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klimatförändringar. Vi hjälper flyktingar att återvända  
och bygga ett liv i tidigare konfliktområden i Pakistan.

Islamic Relief arbetar också långsiktigt med att 
bistå människor att lyfta sig själva ur fattigdom och 
därmed på sikt minska behovet av akuta insatser. Vi 
prioriterar satsningar på kvinnors självständighet som  
ett led i kampen mot global ojämställdhet. Exempelvis 
stöttar vi kvinnor att bli självförsörjande i Bangladesh 
och Tunisien och bidrar till läskunnighet bland kvin-
nor i Afghanistan. 

PÅ DE BEHÖVANDES SIDA I SVERIGE
I Sverige vill vi hjälpa behövande grupper som ofta 
inte nås av andra organisationer. Här bidrar vi till upp- 
rätthållandet av mänsklig värdighet i akuta situationer,  
och med verktyg för människor att själva ta makten 
över sin situation på lång sikt. 

Islamic Relief bistår civila utifrån ett strikt behovs- 
fokus och utan åtskillnad avseende kön, religion eller 
etnicitet, och vi tar aldrig ställning för någon sida i 
konflikter. 

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

FÖR EN RÄTTVIS OCH HÅLLBAR  
GLOBAL UTVECKLING
Islamic Reliefs globala organisation sträcker sig genom 
49 länder i Afrika, Asien, Australien, Europa och Nord- 
amerika. Vårt mål är att lindra mänskligt lidande 
bland dem som drabbas av konflikter och naturkata-
strofer, se till att människors grundläggande behov är 
tillfredsställda även i samhällen där fattigdomen är 
utbredd och att stärka kvinnor som marginaliseras i 
en patriarkal värld. 

Islamic Relief förser exempelvis människor med 
mat, vatten och skydd samt säkrar tillgången till sjuk- 
vård och barns utbildning i långvariga konflikter i  
Jemen och Syrien. Vi levererar livsviktigt vatten, hygien- 
insatser och behandling mot undernäring på Afrikas 
horn där befolkningarna drabbas av torka till följd av 

Många samhällen på exempelvis Afrikas horn 
och Sahelregionen påverkas svårt av torka. 
Islamic Relief bistår med livsviktigt vatten. 
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I VILKET ORGANISATORISKT  
SAMMANHANG VERKAR IR SVERIGE?

kan mobilisera för att hjälpa människor i krig och 
katastrofer, och som vi är en trovärdig aktör med 
starkt förtroende i mer långsiktiga insatser. 

Islamic Relief Sverige är strategisk partner till 
Sida, medlem i Forum Syd, strategisk partner till 
Radiohjälpen samt en del av Världens Barn-kampan-
jen. Medel från dessa institutioner och insamlingar 
i Sverige blir till projekt som drivs och följs upp av 
Islamic Relief Sverige och implementeras av Islamic 
Relief-kontor runtom i världen.

En stor del av våra egna insamlade medel slussas 
också till insatser i dessa länder. 

Islamic Relief Sverige är partner till Islamic Relief 
Worldwide, som har lokala kontor och partners i över 
40 länder där större delen av våra projekt implemen-
teras. I genomförandet av dessa projekt samverkar vi 
också med institutioner och andra organisationer i 
Sverige.

NÄTVERK OCH NÄRVARO GER  
EFFEKTIV HJÄLP
IR Sverige grundades år 1992 som en del av Islamic 
Relief Worldwide. Det är tack vare Islamic Reliefs 
starka närvaro på plats runtom i världen som vi snabbt 

Stark lokal närvaro och värdefulla 
nätverk gör våra insatser effektiva.
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VILKA STRATEGIER HAR IR SVERIGE  
FÖR ATT UPPNÅ SINA MÅL?

