VI ARBETAR

FÖR ATT GE MÄNNISKOR
VERKTYG FÖR ATT SJÄLVA
KUNNA TA MAKTEN
ÖVER SINA LIV

MARUFA GÖR
SKILLNAD

EKONOMIANSVARIG FÖR SEX AV
ISLAMIC RELIEFS SJÄLVHJÄLPSGRUPPER I BANGLADESH, OCH
EN FÖRKÄMPE FLICKORS RÄTT
ATT GÅ I SKOLAN.

Läs mer på sida 29.

ÅRSRAPPORT

2020

"

Behoven av Islamic Reliefs och andra
organisationers insatser kommer att öka.
Vi är redo.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
LEDNINGEN HAR ORDET

Behoven ökar i pandemins spår

5
5

1 VAD VI GÖR - ETT AXPLOCK
FRÅN 2020

6

2 INTERNATIONELLA
AVDELNINGEN

8

För en inkluderande och hållbar
humanitär hjälp
Trippel Nexus
Projekt under 2020
Mellanöstern, Nordarfrika och Europa
Vatten, inkomstkällor
och hygien i Jemen
Stärkt sjukvård i nordvästra Syrien
Utbildning oc ssjukvård för
flyktingar i Jordanien
Grundläggande utbildning för
flyktingbarn i Libanon
Stärkt ställning på arbetsmarknade
för unga i Gaza
Pågående insatser i Mellanöstern,
Nordafrika och Europa
Afrika
Vatten, mat och sjukvård till
interflyktingar i Sydsudan
Stärkt sjukjvård i svårtillgängliga
Darfur
Bättre möjligjheter för barn i Etiopien
att gå i skolan
Stöd till översvämningsdrabbade
i Somalia
Islamic Reliefs pågående insatser
i Afrika
Asien
Klimatmobilisering och stöd till
återuppbyggnad i Pakistan
Kvinnor lär sig läsa i Afghanistan
Lokala nätverk förebygger barnarbete
och människohandel i Nepal
Stärkt kvinnokooperativ i Bangladesh
Klimatanpassning och stöd till
jordbävningsdrabbade i Indonesien
Islamic Reliefs pågående insatser
i regionen

8
9
10
13
13
13
14
16
16
17
18
19
20
20
22
23
24
25
26
26
28
28
31

3 NATIONELLA AVDELNINGEN

Islamic Reliefs stärker nyänlända
kvinnors möjligheter på
arbetsmarknaden
Mat- och hygienpaket till människor
som drabbats av pandemin
Stöd till marginaliserade genom egen
finansiering och in-kind donationer
Starkare inkludering med språkkaféer
och samhällsrådgivning
Muslimska organisationer i samverkan

32
32
32
33
33
33

4 INSAMLINGS- OCH
KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN 36
Omställning i pandemins spår
Årets insamlings- och
påverkanskampanjer
Media- och påverkansinsatser

Källhänvisningar

ÅRSREDOVISNING 2020
5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
Metoder för uppföljning och utvärdering
Resultat och ställning
Medlemmar och volontärer
Finansiella instrument
Hållbarhetsupplysningar
Våra medarbetare och roller
Mångfald och jämställdhet
Förvaltning

Ekonomisk översikt
Utveckling av föreningens verksamhet,
resultat och ställning
Eget kapital
Eget kapital
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
			

6 REVISIONSBERÄTTELSE

36
36
38

40
41
42
42
43
44
46
47
47
47
48
48
48
51
51
51
49
52
53
54
62

5

6

BEHOVEN ÖKAR I PANDEMINS
SPÅR
Ett år olikt alla andra är till ända.  
Redan i början av 2020 var de humanitära behoven stora och ökande i spåren av
konflikter, klimatförändringar och fattigdom. 168 miljoner människor uppskattades enligt FN:s samordningsorgan för humanitära insatser, UNOCHA, vara i
behov av humanitärt stöd och skydd. Nya flyktingvågor drabbade Syrien och i
Jemen rådde fortfarande världens värsta humanitära kris efter fem års krig.1
Sedan slog coronapandemin till, med katastrofala konsekvenser för många av
världens fattigaste länder. Sjukvården sattes under hård press och restriktioner för
att begränsa smittan slog allra hårdast mot människor som saknade ekonomisk
buffert, som såg sina inkomstmöjligheter gå om intet. Under året har Islamic Relief kunnat bevittna hur mattan ryckts undan för de redan marginaliserade grupper som vi möter, både i Sverige och i andra länder.
I Sverige drabbades minoritetsgrupper, människor med osäker ekonomisk situation, och människor som lever utanför de sociala skyddsnäten mycket hårt. Antalet människor som sökte stöd genom Islamic Reliefs nationella avdelning ökade.
Islamic Relief har under år 2020 i Sverige och andra länder gjort vårt yttersta för
att lindra nöd, bibehålla mänsklig värdighet i kriser och förstärka lokalsamhällens möjligheter att stå rustade i samband med katastrofer. Vi har också arbetat
tillsammans med människor som strävar efter att lyfta sig själva ur fattigdom
och få sina rättigheter respekterade. Vår insats för att stärka sjukvården i Syrien
har gett över en halv miljon människor tillgång till kvalitativ vård, och i Jemen
fortsätter vi att leverera akut nödhjälp i svårtillgängliga områden. Våra utvecklingsinsatser har stärkt kvinnors mänskliga rättigheter i Bangladesh och mobiliserat civilsamhällesorganisationer för klimatet i Pakistan.
För första gången sedan 1990-talet spås antalet människor som lever i extrem
fattigdom att öka nästa år. Fler kommer att tvingas gå hungriga.2
Miljontals barn kommer att ha luckor i sin utbildning till följd av stängda skolor.
I synnerhet flickor riskerar att lämna skolan för att aldrig återvända, och istället
tvingas in i för tidiga äktenskap och riskfyllda graviditeter.3
Behoven av Islamic Reliefs och andra organisationers insatser kommer att öka.
Vi är redo.  
Lamia Elamri 		
Mohamed Ibrahim
Ordförande 		 Generalsekreterare
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VAD VI GÖR - ETT AXPLOCK
FRÅN 2020
66

11 000 000

Vår hjälp nådde u till 11 miljoner människor i 43 länder.

770 000

1 400 000

2 000 000

1,4 miljoner människor nåddes av covid-relaterade insatser
i 19 länder.

Vi levererade mat till fler än 770 000 människor i Syrien.

2 miljoner människor i Jemen nåddes av sjukvårdsrelaterade insatser

* Dessa siffror gäller Islamic Relief Worldwide, ej bara Islamic Relief Sverige-ledda insatser.
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INTERNATIONELLA
AVDELNINGEN

Islamic Relief Sverige arbetar internationellt för att
lindra lidande i samband med katastrofer och humanitära kriser, samt för en rättvis och hållbar global
utveckling. Genom de humanitära Sida-insatser som
avslutades år 2020 har Islamic Relief nått 1 179 227
miljoner människor. Utöver detta har tusentals nåtts
genom ForumCiv- och Radiohjälpen-finansierade
projekt.  
Därmed har Islamic Relief bidragit till vårt mål som
humanitär organisation att minska de humanitära
konsekvenserna av konflikter och naturkatastrofer.
Vi har också tagit viktiga steg på vägen mot flera av
de globala målen, exempelvis mål 1 om utrotad hunger, mål 4 om inkluderande och jämlik utbildning,
mål fem om jämställdhet, mål 10 om minskad ojämlikhet mellan länder, mål 13 om klimatförändringar
och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.  
De projekt som vi skriver mer utförligt om i Årsrapporten för 2020 avslutades under våren 2020 och
slutrapporterades i augusti. Många av dem hann inte

I ett av årets 12 RRM-projekt stöttade Islamic Relief människor
på flykt i Bosnien med bland annat kläder och hygienartiklar.
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påverkas nämnvärt av pandemin. I Årsrapporten
omnämns också en rad projekt som pågått under hela
2020. Den fullständiga bilden av hur stor pandemins
påverkan på dessa projekt har varit är inte känd när
denna rapport skrivs.   
FÖR EN INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR
HUMANITÄR HJÄLP

Kriser och katastrofer drabbar människor olika,
beroende på exempelvis ålder, kön och funktionsvariation. Som humanitär organisation är det ett av Islamic Reliefs viktigaste uppdrag att säkerställa att ingen
lämnas utanför, enligt en av grundprinciperna i Agenda 2030. Mellan år 2018 och 2020 har vi stärkt kapaciteten hos Islamic Relief-medarbetare i åtta länder
att utforma insatser som främjar inkludering och som
når ut till dem vars behov är störst. Här ingår också
att stärka mekanismerna för att utkräva ansvar av oss
som humanitär aktör.
De lokala kontoren som ingått i insatsen är Pakistan,
Gaza, Etiopien, Syrien, Niger, Afghanistan, Kenya och
Sudan. Här är några av resultaten:
Mer än 100 pågående och nya projekt har modifierats för att även omfatta fokus på inkludering,
skydd och stärkta möjligheter till ansvarsutkrävande.

En medarbetare i varje land har rekryterats för att
samordna skydd och inkludering och säkerställa
att dessa element inkluderas i våra insatser, från
ansökningsprocessen och framåt. I februari 2019
beslöts att motsvarande tjänst kommer inrättas på
samtliga av Islamic Reliefs lokala kontor.
De åtta kontoren i insatsen har skrivit arbetsplaner för skydd och inkludering som uppdateras
varje kvartal. Denna rutin kommer att spridas till
andra lokala kontor.
Ett utbildningspaket om ansvarsutkrävande och
klagomålsmekanismer har utvecklats och används
nu i fortbildning av personal.
Alla åtta länder har sett över sina mekanismer för
klagomålshantering.
TRIPPEL NEXUS (HUMANITÄRA INSATSER,
UTVECKLING OCH SOCIAL SAMANHÅLLNING)

Sedan 2018 driver Islamic Relief ett flerårigt projekt
för social sammanhållning och hållbar utveckling
genom humanitärt arbete, utvecklingsarbete och
social sammanhållning. Arbetet bedrivs i fyra länder
där komplexa kriser råder och målsättningen med
programmet är följande:
Att upprätthålla ömsesidigt förtroende, tillit och
samarbete för social sammanhållning och utveckling.
Att minska missnöjesyttringar och förbättra
mänsklig säkerhet och stabilitet genom förförbättrad tillgång till grundläggande samhällstjänster.
Att bidra till utökad ekonomisk kapacitet som
leder att ungas motståndskraft förstärks och att
deras sårbarhet minskar.

"

Som humanitär organisation
är det ett av Islamic Reliefs
viktigaste uppdrag att säkerställa att ingen lämnas utanför. Detta är en av grundprinciperna i Agenda 2030.

