnerorganisationerna till 
Radiohjälpen och en del av Världens Barnkam-
panjen. 

 IR Sverige är medlem i Forum Syd och får finan-
siering för utvecklingsinsatser.

VÅRA ÅTAGANDEN
Islamic Relief jobbar gentemot människor som ofta 
är mycket utsatta på grund av akuta eller lång-
variga kriser. För att säkerställa att våra insatser 
kommer de mest behövande till del och att lokalbe-
folkningens inflytande garanteras är våra uppfö-
randekoder centrala: 

 IR har undertecknat Internationella Rödakors 
och Rödahalvmånefederationens Code of Conduct.

 Islamic Relief Worldwides Code of Conduct 
definierar metoderna för IR:s arbete, och tjänar som 
vägledning i etiska och metodologiska frågor.

 Islamic Relief Worldwide är medgrundare och 
medlem i CHS – Core Humanitarian Standards, ett 
system för att förbättra kvaliteten på våra insatser. 
Under 2017 blev vi som första muslimska organisa-
tion certifierad enligt CHS. CHS-certifieringen förny-
ades under 2019 efter en omfattning granskning som 
utfördes av Humanitarian Quality Assurance Initiati-
ve (HQAI) på IR insatserna i Srilanka och Indonesien.3

FÖR SOCIAL SAMMANHÅLLNING I KENYA, PAKISTAN,

INDONESIEN OCH FILIPPINERNA 
En av fem av världens invånare – mer än 1,6 miljar-
der människor – lever i samhällen som är påverka-
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ha en dialog med myndigheter om frågor som påverkar 
lokalsamhället. Vi medverkar i radioprogram och har 
utvecklat system för att fånga upp varningar om när 
säkerhetssituationen riskerar att eskalera. I Filippiner-
na har ungdomar fått använda konst och musik för att 
berätta sina egna historier och sina hopp om en fredlig 
framtid och sprida i sociala medier. I Pakistan enga-
gerar vi lokalsamhället i frågan om tillgången till rent 
vatten, och stöttar lokala strukturer för att skapa goda 
kommunikationskanaler. I Indonesien har vi hållit 
lokala mötesplatser mellan olika grupper och stöttat 
ungdomars viktiga deltagande.  

Under året har Islamic Relief också arrangerat evene-
mang under Geneva Peace Week och i Stockholm för 
att diskutera lärdomar från programmet med andra 
aktörer.  

FORTSATT KAMP FÖR ATT INGEN SKA LÄMNAS

UTANFÖR

Islamic Relief ska bistå dem som är i störst behov 
av hjälp. Vi ska verka för att skydda grupper som är 
extra utsatta i samband med kriser, exempelvis kvin-
nor, barn och personer med funktionsvariation. Men 
socioekonomisk status, geografi och diskriminering 
kan göra det svårt att nå dessa grupper med humani-
tär hjälp. När FN:s medlemsländer antog de 17 Glo-
bala målen för hållbar utveckling slog man fast att 

de av konflikter. Under 2019 var över 70 miljoner 
människor på flykt från sina hem. Konflikter skapar 
mänskligt lidande, slår hårt mot infrastruktur, eko-
nomisk utveckling och utbildningssystem. Kvinnor 
och andra redan marginaliserade grupper drabbas 
ofta extra hårt. Att bygga fredliga och inkluderande 
samhällen – mål nummer 16 av de globala målen i 
Agenda 2030 – är därför helt avgörande för att säkra 
en hållbar utveckling. 
 
I ett Sida-finansierat projekt arbetar Islamic Relief 
i skärningspunkten mellan humanitära insatser, 
utvecklingsinsatser och fredsbyggande. Baserat på ett 
omfattande deltagande från lokalsamhällena inrättas 
plattformar för dialog. 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, klimatföränd-
ringar 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 mot-
ståndskraft i samband med katastrofer. Ungdomar är 
i fokus, eftersom de är framtida nyckelspelare för att 
åstadkomma attitydförändring i positiv riktning. 

Under 2019 har vi inom programmet bland annat 
byggt upp fredsråd i Kenya där unga och kvinnor kan 
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inget mål är uppnått om det inte är uppnått för alla. 
Detta är den så kallade leave no-one behind-princi-
pen – ingen ska lämnas utanför.

Det är Islamic Reliefs ansvar att med hjälp av kun-
skap och väl utarbetade strategier och metoder mot-
verka att människor utestängs från humanitär hjälp 
och utvecklingsinsatser, och se till att hjälpen når 
dem som behöver den mest. Sedan 2017 har vi stärkt 
vår egen kapacitet, med hjälp av det Sida-finansierade 
projektet ”Inclusive, sensitive and protective app-
roaches to accountable programming”. Medarbetare 
i åtta länder – Niger, Etiopien, Sudan, Kenya, Afgha-
nistan, Irak, Gaza och Pakistan - utbildas i hur man 
tar tillvara intressen och behov hos kvinnor, män, 
flickor och pojkar i alla åldrar och med alla sorters 
funktionsnivåer. 

Dessa länder präglas av konflikter, naturkatastrofer 
eller både och. Islamic Relief har en stark lokal när-
varo i samtliga av dessa komplexa miljöer. Lokalkon-
toren har kompetensutvecklats med fokus på bland 
annat inkludering, möjlighet till ansvarsutkrävande 

Irak

och konfliktkänslighet. Detta innebär att vi ytterliga-
re säkerställer att våra insatser bygger på en omfat-
tande förståelse för lokala förutsättningar, och männ-
iskors olika behov i krissituationer. På så sätt arbetar 
vi aktivt för att undvika att den hjälp vi ger gör mer 
skada än nytta, och att den når dem som behöver den 
mest. Under projektets gång har Islamic Relief också 
utvecklat nya metoder och verktyg för att stärka hela 
IR-familjens kapacitet kring inkludering.

Ett exempel på hur vi fokuserat på inkludering är det 
projekt i Khyber Agency i Pakistan, där Islamic Relief 
stöttar återvändande flyktingar med vatten, sanitet 
och hygien, och människor anställdes för att utföra 
olika sysslor och på så vis få en inkomst till sig och 
sin familj. Kvinnor och flickor fick yrkesutbildning 
och stöd att starta egna verksamheter. Inkomstge-
nererande verksamheter anpassades för att passa 
kvinnoledda hushåll och personer med funktions-
variation. Det startades också lokala kvinnogrupper 
där kvinnor kunde göra sina röster hörda. På så vis 
verkade vi för att motverka djupt rotade patriarkala 
strukturer. 

Lokala team stöttas och utbildas av Islamic Relief Worldwide 
så att humanitära insatser anpassas efter lokala behov. Inget 
land eller situation är den andra lik.
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Irak

Tunisien

Jemen
Palestina

Libanon

Syrien

lande kliniker och två dialyscenter med läkemedel, 
engångsutrustning och dialyskit. Vi arbetar även 
med att stärka personalens kompetens inom bland 
annat könsbaserat våld och inkludering, och stöttar 
ett centrum för kardiologi med driftskostnader.  
Insatsen finansieras av Sida och har mycket stora po-
sitiva effekter för den hårt prövade lokalbefolkning-
en. Genom att stärka sjukvårdssystemet säkrar vi att 
en större andel av de människor som har störst behov 
får livsviktig sjukvård.  

I juni 2018 eskalerade stridigheterna i Syrien och 
tusentals människor flydde mot Idlib. I en insats 
som avslutades i januari 2019 delade Islamic Relief 
ut 3 300 madrasser, 4 000 filtar och 650 paket med 
köksutrustning till drygt 2 100 familjer av nyanlända 
flyktingar – 12 000 individer. 2 170 familjer – 13 800 
individer – fick matpaket för att säkra deras tillgång 
till mat i denna krissituation. 

I april 2019 intensifierades återigen attackerna i 
norra Hama och södra Idlib, varpå flera hundra 
tusen människor tvingades på flykt. I ytterligare en 
akutinsats finansierad av Sida bistod Islamic Relief 
1 900 familjer av de mest sårbara familjerna – 9 500 
individer – med matpaket och tält för att klara livet 
på flykt med värdighet. 

AKUT STÖD TILL FLYKTINGAR I LIBANON 

Många av de människor som tvingats lämna sina 
hem på grund av kriget i Syrien har flytt till Libanon, 
som i början av 2019 huserade över en miljon syriska 

NORDAFRIKA OCH MELLANÖSTERN

I både Jemen och Syrien råder krig sedan flera 
år. I Gaza lever människor i kronisk kris. Irak står 
inför en omfattande återuppbyggnad efter kriget 
mot den så kallade Islamiska Staten. 70 miljoner 
människor i Mellanöstern och Nordafrika be-
räknas vara i behov av humanitär hjälp av något 
slag. Nästan varannan av dessa – 32 miljoner – är 
barn4.

ISLAMIC RELIEF STÖTTAR SJUKVÅRDEN OCH

HJÄLPER INTERNFLYKTINGAR I SYRIEN 

Efter över åtta års krig är de humanitära behoven 
i Syrien fortsatt enorma och uppåt 13 miljoner 
människor beräknas behöva humanitär hjälp.5 
I nordvästra Syrien uppskattas fyra miljoner 
människor behöva humanitär hjälp. Två miljoner 
beräknas vara internflyktingar som tvingats fly en 
eller flera gånger från andra delar av Syrien. Flera 
gånger under året har eskalerande våld drivit ytter-
ligare tiotusentals människor på flykt i riktning mot 
nordvästra Syrien där behoven redan är enorma. 
Konflikten har haft mycket svåra konsekvenser för 
Syriens sjukvårdssystem. Mellan januari och sep-
tember 2018 registrerades 133 attacker på hälsoin-
rättningar. Personal har drivits på flykt och bristen 
på utrustning och läkemedel är stor. Samtidigt är 
befolkningens sjukvårdsbehov på grund av konflik-
ten stort. 

I flera år har Islamic Relief stöttat den lokala sjukvår-
den i nordvästra Syrien, i Idlib, Aleppo och Latakia. 
Under 2019 utrustade vi 40 vårdcentraler, fyra rull-

Koleraepidemin slår hårt mot Jemen. Islamic Relief 
levererar medicin, tält och hygienutrustning till ett 
land vars infrastruktur och sjukvård drabbats hårt.

Irak

Jordanien
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flyktingar. Majoriteten lever i tältläger. För många av 
dessa flyktingar inleddes år 2019 på ett fruktansvärt 
sätt med att stormen Norma drog in och orsakade 
stora materiella skador, bland annat i flyktinglägren.  

I en Sida-finansierad akutinsats bistod Islamic Relief 
syriska och palestinska flyktingar, liksom margina-
liserade människor som är bofasta i Libanon, med 
förnödenheter för att klara sig. Totalt 2 300 familjer – 
11 500 individer – fick matpaket, madrasser, hygien-
utrustning och bränsle.  
  
En mycket allvarlig konsekvens av att fly undan 
konflikt är att barns skolgång riskerar att avbrytas. 
Då försvinner både möjligheten att få stabilitet i 
vardagen, och barnen riskerar också att berövas sina 
framtidsutsikter. Under året drev Islamic Relief en 
insats för att säkra skolgången för syriska och pales-
tinska flyktingbarn i Libanon. Fyra utbildningscenter 
har utrustats med utbildningsmaterial och skolväs-
kor. Barnen har fått hygienutbildning och psykosoci-
alt stöd för att bearbeta svåra minnen från ett liv på 
flykt.

VÅRD OCH UTBILDNING FÖR FLYKTINGAR I JORDANIEN

Jordanien är ett av de länder som tagit emot flest flyk-
tingar sedan kriget i Syrien bröt ut år 2011 – andelen 
flyktingar i relation till totala befolkningsmängden är 
världens näst högsta. Detta har medfört utmaningar 
för infrastruktur, utbildningssystem, elförsörjning 
och hälsa. 80 procent av de syriska flyktingarna lever 
under fattigdomsgränsen. I en insats under 2019 
och 2020 arbetar Islamic Relief med att tillgodose 
flyktingarnas grundläggande behov inom hälsa och 
sjukvård och utbildning.