STÖDJA OCH STÄRKA UTSATTA  
GRUPPER I SVERIGE
Från både medlemsorganisationer och omgivande  
samhälle har efterfrågan ökat på att IR Sverige ska 
bidra till social hållbarhet inom landet. Vi gör redan 
en lång rad insatser för behövande grupper i Sverige  
och arbetar kontinuerligt med att bygga upp och stärka 
den nationella avdelningen. Under 2017 har vi arbetat  
strategiskt för att få projektmedel för att driva verk-
samhet för de behövande vi riktar oss mot, till skillnad  
från att bara arbeta med insamlade medel. Vårt breda  
nätverk bland församlingar och andra organisationer 
gör att våra insatser kan nå ännu fler. Att stå på flera 
ben både vad gäller medel och metoder gör organisa- 
tionen mer stabil och bättre rustad att bidra där vi 
bäst behövs. 

Vi söker oss medvetet till närheten av vår mål-
grupp: utsatta grupper. Vi rör oss där de rör sig, vi 
hittar personal som kan deras språk. Vi strävar efter 
att ge våra målgrupper en egen röst och egen makt 
över sitt liv. Vi samtalar och samarbetar med våra 
målgrupper istället för att försöka bara bestämma 
över vad ska göras. 

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

Så här arbetar vi mot respektive mål.

MOBILISERING AV MÄNNISKOR  
OCH FINANSIERING
Islamic Relief strävar efter att öka de egna insamling- 
arna av medel. För att göra det arbetar vi med att stärka 
IR Sveriges roll som en demokratisk, humanitär bi- 
ståndsorganisation med muslimsk profil. Genom sam- 
arbete med exempelvis lokala muslimska föreningar 
skapar vi möjligheter för frivilligarbete och mobilise-
ring av människor och resurser och bidrar i förläng-
ningen till ett stärkt civilsamhälle. Vi arbetar också 
med att vidareutveckla påverkansarbetet samt att 
öka organisationens närvaro och deltagande i olika 
sammanhang i Sverige.

En liten del av världens flyktingar når 
Europa. Islamic Relief Sveriges stöd till 

dem som kommer hit har utvecklats 
mycket de senaste åren.
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Vi engagerar människor att engagera sig för var-
andra – och för sig själva. Många av de som är eller 
varit i vår målgrupp har blivit våra volontärer.

STÄRKA OCH VIDAREUTVECKLA  
DET INTERNATIONELLA ARBETET
IR Sverige bidra till att minska de humanitära konse-
kvenserna av konflikter och naturkatastrofer. Det gör 
vi bland annat genom att ansluta oss till följande av 
Islamic Reliefs globala mål: 

 Öka vår kapacitet att reagera snabbt på storskaliga  
migrationsströmmar orsakade av konflikter eller 
naturkatastrofer, och att arbeta med relevanta natio-
nella och lokala partners där det är möjligt. Bygga 
en effektiv beredskap och motståndskraft mot 
katastrofer i lokalsamhällen. 

 Utveckla vår kompetens inom skydd för människor 
på flykt.

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

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

I den nya strategin för år 2017–2021 eftersträvar IR 
Sverige också att stärka det internationella arbetet 
med framför allt rättighetsbaserade projekt och att 
öka fokus på följande områden:

 Demokrati och mänskliga rättigheter.

 Miljö och klimat.

 Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen.

NY STRATEGI FÖR FREDSBYGGANDE
Under år 2017 har Islamic Relief Sverige arbetat  
med förberedelser för att bli verksamma inom ett nytt 
tematiskt område: fredsbyggande. Ett av våra lång-
siktiga mål är en värld där människor har verktyg att  
skapa en självständig utveckling i sina lokalsamhällen,  
vilket förutsätter en varaktig fred. Från 2018 och tre  
år framåt kommer vi arbeta med att minska spänningar 
i utvalda regioner i Kenya, Filippinerna, Indonesien 
och Pakistan. Vi riktar insatserna mot de grundor-

saker som lett till spänningar mellan grupper och 
arbetar för att bygga fredliga och motståndskraftiga 
samhällen. Genom att skapa arenor för dialog, öka 
kunskap och deltagande, och bygga kapacitet hos 
lokalsamhällena att utkräva sina rättigheter vill vi 
minska risken för våld. Projektet studeras samtidigt 
av Coventry University vilket medför stora möjlig- 
heter till lärande och ny kunskap kring konflikt- 
prevention och fredsbyggande på lokal nivå.