Programmet riktar sig främst till kvinnor och unga
och syftar till att stärka deras såväl som andra aktörers deltagande i dialog, social sammanhållnings- och
försoningsprocesser. Trippel nexus-programmet syftar till att förstärka dessa processer genom att också
stödja humanitära insatser och utvecklingsinsatser
för mänsklig säkerhet.
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PROJEKT UNDER 2020
HÄR ARBETADE VI UNDER 2020
ANTAL INLEDDA & PÅGÅENDE PROJEKT 2020
ANTAL AVSLUTADE PROJEKT 2020

MELLANÖSTERN, NORDAFRIKA & EUROPA
10

5
SÖDRA OCH ÖSTRA AFRIKA
9

6

ASIEN
6

7

DETTA ARBETADE VI MED UNDER 2020
TOTALT ANTAL PÅGÅENDE ELLER AVSLUTADE PROJEKT UNDER 2020

RRM*
Ett- eller fleråriga Sida
ForumCiv
Radiohjälpen

12
16
11

6

*Akutinsatser genom Sidas rapid response mechanism
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Utöver dessa insatser arbetade vi under år 2020
med två projekt där flera länder involverades.
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MELLANÖSTERN
NORDAFRIKA,
OCH EUROPA

Bosnien
Syrien

Tunisien
Libanon

Irak

Palestina
Jordanien
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Jemen

Mellanöstern, Nordafrika och Europa

Utdragna konflikter och politisk instabilitet har
länge orsakat stora humanitära behov i Mellanöstern och Nordafrika. Civila har blivit hårt drabbade
av konflikterna när länder och regioner genomgått
ekonomisk nedgång eller skurits av från omvärlden.
Ofta har civil infrastruktur blivit måltavlor. Kriget i
Syrien har skapat 6,1 miljoner internflyktingar, och
minst 5,6 miljoner har flytt utomlands, merparten till
grannländer som Libanon och Jordanien.4
Vissa flyktingar har också nått Europa och lever under svåra förhållanden i södra och sydöstra Europa.  
Islamic Relief har sedan länge närvaro i Mellanöstern
och Nordafrika, och har även erfarenhet av att bistå
flyktingar i Europa.

nansierat projekt som har stärkt människors tillgång
till mat, inkomstmöjligheter, vatten och hygien i
Jemen.
I Lahj- och Hodeida-provinserna har 6 720 matpaket
med bland annat mjöl, ris, olja och bönor delats ut till
1 120 hushåll, totalt 7 417 personer.

Irak

Samtidigt har människors egna inkomstmöjligheter stärkts. 250 kvinnor har stöttats att starta egna
verksamheter inom bland annat boskapsuppfödning,
biodling och skrädderi. Ytterligare 600 personer har
avlönats för att restaurera lokal infrastruktur såsom
vägar, skolor och vattenledningar.
Sju vattenkällor restaurerades, vilket säkrade tillgången till rent vatten för 28 525 människor. 5 270
personer fick hygienutbildningar.
STÄRKT SJUKVÅRD I NORDVÄSTRA SYRIEN

VATTEN, HYGIEN OCH INKOMSTKÄLLOR I JEMEN

Den svåra humanitära krisen i Jemen slår fortsatt
hårt mot befolkningen. 24 miljoner människor, 80
procent av befolkningen, har under året varit i behov
av humanitär hjälp.5
Tillgången till rent vatten och hygien är en stor utmaning, och landet har härjats av en koleraepidemi.
Under år 2020 har Islamic Relief avslutat ett Sida-fi-

Konflikten i Syrien har nu pågått i nästan tio år. Periodvis har överenskommelser om eldupphör träffats,
men de humanitära behoven är fortfarande mycket
stora. Konflikten har raserat stora delar av landets
sjukvårdssystem. I början av 2019 var 46 procent av
Syriens hälsoinrättningar helt eller delvis förstörda,
och i vissa områden hade hälften av personalen flytt.
Coronapandemin utgör en extra ansträngning för det
syriska sjukvårdssystemet.  

Islamic Relief har under året nått ut i 17 av Jemens 21 provinser,
flera av dem mycket svårtillgängliga.
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Islamic Relief har i flera år stöttat sjukvårdsinrättningar i nordvästra Syrien. Vi har stärkt kapaciteten
hos 59 hälsoinrättningar genom att bland annat
leverera sjukvårdsmaterial och mediciner. Vi har
också stått för driftkostnader för sju primärvårdsinrättningar och fyra mobila kliniker, som bidragit till att göra högkvalitativ sjukvård tillgänglig för
den hårt drabbade befolkningen. För att säkerställa
tillgången till kvalificerad personal har 189 medarbetare fått månadsvis ekonomisk ersättning. 150 sjukvårdspersonal har fått utbildning i könsbaserat våld,
skydd och inkludering.
Totalt har 692 208 personer fått tillgång till livsviktig kostnadsfri sjukvård genom denna insats.
UTBILDNING OCH SJUKVÅRD FÖR FLYKTINGAR I
JORDANIEN

i ett Sidafinansierat projekt tillhandahållit utbildning för barn, arbetat för att minska förekomsten av
könsbaserat våld och att öka tillgången till primärvård för sårbara grupper. Målgruppen är både syriska
flyktingar och befolkningen i mottagarsamhällena,
och totalt har 2 849 personer nåtts av insatsen. 501
barn har fått intensivkurser i matte, engelska och arabiska, samt psykosocialt stöd genom målning, musik
och diskussioner. 784 barn har fått skolutrustning. I
slutet av projektet har vi kunnat se en positiv utveckling i hur barnen interagerar och uttrycker sig, samt i
deras koncentrationsförmåga.
535 kvinnor har fått psykosocialt stöd med fokus på
egenmakt, föräldraskap och att förebygga könsbaserat våld, vilket enligt utvärderingen stärkt deras
psykiska hälsa.
116 personer har fått medicinska hjälpmedel, exempelvis hörapparater och rullstolar, och 248 personer
kunde genomgå livsviktiga operationer. 157 personer
med funktionsvariation nåddes av insatsen.

Sedan 2011 har mer än 1,3 miljoner syriska flyktingar
sökt skydd i Jordanien. I takt med att besparingar har
uttömts har flyktingarna blivit allt mer sårbara, och
trycket på de mottagande samhällena i framförallt
Al Mafraq och Irbid har ökat. Coronapandemin utgör
nu ytterligare ett hot mot familjers inkomstmöjlighe- Tack vare en effektivisering av delar av insatsen kunde vi i slutet av projektet också bistå med kontantstöd
ter och välbefinnande.
till 833 personer som drabbats ekonomiskt av coronapandemin.  
Mellan mars 2019 och maj 2020 har Islamic Relief

I Jordanien stärker Islamic Relief skolgången för barn och tillgången
till sjukvård och psykosocialt stöd för syriska flyktingar och människor
i mottagarsamhällena.
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GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR FLYKTINGBARN I
LIBANON

STÄRKT STÄLLNING PÅ ARBETSMARKNADEN FÖR
UNGA I GAZA

Libanon hör till de grannländer som har tagit emot
många syrier på flykt, över en miljon människor.6
Här finns också många palestinska flyktingar. Många
av de syriska och palestinska barnen saknar möjlighet
att gå i vanlig skola.

Den humanitära krisen i Gaza fortsätter att pröva
befolkningen hårt. Arbetslösheten är över 45 procent
och mer än 60 procent av befolkningen uppskattas
lida av matbrist. Restriktioner i spåren av coronapandemin har bidragit till att både arbetslöshet och
matosäkerhet har ökat. Islamic Relief har i flera år
arbetat med att stärka matsäkerheten och framtidshoppet bland unga, med finansiering från Sida.
I en Sida-finansierad insats avslutad under 2020
fick 540 personer tillfälliga anställningar för att säkra tillgången till mat för sig och sina familjer, totalt 4
410 personer. Kvinnor i Gaza har ofta sämre tillgång
till inkomster, mat och resurser, samtidigt som
könsbaserat våld är ett stort problem. I insatsen var
mer än hälften av de som fick tillfälliga anställningar
– 365 personer – kvinnor. Projektet har fokuserat på
att inkludera människor med funktionsvariation och
bland dem som fick anställning hade 8 procent någon
typ av funktionsvariation. Dessutom genomfördes
totalt 47 utbildningar om könsbaserat våld, där 1 151
personer nåddes.

Islamic Relief har i ett Radiohjälpenfinansierat projekt under två år stöttat utbildningscenter i Libanon,
för att säkerställa att syriska och palestinska flyktingbarn får grundläggande utbildning, skydd och
psykosocialt stöd.
7 utbildningscenter där totalt 1 155 barn går har
stöttats med bland annat möbler och utbildningsmaterial. Vi har också delat ut 840 utbildningskit med
väskor och skrivmaterial.
På fyra av centren har vi arrangerat aktiviteter inom
psykosocialt stöd, för totalt 660 barn. Dessa barn har
också fått hygienutbildning.
Åtta lärare och 199 föräldrar har fått utbildning inom
bland annat skyddsinsatser för barn.  

I Gaza har Islamic Relief i flera år arbetat med att stärka människors tillgång
till anställningar och inkomstkällor. Mer än hälften av de som under år 2020
fick tillfälliga anställningar var kvinnor.
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ISLAMIC RELIEFS PÅGÅENDE INSATSER I
MELLANÖSTERN, NORDAFRIKA OCH EUROPA
Utöver de projekt som avslutats under år 2020 har Islamic Relief också inlett och fortsatt att driva ytterligare en
rad projekt i Mellanöstern, Nordafrika och Europa.

JEMEN

SYRIEN

Matutdelning i Taiz, Jemen, med akut finansiering genom Sidas RRM - rapid response mechanism.

Fortsatt stöd till sjukvården i nordvästra Syrien genom
ett ettårigt Sida-finansierat projekt som finansierar sjukvårdsutrustning, driftkostnader och läkemedel till drygt
40 hälsoinrättningar.

En vatten-, sanitets och hygieninsats i Amran, Jemen,
finansierad av Radiohjälpen.
Stärkt tillgång till vatten, sanitet och hygien, samt inkomstkällor för 1 900 hushåll i Lahj och Hodeida-provinserna i Jemen.

Två olika insatser för matutdelning till 11 450 respektive
16 000 nyanlända internflyktingar i Idlib och Aleppo, Syrien, genom Sida RRM.

IRAK

TUNISIEN

Återuppbyggnad av Irak. Ett Sida-finansierat projekt för
att stärka människors inkomstmöjligheter och tillgång till
vatten och hygien i Kirkuk-och Anbarprovinserna. Under
året har Islamic Relief mött utmaningar i projektet som
därför har förlängts.

Kvinnokooperativ i Tunisien. Islamic Relief driver ett projekt med ForumCiv-finansiering för att stärka 750 kvinnors ekonomiska egenmakt och tillgång till sina mänskliga
rättigheter. Flera kvinnokooperativ bildas och medlemmarna utbildas i biodling och traditionellt hantverk.   

BOSNIEN

GAZA

Akut utdelning av hygienutrustning och kläder till flyktingar i Bosnien genom Sida RRM.

Tillfälliga anställningar till drygt 1 400 unga i Gaza, i
ett Sida-finansierat projekt.
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AFRIKA

Mali

Niger

Sudan

Somalia

Sydsudan
Etiopien
Kenya

18
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Afrika

Sahel och Afrikas horn härjas återkommande av klimatrelaterade akuta och utdragna katastrofer såsom
torka och översvämningar. Detta i kombination med
politisk instabilitet driver människor på flykt och
skapar stora humanitära behov. Nästan 40 miljoner
människor i södra och östra Afrika uppskattades ha
akut brist på mat i början av 2020.7

VATTEN, MAT OCH SJUKVÅRD TILL INTERNFLYKTINGAR
I SYDSUDAN

I Sydsudan pågår en av världens värsta humanitära
kriser, med fyra miljoner människor på flykt inom
landet och 7,5 miljoner människor i behov av humanitär hjälp.8
Islamic Relief avslutade under år 2020 en Sida-finansierad insats med fokus på att minska det mänskliga

lidandet och rädda liv. Målgruppen var internflyktingar, återvändande flyktingar och mottagande
samhällen och totalt nåddes 49 926 personer.
Inom insatsen utbildades hälso- och sjukvårdspersonal och över 9 000 människor screenades för undernäring. Av dessa fick 3 937 personer behandling.
21 981 personer fick tillgång till sjukvård, däribland
primärvård eller behandling mot undernäring. Den
akuta undernäringen bland barn mellan sex månader
och fem år sjönk från 24 procent vid insatsens början
till 14,3 procent när projektet avslutades.
Islamic Relief renoverade också 20 brunnar och
installerade tio nya. 15 000 personer fick tillgång till
rent vatten, 2 488 personer fick tillgång till restaurerade toaletter och 1000 hushåll fick hinkar och tvålar.
1000 kvinnor fick mensskydd, och hygienutbildningar hölls för ungefär 15 000 personer.
12 945 personer fick matpaket och utsäde samt redskap för att odla själva.
Sommaren 2019 hade försenade regn orsakat mycket
stor brist på mat i Kapoeta East i Sydsudan, och Islamic Relief kunde bistå totalt 7 755 personer genom
en akutinsats finansierad av Sidas RRM-funktion som
pågick till februari 2020. Islamic Relief delade ut
matkuponger, screenade barn för undernäring och
behandlade de som behövde, samt utbildade lokalbefolkningen i hur könsbaserat våld kan motverkas.