För att stärka människors medvetenhet hålls utbild-
ningar inom bland annat första hjälpen och hygien, 
samtidigt som människor som behöver sjukhusvård 
slussas vidare genom ett samarbete mellan Islamic 
Relief och olika sjukhus. För att säkra barns tillgång 
till skolgång får 500 barn skolmaterial, och lärare re-
kryteras för att lära ut matte, engelska och arabiska, 
bland annat på Islamic Reliefs utbildningsbuss. 1 000 
kvinnor och barn får också psykosocialt stöd för att 
bearbeta sina upplevelser av livet på flykt. 

Intensiva strider i Syrien har tvingat många civila på flykt.
I flyktingläger bedriver Islamic Relief undervisning och ger 
psykosocialt stöd och hygienartiklar till barnen.
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STÄRKT MOTSTÅNDSKRAFT I ETT IRAK UNDER

ÅTERUPPBYGGNAD

Ett par år efter att den Islamiska Staten besegrades i 
Irak år 2017 har den humanitära krisen gått in i en 
ny fas. Antalet människor i behov av humanitär hjälp 
minskar, men fortfarande uppskattas 6,5 miljoner 
människor behöva någon form av stöd. I Ninewapro-
vinsen är behoven allra störst. Där finns bland annat 
1,5 miljoner återvändande flyktingar och 600 000 
internflyktingar som behöver stöd. Till de främsta 
behoven hör att säkerställa en inkomst för att kunna 
försörja sin familj, då arbetslösheten är hög och 
förstörelsen av huvudorten Mosul omfattande. 885 
000 personer i Ninewaprovinsen uppskattas sakna 
tillgång till ordentliga hygieninrättningar.  
  
Under 2019 påbörjade Islamic Relief en Sida-finan-
sierad insats för att stärka människors inkomstkällor. 
500 personer identifierar själva vad de vill arbeta 
med och till sysselsättningarna hör fåruppfödning, 
hantverk och jordbruk. Islamic Relief stöttar med 
material och kunskap. För att förbättra befolkningens 
tillgång till livsviktigt vatten och hygien restaureras 
också två vattenstationer som kommer att bistå 16 
200 personer med rent vatten. Samtidigt avlönas 800 
personer för att städa sina lokalområden från sopor 
och avfall, och 300 hygienkit delas ut.  

Insatsens mål är att minska sårbarheten hos intern-
flyktingar och återvändare, bland annat genom en 
bättre ekonomisk situation, ett renare lokalsamhälle 
och förbättrad tillgång till hygien. Samtliga är dessa 
viktiga steg mot en hållbar återuppbyggnad av Irak 
och för att stärka befolkningens motståndskraft i 
samband med kriser. 

FÖR EN STÄRKT FRAMTIDSTRO I GAZA

I Gaza pågår en humanitär kris som aldrig tycks 
ta slut. 1,6 miljoner människor bor här, och 4 av 10 
lever i fattigdom.6  Två av de största utmaningarna 
på Gazaremsan är arbetslösheten och bristen på 
mat. En av fyra saknar arbete och 68 procent saknar 
stabil tillgång till mat. 80 procent av befolkningen är 
beroende av extern humanitär hjälp. Restriktionerna 
i transporter av människor och varor, en pågående 
energikris och bristen på tillgång till grundläggande 
samhällsservice, förvärrar situationen.

Islamic Relief arbetar sedan flera år tillbaka med att 
förse nyexaminerade studenter från familjer med 
osäker tillgång till mat, med tillfälliga anställningar. 
Under projektåret 2018-2019 anställdes 480 unga 
under fem månader var i lokala organisationer som 
arbetar med exempelvis utbildning. Ytterligare 535 
personer anställs under projektåret 2019-2020 enligt 
samma koncept. Nu ligger fokus på att inkludera 
människor med funktionsvariation, samtidigt som 
man arbetar med att tillgängliggöra arbetsplatser. 
Genom att utrusta människor med möjligheter att 
försörja sig själva gör man dem också mindre sårbara 
i samband med kriser, ökar framtidstron och stärker 
motståndskraften – flera enormt viktiga resultat i den 
kroniska humanitära kris som Gaza utgör. Resultatet 
från projektåret 2018-2019 visar att de flesta hushål-
len hade en mer varierad kost och färre led av mat-
brist i slutet av projektåret. En enkät visade också att 
de medverkande hade större hopp om framtiden och 
hade starkare tro på sin förmåga att hantera svårig-
heter. I slutet av projektet hade också 30 personer 
fått permanenta anställningar hos sina arbetsgivare, 
och 23 personer fortsatte som volontärer med viss 
ersättning.

I samband med demonstrationer i Gaza våren 2018 
dödades tiotals och över tusen personer skadades. 
Inom hälsosektorn rådde redan stor brist på medici-
ner och material, och det eskalerande våldet skapade 
ett akut behov av stöd till sjukhusen. I en Sida-finan-
sierad akutinsats mellan maj 2018 och januari 2019 
försåg Islamic Relief hälsoministeriet i Gaza med 
läkemedel, förbrukningsmaterial och laboratorieut-
rustning. Omfattningen var tillräcklig för att komma 
38 000 patienter till del, och förbättrade därmed 
deras tillgång till akutvård.

I Ninewaprovinsen i Irak finns bland annat 1,5 miljoner 
återvändande flyktingar och 600 000 internflyktingar 
som behöver stöd.
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rad. Jag är familjens enda försörjare så när jag fick 
min lön gick jag direkt till marknaden och köpte 
grönsaker och frukt till min familj.
- Varje dag får jag fler erfarenheter och kunskaper 
i omvårdnad och har möjlighet att praktisera det 
jag har lärt mig vid universitetet. Det är underbart 
att känna sig produktiv och inte vara beroende av 
andra. Jag har aldrig upplevt denna känsla förut. 

Ali hoppas nu på att denna arbetserfarenhet ska 
leda till en permanent anställning vid sjukhuset för 
att trygga hans och familjens framtid.

19

Ali Al Abadla hade f lera års studier 
och jobbsökande bakom sig när 
han anställdes som sjuksköterska 
inom ramen för Islamic Reliefs pro-
jekt med tillfälliga anställningar i 
Gaza.

- Det var min dröm att hitta ett jobb. Jag vill hjälpa 
min familj och försörja dem så att de kan leva ett 
bra liv. Innan kände jag mig desperat och frustre-
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PILOTPROJEKT FÖR KVINNORS SJÄLVSTÄNDIGHET

I TUNISIEN

I Tunisien har den ekonomiska utvecklingen de 
senaste åren varit relativt positiv och andelen som 
lever i fattigdom har minskat avsevärt sedan år 2000. 
Läskunnigheten bland kvinnor är högre än i grann-
länderna, men klyftorna mellan stad och landsbygd 
vad gäller utveckling och rättvisa mellan könen är 
stora.  

Tataouine i sydöstra Tunisien är en av de mest margi-
naliserade och konservativa regionerna i landet, där 
kvinnornas roll av många anses vara i hushållet. Un-
der två år har Islamic Relief, med medel från Forum 
Syd, organiserat sex kvinnokooperativ i Tataouine. 
Projektet har skapat förutsättningar för kvinnorna 
att skapa egna inkomstkällor vilket har stärkt deras 
ekonomi och främjat deras självständighet. Projektet 

har även fokuserat på att göra kvinnor medvetna om 
sina rättigheter, och de har stärkts att göra sina röster 
hörda gentemot myndigheter. Flera hundra kvinnor 
har utbildats i hälso- och rättighetsfrågor. Kvinnor 
har deltagit i seminarier och pratat i radio om de 
utmaningar de som kvinnor möter i samhället. De 
har också lärt sig vilka vägar de kan gå för att begära 
åtgärder av lokala myndigheter, exempelvis genom 
mejl.  

Genom att engagera enbart kvinnor etablerades ett 
nytt koncept för kooperativ i denna del av Tuni-
sien, och mötte därför en del motstånd i början. Nu 
känner kvinnorna ett eget ägandeskap och är fast 
beslutna att driva grupperna vidare på egen hand. 
Satsningen har därmed banat väg för andra kvinnor 
som vill organisera sig på liknande sätt. 

Under två år har Islamic Relief organiserat sex kvinnokoo-
perativ i Tataouine. Projektet har skapat förutsättningar för 
kvinnorna att skapa egna inkomstkällor.
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MAT FÖR DAGEN OCH STÄRKTA INKOMSTKÄLLOR

I JEMEN

Jemen befann sig i en svår humanitär situation redan 
när våldet bröt ut i mars 2015 och fem år av konflikt 
har bara förvärrat situationen. Under 2019 har beho-
ven varit enorma, trots de fredssamtal i Stockholm 
som hösten 2018 väckte visst hopp bland befolkning-
en. 22,2 miljoner människor - fyra av fem invånare 
- är i behov av akut humanitär hjälp av olika slag: 
hälsa, tak över huvudet, husgeråd, skolgång. Bristen 
på mat har ökat och över 20 miljoner människor 
lever i ständig osäkerhet kring när de ska få sin nästa 
måltid. Strider, avskurna vägar och ökande matpriser 
bidrar till den svåra livsmedelssituationen.   

Samtidigt saknar 17,6 miljoner människor möjlighe-
ter att tillgodose basal hygien. Hygien- och sanitets-
system är antingen underutvecklade, förstörda eller 
saknar bränsle, vilket i sin tur ökar risken för smitt-
spridning. De senaste åren har kolera härjat i landet 
och över en miljon människor har insjuknat.   
Islamic Relief har funnits i Jemen sedan 1998. Vi har 
nio kontor i landet och når ut till 19 av de 21 pro-
vinserna, varav flera blivit mycket svårtillgängliga i 
samband med konflikten.  

I en Sida-finansierad insats arbetar Islamic Relief 
med att förbättra människors tillgång till mat, rent 
vatten och inkomstkällor. Målsättningen är att bidra 
till att minska sårbarheten bland de mest sårbara in-
vånarna i tre olika distrikt i Lahj- och Hodeida-pro-
vinserna, både genom att bidra till akuta livräddande 
insatser och genom att minska deras beroende av 
externt bistånd. 7 800 personer får matpaket i sex 
omgångar. Samtidigt erbjuds 600 personer tillfälliga 
anställningar för att göra insatser för lokalsamhället, 
exempelvis städkampanjer eller trädplantering. 250 
kvinnor erbjuds utbildning, material och verktyg för 
att starta egna företag. 

Sju vattensystem restaureras, och för varje system 
inrättas en kommitté som utbildas i underhåll av 
systemet. Totalt ger dessa insatser 24 500 människor 
säkrare tillgång till rent vatten och sanitet. 42 volon-
tärer utbildas för att föra vidare kunskap om hygien-
frågor till övriga invånare. Totalt beräknas insatsen 
komma över 38 000 personer till del.  

I mars 2019 hade ingen utomstående humanitär hjälp 
nått Maghrib Ans-distriktet i Dhamar-provinsen 
på två år. Av provinsens runt 2,2 miljoner invånare 
behöver nästan 6 av 10 akut hjälp med mat. Mellan 
mars och september delade Islamic Relief i en Sida-fi-
nansierad akutinsats ut matpaket till drygt 3 600 
personer i Maghrib Ans, för att minska deras akuta 
sårbarhet i en mycket svår situation.
Med hjälp av medel från Radiohjälpen restaurerade 
Islamic Relief under 2019 nio vattensystem i anslut-
ning till lika många hälsoinrättningar i Amranpro-
vinsen i Jemen. För varje station inrättades en under-
hållskommitté. Vid varje hälsoinrättning upprättades 
också en handtvättstation och två toaletter – en för 
män och en för kvinnor.  