STÄRKA INTERN STYRNING 
OCH KONTROLL
Islamic Relief Sveriges identitet som en demokratisk, 
humanitär biståndsorganisation med muslimsk profil 
behöver förstärkas även internt, inte minst för att kunna 
vara en attraktiv arbetsgivare. Därför arbetar vi med 
att utveckla kompetensutvecklingen och förstärka 
kommunikationen mellan avdelningar. 

Klimatförändringarnas effekter är verklighet runtom i världen. 
Islamic Relif bistår människor i den akuta fasen – och med att 
bygga klimatsmarta samhällen på lång sikt.



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

Islamic Relief-familjen utgörs av ca 4 600 anställda  
på våra fältkontor, cirka 130 anställda på IRW och ett 
30-tal anställda i Sverige. Utöver detta finns det tusen- 
tals volontärer runtom i världen som bidrar med tid, 
engagemang, nätverk och idéer. Genom att koordinera  
våra insatser med lokala och internationella aktörer 
bidrar vi till en humanitär hjälp som är så effektiv 
som möjligt.

GOD KÄNNEDOM OM MÅLGRUPPEN
Våra målgrupper i Sverige inkluderar asylsökande, 
nyanlända och ensamkommande barn från Nord-
afrika. Detta är grupper som vi har stor kännedom om, 
och inom den sistnämnda är vi välkända som en orga- 
nisation som kan deras språk och förstår deras situa- 

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

tion extra väl. Genom våra unika kompetenser i språk  
och kulturförståelse lyckas vi också nå ensamkom-
mande flickor, en grupp andra har svårt att nå ut till. 

I Sverige har vi kapacitet både i form av egna 
anställda och goda samarbeten med andra organi-
sationer. Även i Sverige har vi en start volontärbas 
som möjliggör våra insatser. Exempelvis är runt 200 
volontärer knutna enbart till projektet Goda Grannar 
som vi driver tillsammans med Katarina och Sofia 
församlingar och Stockholms moské. 

Under 2017 har vi byggt upp bättre strukturer på 
vår nationella avdelning och breddat våra nätverk till 
andra organisationer. Vi har utvecklat vårt påverkans- 
arbete i samarbete med våra nätverkskontakter, vi har  
fått bättre kompetens genom rätt anställningar och 
bredare nätverk där vi ökar våra kunskaper inom om- 
rådet migration. Vi har också utökat våra nätverk 
bland företag och fått flera företagare donera till våra 
målgrupper.

Vi når vår målgrupp i Sverige bland annat 
genom viktiga samarbeten med andra aktörer, 
som här i projektet Goda Grannar.
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HUR VET VI OM IR SVERIGE GÖR FRAMSTEG?
Vi mäter våra framsteg både genom att följa upp hur 
många som nås av våra insatser, samt vilken skillnad 
det gör för deras vardag på kort och lång sikt. Vi arbetar 
också kontinuerligt med kompetensutveckling och 
kvalitetssäkring, både i Sverige och internationellt. 

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

I samband med att vi följer upp våra långsiktiga 
utvecklingsprojekt mäter vi hur många som nås av 
långsiktiga satsningar som att starta egna inkomst-

genererande verksamheter, tränas i att utkräva sina 
rättigheter samt göra sin röst hörd i samhället. Detta 
är ett mått på hur väl vi lyckas rusta människor att 
själva ta kontroll över sin situation och medverka i 
utvecklingen av sina lokalsamhällen. 

HJÄLP TILL DEM MED STÖRST BEHOV
Islamic Relief ska bistå dem som är i störst behov av 
hjälp. Därför är det av största vikt att vi är inklude-
rande avseende genus, ålder och funktionsvariationer,  
samt att vi har ett gott barnskyddsperspektiv och 
konfliktkänslighet. Enligt principen ”Lämna ingen  
utanför” (leave no-one behind) utbildas vår projekt- 
personal med stöd av Sida, där syftet är att maximera  
effekten av hjälpinsatser. Insatser skedde under år 2017 
i Pakistan, Etiopien, Syrien, Irak, Gaza och Jemen, 
där lokala team stöttas och utbildas av Islamic Relief 
Worldwide. Detta för att se till att humanitära in-
satser i respektive land möter de skilda behoven hos 
kvinnor, män och barn i alla åldrar och oberoende  
av funktionsnivå.