Två Islamic Relief-kollegor från Sverige på besök på kontoret
i Juba, Sydsudan.
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STÄRKT SJUKVÅRD I SVÅRTILLGÄNGLIGA DARFUR

Flera decennier av konflikt och oro har skapat en
mycket svår situation i Sudan, och de senaste decennierna har Darfur varit mycket hårt drabbat. Regionen har varit mycket svårtillgänglig för internationella organisationer. Islamic Relief har arbetat i Sudan
sedan 1984 och har en stark närvaro, och de senaste
åren har vi också haft tillträde till Darfur. Under två
år har vi drivit ett Sida-finansierat projekt för att höja
motståndskraften i lokalsamhällena, samt stärka
människors tillgång till hälsa, inkomstkällor, vatten
och hygien. Under insatsens andra år har vi stärkt
tillgången till primärvård, vatten och hygien och
inkomstkällor. Totalt nåddes 195 758 internflyktingar, återvändande och människor i mottagarsamhällen i Jebel Mara, Darfur.
Med Islamic Reliefs hjälp restaurerades under projektets gång 36 vattenpumpar. På så vis förstärktes
tillgången till rent vatten för 28 500 personer.
Inom insatsen fick 60 sjukvårdsmedarbetare fortbildning och knappt 5 000 barn vaccinerades. Genom
insatsen bidrog vi till att minska förekomsten av både
malaria, diarré och akuta luftvägsinfektioner med
mellan tre och åtta procentenheter.

Ett barn i Sydsudan på hälsokontroll med sin mamma. I Sydsudan
har Islamic Relief med goda resultat arbetat med att stärka sjukvården och motverka undernäring.
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BÄTTRE MÖJLIGHETER FÖR BARN I ETIOPIEN ATT GÅ I
SKOLAN

Det etiopiska samhället har genomgått stora förändringar de senaste åren, men befolkningen är fortfarande hårt drabbad av torka, översvämningar och
konflikter, och åtta miljoner människor uppskattades
i början av 2020 behöva humanitär hjälp.9
Islamic Relief har drivit ett projekt för skolbarn i den
svårtillgängliga Somali-regionen i östra Etiopien, finansierat av Radiohjälpens Världens Barn-insamling.
Genom projektet har vi stärkt 4 033 grundskolebarns
förutsättningar att gå i skolan, genom att förbättra
deras tillgång till vatten, sanitet och hygien. Vi har
även delat ut mat till barnen och deras familjer, och
försett dem med utbildningsmaterial.  
De tillfälliga skolor där barnen gick saknade i hög
grad hygieninrättningar, skolluncher och utbildningsmaterial, vilket med tiden fick allt fler barn
att utebli från skolan och gå miste om sin rätt till
utbildning. Islamic Relief har tillsammans med FN:s
barnfond Unicef arbetat för att säkra barnens utbildning. Unicef har finansierat bygget av 70 klassrum
och Islamic Relief har byggt handtvättsstationer och

En pojke i Etiopien, där Islamic Relief arbetat med att
säkerställa att barn med särskilda behov får rätt hjälpmedel för att kunna medverka i undervisning.
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Flera delar av Somalia drabbades av översvämningar under året,
och Islamic Relief fanns på plats i flera akuta RRM-insatser med
bland annat mat, vatten och hushållsutrustning.

toaletter i tre skolbyggnader, vilket nått totalt 1 378
barn. 4 033 barn har fått tvål och hygienutbildningar. Även 36 vuxna har fått hygienutbildningar. Lika
många barn och deras familjer har fått matpaket med
mjöl, olja och ris för att stärka deras matintag, vilket
bland annat förbättrat barnens möjligheter att följa
med i undervisningen. Vi har också delat ut utbildningsmaterial till 1 855 barn och 49 lärare.
I ytterligare ett Radiohjälpenfinansierat projekt har
vi stärkt möjligheterna för barn med funktionsvariation att gå i skolan i Addis Abeba, där många skolor
saknar kunskap och utrustning och kunskap för att
bedriva en inkluderande utbildning.
Islamic Reliefs insats syftade till att stärka skollednings och föräldrars kunskap om inkludering och
icke-diskriminering, samt med handfasta verktyg
förenkla för barn med funktionsvariation att delta i
undervisningen.
287 barn har utrustats med hjälpmedel såsom hörapparat, kryckor och rullstolar.
Rektorer och lärare har fått stärkt kunskap och där22

med kapacitet att bedriva inkluderande utbildning.
1 000 barn med funktionsvariation har fått utbildningsmaterial som föräldrar inte haft råd med.
52 ramper, 20 vattenstationer och 35 toaletter har
installerats och tillgänglighetsanpassats.
1 000 barn med funktionsvariation i 10 olika skolor har nåtts av insatserna.
Flera publika aktiviteter som syftade till att opinionsbilda för inkludering av barn med funktionsvariation
behövde dessvärre ställas in med anledning av coronarestriktioner.
STÖD TILL ÖVERSVÄMNINGSDRABBADE I SOMALIA

Den 29 oktober år 2019 drabbades Beledweyne i Somalia av svåra översvämningar som tvingade 240 000
människor att överge sina hem. Islamic Relief kunde
med akut RRM-finansiering från Sida minska lidandet genom att dela ut mat, vatten, hushållsutrustning
och kontanter till de drabbade. Vi genomförde också
hygienutbildningar för att minska risken för sjukdomar. Insatsen nådde totalt 44 640 personer.

ISLAMIC RELIEFS PÅGÅENDE INSATSER
I AFRIKA
Det förra avsnittet beskriver de program som Islamic Relief avslutat under år 2020. Utöver dessa har vi nedanstående pågående program i Afrika, både akuta humanitära insatser och långsiktiga utvecklingsprojekt

SYDSUDAN
Stöd till flyktingar i Sydsudan. Ett ettårigt Sidaprojekt med
humanitärt stöd till internflyktingar, återvändande flyktingar och mottagande samhällen i Western Bah el Ghazal
och Central Equatoria i Sydsudan.
Stöd till översvämningsdrabbade i Sydsudan genom RRM.

SUDAN

ETIOPIEN

Matutdelning och stärkt tillgång till hygien för flyktingar
från Tigray, Etiopien, i grannlandet Sudan, genom en Sida-finansierad RRM-insats.

Stärkt kapacitet för lokalsamhället i Etiopien att hantera
naturresurser och klimatförändringar, i ett två-årigt ForumCiv-finansierat projekt.  

SOMALIA

MALI

Två RRM-insatser till översvämningsdrabbade i Somalia:
en insats i Afgoye i södra Somalia och en insats
i Beledweyne.

Stärkta möjligheter för flickor att gå i skolan och stärkta
landrättigheter för kvinnor i Mali, i ett ForumCiv-finansierat projekt.

KENYA

NIGER

Stärkta rättigheter och inkomstkällor för kvinnor och barn
i Kenya, genom en ForumCiv-finansierad insats.

Stärkt ekonomisk inkludering för kvinnor i Niger, genom
ett ForumCiv-finansierat projekt.
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ASIEN

Afghanistan
Pakistan
Nepal
Bangladesh

Indien
Indonesien
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ASIEN
I södra och sydöstra Asien skördar jordbävningar,
tsunamis, översvämningar och torka tusentals liv och
lämnar miljontals människor utan hem eller inkomster, varje år. I flera delar av regionen råder också politisk instabilitet.10
Islamic Relief har en lång historia i södra och sydöstra
Asien, och Islamic Relief Sverige stöttar befolkningen
med både akuta insatser för att lindra effekter av katastrofer, och med långsiktiga insatser inom jämställdhet och miljö för att öka människors egenmakt och
stärka det civila samhället.
KLIMATMOBILISERING OCH STÖD TILL ÅTERUPPBYGGNAD I PAKISTAN

De pågående klimatförändringarna slår hårt mot
Pakistan, bland annat i form av återkommande torka
och översvämningar. Islamic Relief har i ett ForumCiv-finansierat projekt genom bland annat seminarier
och dialogforum mobiliserat civilsamhälle, akademi, myndigheter och religiösa aktörer för att förmå
myndigheter lokalt och nationellt att leva upp till
klimatåtaganden.

Inom ramen för projektet har över 30 utbildningstillfällen, seminarier och workshops arrangerats, med
fokus på klimatförändringarna och dess effekter.
Flera civilsamhällesorganisationer har åtagit sig att
stärka sina klimatrelaterade insatser, och har initierat
dialog med myndigheter och beslutsfattare. Islamic Relief är involverade i att uppdatera Balochistans
vattenpolicy i samarbete med civilsamhälle, lokala
myndigheter och akademi. Islamic Relief Pakistan
har också etablerat en relation till Ministry of Climate Change och arbetar bland annat med policyrekommendationer relaterade till hur unga och civilsamhällesorganisationer bäst kan involveras i klimatarbetet.
Islamic Relief Pakistan har till följd av insatsen skrivit
samarbetsavtal med flera universitet om att stärka
forskningen om klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Under år 2015 började människor som hade tvingats
fly från Khyber i Pakistan att återvända. De återvände
till skadad infrastruktur, ödelagda hus och mark som
inte hade brukats på åratal och där grundläggande
tillgång till vatten, hälsa, hygien och inkomstmöjligheter saknas. Islamic Relief har i flera år arbetat för
att tillgodose människors grundläggande behov och
stärka den lokala motståndskraften vid kriser.
I ett Sida-finansierat projekt mellan år 2018 och 2020
har vi stärkt lokala organisationer att leda återuppbyggnaden, minskat mängden vattenburna sjukdomar, samt stärkt människors inkomstkällor och
tillgång till mat.
54 lokala organisationer startades eller återaktiverades. Därigenom engagerade 1 000 personer, varav
351 kvinnor, i beslutsprocesser. Vi restaurerade sju
dricksvattensystem och byggde 125 toaletter, delade
ut 1 320 hygienkit och höll nästan 300 utbildningstillfällen om hygien.
Islamic Relief har också försett människor med
jordbruksredskap och vaccination för boskapsdjur,
samt erbjudit utbildning för unga för att stärka deras
anställningsmöjligheter. Totalt fick 15 828 personer
stärkta inkomstmöjligheter genom denna insats.

Islamic Relief når ut i flera svårtillgängliga
områden i Pakistan.