För att öka invånarnas kunskaper om hygien genom-
fördes 4 utbildningstillfällen för totalt 600 personer.  
Målgruppen är i första hand undernärda barn, gra-
vida eller ammande kvinnor och andra extra sårbara 
personer. Totalt beräknas över 44 600 personer nu 
få bättre möjligheter att upprätthålla sin hygien och 
därmed hålla sig friska och minska spridningen av 
kolera.  
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Mali

Sydsudan

Sudan

så kunskap om sina rättigheter i dessa frågor. Islamic 
Relief påbörjade under 2019, med stöd från Forum 
Syd, en insats för att öka andelen flickor som går i 
grundskolan i Diago, Dio Gare och Dialakoroba. Vi 
arbetar också med att stärka kvinnors rätt till landä-
gande, och stärka lokala organisationer att förebygga 
könsbaserat våld. För att nå dessa mål hålls träffar där 
både lokalbefolkning och lokala myndigheter och sko-
lor utbildas om könsbaserat våld, kvinnors mänskliga 
rättigheter och vikten av utbildning. Religiösa ledare 
involveras för att ge tyngd åt insatserna ur ett religiöst 
perspektiv – något som är av yttersta vikt i samhällen 
där många är troende. 

Att göra kvinnor och flickor medvetna om sina egna 
rättigheter och möjliggöra plattformar där kvinnor 
kan organisera sig har i tidigare insatser i Mali visat 
sig effektivt. Ju mer kunskap och resurser, desto mer 
egenmakt och självständighet får kvinnorna. 

NÖDHJÄLP OCH MOTSTÅNDSKRAFT I SUDAN 

Området Jebel Marra i Darfur har länge varit otill-
gängligt för biståndsorganisationer men ett  fredsavtal 
år 2016 ledde till ökad tillgänglighet. En stor andel av 
befolkningen är internflyktingar, och förhållandena är 
mycket svåra. Människors möjligheter till försörjning 
är mycket begränsade, tillgången till sjukvård låg och 
spädbarnsdödligheten hög.   
I en insats som påbörjades under 2018 arbetar vi 
tillsammans med lokalbefolkningen för att människor 

AFRIKA

Islamic Relief Sveriges insatser i Afrika har under 
2019 sträckt sig från Mali i väst till Somalia i öst. 
Länderna kring Sahel och Afrikas horn är mycket 
drabbade av klimatförändringarnas konsekvenser 
genom återkommande torka, och i flera länder 
har svåra konflikter drivit människor på flykt och 
ödelagt deras inkomstkällor. 

KVINNORS SOCIOEKONOMISKA STATUS STÄRKS I MALI  

Kvinnors och flickors ställning i Mali är svag. De 
diskrimineras i samhället och inom familjen, saknar 
rätt att äga land och utsätts för olika former av våld. 
Kvinnor och flickor har begränsad tillgång till utbild-
ning, anställningar och beslutsfattande i frågor som 
rör deras liv och hälsa – och de allra flesta saknar ock-

Islamic Relief påbörjade under 2019, med stöd från Forum Syd,
en insats i Mali för att öka andelen flickor som går i grundskolan.

Kenya

Etiopien

Somalia
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själva ska ha kraft och förutsättningar att agera vid 
kriser. Fokus ligger på hälsa, vatten, sanitet och up-
pehälle. Under 2018 började tre primärvårdskliniker 
rustas upp och försågs med nödvändig utrustning och 
läkemedel, samtidigt som personal utbildades. Under 
2019 fortsatte vi med upprustningen samtidigt som vi 
genomfört informationskampanjer för att bland annat 
stärka lokalbefolkningens kunskap i hälsofrågor.  
  
För att förbättra tillgången till rent vatten, vilket är 
en förutsättning för hälsa och välbefinnande, har 17 
pumpar restaurerats samtidigt som 90 personer ur lo-
kalbefolkningen utbildas i att underhålla och reparera 
dem. Genom kampanjer stärks också lokalbefolkning-
ens kunskap om vikten av hygien och vattenburna 
sjukdomar. En absolut förutsättning för ett hållbart 
samhälle är att människor har möjlighet att försörja 
sig själva och sina familjer. För att stärka befolkning-
ens förutsättningar att göra detta får 500 jordbrukare 
utsäde och redskap. Samtidigt vaccineras 30 000 djur 
och 50 ungdomar får olika sorters yrkesutbildningar. 
På så vis hoppas vi skapa motståndskraft i lokalsam-
hället på lång sikt.  

BÄTTRE HÄLSA OCH MAT FÖR DAGEN I SYDSUDAN

I Sydsudan pågår en av världens mest komplexa och 
utdragna konflikter. Uppemot två miljoner människor 
uppskattas vara internflyktingar. 6,9 miljoner 
människor är i akut behov av humanitär hjälp, av 

dessa har 1,9 miljoner personer akut brist på mat.
Dessvärre har också andelen barn som lider av under-
näring i landet ökat det senaste året. 

Under 2018 och 2019 har Islamic Relief genomfört 
en Sida-finansierad insats för att förbättra tillgången 
till hälsa, behandling mot undernäring, rent vatten 
och hygien. Målgruppen är över 50 000 människor 
med extra fokus på kvinnor och barn som är de mest 
sårbara i krissituationer. 4 000 barn och 1 000 gravida 
och ammande kvinnor genomgick screening för att 
undersöka om de löpte risk för undernäring. Av dessa 
fick totalt över 900 personer livsviktig behandling. 
Utöver detta försågs två hälsokliniker med medicinsk 
utrustning, och knappt 50 hälsoarbetare utbildades i 
frågor om undernäring och hur detta kan förebyggas 
och behandlas.  

För att säkra människors tillgång till rent vatten, vilket 
i sin tur är en avgörande hälsofråga, genomfördes res-
taurering och konstruktion av elva brunnar samtidigt 
som hygienkit delades ut till befolkningen. Islamic 
Relief byggde också toaletter i anslutning till två skolor 
där över 1 000 barn går.  
För att hjälpa de mest sårbara människorna bland 
flyktingar och bofasta i provinsen Yei, där matproduk-
tionen drabbats hårt av konflikten, så delade Islamic 
Relief ut matpaket till 3 000 hushåll, över 16 000 
personer.  
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MILJÖ, JÄMSTÄLLDHET OCH SJUKSKÖTERSKOR

I ETIOPIEN

I Afderzonen i södra Etiopien är stora delar av be-
folkningen nomader beroende av boskapsskötsel för 
sin överlevnad. Men människor möter stora utma-
ningar: klimatförändringar, avskogning och intensivt 
bete har bidragit till att naturresurser utarmats.

Med medel från Forum Syd genomför Islamic Relief 
under 2019 och 2020 insatser med målsättningen 
att minska fattigdomen hos över 30 000 invånare 
och samtidigt öka medvetenheten kring hållbart 
utnyttjande av naturresurser och främja jämställdhet 
mellan kvinnor och män. De medverkande i projek-
tet får utbildning i hur de kan hantera naturresurser 
på ett hållbart sätt, och de stöttas att starta egna verk-
samheter. Dessutom planteras träd som är tåliga mot 
torka. Vid sidan av detta arrangerar Islamic Relief 
också seminarier där ojämställdhet mellan kvinnor 
och män diskuteras, och även myndigheter tränas 
i att främja rättvisa mellan könen. På så vis utgör 
insatserna några steg mot en socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling.

Etiopien har de senaste åren drabbats hårt av åter-
kommande torka, konflikt och ekonomisk kris. En av 
de mest marginaliserade regionerna är Somali-regi-

onen, där våldsamheter lett till ett stort antal intern-
flyktingar och svårigheter för många människor att 
få mat för dagen.

Islamic Relief har i en Sida-finansierad insats som 
avslutades under 2019 arbetat med lokalsamhällen i 
Elkere, Kohle och Charati i Afder-zonen, i syfte att 
förbättra deras tillgång till mat, stärka deras in-
komstkällor och göra dem mindre sårbara vid kriser. 
Drygt 2 900 familjer – över 20 000 individer – fick 
ekonomiska bidrag för att stärka sina möjligheter 
att försörja sina familjer. Ytterligare 750 familjer fick 
getter som i sin tur gav mjölk som blev ett nyttigt 
tillskott i näringsintaget i familjerna och minska 
risken för undernäring bland barnen. För att ytterli-
gare bekämpa och förebygga undernäring utbildades 
14 hälsoarbetare och sjuksköterskor som arbetade 
uppsökande. Totalt har över 600 barn fått behandling 
mot undernäring.
Men utöver akuta insatser behöver utsatta och 
marginaliserade samhällen verktyg för att stärka sin 
förmåga att hantera kriser på lång sikt. För att främja 
detta bildades 12 kommittéer som bland annat utbil-
dades och utrustades med kommunikationsutrust-
ning – exempelvis mobiltelefoner och solcellsladdare 
– för att snabbare kunna kommunicera vid framtida 
katastrofer. 
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ACTION FOR PEOPLE'S RIGHTS AND LIVELIHOODS

“Jag hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle 
ställa upp som kandidat i ett val eller att bli anställd av 
en internationell organisation. Utan APRIL-projektet 
hade jag aldrig nått dit där jag är idag”.  

 
Så säger Nurun Nahar, 28 år. APRIL - Action for 
People’s Rights and Livelihoods - är namnet på ett av 
självhjälpsprojekten som Islamic Relief drivit i Bangla-
desh. Nurun Nahar och hennes familj kämpade sig fram 
på hennes makes sparsamma inkomst. Men när Nurun 
Nahar blev medlem i en självhjälpsgrupp förändrades 
det. Hon köpte en ko för att kunna öka sin inkomst, och 
var också mycket engagerad under mötena där medlem-
marna fick lära sig om kvinnors och barns mänskliga 
rättigheter, hygien och sociala frågor. Under 2016 ställde 
hon upp som kandidat i valet och förlorade med bara 
50 röster. Men hon gav inte upp för det utan fortsätter 
engagera sig för fattiga. Hennes meriter från självhjälps-
grupperna gav henne ett jobb på biståndsorganisationen 
World Vision, där hon nu har en jämförelsevis bra lön.

Somalistaten i sydöstra Etiopien är hårt drabbat av 
både etniska konflikter och klimatrelaterade kriser. 
En miljon människor har drivits på flykt och lever 
med begränsad tillgång till mat och rent vatten, ofta 
på grund av att deras inkomstkällor berövats dem i 
samband med flykten. Många barn har också fått sin 
skolgång avbruten, vilket riskerar att påverka deras 
framtidsmöjligheter och få svåra konsekvenser på 
lång sikt.   

I samarbete med Unicef arbetar Islamic Relief med 
att säkra att barn som tvingats fly får möjlighet att 
återuppta sin skolgång. Unicef bygger skolbyggnader 
och betalar lärarlöner. Samtidigt bygger Islamic Re-
lief med finansiering från Radiohjälpen fullt utrus-
tade toaletter och vattenstationer, för att säkerställa 
barnens tillgång till hygien och rent vatten i skolan. 
Utan detta ökar risken att barnen helt uteblir från 
skolan – i synnerhet flickor som då ofta stannar hem-
ma under sin menstruation.   
Skolorna utrustas också med böcker, svarta tavlor 
och annat utbildningsmaterial, och Islamic Relief sä-
kerställer att barnen får ett mål mat i skolan. Effekten 
av detta är dubbelt: dels ökar barnens möjlighet att få 
i sig näringsriktig mat, och dels ökar chansen att de 
stannar i skolan och dessutom kan koncentrera sig på 
undervisningen.

Satsningen bidrar till att flera av de globala målen i 
Agenda 2030 uppfylls, däribland mål 2 om att utrota 
hungern, mål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 4 
om god utbildning, mål 5 om jämställdhet och mål 6 
om rent vatten och sanitet.  
Totalt räknar vi med att nå 4 300 barn som tvingats 
fly, och därmed stärka deras möjligheter att återuppta 
sin skolgång.  
Barn med funktionsvariation lever i dubbel utsatthet 
i Etiopien. Ofta utsätts de för diskriminering, och 
stigmatisering, och saknar relevanta hjälpmedel för 
att kunna gå i skolan. Många lärare saknar också 
kunskaper för att kunna tillgodose särskilda behov 
hos barn med funktionsvariation.