STÄNDIG FORTBILDNING  
AV PERSONALEN
I kriser och katastrofer drabbas kvinnor och barn ofta 
hårdast och att biståndspersonal har kunskap om både 
könsbaserat våld och barnskydd är avgörande. För att  
öka medvetenheten kring dessa frågor genomgick under 
2016 och 2017 70 Islamic Relief-medarbetare i Mali, 
Niger och Pakistan en utbildning finansierad av Sida. 

Personal på det svenska kontoret har också fort- 
bildats inom områden som konfliktkänslighet, anti- 
korruption, resultatbaserad styrning samt kvinnor, 
fred och säkerhet.

Vi följer även upp hur många som nås av våra 
akuta och långsiktiga insatser i Sverige. Det handlar  
om hur många som har fått möjlighet till ökad mänsk- 
lig värdighet i en utsatt nödsituation, och dels om hur 
många som biståtts på väg mot självständighet som 
nyanländ i ett nytt samhälle. 

Ett viktigt delmål för oss är att utbilda fler volon-
tärer i Sverige. Ett av våra långsiktiga mål är att bygga 
upp mötesplatser för våra målgrupper. Det arbetet 
har under 2017 bedrivits genom att påbörja ett arbete 
för en fast mötesplats på Söder i Stockholm.

Islamic Reliefs hjälp når dem som 
behöver den mest.
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VAD HAR ISLAMIC RELIEF SVERIGE  
ÅSTADKOMMIT SÅ HÄR LÅNGT?
Under projektåret 2017–2018 nådde våra humanitära 
insatser runtom i världen 935 216 personer, varav 59 
procent kvinnor. I Sverige har vi under 2017 förmedlat 
någon typ av hjälpinsats vid 22 000 tillfällen.

FLER INSATSER ÄN NÅGONSIN UNDER 2017
Till följd av de stora behoven runtom i världen gjorde 
Islamic Relief under 2017 fler humanitära insatser än  
någonsin förut: 13 stycken. Under året bedrev IR Sverige 
projekt för att bistå civila som drabbats av humanitära  
kriser i Jemen, Syrien, Irak, Etiopien, Pakistan och 
Palestina. Dessutom genomförde vi sju akutinsatser 
till följd av nödsituationer i Jemen, Irak, Sydsudan, 
Niger, Mali, Etiopien och Kenya. Under projektåret 
2017–2018 nådde dessa insatser 935 216 personer.  
I enlighet med vår strategi att stärka arbetet med jäm- 
ställdhet och kvinnors roll i utvecklingen har kvinnor 
och flickor prioriterats i insatserna, och utgör 59 
procent av det totala antalet. 

Några exempel på vad vi har åstadkommit:

 Utbildning för barn i konfliktdrabbade regioner  
i Irak.

 Ökad tillgång till mat och vatten för den utsatta 
befolkningen i Gaza.  

 Restaurering av livsnödvändiga vattenkällor i  
Niger, Mali, Sydsudan och Kenya.

 Sjukvårdsutrustning till vårdinrättningar i de 
krigsdrabbade länderna Syrien och Jemen.

 Bidragit till social mobilisering och bättre tillgång 
till vatten, hygien och uppehälle i Pakistan.

Våra insatser har nått några av världens mest sårbara 
samhällen och bidragit till att skydda människors liv 
och värdighet. 

SÅ HÄR MÅNGA HAR NÅTTS AV 
INSATSERNA INOM OLIKA OMRÅDEN:

UTBILDNING: 14 868 personer

FÖRSÖRJNING OCH KATASTROFFÖREBYGGANDE 
ARBETE: 15 339 personer

LIVSMEDELSSÄKERHET: 115 940 personer

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

VATTEN OCH HYGIEN: 131 195 personer

SKYDD MOT KÖNSBASERAT VÅLD SAMT  
PSYKOSOCIALT STÖD: 1 560 personer

UNDERNÄRING: 3 920 personer

SJUKVÅRD OCH HÄLSA: 641 667 personer
Barns utbildning avbryts ofta i samband 
med kriser och konflikter. Under 2017  
säkrade vi utbildning för tusentals barn.  
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UTBILDNING OCH UTVECKLING GER 
MÄNNISKOR VERKTYG ATT LYFTA SIG 
SJÄLVA
Partnerskapet med Radiohjälpen har fortsatt. Med 
finansiering därifrån påbörjade Islamic Relief reno- 
veringar av skolor i Irak och Pakistan som när de är  
genomförda tillsammans förväntas säkra utbildnings- 
miljön för över 5 000 barn. Över 400 flyktingbarn i  
Alrissalalägret i Syrien nåddes när vi etablerade barn- 
vänliga utrymmen med lekplatser, undervisning och 
psykosocialt stöd för barn mellan tre och åtta år.

Under 2017 bedrev vi utvecklingsprojekt finansie- 
rade av Forum Syd i Niger, Etiopien, Kenya, Tunisien,  
Bangladesh, Afghanistan och Myanmar. I Niger stöt- 
tades under året 500 kvinnor i 14 kvinnliga civil- 
samhällesorganisationer för att stärka kvinnorna eko- 
nomiskt och socialt. I Etiopien nåddes över 22 000 
personer i ett projekt för att förbättra befolkningens  
förvaltning av naturresurser och stärka deras inkomst- 
källor. I Bangladesh fick 3 000 kvinnor kontantbidrag 
och självhjälpsgrupper och kvinnokooperativ har 
bildats. I Kenya har en av landets mest marginaliserade  
grupper stärkts när det gäller socioekonomisk utveck- 
ling, genom öka deras medvetenhet om och förståelse 
för samhällsengagemang, politiskt deltagande och 
förvaltning av naturresurser. I Myanmar utbildades 
unga vuxna i ledarskap och i att använda olika verk-
tyg för landsbygdsutveckling för att sedan utnyttja 
sina nya kunskaper i sina samhällen.

TUSENTALS MOTTOG VÅRA  
INSATSER I SVERIGE
I Sverige har vårt arbete utvecklats från en mycket 
snabb mobilisering hösten 2015 till att omfatta flera 
långsiktiga insatser med asylsökande och nyanlända 
som primär målgrupp. 

Under 2017 har vi förmedlat någon typ av hjälp- 
insats vid 22 000 tillfällen och vid 14 000 tillfällen har 
hjälpen gått till asylsökande eller nyanlända.

Som ny i ett land saknar man ofta både kontakter 
och språk och här har Islamic Relief och vårt nätverk 
unika möjligheter att stötta människor på deras väg 
in i det nya samhället och ge dem viktiga verktyg 
för att bli självständiga. I september 2017 startade vi 
projektet ”Mobila mötesplatser” som totalt hann bistå 
över 500 personer med rådgivning om det svenska sam- 
hället. En stor del av dem vi lyckades nå var kvinnor,  
och vi bidrog därmed till att minska risken att dessa 
isolerades på asylboenden. Inom ramen för projektet 
”Goda grannar” har vi tillsammans med Stockholms 
moské och Katarina församling drivit språkkaféer, 
läxhjälp och ordnat sommarutflykter för nyanlända 
familjer.

Utöver dessa löpande aktiviteter har vi via bistått 
människor i akut behov, exempelvis hemlösa och 
papperslösa, med psykosocialt stöd, duschmöjligheter,  
mat och kläder i Stockholms moské. Till vår telefon- 
jour har cirka 1500 personer ringt som behövt stött-
ning med alltifrån att komma igång med att betala 
hyresskulder till att ta sig igenom migrationsprocessen.  
Genom dessa akuta insatser har vi med donerade 
pengar kunnat hjälpa till att tillgodose grundläggande 
behov som mat, tak över huvudet och rådgivning för 
samhällets mest behövande människor.

Under 2017 inledde vi restaureringar av skolor 
och försåg elever med material i bland annat Irak.

”Mobila mötesplatser” hälsar alla välkomna.
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Islamic Relief Sverige
Box 4334
102 67 Stockholm
Telefon: 08-5888 65  50
info@islamic-relief.se
www.islamic-relief.se

PG: 900181-9
BG: 900-1819

Verksamheten kontrolleras av 
Svensk insamlingskontroll