Under projektets andra år, som avslutades i februari
år 2020, nåddes totalt 104 254 personer.  
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KVINNOR LÄR SIG LÄSA I AFGHANISTAN

Afghanistan är mycket hårt prövat av både konflikter
och naturkatastrofer, och miljontals människor lever
i fattigdom. Kvinnor är extra hårt drabbade av exkludering från samhällsliv och skolgång. Läskunnigheten i landet har ökat de senaste åren men är fortfarande relativt låg och ojämnt fördelad. Bland män är
läskunnigheten 55 procent, men bland kvinnor bara
knappt 30 procent.11
Islamic Relief har i ett ForumCiv-finansierat projekt
genomfört kurser för att lära 1 300 kvinnor grundläggande läskunnighet och matematik, i lokalsamhällen
där kvinnor traditionellt inte har uppmuntrats att
utbilda sig. Dessa kvinnor vittnar nu om att de lättare
kan ta sig fram på exempelvis marknaden - ett viktigt
steg mot starkare egenmakt. Flera av dem har valt
att fortsätta sin utbildning. Kvinnorna har också fått
ökad kunskap om sina rättigheter och har lärt sig tekniker för att utkräva dessa.
Islamic Relief har också stärkt civilsamhällesorganisationers, myndighetsaktörers, lokala folkvaldas
och religiösa ledares kunskap om kvinnors och barns
mänskliga rättigheter. Vi kan se hur detta har stärkt
incitamenten att inkludera kvinnor i beslutsfattande
och att tillgodose kvinnors mänskliga rättigheter.  
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Projektet har också fokuserat på att stärka kvinnors ekonomiska möjligheter. 438 kvinnor fick
antingen tre getter var och utbildning i att sköta dem,
eller stöd att anlägga en köksträdgård. Samtidigt
etablerades självhjälpsgrupper där man bland annat
etablerade ett regelbundet sparande, för att stärka
kvinnornas långsiktiga motståndskraft och möjligheter att utveckla sina verksamheter.
LOKALA NÄTVERK FÖREBYGGER BARNARBETE OCH
MÄNNISKOHANDEL I NEPAL

Världen över uppskattas 152 miljoner barn tvingas
arbeta, enligt Unicef.12
Katastrofer tenderar att öka risken för barnarbete och
trafficking, och många av de barn som råkar ut för
detta finns i Nepal. Här har Islamic Relief i ett Radiohjälpen-finansierat projekt verkat för att minska risken att barn hamnar i de värsta formerna av barnarbete eller utsätts för människohandel. Inom projektet
har vi tillsammans med lokalsamhället etablerat fyra
kvinnogrupper, fyra ungdomsgrupper, tio barngrupper, och 10 center för skyddsinsatser för barn.
Grupperna har i samverkan med polis och socialtjänst etablerat ett system för att fånga upp barn som
riskerar att hamna i barnarbete eller människohan-

I Nepal har Islamic Relief drivit ett projekt för att förebygga barnarbete och trafficking
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del. Baserat på behov har dessa barn fått tillgång till
exempelvis yrkesutbildning, psykosocialt stöd, eller
inkomststärkande möjligheter för deras familjer.
Inom projektet nåddes totalt 1 938 barn.

diskriminering har också hållits i lokalsamhällena.
Vid projektets slut har kvinnorna en avsevärt starkare
ekonomisk ställning: snittinkomsten har ökat med
262 procent sedan projektets början. Markägare har i
ökande grad börjat betala kvinnliga arbetare lika lön
som män.
Andelen projektdeltagare som hade kunskap om sina
grundläggande rättigheter ökade under projektets
gång från 7,3 till 100 procent. Flera har också använt
sig av denna kunskap. Bland annat har kvinnorna i
självhjälpsgrupperna tillsammans med andra samhällsaktörer förhindrat över 30 barnäktenskap.
Insatsen genomfördes i nära dialog med lokala
myndigheter, religiösa ledare, lärare, rättssystem
och lokala företag. Den breda förankringen är en av
nycklarna till att det kunde bli framgångsrikt och
gör att resultaten har potential att leva vidare efter att
projektet avslutats.

93 barn som antingen var i riskzonen eller hade befunnit sig i den värsta sortens barnarbete, har hittills
identifierats och fångats upp. Av dessa har 96 återvänt till skolan, 49 har fått yrkesutbildning och 139
familjer har fått stöd att starta verksamheter för att få
en stabil inkomst.
Islamic Relief Worldwide har även skrivit en forskningsrapport baserat på kontexten och projektet,
som släpptes i juli 2020.  
STÄRKTA KVINNOKOOPERATIV I BANGLADESH

I Bangladesh växer ekonomin snabbt, men ojämlikheten är stora grupper av människor är fortfarande
marginaliserade, i synnerhet kvinnor.  
Islamic Relief har i tre år drivit ett projekt riktat till 2
000 av de fattigaste och mest marginaliserade kvinnorna i Thakurgaon. Målsättningen var att stärka
kvinnornas ekonomiska egenmakt och deras kunskaper om och förmåga att utkräva sina rättigheter, samt
öka deras möjligheter att delta i beslutsfattande.
Med Islamic Reliefs hjälp har kvinnorna etablerat 67
självhjälpsgrupper där totalt över 7 600 möten hållits
för att stärka kvinnornas kunskap inom teman som
mänskliga rättigheter, könsdiskriminering, hygien
och hälsa. Kvinnorna kan inom ramen för självhjälpsgrupperna ta räntefria lån för att starta egna verksamheter, och de sparar i en gemensam matbank. 176
utbildningstillfällen om mänskliga rättigheter och
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KLIMATANPASSNING OCH STÖD TILL JORDBÄVNINGSDRABBADE I INDONESIEN

I Lombok i Indonesien påverkas lokala näringsidkare
av klimatförändringar och svårförutsägbart väder. Islamic Relief har i en insats tillsammans med ForumCiv stöttat 180 hummerodlare, saltproducenter och
småskaliga odlare att lära sig mer om klimatförändringarna, att tolka väderinformation och att anpassa
sina verksamheter till de nya omständigheterna. Vi
har stöttat ansvarsbärande myndigheter att tillgängliggöra väderinformation, och näringsidkarna har nu
tillgång till väderinformation genom en app. Totalt
har 1 644 personer medverkat i projektet.

Marufa tar kampen för barns och
kvinnors rättigheter.

självhjälpsgrupp och valdes snabbt till gruppens
kassör med ansvar för de 25 gruppmedlemmarnas
konton.

Marufa bor i Haripur, ett av de mest marginaliserade
områdena i Bangladesh. Hon fick aldrig möjlighet att
gå ut skolan när hon var ung, och en av hennes största önskningar var att hennes tre barn skulle rätt till
den utbildning hon själv hade berövats. Hon försörjde familjen som sömmerska, men tvingades sluta på
grund av hälsoproblem.  

”Det var nervöst i början. Men sakta men säkert lärde
jag mig”, berättar Marufa.

Men Marufa är en av deltagarna i Islamic Reliefs ForumCiv-finansierade projekt för att stärka kvinnors
egenmakt och försörjning. Hon blev medlem i en

Nu övervakar Marufa ekonomin för sex grupper
med totalt 180 medlemmar och arbetar samtidigt på
fiskedepartementet. Hon är en stark förkämpe för
barns och i synnerhet flickors rätt att gå ut skolan
och slippa tidiga äktenskap, och har startat en lokal
plattform där hon ger råd till tonåringar som hoppat av skolan för att försöka få dem att återuppta sin
utbildning.
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I Indonesien har Islamic Relief stöttat lokala jordbrukare
att klimatanpassa sina verksamheter.

Ett av projektets mål har varit att stärka lokala
civilsamhällesorganisationer att driva på för klimatinsatser gentemot myndigheter. Islamic Relief
och projektdeltagarna har tagit fram lokalt anpassat
faktamaterial som visar på klimatförändringarnas
effekter. Det påverkansarbete som projektdeltagarna
tillsammans med civilsamhällesorganisationer och
universitetsexperter har genomfört har gett resultat:
Det har bidragit till att lokala myndigheter antagit
en plan för klimatanpassning: The governor regulation No 54/2019 on Climate Change Adaptation Sub-National Action Plan. Projektdeltagarna
kommer att medverka i uppföljningen av denna plan,
vilket visar på vikten av att mobilisera det lokala
civilsamhället för att åstadkomma hållbar förändring
och ansvarsutkrävande.
I september 2018 skakades Sulawesi i Indonesien
av en kraftig jordbävning, som i sin tur triggade en
tsunami. Flera tusen människor avled eller skadades,
bostadshus och infrastruktur raserades, och tusentals
förlorade sina inkomstkällor i ett slag. I samband med
att Islamic Relief genomförde akuta insatser till stöd
för de drabbade, stod det klart att de långsiktiga effek-
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terna på människors inkomstkällor skulle bli stora.
Mellan mars 2019 och april 2020 drev Islamic Relief
ett Sida-finansierat projekt för att hjälpa människor
komma på fötter och bygga upp eller starta nya verksamheter, för att öka deras välmående och minska
sårbarheten. 2 503 hushåll, totalt 9 300 personer, fick
kuponger för att köpa verktyg och utrustning. 125
personer, varav 110 kvinnor, fick utbildning i eget
företagande. 130 personer med funktionsvariationer utrustades med hjälpmedel för att säkerställa att
ingen lämnades utanför, i enlighet med åtagandet i
Agenda 2030.
Islamic Relief anlitade ett 50-tal lokala leverantörer
och återförsäljare i projektet, för att på så vis gynna
den lokala ekonomin återuppbyggnadsprocessen.
Mot slutet av insatsen drabbades Indonesien av coronapandemin och dess effekter. Rörelsefriheten begränsades vilket påverkade hushållens möjligheter att
hålla sina verksamheter öppna, och därmed hämmade deras möjligheter att fortsätta återuppbygga sina
liv.  

ISLAMIC RELIEFS PÅGÅENDE INSATSER
I SÖDRA OCH SYDÖSTRA ASIEN
Det förra avsnittet beskriver de program som Islamic Relief avslutat under år 2020. Utöver dessa har vi nedanstående pågående program södra och sydöstra Asien.

BANGLADESH

PAKISTAN

Kontantstöd och hygienartiklar till drabbade av cyklonen Amphan i Bangladesh i en Sida-finansierad RRM-insats.

Förbättrad mödravård och nyföddhetsvård i Pakistan i ett
Radiohjälpen-finansierat projekt.

Ekonomisk egenmakt och stärkta rättigheter för marginaliserade kvinnor i Bangladesh, i en ForumCiv-finansierad
insats.  

Stöd till återvändande befolkning i Pakistan i ett ettårigt Sida-finansierat projekt.

AFGHANISTAN

INDIEN

Stärkt sjukvård i Afghanistan som svar på coronapandemin, i en Sida-finansierad RRM-insats.   

Stärkta civilsamhällesröster bland minoritetsgrupper i
Indien i en ForumCiv-finansierad insats.  
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NATIONELLA
AVDELNINGEN

Islamic Reliefs Sveriges uppdrag är att verka för en
värld som bryr sig om att människans grundläggande behov är täckta. Så är inte fallet idag, inte heller
i välfärdssamhället Sverige. Detta har blivit tydligt
inte minst under coronapandemin under 2020, vars
ekonomiska konsekvenser har drabbat många mycket
hårt.
Islamic Reliefs nationella avdelning arbetar med att
tillgodose behoven hos några av samhällets mest
marginaliserade grupper. Vi arbetar både med akuta
humanitära insatser och med långsiktiga insatser för
att främja inkluderingen i det svenska samhället.
Våra målgrupper är asylsökande, nyanlända, hemlösa, papperslösa och behövande. Våra insatser finansieras genom egen insamling, in-kind-donationer av
kläder och förnödenheter, samt genom projektmedel
från externa finansiärer såsom Länsstyrelsen.
Vi stöttar målgrupperna med både materiellt stöd
och med rådgivning och stöttning i processen med
att söka arbete och praktik.