År 2018 var Musikhjälpens tema ”Alla har rätt att 
funka olika”, och med delfinansiering från denna 
insamling arbetar Islamic Relief med att tillgänglig-
hetsanpassa skolor i Addis Abeba. Syftet är att stärka 
möjligheterna för barn med funktionsvariation att 
gå i skolan och uppnå sin fulla potential. Vi utrustar 
skolor med ramper och tillgängliga toaletter och 
lekutrymmen. 500 barn utrustas med hjälpmedel 
utifrån sina individuella behov: exempelvis hörap-
parater, glasögon eller rullstolar. Dessutom utbildas 
lärare i vilka rättigheter barn med funktionsvariation 
har, och en bredare informationskampanj i samma 
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ämne riktas mot det omgivande samhället. Samtidigt 
stöttas uppbyggnaden av ett system som ska under-
lätta för barn med funktionsvariation att remitteras 
till rätt instans och få hjälp.

I arbetet med de globala målen om bland annat rätt 
till utbildning, hälsa och jämlikhet för alla är en 
grundläggande princip att inget mål är uppnått för-
rän det är uppnått för alla, och att ingen ska lämnas 
utanför. Att satsa specifikt på barn med funktionsva-
riation är en viktig metod för att nå detta mål.

STÖD TILL DRABBADE AV TORKA OCH

ÖVERSVÄMNINGAR I SOMALIA  

Somalia, liksom övriga Afrikas horn, har drabbats 
mycket hårt av återkommande torka de senaste 
åren. Tillsammans med konflikter har torkan drivit 
människor på flykt och den humanitära situationen 
är mycket kritisk. 2,2 miljoner människor beräkna-
des i maj 2019 lida av allvarlig matbrist.7 Utan extern 

humanitär hjälp hade situationen kunnat övergå i en 
svältkatastrof.

I en akutinsats finansierad av Sida bistod Islamic 
Relief befolkningen i ett av de värst drabbade om-
rådena – Awdal – med kontanter, rent vatten till 
människor och djur, och hygienkit. På så vis stärker 
vi människor möjligheter att mätta sina familjer och 
minskar risken för sjukdomar. Totalt nåddes 2 400 
hushåll – 11 500 personer. 

I oktober 2019 drabbades staden Beledweyne i 
Somalia av kraftiga översvämningar. 85 procent av 
Beledweyne täcktes med vatten och tusentals familjer 
tvingades lämna sina hem. Islamic Relief var en av 
de första humanitära aktörerna på plats, och inled-
de en Sida-finansierad akutinsats för att bistå 3 000 
personer med rent vatten, matpaket, hygienpaket och 
kontanter för att de själva skulle kunna köpa saker 
som de behövde. 

MATSÄKERHET, VATTEN OCH HYGIEN I WAJIR, KENYA

Flera miljoner människor i Kenya har drabbats av 
uteblivna regn i Kenya de senaste åren. Tre miljoner 
lider akut brist på mat, varav 200 000 människor i 
provinsen Wajir. Under 2019 avslutade Islamic Relief 
ett Sida-finansierat projekt för att bistå befolkning 
som drabbats av torkan i Wajir. Drygt 2 200 personer 
fick ta emot paket med mat och hushållsutrustning. 
Över 30 000 boskapsdjur vaccinerades för att skydda 
dem mot ett pågående utbrott av den myggburna 
sjukdomen Rift Valley fever ochh säkra att djuren 
kunde fortsätta användas i matproduktionen och 
stärka sina ägares uppehälle. 

För att stärka lokalbefolkningens möjligheter att 
klara kriser, såsom torka, utbildades 650 personer. 
Sex kriskommittéer bildades för att vara kunna föra 
vidare viktig information i kris. För att stärka männ-
iskors tillgång till rent vatten byggdes tio brunnar, 
där totalt 5 000 människor kunde hämta vatten. Från 
att ha lagt i snitt 24 minuter på att hämta vatten, som 
dessutom ofta var smutsigt, kunde människor nu få 
rent vatten på fem minuter.  

För att stärka barns rättigheter i området etablerades 
barnklubbar i fem skolor, där barn utbildades i sina 
rättigheter. Även lärare utbildades i barns rättigheter. 
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Pakistan

Indien
Bangladesh

Afghanistan

ASIEN

Asien är världens mest katastrofdrabbade 
världsdel, med ständiga akuta katastrofer såsom 
jordbävningar, tsunamis och översvämningar 
som ödelägger samhällen i sydvästra Asien 
och skapar svårigheter för många år framåt. I 
Afghanistan och Pakistan är torka återkomman-
de. Flera länder i Asien plågas också av utdragna 
konflikter som ytterligare förvärrar situationen 
för de mest marginaliserade grupperna.

KVINNOR LÄR SIG LÄSA I AFGHANISTAN

I fyra decennier har krig och konflikter avlöst varan-
dra i Afghanistan och de senaste två åren har kon-
flikten eskalerat. 39 procent av befolkningen lever i 
fattigdom och det beräknas att 3,5 miljoner barn inte 
går i skolan. Med konflikt ökar risken för tvångsäk-
tenskap och barnarbete. Under 2018 var över tre 

miljoner människor i behov av humanitär hjälp.  
Under år 2018 inledde Islamic Relief en satsning på 
läskunnighet bland kvinnor som drivs med finan-
siering från Forum Syd. Den har fortsatt under 2019. 
Insatsen genomförs i provinserna Balkh och Bamyan, 
där läskunnigheten bland kvinnor på vissa håll är så 
låg som 33 procent. Men när kvinnor lär sig läsa ökar 
också deras ekonomiska möjligheter, deras självstän-
dighet - och chansen att de skickar sina egna barn till 
skolan. Hittills har totalt 615 kvinnor tagit examen 
efter nio månaders utbildning, och under 2019 skrevs 
ytterligare 715 kvinnor in. Målsättningen är att öka 
den ekonomiska och sociala statusen hos marginali-
serade hushåll genom att förbättra läs- och skrivkun-
nigheten och andra färdigheter.  Utöver kurser i att 
läsa och skriva utrustas också kvinnorna med andra 
viktiga kunskaper såsom grönsaksodling, boskaps-
skötsel och hygien.  

Många av kvinnorna som påbörjat studier rappor-
terar nu att de kan läsa information påsjukhus och 
vårdcentraler, liksom skyltar på lokala marknader. 
De kan också läsa inbjudningar till sociala tillställ-
ningar och slipper fråga anhöriga om detaljer.  De 
har också lättare för att använda mobiltelefoner.  
För att säkra långsiktigheten och effekten av sats-
ningen tränas också religiösa ledare i kvinnors och 
barns rättigheter ur ett islamiskt perspektiv, bland 
annat vikten av utbildning. 
Under året har kvinnor som bor i mycket svårtill-
gängliga områden nåtts av insatsen, och har på så vis 
tagit viktiga steg mot större självständighet.  

 
Tahira är 40 år och har alltid varit intresserad av utbild-
ning och alla hennes barn går i skolan – men själv har 
hon inte haft möjligheten tidigare. Men nu är hon en av 
studenterna i Islamic Reliefs läskunnighetsklasser för 
kvinnor i Afghanistan. När barnen kommer hem från 
skolan och påbörjar sina läxor sätter sig Tahira med dem 
och pluggar. Tidigare har hon inte kunnat ringa telefon-
samtal, läsa skyltar på marknaden eller sjukhuset, och 
alltid varit beroende av andra för att hjälpa henne tyda 
texter.  

“Nu kan jag själv ringa samtal och läsa skyltar”.

27
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MOBILISERING OCH ÅTERUPPBYGGNAD I PAKISTAN 

Sedan 2008 har över fem miljoner människor tving-
ats på flykt på grund av stridigheter i de så kallade 
federalt administrerade stamområdena (på engel-
ska: Federally Administered Tribal Areas, FATA). I 
konflikten har byggnader förstörts och 90 procent 
av boskapen dött. Sedan 2015 har människor börjat 
återvända till områdena, men områdena hör fort-
farande till Pakistans mest marginaliserade. När 
internflyktingar återvänt till sina hembyar har de 
haft svårt att få sina behov av mat, vatten och skydd 
tillgodosedda. Det råder stor ekonomisk utsatthet ef-
tersom bevattningssystem för jordbruk har förstörts 
och egendom förlorats.  

Islamic Relief arbetar med att stärka återvändares 
inkomstkällor och tillgång till hygien. Målsättningen 
är att bistå med akut humanitär hjälp och samtidigt 
skapa samhällen med högre motståndskraft vid kri-
ser. För att säkerställa att lokalbefolkningen inklude-
ras i insatsen har 50 lokala kommittéer bildats. 

Under 2018 och 2019 har vi byggt toaletter som be-
räknas ha kommit över 3 200 personer till del. Drygt 
22 000 personer har utbildats i hygienfrågor och sex 
vattenförsörjningssystem har upprustats vilken stärkt 
tillgången till rent vatten för knappt 11 300 personer. 

Till följd av detta uppskattas vattenburna sjukdomar 
ha minskat med 13 procent bland de återvändande 
flyktingarna i områdena. Dessutom har 683 personer 
med funktionsvariation utrustats med hjälpmedel för 
att förbättra deras rörlighet. Att inkludera personer 
med funktionsvariation i samband med humanitära 
insatser är avgörande för att kunna uppfylla en av 
hörnstenarna i Agenda 2030 –att ingen ska lämnas 
utanför. 

För att stärka människors möjligheter att försörja sig 
har vi också bland annat utrustat 132 kvinnor med 
getter, vaccinerat boskapsdjur och engagerat 275 män 
i att medverka i avlönat arbete för att rusta upp lokal 
infrastruktur. 
  
Pakistan är ett land som drabbats hårt av klimat-
förändringar genom återkommande torka, intensiva 
monsunperioder och översvämningar. Jordbrukare 
överger sina hem och flyttar till städer. Människors 
hälsa påverkas, liksom tillgången till mat och vatten. 
Åtgärdsplaner och budget för att hantera klimatför-
ändringarnas effekter saknas dock från ansvariga 
nationella och lokala myndigheter, trots att man 
förbundit sig till åtgärder genom nationella och 
internationella avtal och policys. Samtidigt saknar 
lokalsamhällena som tar den största smällen röst i 
beslutsprocessen.  

I ett projekt finansierat av Forum Syd har Islamic Re-
lief verkat för att ena civilsamhälle, media, akademi, 
tankesmedjor, myndigheter och lokalsamhälle för 
att hitta gemensamma lösningar på utmaningarna 
som klimatförändringar medför, och sätta press på 
myndigheterna att genomföra åtaganden. 

Islamic Relief har bland annat arrangerat seminarier 
ihop med flera olika universitet, där totalt över 1000 
ungdomar och 43 akademiker deltog. Man har också 
påbörjat ett forskningsprojekt om klimatrelaterad 
migration, som ju väntas bli en allt större utmaning 
för världen i framtiden, och däribland Pakistan. För 
att lyckas med klimatomställningen i ett muslimskt 
land som Pakistan underlättar det om man har med 
sig de religiösa ledarna som förebilder. Islamic Relief 
har därför engagerat religiösa ledare i att dokumente-
ra ett trosperspektiv på miljö och klimat, vilket därpå 
kommer användas för opinionsbildning. 
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STÄRKTA MINORITETSRÄTTIGHETER I INDIEN

Indien är världens största demokrati, har en stark 
ekonomisk tillväxt och är ett land som präglas av 
mångfald, där den dryga miljarden invånare pratar 
22 officiella språk. Men landet har också stora klyftor 
och mycket svåra utmaningar när det kommer till att 
tillgodose minoriteters rättigheter. Till landets många 
minoriteter hör daliter, muslimer och ursprungsfolk. 
Daliter, ibland kallade för kastlösa, står utanför de 
fyra traditionella hinduiska kasterna. Utöver dessa 
tillhör knappt 9 procent av Indiens befolkning nå-
gon av landets ursprungsbefolkningar, och runt 14 
procent tillhör den muslimska minoriteten. Samt-
liga dessa grupper utsätts för diskriminering, och 
fattigdomen är utbredd och utbildningsnivån lägre 
än i majoritetssamhället. Mödradödligheten är hög 
och många barn är undernärda. Ofta brister förtro-
endet för myndigheter och institutioner inom dessa 
grupper, till följd av långvarig diskriminering.  
Indien har dessvärre för närvarande ett inte alldeles 
enkelt klimat att verka i för civilsamhällesorganisa-
tioner. Många anklagas för kopplingar till maoistiska 
rebeller eller för misstänkt internationell finansie-
ring. Samtidigt utbryter ofta våld och motsättningar 
mellan människor på religiös grund.  

Islamic Relief driver en insats, med stöd av Forum 
Syd, för att stärka dessa gruppers röster i det lokala 
samhället och i politiska sammanhang, samt främja 
möjligheterna till erfarenhetsutbyte mellan grupper-
na. Insatsen äger rum i delstaterna Bihar, Jharkhand 
och Västbengalen. Målsättningen är bland annat att 
främja Indiens arbete mot att nå de globala målen. 

ISLAMIC RELIEF BEKÄMPAR TRAFFICKING I NEPAL 

Under Musikhjälpen år 2017 var temat ”Barn är inte 
till salu”, och ett av de länder där trafficking av barn 
är ett stort problem är Nepal. Enligt uppskattningar 
utsätts upp till 18 000 personer för trafficking från 
Nepal eller inom landet varje år – majoriteten är barn 
som säljs i syfte att exploateras sexuellt. Många tusen 
barn uppskattas också bli kvar landet där de utnytt-
jas i underhållningsindustrin.  
  
Rautahat är historiskt sett ett av Nepals mest mar-
ginaliserade områden, och en översvämning år 2017 
gjorde situationen ännu värre. Familjer förlorade sina 
vanliga inkomstkällor och desperationen ökade. Det-
ta har medfört ökade risker för barn att giftas bort i 
tidig ålder, tvingas arbeta eller bli offer för trafficking. 
För att skydda barn i riskzonen genomför Islamic Re-
lief ett projekt med finansiering från Musikhjälpen-
insamlingen. Barnens familjer får exempelvis stöd för 
att stärka sina inkomstkällor, och deras och barnens 
kunskaper om barns rättigheter stärks. Ett ”safe space 
centre” kommer stärkas och utökas så att barnen och 
deras familjer kan få psykosocialt stöd.  Satsningen 
utförs tillsammans med lokala myndigheter, reger-
ing, och det lokala civilsamhället för att stärka dessas 
kapacitet att förhindra trafficking. 

KVINNOR MOBILISERAR SIG I BANGLADESH 

Bangladeshs ekonomi växer snabbt, men ojämlikhe-
ten är stor och stora grupper av människor är fortfa-
rande marginaliserade.  Islamic Relief har med stöd 
från Forum Syd arbetat för att stärka självständig-
heten hos kvinnor från några av de mest marginali-

"Låt oss skapa vår framtid nu. Och låt oss göra 
våra drömmar till morgondagens verklighet"

- Malala Yousafzai
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utsträckning uppfyller sina skyldigheter gentemot 
kvinnor i grupperna – exempelvis genom att betala 
ut pension, ersättning till nyblivna mammor, änkor 
eller personer med funktionsvariation. 

Samtidigt har bland annat lokala makthavare inom 
myndigheter, fackförbund och politiska partier utbil-
dats inom jämställdhet, för att bättre kunna arbeta 
med att säkerställa kvinnors mänskliga rättigheter. 
Att stärka relationerna mellan lokala myndigheter 
och befolkning, och stärka myndigheternas kapacitet 
att utföra sitt uppdrag, är en långsiktigt viktigt för 
demokratin och den sociala hållbarheten.  
  
I juli 2019 drabbades Bangladesh av omfattande över-
svämningar som bland annat orsakade stora skador 
på människors livsmedelslager. Detta medförde 
brist på mat och att människor tvingades äta mindre 
eller färre portioner. Dessutom skadade vattnet från 
översvämningarna hygieninrättningar och påverka-
de människors möjlighet att upprätthålla personlig 
hygien. För att skydda de drabbade och ge dem möj-
lighet att tillgodose sina egna grundläggande behov, 
delade Islamic Relief ut kontanter till knappt 5 000 
familjer – över 24 500 individer. Eftersom de lokala 
marknaderna fungerar var detta det bästa sättet att 
stötta både individer och den lokala ekonomin.

serade samhällena. Som resultat av detta arbete finns 
nu 67 självhjälpsgrupper där 2 000 kvinnor mobili-
seras. Grupperna utgör plattformar som kvinnorna 
använder för att höja sina röster och utkräva sina 
rättigheter i samhället. Kvinnorna stärks ekonomiskt 
och projektet blir därmed ett viktigt bidrag till det 
globala målet om att utrota fattigdomen till år 2030. 
Dessutom stärks deras rättigheter och könsdiskrimi-
nering motverkas, i enlighet med det globala hållbar-
hetsmålet nummer 5 om jämställdhet och kvinnors 
och flickor egenmakt. 

Kvinnogrupperna och tusentals andra från lokalsam-
hällena, totalt över 20 000 människor, har deltagit 
i seminarier som belyst det skadliga med för tidiga 
äktenskap och våld i hemmet. Dessa utbildningar 
har gett väldigt konkreta resultat: tillsammans har 
kvinnogrupperna stoppat minst 29 barnäktenskap, 
varit inblandade i att lösa 32 äktenskapskonflikter 
som involverat våld mot kvinnan, samt möjliggjort 
sju äktenskap utan hemgift. Kombinationen av bättre 
inkomster och starkare band till lokala myndigheter 
och ansvariga har också gjort att över 1 000 personer 
nu har tillgång till hygieniska toaletter och vatten-
stationer – livsviktigt för att kunna upprätthålla god 
hälsa för sig själva och sina familjer. De stärkta ban-
den har också lett till att lokala myndigheter i större 

Islamic Relief har med stöd från Forum Syd arbetat för att stärka självständigheten 
hos kvinnor från några av de mest marginaliserade samhällena i Bangladesh.
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ÅTERUPPBYGGNAD OCH KLIMATANPASSNING I

INDONESIEN 

I september 2018 drabbades ön Sulawesi i Indonesi-
en av en förödande jordbävning med efterföljande 
tsunami. Byggnader och infrastruktur förstördes, 
tusentals människor miste livet och hundratusentals 
människor blev hemlösa eller förlorade sina inkomst-
källor när bevattningssystem, land och utrustning 
skadades eller sveptes iväg med flodvågen. Islamic 
Relief fanns på plats i det akuta skedet för att ge 
människor mat och tak över huvudet – men efter en 
så pass stor katastrof kvarstår omfattande behov i fle-
ra år. Ett halvår efter tsunamin, i mars 2019, inledde 
Islamic Relief en Sida-finansierad insats med fokus 
på att hjälpa till att stärka människors inkomstkällor. 
För att komma på fötter med exempelvis jordbruk, 
matproduktion eller affärsverksamhet behöver 
människor utrustning. Vi delar ut värdecheckar som 
kan användas i lokala affärer för att köpa detta. Den-
na metod gör det möjligt för mottagarna att själva 
besluta kring sina största behov, och gynnar dess-
utom lokala näringsidkare som står för att leverera 
utrustningen.  
  
Klimatförändringarna pågår just nu och de med-
följande extremvädren gör det livsviktigt för många 
samhällen att anpassa sig. En av grupperna som 
drabbas är näringsidkare på ön Lombok i Indonesien. 
Oförutsägbara torrperioder medför hummersjukdo-
mar, uteblivet regn leder till dåliga risskördar, och 
saltodlingar förstörs när regnet istället är för kraftigt. 

Med stöd av Forum Syd arbetar Islamic Relief med 
att stötta anpassningen till ett mer oförutsägbart 

väder hos dessa näringsidkare, med fokus på att göra 
väderprognoser mer lättillgängliga, bland annat 
genom att utveckla en app. På grund av den svåra 
jordbävningen på Lombok i juli 2018 har aktivite-
terna försenats, men Islamic Relief har under 2019 
arrangerat flera seminarier och workshops där vi 
diskuterat klimatförändringarnas effekt på Lombok. 
Här har myndigheter och civilsamhällesorganisatio-
ner närvarat. Vi har också utbildat personer som ska 
hjälpa till att hålla klimatskolor i lokalsamhällena. 

Dessa skolor håller bland annat demonstrationso-
dlingar där de visar hur man kan anpassa odlings-
tekniker till ett mer varierat klimat och engagerar 
jordbrukare att själva samla in regn-data. En tydlig 
och positiv effekt är att vår lokala partner Konsepsi 
har stärkt sin kapacitet att bedriva påverkansarbete 
gentemot myndigheterna. Deras perspektiv efterfrå-
gas nu när regionen utformar sin strategi för kli-
matanpassning. Detta är en oerhört viktig del inför 
att världens länder vid FN:s klimattoppmöte 2020, 
Cop 26, ska leverera uppdateringar av sina nationellt 
beslutade klimatåtaganden. Då måste civilsamhällets 
perspektiv finnas med.  
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I södra Etiopien är Islamic Relief den enda internationella 
biståndsorganisationen med permanent närvaro.
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4NATIONELLA 
AVDELNINGEN

ISLAMIC RELIEFS ARBETE I SVERIGE

Islamic Reliefs Sveriges uppdrag är att verka för en 
värld som bryr sig om att människans grundläggan-
de behov är täckta. Så är inte fallet idag, inte heller 
i välfärdssamhället Sverige. Därför arbetar Islamic 
Reliefs nationella avdelning hårt med att tillgodose 
behoven hos några av samhällets mest marginalisera-
de grupper.  

I vårt arbete prioriteras grupper som asylsökande, 
nyanlända och ensamkommande barn, och vi arbetar 
med hälsofrämjande insatser för dessa grupper. Vi är 
också extra uppmärksamma på kvinnors och flickors 
särskilda behov och det faktum att dessa grupper ofta 
förbises av samhället. Därför arbetar vi i varje del av 
verksamheten för inkludera flickor och kvinnor.  
Islamic Relief möter många barn och ungdomar i vår 
nationella verksamhet, och har under året arbetat 
vidare för att utforma och implementera en barn-
skyddspolicy. Detta för att säkerställa att inga barn 
som vi kommer i kontakt med far illa eller kränks i 
vår verksamhet. 

VI SER TILL ATT DE MEST MARGINALISERADES

GRUNDLÄGGANDE BEHOV ÄR TÄCKTA  

Varje vecka delar Islamic Relief ut kläder, mat, pre-
sentkort på mat och SL-kort till personer som inte får 
dessa behov tillgodosedda från andra håll. SL-kort är 
helt avgörande för att asylsökande och nyanlända ska 
kunna ta sig från sitt bostadsområde för att exempel-
vis kunna gå i skolan eller påbörja en utbildning som 
kan leda till arbete.  

Några exempel på insatser under året:  

 Soppköket under vintermånaderna januari, febru-
ari och december besöktes av 50 behövande per 
vecka, totalt 700 personer. 

 Vi har delat ut 80 telefonkort för att ensamkom-
mande barn och unga ska få en möjlighet att ringa 
hem och hålla kontakt med sina anhöriga.

 Vi har vid över 400 tillfällen erbjudit människor 
rum för natten i samarbete med vandrarhem, för 
att de ska slippa sova utomhus, på bänkar eller 
under broar. 