ISLAMIC RELIEF STÄRKER NYANLÄNDA KVINNORS
MÖJLIGHETER PÅ ARBETSMARKNADEN

Under år 2020 har Islamic Relief genom finansiering
från Länsstyrelsen Stockholm drivit ett arbetsmarknadsprojekt för 30 asylsökande kvinnor. Kvinnorna
har själva identifierat vilken typ av utbildning som
skulle gynna dem på arbetsmarknaden, och får nu
kurser i skönhetsvård, bland annat hennamålning,
samt eget företagande.
Genom kurserna har vi kunnat bidra med en meningsfull verksamhet som förebygger isolering som
kan uppstå under asylprocessen. Vi stärker deltagarnas egenmakt och självförtroende samt ökar möjligheterna att ta sig in på svensk arbetsmarknad.  
På grund av coronapandemin har de sista momenten
av insatsen skjutits upp till år 2021.
MAT- OCH HYGIENPAKET TILL MÄNNISKOR SOM
DRABBATS AV PANDEMIN

Under våren tog Radiohjälpen initiativ till en insamling för att skydda utsatta grupper i Sverige
mot coronapandemins effekter. Islamic Relief Sverige har genom ett Radiohjälpen-finansierat projekt
delat ut matlådor samt barn- och hygienartiklar till
ekonomiskt utsatta familjer i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Många av dem vi kommit i kontakt med

Coronapandemin slog hårt mot många som redan var ekonomiskt marginaliserade.
Under våren och sommaren 2020 delade Islamic Relief ut matpaket och småbarnsartiklar i Stockholm, Göteborg och och Malmö.
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Islamic Reliefs nationella avdelning arbetar med
att tillgodose behoven hos några av samhällets
mest marginaliserade grupper.

arbetade som timanställda i servicebranschen. Flera
var papperslösa eller nyanlända och hade blivit av
med sitt första jobb på grund av pandemin. Majoriteten av dem som mottog vårt stöd var kvinnor, barn
och unga.
25 volontärer i Stockholm, Göteborg och Malmö
hjälpte till att dela ut 180 matlådor, 70 hygienpaket
och 70 paket med barnartiklar, varje vecka tre månader i sträck.
Genom insatsen nådde vi 10 400 personer med matlådor, och 1 680 barn upp till fyra år med barnartiklar såsom blöjor och barnmat.
Inom ramen för projektet utökade vi också vår
stödlinje där vi på en rad olika språk, bland annat
arabiska, tigrinja och somaliska, svarade på oroliga
människors frågor i samband med coronakrisen. Vi
tog emot 25-30 samtal per dag under tre månader.  
Vi kunde också erbjuda soppkök i anslutning till vår
lokal på Södermalm, där 856 måltider delades ut mellan april och juli.
STÖD TILL MARGINALISERADE GENOM EGEN
FINANSIERING OCH IN-KIND DONATIONER

Utöver de externt finansierade projekten ger vi löpande humanitärt stöd genom egenfinansiering och in
kind-donationer. Vi har under år 2020 erbjudit rådgivning per telefon och delat ut SL-kort för att underlätta för människor att ta sig till exempelvis studier.
Vi har också delat ut begagnade möbler, elektronik
samt presentkort till matbutiker till människor i ekonomiskt svåra situationer. Vi har också delat ut kontantkort för att underlätta för människor att hålla
kontakt med familj i andra länder.

Många av de människor vi möter har inga fasta
sovplatser. För att skydda deras mänskliga värdighet
har vi under 2020 fortsatt att erbjuda övernattning
och dusch, och under vintermånaderna arrangerar
vi soppkök i anslutning till vår lokal på Södermalm i
Stockholm.
STARKARE INKLUDERING MED SPRÅKKAFÉER OCH
SAMHÄLLSRÅDGIVNING

Islamic Relief har under 2020 fortsatt driva ett
projekt tillsammans med Norrmalms stadsdelsnämnd, med finansiering från Länsstyrelsen i Stockholm. Syftet är att underlätta för nyanlända att etableras i det svenska samhället. I januari ordnade vi en
grannfest där nyanlända och etablerade kunde träffas
och umgås. Sedan pandemin drabbade Stockholm i
mars har vi behövt ställa om verksamheten. Vi har
genomfört mindre utflykter och språkpromenader
med begränsat antal deltagare, samtidigt som vi har
flyttat vårt språkkafé online. Det digitala språkkaféet
har haft 12 deltagare 1-2 gånger i veckan.
MUSLIMSKA ORGANISATIONER I SAMVERKAN

Många svenska muslimska civilsamhällesorganisationer når tack vare sin språkliga och kulturella kompetens ut till människor i hela landet och i olika delar
av samhället - ofta till människor som inte alltid nås
av myndigheter eller andra organisationer. Flera av
dessa organisationer har också en förmåga att mobilisera volontära krafter. När coronapandemin slog
mot Sverige våren 2020 tog Islamic Relief initiativ till
nätverket “Muslimska organisationer i samverkan”
där 13 olika organisationer gick samman för att dela
kunskaper och koordinera insatser och på bästa sätt
stötta myndigheter att nå invånare med information
eller insatser.
33

Islamic Reliefs flyktingsamordnare Jalal Darir tillsammans
med en av de kvinnor som fick stöd av oss under
coronapandemin.
Hon och hennes man har haft tillfälliga uppehållstillstånd
men är nu papperslösa. Mannen har tidigare haft diskjobb
men pandemin har gjort det mycket svårt att få jobb.
Kvinnan är gravid. Av Islamic Relief fick de mat och
babyartiklar.
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INSAMLINGSOCH KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
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. Målsättningen är att
kontinuerligt öka insamlingen från privata givare, att
stärka vårt varumärke i Sverige samt att mobilisera
människor i kampen för global rättvisa. I samarbete
med övriga avdelningar på Islamic Relief Sverige
och i dialog med Islamic Relief Worldwide stärker
vi 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 rättigheter i
Sverige och globalt.
Under året har Islamic Relief samlat 31,5 miljoner
kronor från privatpersoner, en ökning med 12 procent från år 2019.

Islamic Relief är en av få stora internationella
organisationer med egen närvaro i nordvästra Syrien,
där befolkningen är hårt prövad av konflikten.
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OMSTÄLLNING I PANDEMINS SPÅR

Högtiden ramadan är Islamic Relief Sveriges främsta
insamlingsperiod. År 2020 inträffade denna i april
och maj, bara någon månad efter att coronapandemin hade slagit med full kraft mot Sverige med
begränsningar i rörelsefrihet och i antal människor
som fick samlas. En stor del av Islamic Relief Sveriges
ramadaninsamling äger rum i landets moskéer, och
begränsningarna medförde att vi fick planera om vår
ramadankampanj.   
Under 2020 bedrevs ramadankampanjen istället helt
och hållet online. För att stärka vår insamling inrättade vi ett callcenter, där vi fick 160 månadsgivare att
öka sin månadsgåva med minst 50 kr.  
Islamic Relief hade under året planerat att medverka
under Almedalsveckan, Bokmässans globala torg
samt Mänskliga rättighetsdagarna. På grund av coronapandemin ställdes Almedalsveckan in och MR-dagarna sköts upp till april 2021. Bokmässan arrangerades i stället online men på grund av omfördelning
av resurser inom avdelningen i syfte att säkra insamlingen i spåren av pandemin, beslöt Islamic Relief att
inte medverka.  
ÅRETS INSAMLINGS- OCH PÅVERKANSKAMPANJER

För 2020 års ramadankampanj låg vårt primära
insamlingsfokus på zakat, den andel av sin förmögenhet som muslimer uppmanas skänka till behövande. Tillsammans med en PR-byrån tog vi fram
ett koncept som bestod av en zakat-nål som symbol för givarviljan. Inflytelserika personer hjälpte till
att marknadsföra zakat-nålen genom videoklipp i
sociala medier. Flera privatpersoner och föreningar
ur det muslimska civilsamhället genomförde också egna insamlingar till Islamic Relief. Den största
enskilda insamlingen i anslutning till ramadan
stod instagramprofilen Queen Feyli för, som lyckades samla in 739 681 kronor. Totalt samlade vi in 11
miljoner kronor under ramadan.
Islamic Relief Sverige bidrog med 180 889 euro, närmare 2 miljoner kronor, till Islamic Relief Worldwides globala ramadanutdelning, där164 824 matpaket delades ut till 934 549 personer världen över.
Av detta finansierade Islamic Relief Sverige 2 823
matpaket, varav merparten delades ut i Palestina,

Islamic Relief delar ut presenter till barn i samband med Eid,
som här i Syrien.

Bangladesh, Jemen och flyktingar i norra Syrien och
Turkiet.
Vid sidan av ramadan är Eid al adha årets viktigaste högtid för muslimer världen över. Islamic Relief Worldwide delade under Eid al Adha ut 578 833
matpaket med kött till 3 305 249 personer. Till denna
insats bidrog Islamic Relief Sverige med cirka 2,2
miljoner kronor. Islamic Relief Sverige finansierade
därmed 1 455 matpaket, varav merparten i Jemen,
Palestina, Mali, Malawi, Somalia, Niger, Norra Syrien
samt till flyktingar från Myanmar i Bangladesh.  
Vi bidrog också med cirka 270 000 kronor, till Islamic Relief Worldwides globala utdelning av eid-presenter med skolmaterial och kläder till barn. Islamic Relief Sveriges bidrag gick till 526 eid-presenter
till barn som förlorat en vårdnadshavare i Gaza.  
Under hösten och vintern 2020 genomförde Islamic Relief Sverige fem kampanjer:
Vår jord, en insamlings- och påverkanskampanj
med fokus på våra miljöinsatser.
Våra barn, en insamlingskampanj med fokus på
att öka månadsgivandet.
16 days of activism against gender based violence,

en påverkanskampanj för att mobilisera mot våld
mot kvinnor.
Vinterkampanjen Dela din värme, till förmån för
att skydda människor på flykt, som drabbas hårt
under vintermånaderna.
Utöver tematiska insamlingskampanjer agerar vi
i samband med plötsliga katastrofer, exempelvis flyktingvågen i Syrien under vårvintern, explosionerna
i Beirut i augusti, tyfonen i Filippinerna i november
samt flyktingströmmen från Tigray i Etiopien till
Sudan i november.
Under året har insamlings- och kommunikationsavdelningen även fokuserat på att lyfta vår nationella
avdelnings arbete med marginaliserade människor
i Sverige under pandemin. Vi har spridit information om behoven och insatserna i våra sociala medier
och i kontakt med beslutsfattare.  
Under våren lanserade Islamic Relief en ny sajt för
att förenkla donationsprocessen för givare och göra
information om vårt arbete mer lättillgänglig.
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MEDIA- OCH PÅVERKANSINSATSER

Islamic Relief har under år 2020 fortsatt vårt arbete
med medial synlighet i syfte att opinionsbilda och
lyfta röster från marginaliserade grupper i Sverige
och i världen. Under våren har vi fått två debattartiklar publicerade, med fokus på människor i Sverige
som drabbats av pandemin. Under ramadan intervjuades flera av våra ambassadörer i lokala medier. I
juli mjuklanserade vi en rapport om människohandel och barnarbete och fick i samband med detta en
debattartikel publicerad i lokalpress.
I januari medverkade Islamic Relief Sverige i mötet
“En värld av grannar” i Malmö, ett initiativ från ärkebiskop Antje Jackelén för att stärka välkomnandet
av nyanlända och flyktingar i Europpa.
Under våren tog Islamic Relief och sex andra organisationer med We Effect som initiativtagare, fram
en rapport om hur världens marginaliserade grupper
påverkades av coronapandemin. Rapporten lanserades under ett webbinarium den 17 juni där fyra riksdagspolitiker från olika partier medverkade. Under
hösten har arbetsgruppen för coronarapporten skick-

En Islamic Relief-medarbetare under en
matutdelningsinsats i Bosnien.
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at rapporten till utvalda beslutsfattare och makthavare samt träffat några av dem för vidare diskussioner.  
Den 4 juni höll Kunskapsforum, en plattform för
trosinspirerade bistånds- och utvecklingsorganisationer, en utbildningsdag för ett 70-tal deltagare online. Islamic Relief Sverige presenterade ett exempel
från vårt arbete mot könsstympning i Etiopien, där vi
framgångsrikt engagerat religiösa aktörer.
Den 14-16 september arrangerade regeringen tillsammans med civilsamhället det årliga Civil Society Forum, detta år med fokus på ungas demokratiska
deltagande världen över. Under Mellanöstern- och
Nordafrika-sessionen presenterade Islamic Relief en
fallstudie av ungas socioekonomiska och demokratiska exkludering i Gaza.
Under 2020 har Islamic Relief tagit fram ett positionspapper inom asylrätt och besvarat remissen om
migrationskommitténs utredning, som ska ligga till
grund för en ny migrationspolitik. Vi har även spridit
våra budskap och ståndpunkter via sociala medier.

"Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses
som om han hade räddat hela människosläktet.
(Koranen 5:32)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

För räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31
Styrelsen och generalsekreteraren för Islamic Relief,
organisationsnummer 802017-3251, avger härmedföljande årsredovisning.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
IR Sverige är en ideell förening som verkar för en rättvis och hållbar global utveckling baserad på Islams
budskap om respekt för människovärdet och uppmaningen till fattigdomsbekämpning och lindring av
mänskligt lidande.
IR Sveriges mål:

Lindra akut mänskligt lidande.
Genom utbildning, självförsörjning och infrastrukturprojekt bistå människor att utvecklas och
få rimliga levnadsförhållanden.
Skydda mänskligt liv och hälsa.
Bidra till ökad kunskap om humanitärt biståndsoch utvecklingsarbete.
Värna specifikt om barns och kvinnors mänskliga
rättigheter, såsom rätt till utbildning, utveckling
och försörjning.
Motverka orättvisa globala strukturer.
Islamic Relief Sverige grundades år 1992. Vi är partnerorganisation till Islamic Relief Worldwide och
bedriver tillsammans med Islamic Relief Worldwide och fältkontor i en rad länder akuta humanitära
insatser och rättighetsbaserade utvecklingsinsatser.
Mer information om Islamic Relief Worldwide finns
på https://www.islamic-relief.org/  
Islamic Relief Sverige verkar också inom Sverige med
målgrupperna nyanlända, asylsökande, ekonomiskt
marginaliserade och papperslösa.
Islamic Relief bedriver verksamhet med både privat
och institutionell finansiering. Till våra institutionella finansiärer hör Sida, ForumCiv och Länsstyrelsen i
Stockholm. Vi genomför också projekt med finansiering från public services insamlingsorganisation Radiohjälpen. Utöver detta samlar vi in medel från pri42

vatpersoner, och tar emot in kind-donationer från
företag.
Islamic Relief verkar för att samla in en stor andel icke
öronmärkta donationer från allmänheten i syfte att
kunna vara flexibla och genomföra insatser där behoven är som störst. Det finns möjlighet för givarna
att öronmärka sina donationer till specifika religiösa
ändamål,
såsom zakat al-mal, zakat al-fitr, qurbani / adahi, fidya / kaffarah samt aqiqa. Dessa
öronmärkta gåvor går då specifikt till matpaket samt till
behövande i Sverige. Privata givare har också möjlighet att öronmärka donationer stora donationer om de
donerar en större summa.  
Samtliga av våra institutionella bidrag går till projekt,
och är således öronmärkta för det som beskrivs i det
enskilda projektet.   
VÅRA SAMARBETEN, FINANSIÄRER OCH
PARTNERSKAP  

Våra samarbeten:

Islamic Relief Sverige ingår under år 2017-2020
i ett treårigt partnerskap med Sida, den svenska
myndigheten för internationellt utvecklingssamarbete, vilket ger möjlighet till flerårig finansiering
av våra insatser världen över. Detta har förlängts
till år 2021.
Islamic Relief Sverige är en av partnerorganisationerna till Radiohjälpen.
Under år 2020 har vi genomfört insatser i Sverige
med finansiering från Länsstyrelsen i Stockholm.
Islamic Relief Sverige är medlem i följande organisationer:

ForumCiv
Giva Sverige
Concord Sverige
Ibn Rushd
Islamic Relief Sverige har 90-konto genom Svensk Insamlingskontroll: 900 18 19.
VÅRA ÅTAGANDEN

Islamic Relief jobbar gentemot människor som ofta
är mycket utsatta på grund av akuta eller långvariga
kriser. För att säkerställa att våra insatser kommer de
mest behövande till del och att lokalbefolkningens in-
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flytande garanteras är våra uppförandekoder centrala:   länder i hela världen. Många gånger verkar vi i svåra
kontexter, i länder och regioner hårt prövade av krig,
Islamic Relief har undertecknat Internatio- konflikter, klimatkatastrofer och krympande utrymnella rödakors- och rödahalvmånefederatio- men för civilsamhällesorganisationer. De främsta risnens Code of Conduct.
kerna mot IR Sveriges möjligheter att verka, samt våra
Islamic Relief Worldwides Code of Conduct defi- åtgärder för att hantera riskerna, syns här nedan.
nierar metoderna för IR:s arbete, och tjänar som   
vägledning i etiska och metodologiska frågor.
VIKTIGA BESLUT  
Islamic Relief Worldwide är medgrundare och Islamic Relief har under året beslutat att ansöka om
medlem i CHS – Core Humanitarian Standards, partnerskap hos EU-kommissionens biståndsorett system för att förbättra kvaliteten på våra insat- gan Echo, och har med anledning av detta genomgått
ser. Under 2017 blev Islamic Relief Worldwide som en omfattande extern revision.
första muslimska organisation certifierad enligt
CHS.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Under år 2020 har Islamic Relief Sverige bedrivit
Islamic Relief Sveriges partnerkontor finns i över 30 verksamhet i 21 länder utöver Sverige, i totalt 45 oli-

IDENTIFIERAD RISK  
1. Varierande inflationstrender och val-

SÅ HANTERAR VI RISKEN
1. Löpande uppdatering av valutapolicy. Vid

utaförändringar, risk för devalvering i

behov låser vi finanserna mot en annan mer

projektländer.

stabil valuta

2. Tillbud inom safeguarding för medarbe-

2. Löpande arbete med safeguarding-process-

tare som träffar sårbara människor.   

er i enlighet med safeguarding-policy.  

3. Bristande tillgänglighet och säkerhet i

3. Löpande översyn och uppdatering av IR

projektområdena.
4. Nedgång i givarviljan bland privatpersoner, exempelvis konjunkturrelaterad.

Sveriges och IRW:s säkerhetsrutiner.
4. Löpande arbete med att rekrytera och
behålla givare, samt förenklade möjligheter
att donera.

5. Växande kritik mot Islamic Relief som

5. Löpande arbete med interna värderingar

resultat av islamofobi i kombination med

och granskningsprocesser.

att enskilda personer inom Islamic Relief

Stärkt synlighet i medier och gentemot

uttryckt sig olämpligt. Risk för effekter

beslutsfattare för att visa de positiva effek-

för institutionell och privat givarvilja,

terna av vårt arbete.   

möjlighet till partnerskap samt försvårad
rekrytering.
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ka pågående, inledda eller avslutade projekt. Genom
de humanitära Sida-insatser som avslutades år 2020
har Islamic Relief nått 1 179 227 miljoner människor.
Utöver detta har tusentals nåtts genom ForumCiv- och
Radiohjälpen-finansierade projekt.   
I Sverige har vi bedrivit akuta nödhjälpsinsatser genom bland annat in kind-donationer. Vi har också drivit ett arbetsmarknadsprojekt för asylsökande kvinnor
finansierat av Länsstyrelsen i Stockholm samt fortsatt
vårt samarbete inom Goda Grannar med Norrmalms
stadsdelsförvaltning.
VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN  

Coronapandemin som drabbade Sverige i mars 2020
fick stora konsekvenser både för Islamic Reliefs målgruppers behov och för våra förutsättningar att verka. Islamic Relief Sverige kunde i januari och februari
besöka några av projekten utomlands, men från i mars
har vi avstått från resor utomlands. Medarbetare har
uppmuntrats att arbeta hemifrån, vilket medfört nya
utmaningar för att kunna utföra vårt arbete och att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö.
Coronapandemin har också hindrat våra möjligheter
att bedriva insamling i exempelvis moskéer och att
medverka i påverkansevenemang såsom Almedalen
och MR-dagarna.
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METODER FÖR UPPFÖLJNING OCH
UTVÄRDERING
Islamic Reliefs internationella avdelning mäter antal
personer och målgrupper som har nåtts inom olika
sektorer i projekten. Den årliga Effektrapporten finns
tillgänglig på hemsidan.
För insatser i Sverige räknar vi antalet genomförda
aktiviteter samt antal personer som tagit del av våra
insatser och verksamheter. Vi mäter även antalet nätverk med civilsamhället och myndigheter som vi ingår i och vilka samhällsfrågor vi bedrivit i respektive
nätverk.    
SYSTEMATISKT LÄRANDE OCH
FÖRBÄTTRINGSARBETE

Islamic Relief Sveriges internationella avdelning dokumenterar fortlöpande lärdomar och bästa praxis,
per projekt och på organisationsnivå. Vi arbetar löpande med att förbättra processen för lärande och utveckling i syfte att stärka vårt institutionella minne.  
ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Under året har flera förändringar skett, främst på Insamlings- och kommunikationsavdelningen, i syfte
att stärka effektiviteten och medarbetarnas kontakt
med arbetsledning. Under året har vi lagt ner regionsamordningen i Göteborg för att istället omorganisera
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internt och satsa på digital marknadsföring, då större
delen av vår insamling sker digitalt.
I slutet av året separerades medie- och påverkansarbetet från insamlingsverksamheten, för att kunna
renodla och stärka både insamlings- och påverkansarbetet. I början av år 2021 tillträder den nya Medieoch påverkansavdelningens chef. Även insamlingsavdelningen har under år 2020 fått en ny chef.   
ALLVARLIGA SVÅRIGHETER