 Över 900 vinterplagg har delats ut under vinter-
månaderna januari, februari, mars och december, 
för att skydda människor mot kyla och väta. 

 Vi har kunnat bjuda behövande på över 400 mål-
tider på restaurang och delat ut presentkort till 
matbutiker till 93 familjer. På så vis stärks deras 
möjligheter att sätta mat på bordet åt sig själva 
och sina barn.

 Över 1000 personer har fått rådgivning på Mö-
tesplats Medkänsla. Våra medarbetare åtnjuter 
starkt förtroende hos målgruppen och stöttar i 
frågor om alltifrån samhällsinformation, juridisk 
rådgivning, att fylla i myndighetsblanketter och 
CV-hjälp. Inte minst erbjuds samtalsstöd och 
viktig mellanmänsklig kontakt.

 Under ramadan 2019 kunde vi med hjälp av 
donationer från restauranger och mat-leveran-
törer erbjuda dagliga måltider till 70 personer 
från marginaliserade grupper. Dessa fick på så 
vis både ett socialt sammanhang och ett mål mat. 
Inte minst för människor som har det svårt är det 
viktigt att få fira sina högtider i gemenskap.

Totalt har vår verksamhet för de mest behövande nått 
över 10 000 personer under 2019.Islamic Relief Sverige bjuder varje vecka under vinter-

månaderna på soppa för marginaliserade grupper.
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FÖR ETT BÄTTRE INKLUDERANDE AV NYANLÄNDA

Att komma som ny till ett land kan vara svårt och 
utmanande. Språkliga barriärer och brist på kunskap 
om hur samhället fungerar riskerar att skapa iso-
lering och hinder för inkluderingen. För att främja 
etableringen i det svenska samhället driver Islamic 
Relief, Svenska kyrkans församlingar och Stockholms 
moské ett framgångsrikt arbete inom nätverket Goda 
Grannar. Detta påbörjades under 2015 när behoven 
av akut hjälp till asylsökande och flyktingar sköt i 
höjden, och har pågått sedan dess. 

Vi ordnar nu rådgivning, utflykter och språkkaféer 
för att hjälpa människor som tar sina första steg i 
det svenska samhället, och under året deltog runt 70 
personer per vecka i våra aktiviteter på Södermalm.  
Under 2018 expanderade verksamheten även till 
Norrmalm i samarbete med bland andra Norrmalms 

stadsdelsförvaltning. Under 2019 har vi därför även 
hållit språkkaféer och samhällsinformation på ett 
boende för asylsökande på Kadettgatan och gjort 
utflykter tillsammans med nyanlända till olika 
muséer, badhus och andra platser. På så vis stärks 
deras förankring i samhället vilket bäddar för bättre 
inkludering. 

Vi har också anlitat en person som kan ta hand om 
barn i samband med språkkaféet. På så vis kan båda 
föräldrarna vara med och öva sin svenska, vilket har 
varit mycket uppskattat hos målgruppen. Ungefär 
50 personer i veckan har deltagit i aktiviteterna på 
Norrmalm. 
Islamic Relief och Goda Grannar har också delat ut 
400 Eid-presenter och julklappar för att barn som 
tvingats fly sina hemländer ska få chans att fira sina 
högtider i gemenskap.

VI STÄRKER KVINNORS STÄLLNING PÅ

ARBETSMARKNADEN

För människor som söker asyl i Sverige kan proces-
sen vara mycket svår: oro inför beskedet och långa 
väntetider kombineras ofta med en social isolering 
och begränsad inkludering i det svenska samhället.  

Under 2019 inledde Islamic Relief ett projekt med 
finansiering från Länsstyrelsen i Stockholm. Mål-
gruppen är asylsökande kvinnor och flickor från 
bland annat Somalia, Eritrea, Irak, Syrien och Afgha-
nistan. Rekryteringen till kurserna påbörjades under 

Islamic Relief bjuder med nyanlända på utflykt för att stärka deras etablering 
och verka för att de ska känna sig som hemma i sin nya stad.
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2019, och under 2020 kommer dessa att få kurser i 
skönhetsvård och eget företagande – behov som de 
själva har varit med och identifierat. Målsättningen 
är att bidra till att stärka deras nätverk och möjliggö-
ra utbyte av kunskaper och erfarenheter med andra 
i samma situation. De bidrar på så vis till att bryta 
isoleringen och till bättre välmående hos kvinnorna. 
Kunskaperna kommer att främja deras möjligheter 
på arbetsmarknaden antingen den sker i Sverige, eller 
om de får avslag på asylansökan och tvingas återvän-
da.

MÖTEN OCH MAT PÅ MEDKÄNSLA

Under året öppnade Mötesplats Medkänsla vid 
Björns trädgård, med två rymliga mötesrum och ett 
fint kafé. Här tar vi emot behövande för rådgivning 
och soppluncher, och serverar även couscous till 
betalande gäster varje fredag. 

Vi hyr också ut mötesplatsen till privatpersoner och 
organisationer för både förlovningsfester, studiecirk-
lar och andra evenemang.  

Mötesplats Medkänsla - Islamic Reliefs nya kafé 
vid Medborgarplatsen i Stockholm.
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"Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses 
som om han hade räddat hela människosläktet. 

(Koranen 5:32) 
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5INSAMLING OCH 
KOMMUNIKATION

Insamlings- och kommunikationsavdelningens 
syfte är att stärka organisationens möjligheter att 
bistå marginaliserade människor i samband med 
krig, konflikt och katastrofer, samt att verka för en 
rättvis och hållbar global utveckling. För att kunna 
åstadkomma detta är vårt mål att kontinuerligt öka 
insamlingen från privata givare, att stärka vårt varu-
märke i Sverige samt att öka vår förmåga att mobili-
sera människor i Sverige i kampen för global rättvisa.  

I samarbete med övriga avdelningar på Islamic Relief 
Sverige och i dialog med Islamic Relief Worldwide 
stärker vi också vårt påverkansarbete i syfte att göra 
marginaliserade människors röster hörda och verka 
för att deras intressen tas i beaktande av myndigheter 
och makthavare i Sverige. Detta är viktiga delmål för 
att främja demokratin och stärka mänskliga rättighe-
ter i Sverige och globalt. 

KAMPANJER FÖR ÖKAD INSAMLING 

Under 2019 har vi genomfört flera stora kampan-
jer för att öka insamlingen. Under januari drev vi 
Vinterkampanjen, som följdes av Länder i konflikt i 
mars. Ramadan 2019 började den 5 maj, och några 
veckor dessförinnan inleddes vår Ramadankampanj. 
I sociala medier varvades hälsningar från kända 
profiler och imamer med historier och uppdateringar 
från våra insatser i Sverige och utomlands.  

Två kända ambassadörer värvades för att samla in 
pengar bland sina följare, bland dem Instagrampro-
filen Queen Feyli som tillsammans med sina följare 
lyckades dra in 1 646 385 kronor till vattenbrunnar 
och matpaket. Ungdoms- och studentföreningar 
engagerades i tävlingar för att sporra dem att samla 
in pengar.  

Vi stärkte under året vår närvaro online, bland 
annat genom betalda Google-annonser. Detta i syfte 
att få större spridning, öka insamlingen och kunna 
hjälpa fler människor. Islamic Relief finns där våra 
givare finns och har stark förankring i det svenska 
muslimska communityt. Under 2019 arrangerade vi 

flera fysiska evenemang i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, såsom Mamma-iftar, Mega-iftar och Eid-fes-
tival. Vi delade ut material och dadlar i moskéer och 
arrangerade en mini-turné där efterfrågade imamer 
besökte andra moskéer och höll föreläsningar. 

Dessa aktiviteter ledde sammantaget till att vi under 
ramadan 2019 – 5 maj till 5 juni – samlade in totalt 
9 755 496 kronor. Tilllsammans med övriga Islamic 
Relief-familjen kunde vi bland annat dela ut mat-
paket till över 900 000 behövande människor i 33 
länder. 
 
I augusti 2019 inföll Eid al Adha, då Islamic Relief fo-
kuserade på hungern och dess konsekvenser världen 
över. Tillsammans med andra Islamic Relief-kontor 
ledde våra insamlingar till att över 550 000 matpaket 
kunde delas ut till 3,2 miljoner behövande människor 
i 34 länder. 
  
Under Eid al Adha samlade vi också in pengar till 
eid-presenter till barn. I Niger fick 520 barn som för-
lorat en eller båda sina föräldrar en tröja, ett par byx-
or och ett par skor. Barnen och deras vårdnadshavare 
fick pengar för att själva genomföra själva inköpen, i 
närvaro av Islamic Relief, för att garantera att kläder-
na passade. Barnen ingår i Islamic Reliefs fadderpro-
gram och de och deras familjer får kontinuerligt stöd 
under hela året med mat, utbildning och hälsa. 

Under Eid al-Adha samlade vi in pengar till både 
matpaket och eid-presenter till barn.
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En av de som fick en eid-present är Bouchara, 16, 
som bor med sin mamma och fyra syskon i Niamey. 
Mamman försörjer familjen genom ett eget företag, 
men stödet från Islamic Relief är ett viktigt tillskott. 
”Jag hoppas verkligen att Islamic Relief fortsätter att 
stötta oss”, säger Bouchara. 

Under oktober äger riksinsamlingen för Världens 
Barn rum, där 14 organisationer tillsammans med 
Sveriges Television och Sveriges Radio samlar in 
pengar till Radiohjälpen och insatser för barn runt-
om i världen. Islamic Relief delade historier från våra 
projekt i bland annat Jemen och Libanon. Vi anord-
nade också bössinsamling i Göteborg och Stockholm, 
och i Södertälje medverkade vi i prästost-traditionen, 
där präster och imamer säljer prästost till förmån för 
Världens Barn. 

I september åkte ett tv-team tillsammans med Isla-
mic Relief-medarbetare till Indonesien där vi med 
medel från Radiohjälpen driver ett projekt för att 
minska undernäringen bland barn. Reportaget visa-
des i SVT under den stora gala-kvällen den 4 oktober, 
och på så vis fick alla tittare möjlighet att ta del av det 
viktiga arbete vi gör.  

Totalt samlade vi in 27,9 miljoner i privata donationer 
under 2019, en ökning med 3,6 miljoner kronor och 
15 procent jämfört med 2018.

ISLAMIC RELIEF FÖRBÄTTRAR BARNS

FRAMTIDSMÖJLIGHETER                                            

Ett barn med förbättrad ekonomi och utbildning får 
samtidigt hälsa, trygghet och matförsörjning – och 
risken för barnäktenskap sjunker. Idag saknar mil-
jontals barn världen över dessa möjligheter. Islamic 
Reliefs fadderprogram stöttar barn som förlorat en 
eller båda sina föräldrar. Barnet kopplas ihop med 
en fadder i Sverige, som sponsrar barnet med en 
månatlig summa. Barnen inom fadderprogrammet 
går nästan utan undantag färdigt skolan och de allra 
flesta får också ett yrke och blir bättre rustade för 
livet än vad de hade blivit utan fadder. De blir på så 
sätt en tillgång för sitt samhälle, och IR:s fadderpro-
gram påverkar hela lokalsamhället i positiv riktning. 
Barnen ska få årliga hälsokontroller och nödvändiga 
vaccinationer. Ett av de viktigaste kraven efter säker-
het och skydd är att alla barn ska gå i skolan, därför 
villkoras rätten till att få ha en fadder med obligato-
risk skolgång för barnet. 

Under 2019 hade 623 faddrar i Sverige tillsammans 
876 fadderbarn världen över.

Utdelning av Eidpresenter i Niger.
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25-ÅRIGE MASSAL från Mali förlorade sin far när han 
var tre år gammal, och växte upp med sin mor och 
två systrar. Mamman sålde vatten och juice på den 
lokala marknaden, men inkomsterna täckte inte ut-
gifterna. När Massal var sju år fick hon höra talas om 
Islamic Reliefs fadderprogram och ansökte om att få 
en fadder till Massal.  

”Att få en fadder sporrade mig att studera hårdare, 
eftersom personal från Islamic Relief kom till skolan 
och uppmuntrade mig.”

Även Massals mamma var mycket angelägen om 
att han skulle studera, och hjälpte honom ofta med 
läxorna. Idag arbetar Massal som socialarbetare på 
Islamic Reliefs avdelning för barnskydd, och har råd 
med nödvändiga utgifter såsom mat, el och sjuk-
vårdskostnader.

”Flera av mina drömmar har gått i uppfyllelse. Jag 
tackar mina föräldrar och min fadder för deras an-
strängningar. Utan stödet från Islamic Relief hade mitt 
liv varit svårt”.

Massal – från fadderbarn till 
socialarbetare 

41
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6FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE 

För räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31
Styrelsen och generalsekreteraren för Islamic Relief,
organisationsnummer 802017-3251, avger härmedföl-
jande årsredovisning.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Islamic Relief verkar för att lindra mänskligt lidan-
de i akuta situationer, samt för en rättvis och hållbar 
global utveckling. Vårt arbete bedrivs utan åtskillnad 
avseende kön eller etnisk eller religiös tillhörighet. 

VÅRT INTERNATIONELLA ARBETE 
Islamic Reliefs arbete behövs mer än någonsin, och 
vi arbetar hårt med att finnas till för de mest margi-
naliserade världen över. Under året har Islamic Relief 
Sveriges internationella avdelning bedrivit verksam-
het i 20 länder, nämligen följande: Libanon, Syrien, 
Irak, Gaza, Jordanien, Jemen, Tunisien, Mali, Sudan, 
Sydsudan, Somalia, Etiopien, Kenya, Pakistan, Indien, 
Nepal, Bangladesh, Indonesien, Afghanistan och Fi-
lippinerna. Vi arbetar bland annat med insatser inom 
livsmedelssäkerhet, vatten och sanitet, utbildning, 
hälsa, samt inkomstgenererande aktiviteter och att 
stärka människors egenmakt. 

Vi når ut med mat till nästan alla av Jemens svårtill-
gängliga provinser, finns på plats med sjukvård för 
internflyktingarna i Idlib och Aleppo i Syrien och i 
det konflikthärjade Sydsudan. Vi stöttar människor i 
Etiopien att kunna försörja sig och sina familjer, och 
stöttar återvändande flyktingar i Pakistan att bygga 
upp sina liv och lokalsamhällen.  
Vi når till platser dit många andra organisationer inte 
har tillgång och kan på så vis bistå utsatta människor 
som annars inte får någon hjälp. Våra internationella 
insatser samordnas av Islamic Relief Worldwides och 
implementeras av Islamic Reliefs lokala fältkontor el-
ler i samarbete med lokala aktörer.
  
Vid sidan av de akuta insatserna för att stärka männ-
iskors värdighet i de mest utsatta situationerna fort-
sätter Islamic Relief våra långsiktiga utvecklingssam-
arbeten för att stötta människor att lyfta sig själva ur 

fattigdom, stärka jämställdheten och främja klimats-
marta samhällen på lång sikt. Med projekt för att lära 
kvinnor läsa i Afghanistan, stötta näringsidkare i In-
donesien att anpassa sig till klimatförändringar, jäm-
ställdhetsinsatser i Mali och projekt där civilsamhäl-
let mobiliserar sig i klimatfrågan i Pakistan tas viktiga 
steg mot att uppfylla flera av FN:s globala mål för håll-
bar utveckling.

Islamic Relief ingår fortsatt i ett strategiskt partner-
skap med Sida för de internationella insatserna. Vi är 
en av partnerorganisationerna till Radiohjälpen och 
medlem i Forum Syd, som vi också får finansiering 
från för internationella projekt.   

VÅRT ARBETE FÖR MARGINALISERADE
GRUPPER I SVERIGE 
Islamic Reliefs Sveriges uppdrag att verka för en värld 
som bryr sig om att människans grundläggande be-
hov är täckta gäller även i Sverige. Här arbetar Islamic 
Reliefs nationella avdelning hårt med att tillgodose 
behoven hos några av samhällets mest marginalisera-
de grupper.   

I vårt arbete prioriteras grupper som asylsökande, ny-
anlända och ensamkommande barn, och vi arbetar 
med hälsofrämjande insatser för dessa grupper. Vi är 
också extra uppmärksamma på kvinnors och flickors 
särskilda behov och det faktum att dessa grupper ofta 
förbises av samhället. Därför arbetar vi i varje del av 
verksamheten för inkludera flickor och kvinnor.   
Islamic Relief möter många barn och ungdomar i vår 
nationella verksamhet, och har under året arbetat vi-
dare för att utforma och implementera en barnskydds-
policy, för att säkerställa att inga barn som vi kommer 
i kontakt med far illa eller kränks i vår verksamhet. 

Några exempel på insatser under året:  

 Bedrivit soppkök för marginaliserade grupper. 
 Delat ut telefonkort för att ensamkommande barn 

och unga ska kunna ringa anhöriga.   
 Delat ut vinterplagg till behövande.  
 Bjuda behövande på mat på restaurang eller pre-

sentkort i livsmedelsbutiker.
 Erbjudit rådgivning och samhällsvägledning på 

Mötesplats Medkänsla.
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Utöver arbetet med de mest marginaliserade grupper-
na fortsätter vårt samarbete inom ramen för nätverket 
Goda Grannar med Norrmalms stadsdelsförvaltning, 
där vi på ett genomgångsboende för nyanlända er-
bjuder samhällsvägledning och språkkafé. 

INSAMLING OCH KOMMUNIKATION FÖR EN
VÄRLD SOM BRYR SIG 
Islamic Reliefs insamlings- och kommunikationsav-
delning har under året fortsatt vårt arbete med att öka 
insamlingen från privatpersoner samt stärka organi-
sationens varumärke och bidra till vårt påverkansar-
bete. Vi genomförde kampanjer under Ramadan och 
Eid al-Adha, samt vinterkampanjen, kampanjen Län-
der i konflikt, och påverkanskampanjen 16 days och 
activism against gender based violence. Vi medverka-
de också i Radiohjälpens riksinsamling för Världens 
barn, som toppades med att ett inslag från ett Islamic 
Relief-projekt visades i tv under Världens barn-galan 
den 4 oktober. 

Insamlingen under året har bedrivits i sociala medier, 
vid event, i moskéer och tillsammans med fristående 
ambassadörer. 
Insamlingsavdelningen fortsätter även med vår fad-
derverksamhet. Under 2019 hade 600 faddrar i Sverige 
tillsammans 990 fadderbarn världen över.  
Under året samlade vi in totalt 27,9 miljoner i privata 
donationer. 

För att stå starka som organisation och även fortsatt 
kunna bedriva det viktiga arbete vi gör för marginali-
serade människor har insamlingsavdelningen fortsatt 
vårt arbete med att stärka varumärket. Vi har skrivit 
sex olika debattartiklar på egen hand och fått publi-
cerat, och undertecknat flera andra inom ramen för 
nätverk som exempelvis Concord. Vi har stärkt vår 
närvaro på twitter, och arrangerat ett seminarium i 
Almedalen. Almedalen handlade om Islamic Gender 
Justice Declaration som håller på att tas fram av Isla-
mic Relief Worldwide.  
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Ökad opinionsbildning för jämställdhet, klimat och 
inkludering. 

För att stå starka som organisation och även framåt 
kunna bedriva det viktiga arbete vi gör för marginali-
serade människor har insamlingsavdelningen fortsatt 
vårt arbete med att stärka varumärket. Detta arbete 
går hand i hand med att ge en röst åt de människor vi 
tjänar. Under året har vi publicerat fem debattartiklar 
i eget namn om alltifrån kriget i Jemen, klimatföränd-
ringarnas effekter och vikten av att trosinspirerade 
aktörer ges en aktiv roll i det globala arbetet för håll-
bar utveckling. Utöver detta har vi medundertecknat 
andra debattartiklar. Antalet möjliga läsare är totalt 
4,2 miljoner, enligt mediebevakningstjänsten Retri-
ever. Vi har också ökat vår närvaro på Twitter i linje 
med ambitionen att bli en synligare aktör gentemot 
beslutsfattare och övriga bistånds- och utvecklingsak-
törer i Sverige. 
 
Under politikerveckan i Almedalen medverkade Is-
lamic Relief med ett seminarium på Sidas scen, som 
handlade om arbetet med Islamic Gender Justice 
Declaration. Här samlas politiker och beslutsfattare 
inom bistånd och global utveckling som det är viktigt 
för Islamic Relief att nå ut till. 

I november och december anslöt vi oss till den opini-
onsbildande kampanjen 16 Days of activism against 
gender based violence, med syfte att mobilisera mot 
könsbaserat våld och visa på Islamic Reliefs arbete 
med att motverka detta.  
 
Under året har både givarvård- och kommunikations-
delen stärkts med nya medarbetare, för att kunna 
hantera den ökande insamlingen och driva på för yt-
terligare ökad och stabil insamling. Vi har också arbe-
tat med en ny hemsida som ska lanseras under 2020. 
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UTVECKLING AV FÖRENINGENS VERKSAMHET, RESULTAT 
OCH STÄLLNING

Ekonomisk översikt    2019 2018 2017 2016

Balandsomslutning   39 887 43 715 24 263 51 369

Verksamhetsintäkter   195 958 169 011 173 521 86 262

Ändamålskostnader*   -185 624 -158 355 -156 950 -73 908

Ändamålskostnader i %   95% 94% 90% 86% 

*Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls regler  

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

För att följa upp de insatser som vi gjort för att stärka vårt varumärke genomförde vi en Sifo-undersökning i 

oktober 2019. Jämfört med oktober 2018 är det nu fler som känner till att vi finns – 7 procent jämfört med 5 procent 

förra året. Dessvärre är det idag färre som är positiva till vår verksamhet när de får veta att vi är en internationell 

hjälporganisation med verksamhet i ett 40-tal länder. Detta kan förklaras både med den tilltagande islamofobin 

i samhället och en höst som präglades av ifrågasättande av bistånd i allmänhet. Denna tilltagande islamofobi är 

också en av anledningarna till att vi behöver stärka vårt varumärke för att vår organisation ska stå stark även 

framåt. 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Under 2019 förstärkte vi HR genom att anställda en HR generalist. Fokus har varit att utveckla rekryteringproces-

sen, on och offboardning, kompetensutveckling och stärka organisationens varumärke. Vi har sedan tidigare en 

hälsosluss för att proaktivt motverka ohälsosam stress på arbetsplatsen. Alla anställda på Islamic Relief Sverige 

kan vända sig till hälsoslussen i förebyggande syfte för att få råd och stöd. Hälsoslussen är en sjukförsäkring. För-

eningens inköps- och upphandlingspolicy innehåller riktlinjer kopplat till hållbarhet.
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EGET KAPITAL    
      

2019-12-31  Balanserat resultat    
 Grund-kapital inkl årets resultat  Summa eget kapital 

Ingående balans 3 500 000 17 011 577  20 511 577 

Årets resultat  27 243  27 243 

Förändringar direkt mot eget kapital  

Ändamålsbestämt  av årsstämman 500 000 -500 000  - 

Vid årets utgång 4 000 000 16 538 820  20 538 820 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING    

Verksamhetsintäkter      
      
 Not 2019 12 31  2018 12 31 

Medlemsavgifter   4 000  4 000 

Gåvor 3 27 973 921  24 295 338 

Bidrag  3 167 525 416  144 711 689 

Nettoomsättning  454 615   

Summa verksamhetsintäkter  195 957 952  169 011 027 

 

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader   -185 624 373  -158 355 138  

Insamlingskostnader   -5 746 791  -4 595 498  

Administrationskostnader   -4 563 292  -1 906 148   

Summa verksamhetskostnader 4  -195 934 456  -164 856 784 

Verksamhetsresultat   23 496  4 154 243  

 