Under sommaren 2020 rapporterade brittiska The Times om inlägg som gjorts i sociala medier av två olika
styrelseledamöter i Islamic Relief Worldwides styrelse. Inläggen, som gjordes under år 2014 och 2015, innan personerna i fråga engagerade sig för Islamic Relief,
var antisemitiska och våldsförhärligande och därmed
kraftigt i strid med Islamic Reliefs värderingar som
humanitär organisation.
Vid båda dessa tillfällen har respektive styrelseledamot med omedelbar verkan fått lämna Islamic Relief Worldwide. Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige har samtidigt offentligt tagit avstånd

från uttalandena och understrukit att dessa inte hör
hemma i organisationen. Medierapporteringen spred
sig till flera länder i världen, inklusive Sverige.  
Händelserna har aktualiserat det arbete som Islamic Relief Worldwide och Islamic Relief Sverige redan gör för att säkerställa att medarbetare och förtroendevalda lever upp till våra värderingar som
humanitär organisation.    
Under hösten har Islamic Relief Worldwide uppdragit åt en oberoende kommitté att se över organisationens mekanismer för granskningar av högt
uppsatta tjänstemän och förtroendevalda. Islamic Relief Worldwide arbetar även med en policy för medarbetares privata sociala medier, och ledande tjänstemän har utbildats inom antisemitism.   
Inom Islamic Relief Sverige fortsätter vi arbetet med
att tydliggöra och diskutera våra värderingar bland
medarbetare och i samband med rekryteringar. Vi
har också en pågående process för att se över granskningsprocesser i samband med rekryteringar till högt
uppsatta poster eller förtroendevalda.
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RESULTAT OCH STÄLLNING

Verksamhetsintäker

Radiohjälpen 1,8%

Myndigheter 0,6%
Nettoomsättning 0,3%

Forum Civ 5,0%
Insamlade medel 18,4%

IRW 2,0%

SIDA 72,0%

Verksamhetskostnader
Insamlingskostnader 4%

Administrationskostnader 2%

Ändamålskostnader 94%
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STYRELSE

GENERALSEKRETERARE

ADMINISTRATIVA
AVDELNINGEN

INSAMLING &
KOMMUNIKATION

INTERNATIONELLA
AVDELNINGEN

NATIONELLA
AVDELNINGEN

Islamic Relief Sveriges struktur

MEDLEMMAR OCH VOLONTÄRER
Islamic Relief Sverige är öppna för föreningar och organisationer som är verksamma i Sverige och ställer
sig bakom IR Sveriges stadgar, syfte och mål. Islamic Relief Sverige har i dagsläget tre medlemmar: Förenade Islamiska församlingar i Sverige, FIFS, Islamiska förbundet, samt Eritreanskt kulturforum. Under
året har den tidigare medlemsorganisationen Sveriges
Unga Muslimer begärt utträde på grund av att de inte
längre har någon verksamhet.   
Islamic Relief har en ambition att rekrytera fler medlemsorganisationer och arbetar löpande med detta.   
Islamic Relief Sverige tar periodvis volontärer till
hjälp för våra insatser, framförallt inom våra språkkaféer och insatser för nyanlända inom nätverket Goda
Grannar. När vi med finansiering från Radiohjälpen
delade ut mat- och hygienpaket till marginaliserade
grupper i Sverige hjälpte totalt 25 volontärer till med
packning. Vid flera separata tillfällen genomförde vi
utbildningstillfällen för att informera om hur man
bäst förebygger smittspridning.

FINANSIELLA INSTRUMENT
IR Sverige använder sig inte av några finansiella
instrument.
HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
MILJÖ- OCH KLIMATARBETE

Under år 2020 har Islamic Relief Sverige uppdaterat
vår Miljö- och klimatpolicy, där det slås fast att vi ska
arbeta aktivt för att minska organisationens negativa
klimatpåverkan. Enligt policyn ska vi bland annat:

Skapa förståelse för hållbarhet bland medarbetare samt hur de kan bidra till att minska IR Sveriges
påverkan på miljö och klimat.
Minska vår användning av engångsmaterial,
uppmuntra vegetarisk kost vid externa och interna möten samt återvinna och återanvända utrustning.
I våra insatser utomlands ta hänsyn till påverkan
på klimat och miljö.
Bedriva påverkansarbete i klimatrelaterade frågor.
Vår Resepolicy slår fast att vi i samband med resor
ska sträva efter minimal negativ miljöpåverkan. I enlighet med vår Policy för inköp beaktar vi miljö- och
klimat i samband med inköp och upphandlingar.   
Under 2021 kommer arbetet med att implementera
Miljö- och klimatpolicyn att fortsätta, bland annat
genom en referensgrupp där samtliga avdelningar
representeras.
ARBETSMILJÖ

IR Sverige strävar efter att tillsammans skapa en
hållbar arbetsmiljö som karakteriseras av värme,
glädje, öppenhet, utveckling och gemenskap där våra
medarbetare trivs, får energi, känner sig trygga och
känner meningsfullhet.  
Islamic Relief Sverige verkar för hälsa och välmående
hos alla medarbetare. Vi strävar efter att skapa en
socialt, psykiskt och fysiskt hållbar arbetsplats för
alla medarbetare genom såväl proaktiva och hälsofrämjande insatser som genom att förebygga risker
för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa.
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Islamic Relief Sverige har kollektivavtal mellan Idea och Unionen. Genom en försäkring hos
Skandia har medarbetare möjlighet att kontakta den
så kallade Hälsoslussen i samband med fysisk eller
psykisk ohälsa. Genom Hälsoslussen kan man få
kontakt med exempelvis psykolog eller fysioterapeut.   
Islamic Relief Sveriges senaste medarbetarundersökning genomfördes år 2019 och fokuserade på
internkommunikation. Till följd av resultaten i
undersökningen har flera initiativ tagits för att stärka
kommunikationen inom och mellan avdelningar.   
Under år 2020 har alla chefer och enhetsansvariga
i organisationen genomgått ledarskapsutveckling i
syfte att främja hållbart och tryggt ledarskap.   
Islamic Relief verkar för att i möjligaste mån anpassa
uppgifter och arbetssituation efter enskildas behov.

VÅRA MEDARBETARE OCH ROLLER  
På Islamic Relief Sverige har under år 2020 tjänstemän arbetat inom fyra olika avdelningar, inom
olika professioner såsom handläggning, ekonomi,
HR, kommunikation, systemvetenskap och administration.
MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET
Islamic Relief Sverige arbetar aktivt med mångfald
och jämställdhet. Utifrån den muslimska värdegrunden är människors olikheter en möjlighet för utveckling, kunskap och möten.  
På vårt kansli med 40-talet medarbetare talas totalt
26 olika språk, från svenska och tigrinja till arabiska
och somaliska.  
Islamic Relief har en målsättning att ha hälften kvinnor och hälften män både bland medarbetare och på
ledande befattningar. På medarbetarnivå ligger vi
mycket nära denna siffra. I ledningsgruppen sitter
sedan mitten av 2020 28 procent kvinnor, en andel
som kommer att öka under 2021.

FÖRVALTNING

Ordförande och styrelseledamöter väljs på årsmötet och är ansvariga för den långsiktiga, strategiska
planeringen. Ingen av styrelseledamöterna får något
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arvode.    
Så här har styrelsen sett ut under 2020:
ORDFÖRANDE: Lamia Elamri.
LEDAMÖTER: Omar Mustafa, Ahmed Farah, Samaa

Sarsour, Shaima Muhammad, Abderrahman Ben
Hamida, Maroua Hashous.

FÖRTROENDEVALD REVISOR: Mostafa Kharraki.
FÖRTROENDEVALD REVISORSUPPLEANT: Jonas Refai.
AUKTORISERAD REVISOR: Tomas Mathiesen, KPMG.
VALBEREDNING: Muayyad Aldala, Anela Jasarevic,

Guner Kayhan och Nasser Adem.

Under året har sex styrelsemöten hållits, samt årsmöte den 9 maj. Styrelsen har sju ledamöter, och i snitt
har fem ledamöter deltagit varje styrelsemöte.   
KANSLI

Antalet heltidstjänster på Islamic Relief Sverige är nu
33 tjänster. De flesta anställda är baserade på huvudkontoret i Solna, medan några jobbar på våra kontor i
Malmö och Göteborg.
Islamic Relief har en jourtelefon för behövande: 073
375 84 88 eller 073 375 84 72.   
IR SVERIGES CHEFERS ÖVRIGA ÅTAGANDEN

Islamic Relief Sveriges generalsekreterare är sedan
september 2020 medlem i arbetsgruppen för GÅ,
Regeringens och civilsamhällets gemensamma åtaganden. Chefen för Islamic Reliefs internationella avdelning sitter i Radiohjälpens styrelse. Islamic Relief
Sveriges ordförande är anställd på studieförbundet
Ibn Rushd, där Islamic Relief är en av medlemsorganisationerna.
IR Sverige hyr lokaler från Ibn Rushd.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Coronapandemin har slagit mycket hårt mot stora
delar av världen, och har drabbat tillgången till sjukvård, skolgång, trygghet och hållbara inkomstkällor
mycket negativt. Hjälpbehoven kommer att öka både
i Sverige och i världen, och de framsteg som gjorts
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inom fattigdomsbekämpning och utveckling riskerar
att rullas tillbaka flera årtionden.
För första gången sedan 1990-talet spås antalet
människor som lever i extrem fattigdom att öka nästa
år.16
Miljontals barn kommer att ha luckor i sin utbildning till följd av stängda skolor. I synnerhet flickor
riskerar att lämna skolan för att aldrig återvända, och
istället tvingas in i för tidiga äktenskap och riskfyllda
graviditeter.17
Detta i kombination med ökande klimatrelaterade
katastrofer och utdragna konflikter bäddar för mycket stora humanitära behov under år 2021. FN spår
att 235 miljoner människor kommer att ha behov av
humanitär hjälp under 2021. Detta är var 33:e människa på jorden och en kraftig ökning jämfört med
förra året.18
I våra humanitära insatser och utvecklingsinsatser
internationellt prioriterar vi under 2021 att:
Öka vår kapacitet att reagera snabbt på kriser såsom konflikter eller naturkatastrofer.
Bygga expertis och kapacitet inom våra tematiska
inriktningar och humanitära policyfrågor.
Fortsätta undersöka möjligheterna att genomföra
program inom trippel- eller dubbelnexus.
Stärka vår kapacitet och kapacitetsutveckling hos
våra partners rörande rättighetsbaserat arbete.
Stärka våra rutiner kring bedömning och uppföljning för att öka kvaliteten på våra rättighetsbaserade insatser.
Vidareutveckla vår kompetens inom kontantutdelning.  