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter   5 332 487 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -1 585 -5 206 

Resultat efter finansiella poster   27 243 4 149 524 

 

Årets resultat   27 243 4 149 524 
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BALANSRÄKNING    

TILLGÅNGAR  

  Not 2019-12-31 2018-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      

Materiella anläggningstillgångar      

Maskiner och andra tekniska anläggningar  5 198 313 95 032 

   198 313 95 032

Summa anläggningstillgångar   198 313 95 032  

      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      

Kortfristiga fordringar      

Övriga fordringar   2 301 945 14 425 011 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  261 879 166 304  

   2 563 824 14 591 315 

Kassa och bank

Kassa och bank   37 124 883 29 028 963 

   37 124 883 29 028 963

Summa omsättningstillgångar   39 688 707 43 620 278 

Summa tillgångar   39 887 020 43 715 310  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL     

Grundkapital   4 000 000 3 500 000 

Balanserat resultat    16 511 577 12 862 053 

Årets resultat   27 243 4 149 524  

   20 538 820 20 511 577  

   - -

KORTFRISTIGA SKULDER      

Leverantörsskulder   166 411 366 770  

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag   6 13 675 389 20 511 922
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 6 2 857 828 -  

Övriga skulder   580 833 213 987 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 067 739 2 111 054 

   19 348 200 23 203 733 

 

Summa eget kapital och skulder   39 887 020 43 715 310  
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NOTER

Not 1 | Redovisningsprinsciper

Redovisnings- och värderingsprinciper överensstäm-

mer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och 

Giva Sverige (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) 

styrande riktlinjer för årsredovisning. "I årsredovisningen 

har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk 

Insamlingskontroll (SI). " Principerna är förändrade jäm-

fört mot tidigare räkenskapsår. Förändringen innebär att 

vi har gått över från kostnadsslags- till funktionsindelad 

resultaträkning. Jämförelseåret är justerat. Materiella 

anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-

ningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset 

även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

TILLKOMMANDE UTGIFTER 

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet 

räknas in i tillgångens redovisade värde.

 

AVSKRIVNINGAR 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-

jandeperiod eftersom det återspeglar den  förväntade för-

brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 

Avskrivningen redovisas 

  

 Nyttjandeperiod

Maskiner och andra 5 år

tekniska anläggningar 

LEASING 

LEASETAGARE 

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasing-

avtal.

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, 

inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter 

för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som 

kostnad linjärt över leasingperioden.

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet 

med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 

anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN

BALANSRÄKNINGEN 

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-

räkningen när organisationen blir part i instrumentets 

avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 

balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflö-

det från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 

gäller när de risker och fördelar som är förknippade med 

innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och 

organisation inte längre har kontroll över den finansiella 

tillgången. En finansiell skuld tas bort från balans-

räkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller 

upphört.

VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstill-

fället till anskaffningsvärde, inklusiveeventuella trans-

aktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 

tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första 

redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet 

och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsätt-

ningstillgångar värderas individuellt till det belopp som 

beräknas inflyta. 

VÄRDERING AV FINANSIELLA SKULDER 

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

värde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av 

lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras 

enligt effektivräntemetoden.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER AVSLUTAD 

ANSTÄLLNING

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassi-

ficeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbe-

stämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter 

till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och 

företaget har inte längre någon förpliktelse till den an-
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ställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes 

ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de

avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som 

avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse 

att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvaran-

de och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt 

dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än 

förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på 

tillgångarna avviker från förväntningarna (investerings-

risk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är 

överförda till ett annat företag.  

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER 

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som 

kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

VERKSAMHETSINTÄKTER

Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits 

eller kommer att erhållas.

MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlem-

skap i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid 

inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över 

den tidsperiod som avses.

GÅVOR OCH BIDRAG

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång 

eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka 

motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet 

bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att 

organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa 

villkor och om organisationen har en skyldighet att åter-

betala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett 

erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

GÅVOR

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de er-

hålls.

BIDRAG

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 

bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld 

till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

NETTOOMSÄTTNING - FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH 

TJÄNSTER

Här redovisas försäljning av varor i form av mat och tjäns-

ter vid leverans och försäljning i form av hyresintäkter 

från vår mötesplats under perioden hyran avser.

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: 

ändamålskostnader, insamlingskostnader, administra-

tionskostnader

ÄNDAMÅLSKOSTNAD

Ändamålskostnader, kostnader för den ideella verksam-

heten, är sådana kostnader som kan hänföras "till Islamic 

Relief Sveriges uppdrag enligt dess stadgar. I ända-

målskostnader ingår alla kostnader för projekt, inklusive 

löner och sociala avgifter för personal och media- och opi-

nionsbildande verksamhet som är hänförliga till projekt. 

Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskost-

naderna fördelade gemensamma kostnaderna.

INSAMLINGSKOSTNAD

Med insamlingskostnader menas samtliga kostnader 

relaterade till insamling av medel från allmänheten. 

Detta inkluderar löner, sociala avgifter,  kostnader för att 

producera och distribuera brev och direktutskick annon-

sering och andra insamlingsaktiviteter. Här ingår även 

de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma 

kostnaderna.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att 

administrera organisationen. Administrationen utgör en 

kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår 

löner och sociala avgifter för generalsekreterare, ekono-

mi- och administrativ personal, kostnader för styrelsen 

samt de till  administrationskostnader fördelade gemen-

samma kostnaderna.

Not 2 | Jämförelsetal

Årsredovisningen har från och med 2019 funktiosindelad 

resultaträkning. Jämförelsetalen för 2018 har korrigerats 

baserat på samma principer och fördelning som för 2019 

och som anges i redovisningsprinciperna.
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Not 3 | Gåvor och bidrag    

Gåvor som redovisats i resultaträkningen      
      
  2019-12-31  2018-12-31 

Insamlade medel:      

Allmänheten  27 973 921  24 295 338 

Summa   27 973 921  24 295 338  

 

Bidrag som redovisats som intäkt

INSAMLADE MEDEL   

Radiohjälpen   8 125 289  2 605 521  

IRW   -  100 325   

Summa insamlade medel   8 125 289  2 705 846 

  

OFFENTLIGA BIDRAG

Sida   150 914 505  131 599 039  

Forum Syd   7 826 465  8 698 340   

Myndigheter   659 157  1 708 464

Summa offentliga bidrag   159 400 127  142 005 843

Summa bidrag   167 525 416  144 711 689

Summa Gåvor och Bidrag   195 499 337  169 007 027

Not 4 | Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse     

Medelantalet anställda
   2019-12-31 Varav  2018-12-31 Varav
    män  män

Sverige   29 43%  23 52%

Totalt   29 43%  23 52%

 

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar      
      
  2019-12-31  2018-12-31
  Andel kvinnor  Andel kvinnor

Styrelsen  43%  38% 

Övriga ledande befattningshavare  38%  38% 
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader      
      
  2019-12-31  2018-12-31 

Löner och ersättningar  11 248 084  9 235 188 

Sociala kostnader   4 605 372  3 482 631

(varav pensionskostnad)  (789 563)  (564 130) 

I övriga sociala kostnader ingår personalförsäkringar, löneskatt samt arbetsgivaravgifter för de anställda. Av or-

ganisationens pensionskostnad 790 tkr (564 tkr) avser 38 tkr (30 tkr) generalsekreteraren. Inga arvoden för styrel-

searbete har utgått under 2018 och 2019, endast ersättning för direkta kostnader i samband med styrelsearbete.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga 

anställda      

Not 5 | Maskiner och andra tekniska anläggningar    

  2019-12-31  2018-12-31 

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Vid årets början   530 432  505 432 

Nyanskaffningar  194 411  25 000

Avyttringar och utrangeringar  -117 998  - 

Vid årets slut   606 845  530 432

Netto anskaffningsvärde  606 845  530 432

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR   

Vid årets början   -435 400  -353 515  

Årets avskrivning   -96 803  -81 885 

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 123 671   

Vid årets slut   -408 532  -435 400

Redovisat värde vid årets slut   198 313  95 032 

Löner och ersättningar 

(varav tantiem o.d.)

Ideellt arbete 

Under året har 45 (35) personer arbetet ideellt för organisationen, framförallt med insamlingsaktiviter och mat-

utdelning. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Avgångsvederlag

I generalsekreterarens anställningsavtal ingår ingen rätt till avgångsvederlag utöver normal uppsägningstid en-

ligt lag

8 733 594501 594

(–)

Styrelse och
generalsek.

Övriga
anställda

10 704 814543 270

(–)

Styrelse och
generalsek.

Övriga
anställda

2018-12-312019-12-31
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Not 6 | Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 
 
Sida 9 267 739

Forum Syd 3 569 539

Myndigheter 808 948

Radiohjälpen 29 163

SKULD AVSEENDE BESLUTADE, EJ UTBETALDA BIDRAG

Öronmärkta medel gåvor 2 857 828

Total skuld erhållna ej nyttjade bidrag 16 533 217

Not 7 | Väsentliga händelser efter

räkenskapsårets slut

CORONA PANDEMIN

Islamic Relief är måna om att mildra konsekvenserna av 

Coronapandemin för samhället i Sverige, för människor i 

världen och för oss som organisation. Det är ännu svårt att 

kunna förutspå pandemins långsiktiga påverkan på ekono-

min och arbetet med att nå målen i Agenda 2030. Därför 

ställer vi som organisation om. För att ta tillvara på nya 

möjligheter och för att kunna hantera de framtida utma-

ningar som kan komma att uppstår. 

Våra regionsamordnare arbetar istället med digitala in-

samlingar och event, vår Nationella avdelning öppnar upp 

flera telefonlinjer och stärker personalstyrkan med flera 

frivilligarbetare och vi följer noga den internationella ut-

vecklingen för att se vilka konsekvenser pandemin får på 

våra internationella projekt. Kortsiktigt har vi sett ett ökat 

engagemang, och att våra givare och finansiärer tagit an-

svar för att säkerställa att samhällets mest marginalisera-

de faller mellan revorna i samhällets skyddsnät.

Not 8 | Nyckeltalsdefinitioner
  
Balansomslutning: Totala tillgångar

Ändamålskostnader i % Ändamålskostnader/
 Verksamhetsintäkter
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7 REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till föreningsstämman i Islamic Relief , org. nr 802017-3251 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Islamic Relief  för år 2019. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 44-55 i detta doku-
ment. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.  
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen  
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 5-43. Den andra informationen består också 
av en Årsrapport. Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för denna andra information. 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra 
information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informat-
ionen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och gene-
ralsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att an-
vända antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilläm-
pas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvi-
dera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något re-
alistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au-
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av sä-
kerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsent-
lig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de en-
skilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

¾ identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

¾ skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

¾ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

¾ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och general-
sekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprät-
tandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns 
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om före-
ningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening 
inte längre kan fortsätta verksamheten. 
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¾ utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.  

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av 
föreningens resultat och ställning. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för Islamic Relief  för 
år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt det presenterade förslaget och beviljar styrelsens ledamöter och generalsekrete-
raren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för försla-
get till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt 
förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el-
ler generalsekreteraren i något väsentligt avseende företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot föreningen. 
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av före-
ningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att 
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
stadgarna. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner 
av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med stadgarna. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den aukto-
riserade revisorns professionella bedömning och övriga valda reviso-
rers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det inne-
bär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens för-
slag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med stadgarna. 

 
Stockholm den   
  
  
  
  
  
Tomas Mathiesen Mostafa Kharraki 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
KPMG AB  
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Islamic Relief Sverige verkar för en 
rättvis och hållbar global utveckling. 
Vi arbetar för att lindra mänskligt 
lidande i akuta situationer och förser 
i långsiktiga insatser människor med 
verktyg för att själva kunna ta makten 
över sina liv. 

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