Insamlings- och kommunikationsavdelningen
kommer att fortsätta arbetet med att införa ett nytt
CRM-system, utveckla våra sociala kanaler samt
stärka våra kontakter med externa föreningar och
församlingar i syfte att mobilisera människor att
samla in pengar till vår verksamhet.
Den nybildade Medie- och påverkansavdelningen
kommer att fortsätta arbetet med att synliggöra vårt
arbete i medier och gentemot beslutsfattare, samt
bedriva påverkansarbete i våra prioriterade frågor såsom migration, klimat och jämställdhet.
Inom HR kommer vi att prioritera medarbetares
hållbarhet, kompetensutveckling samt organisationens värderingar. Ekonomienheten kommer att
fortsätta arbeta för att införa elektronisk fakturahantering för att effektivisera arbetet, samt att standardisera mallar för uppföljning och utvärdering.     
Tillsammans kommer vi alla att verka för att stärka
våra möjligheter att verka för att lindra nöd i katastrofer samt främja en rättvis och hållbar global
utveckling.  
Mer information om vår verksamhet finns på Islamic Relief Sveriges hemsida: www.islamic-relief.se  

Inom våra insatser i Sverige prioriterar vi under 2021
följande:
Stödja och stärka utsatta och marginaliserade
grupper i Sverige, där vi befarar att behoven kommer att öka i spåren av pandemin.
Utveckla verksamheterna så att de kan bli mer
självgående och mindre beroende av extern finansiering.
Bedriva påverkansarbete om utsatta och marginaliserade gruppers situation.
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UTVECKLING AV FÖRENINGENS VERKSAMHET, RESULTAT
OCH STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)			

2020

2019

2018

2017

Balansomslutning			

39 779

39 887

43 715

24 263

Verksamhetsintäkter			

171 726

195 958

169 011

173 521

Ändamålskostnader*			

-160 198

-185 624

-158 355

-156 950

Ändamålskostnader i %			

93%

95%

94%

90%

*Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls regler		

EGET KAPITAL				
						
2020-12-31
Grund-kapital

Ingående balans

Balanserat resultat				
inkl årets resultat		
Summa eget kapital

4 000 000

16 538 820		

20 538 820

Årets resultat		

833 518		

833 518

17 372 338		

21 372 338

Vid årets utgång

4 000 000

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING				
Verksamhetsintäkter						
Not

					
2020 12 31		
2019 12 31

3 000		

4 000

Gåvor

Medlemsavgifter 		
3

31 536 587		

27 973 921

Bidrag

3

139 695 755		

167 525 416

Nettoomsättning		

490 455		

454 615

Summa verksamhetsintäkter		

171 725 797		

195 957 952

-160 197 729		

-185 624 373

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader			
Insamlingskostnader			

-6 850 352		

-5 746 791

Administrationskostnader			

-3 842 568		

-4 563 292

4		

-170 890 649		

-195 934 456

Verksamhetsresultat			

835 148		

23 496

Summa verksamhetskostnader

Resultat från finansiella poster

52

Ränteintäkter och liknande resultatposter			

733

5 332

Räntekostnader och liknande resultatposter		

-2 363

-1 585

Resultat efter finansiella poster			

833 518

27 243

Årets resultat			

833 518

27 243
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BALANSRÄKNING				
TILLGÅNGAR 		
		Not

2020-12-31

2019-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						

Materiella anläggningstillgångar						
Maskiner och andra tekniska anläggningar		

5

126 647

198 313

			

126 647

198 313

Summa anläggningstillgångar			

126 647

198 313		

						
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Kortfristiga fordringar						

Övriga fordringar			

1 904 454

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

1 445

2 301 945

			

1 905 899

2 563 824

Kassa och bank			

37 745 968

37 124 883

261 879		

Kassa och bank
			

37 745 968

37 124 883

Summa omsättningstillgångar			

39 651 867

39 688 707

Summa tillgångar			

39 778 514

39 887 020

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL					

Grundkapital			

4 000 000

4 000 000
16 511 577

Balanserat resultat 			

16 538 820

Årets resultat			

833 518

			

21 372 338

27 243		
20 538 820		

				
KORTFRISTIGA SKULDER						

Leverantörsskulder			

171 136

166 411		

6
6

11 220 965
3 707 186

13 675 389
2 857 828		

Övriga skulder			

630 863

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 		
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag

580 833

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

2 676 026

2 067 739

			

18 406 176

19 348 200

Summa eget kapital och skulder			

39 778 514

39 887 020		
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anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

NOTER

REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN

Not 1 | Redovisningsprinciper

BALANSRÄKNINGEN

Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer

räkningen när organisationen blir part i instrumentets

med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och

avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från

Giva Sverige styrande riktlinjer för årsredovisning.

balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflö-

I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats

det från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma

som krävs av Svensk Insamlingskontroll (SI). Materiella

gäller när de risker och fördelar som är förknippade med

anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde

innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och

minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskriv-

organisation inte längre har kontroll över den finansiella

ningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset

tillgången. En finansiell skuld tas bort från balans-

även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Redo-

räkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller

visningsprinciper är oförändrade mot föregående år.

upphört.

TILLKOMMANDE UTGIFTER

VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstill-

räknas in i tillgångens redovisade värde.

fället till anskaffningsvärde, inklusiveeventuella trans-

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-

aktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av
AVSKRIVNINGAR

tillgången.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första

jandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-

redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet

brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Avskrivningen redovisas

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsätt-

ningstillgångar värderas individuellt till det belopp som
		
beräknas inflyta.
Nyttjandeperiod
Maskiner och andra

5 år

tekniska anläggningar

VÄRDERING AV FINANSIELLA SKULDER
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffnings-

LEASING

värde. Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av

LEASETAGARE

lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasing-

enligt effektivräntemetoden.

avtal.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER AVSLUTAD

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal,

ANSTÄLLNING

inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassi-

för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som

ficeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbe-

kostnad linjärt över leasingperioden.

stämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter
till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och

FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

företaget har inte längre någon förpliktelse till den an-

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet

ställde när avgiften är betald. Storleken på den anställdes

med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån

ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som
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avgifterna ger.

ter vid leverans och försäljning i form av hyresintäkter

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse

från vår mötesplats under perioden hyran avser.

att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt

VERKSAMHETENS KOSTNADER

dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner:

förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på

ändamålskostnader, insamlingskostnader, administra-

tillgångarna avviker från förväntningarna (investerings-

tionskostnader

risk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är
överförda till ett annat företag.

ÄNDAMÅLSKOSTNAD
Ändamålskostnader, kostnader för den ideella verksam-

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

heten, är sådana kostnader som kan hänföras "till Islamic

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som

Relief Sveriges uppdrag enligt dess stadgar. I ända-

kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

målskostnader ingår alla kostnader för projekt, inklusive
löner och sociala avgifter för personal och media- och opi-

VERKSAMHETSINTÄKTER

nionsbildande verksamhet som är hänförliga till projekt.

Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits

Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskost-

eller kommer att erhållas.

naderna fördelade gemensamma kostnaderna.

MEDLEMSAVGIFTER

INSAMLINGSKOSTNAD

Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlem-

Med insamlingskostnader menas samtliga kostnader

skap i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid

relaterade till insamling av medel från allmänheten.

inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över

Detta inkluderar löner, sociala avgifter, kostnader för att

den tidsperiod som avses.

producera och distribuera brev och direktutskick annonsering och andra insamlingsaktiviteter. Här ingår även

GÅVOR OCH BIDRAG

de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång

kostnaderna.

eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att

organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa

administrera organisationen. Administrationen utgör en

villkor och om organisationen har en skyldighet att åter-

kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår

betala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett

löner och sociala avgifter för generalsekreterare, ekono-

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

mi- och administrativ personal, kostnader för styrelsen
samt de till administrationskostnader fördelade gemen-

GÅVOR

samma kostnaderna.

Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

Not 2 | Jämförelsetal

BIDRAG

Årsredovisningen är från och med 2019 funktionsindelad

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld

resultaträkning.

till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
NETTOOMSÄTTNING - FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH
TJÄNSTER
Här redovisas försäljning av varor i form av mat och tjäns55
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Not 3 | Gåvor och bidrag				
Gåvor som redovisats i resultaträkningen						
					
		
2020-12-31		
2019-12-31

Insamlade medel: 					
Allmänheten		

31 536 587		

27 973 921

Summa 		

31 536 587		

27 973 921		

Radiohjälpen			

3 077 417		

8 125 289		

IRW			

3 403 381		

-

Summa insamlade medel			

6 480 798		

8 125 289

Bidrag som redovisats som intäkt
INSAMLADE MEDEL			

OFFENTLIGA BIDRAG
Sida			

123 653 433		

150 914 505		

Forum Civ			

8 554 000

7 826 465

Myndigheter			

1 007 524		

659 157

Summa offentliga bidrag			

133 214 957		

159 400 127

Summa bidrag			

139 695 755

167 525 416

Summa Gåvor och Bidrag			

171 232 342

195 499 337

Not 4 | Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 				
Medelantalet anställda
			2020-12-31
Varav		2019-12-31
				
män		

Varav
män

Sverige			33

36%		29

43%

Totalt			33

36%		29

43%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar						
					
		
2020-12-31		
2019-12-31
		
Andel kvinnor		
Andel kvinnor
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Styrelsen		

57%		

43%

Övriga ledande befattningshavare		

38%		

38%
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader						
					
		
2020-12-31		
2019-12-31

Löner och ersättningar		

13 373 632

11 248 084

Sociala kostnader 		

4 554 030		

4 605 372

(varav pensionskostnad)		

(806 142)		

(789 563)

I övriga sociala kostnader ingår personalförsäkringar, löneskatt samt arbetsgivaravgifter för de anställda. Av organisationens pensionskostnad 806 tkr (790 tkr) avser 60 tkr (38 tkr) generalsekreteraren. Inga arvoden för styrelsearbete har utgått under 2019 och 2020, endast ersättning för direkta kostnader i samband med styrelsearbete.

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda						
2020-12-31
Styrelse och
Övriga
generalsek.
anställda

Löner och ersättningar
(varav tantiem o.d.)

644 925

12 728 707

(–)

2019-12-31
Styrelse och
Övriga
generalsek.
anställda

543 270

10 704 814

(–)

Ideellt arbete
Under året har 41 (45) personer arbetet ideellt för organisationen, framförallt med insamlingsaktiviter och matutdelning. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Avgångsvederlag
I generalsekreterarens anställningsavtal ingår ingen rätt till avgångsvederlag utöver normal uppsägningstid enligt lag
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Not 5 | Maskiner och andra tekniska anläggningar				
		

2020-12-31		

2019-12-31

Vid årets början 		

606 845

530 432

Nyanskaffningar		

-		

194 411

Avyttringar och utrangeringar		

-		

-117 998

Vid årets slut 		

606 845		

606 845

Netto anskaffningsvärde		

606 845		

606 845

Vid årets början			

-408 532		

-435 400

Årets avskrivning			

-71 666

-96 803

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR			

-		

123 671

Vid årets slut			

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

336 866		

-408 532

Redovisat värde vid årets slut			

126 647

198 313

Not 6 | Skuld erhållna ej nyttjade bidrag				
		

2020-12-31		

2019-12-31

Sida		

7 525 778

9 267 739

Forum Civ		

3 320 648		

3 569 539

Myndigheter		

431 424		

808 948

Radiohjälpen		

-56 885		

29 163

SKULD AVSEENDE BESLUTADE, EJ UTBETALDA BIDRAG			
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Öronmärkta medel gåvor			

3 707 186		

2 857 828

Total skuld erhållna ej nyttjade bidrag			

14 928 151

16 533 217
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Not 7 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av år 2021 presenterade engelska Charity Commission sitt uppföljningsärende av Islamic Relief Worldwide som
inleddes i samband med avslöjandena under sommaren 2020. Den oberoende kommittén presenterade också resultaten
av sin granskning. Båda utredningarna konstaterar att Islamic Relief Worldwide agerade snabbt och beslutsamt i samband med avslöjandena under sommaren 2020. De båda utredningarna riktar en rad rekommendationer till Islamic Relief
som organisationen åtagit sig att genomföra.

Not 8 | Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Ändamålskostnader i %

Totala tillgångar
Ändamålskostnader/
Verksamhetsintäkter

Not 9 | Närståendetransaktioner
Närståendetransaktioner har skett till Ibn Rushd i form av lokalhyra som uppgår till 1 542 752 (1 329 183).
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Till föreningsstämman i Islamic Relief Sverige, org. nr 802017-3251

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Islamic Relief Sverige för år 2020. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 41-59 i detta
dokument.
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 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 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 Det registrerade
revisionsbolagets ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort vårt 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 5-40. 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 informationen 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 felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren 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 använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 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 säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:

¾

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

skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

¾

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

¾

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi 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 föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 säkerhet 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
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Islamic Relief Sverige för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
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 ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär 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.

Stockholm den 2021-04-23

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
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Svensk Insamlingskontroll

