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SOLDRIVET SYSTEM
ISLAMIC RELIEF SVERIGE HAR ARBETAT
MED ATT FÖRSE FAMILJER I BALOCHISTAN, PAKISTAN, MED RENT VATTEN.
HÄR PROVDRICKER EN POJKE UR DEN NYA
KRANEN. LÄS PÅ SIDAN 9 OCH FRAMÅT.

Omslagsbild: Islamic Relief Sverige har arbetat med en insats för att förse familjer i Balochistan, Pakistan,
med tillgång till rent vatten genom ett soldrivet system. Här provdricker en pojke ur den nya vattenkranen.

"

Så länge behoven i Sverige och världen över kvarstår,
så kommer vi på Islamic Relief Sverige att göra vårt
yttersta för att möta dem.
Mohamed Ibrahim, generalsekreterare
Samaa Sarsour, ordförande
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Vi tror på att skydda och värna om varje liv och vi samarbetar
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Under år 2021 ökade antalet människor i världen som gick
hungriga, till följd av konflikter, klimatkrisen och pandemin.
Islamic Relief-familjens utdelning av mat under ramadan nådde
över en miljon människor, bland annat denna pojke i Pakistan.
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KRAFTIGT VÄXANDE HUMANITÄRA BEHOV
– ISLAMIC RELIEF STÅR REDO
2021 har varit ännu ett utmanade år. I början av
året slog pandemin hårt och har i kombination med
pågående konflikter och hunger- och klimatkriser
ökat de humanitära behoven. Barn, särskilt flickor,
går miste om sin utbildning. Kvinnors rättigheter
fortsätter hotas. Risken för hungersnöd och matbrist
växer i flera områden i världen. Kostnaden för passivitet inför dessa utmaningar är hög.
Enligt FN:s samordningskontor för humanitära
frågor, OCHA, har lokala ledare och samhällen på
senare år fått ett större erkännande av internationella aktörer, vilket är avgörande då dessa grupper
finns först på plats i en kris och levererar ett
långsiktigt stöd. Det är tack vare vår starka lokala
förankring som Islamic Relief lyckats nå svårnådda
områden i kriser som i Syrien, Jemen och Sydsudan
under år 2021.
I slutet av år 2021 befann sig 45 miljoner människor
i 43 länder i en svältliknande situation, varnar FN:s
livsmedelsprogram, WFP. Konsekvenserna av den
globala hungerkrisen är betydligt större för kvinnor
och flickor, som utgör 60 procent av de som lever
med en osäker tillgång till mat globalt.
Sydsudan och Jemen är bland länderna som har
drabbats hårdast av hungerkrisen. Islamic Relief
finns på plats i båda dessa länder. I Sydsudan har
år av inbördeskrig tvingat tusentals människor på
flykt inom landet. Naturkatastroferna har förvärrat
den humanitära situationen ytterligare, med över
8,3 miljoner människor i akut behov av humanitärt
stöd, såsom rent vatten, mat, basal hygien och
skydd. Islamic Relief bidrar i Sydsudan med humanitära insatser till internflyktingar och återvändande.

Samaa Sarsour
Ordförande
Islamic Relief Sverige

Vi säkrar och stärker tillgången till mat, vatten och
sanitet.
Klimatkrisen är inte längre ett avlägset hot i framtiden. Dess effekter sker här och nu, vilket försämrar
förutsättningarna för att uppfylla mänskliga rättigheter, orsakar nya humanitära behov och förvärrar
och försvårar de befintliga behoven för människor
som redan befinner sig i humanitära kriser. Under
FN:s klimattoppmöte COP26 tog frågan om finansiering till klimatanpassning vissa steg framåt, men vad
gäller ersättning för förlust och skador som redan
utsatta människor drabbas står det i praktiken stilla.
Genom våra humanitära insatser identifierar Islamic
Relief Sverige de möjligheter som finns att bidra
med positiv miljö- och klimatpåverkan. I samband
med vårt humanitära arbete i Jemen, rehabiliterar
Islamic Relief vattenkällor som drivs av solenergi
med syftet att säkra 21 000 personers tillgång till
rent vatten.
Islamic Reliefs medarbetare i Sverige träffar många
olika slags människor dagligen och vi arbetar mestadels med hemlösa eller papperslösa som inte
i tillräcklig utsträckning får sina behov täckta av
myndigheters eller andra organisationers insatser. Vi
arbetar med att tillgodose de mest akuta humanitära behoven och upprätthålla mänsklig värdighet i
svåra situationer. Vi arbetar även med att välkomna
människor in i det svenska samhället och stärka
deras möjligheter till inkludering.
Så länge behoven i Sverige och världen över kvarstår,
så kommer vi på Islamic Relief Sverige att göra vårt
yttersta för att möta dem.

Mohamed Ibrahim
Generalsekreterare
Islamic Relief Sverige
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VAD VI GÖR - ETT AXPLOCK
FRÅN 2021

Under året har Islamic Relief Sverige genomfört flera akuta insatser
med stöd från Sida, så kallade Rapid Response Mechanism.
Här är några exempel på hur många personer som nåtts.
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SIDA-FINANSIERADE PROJEKT

1 038 256

personer, nådde Islamic Relief enligt slutrapporten i augusti 2021

ETIOPIEN

6 000

*

Matpaket och stärkt tillgång till rent vatten för internfl yktingar
från Tigray till den närliggande regionen Afar i Etiopien.

SUDAN

15 000

NEPAL

SYDSUDAN

SOMALIA

*

Matpaket, kontantstöd, hushållsutrustning och hygienkit
till etiopiska flyktingar och mottagande samhällen i
Tunaydbah Camp i Sudan.

12 000

*

Matpaket och hygienartiklar samt rehabilitering av vattenbrunnar för människor drabbade av hungerkatastrofen i
Tonj North i Sydsudan.

23 000

*

Fick tllgång till sjukvård, vatten, hygien och mat för
människor drabbade av coronapandemins konsekvenser
i distrikten Rupandehi och Kapilvastu i Nepal.

24 000

*

Reparerade borrhål och brunnar, utbildning i vatten
hantering och utdelning av vattenreningstabletter.

* Siffran anger hur många människor som respektive insats var planerad att nå ut till. Då insatserna inte
var slutrapporterade när denna verksamhetsberättelse skrevs kan det hända att de senare justerats.

7

Akbert Gebremariaw och hennes ettårige son i flyktinglägret Um-Rakuba
i Gedarif, Sudan. Sjubarnsmamman Akbert från Etiopien förlorade sin man
i samband med konflikten i Tigray och har flytt till grannlandet Sudan, där
Islamic Relief finns på plats med stöd till flyktingarna.
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ISLAMIC RELIEF SVERIGES
INTERNATIONELLA VERKSAMHET
Vi är snabbt på plats och stannar så länge vi behövs
- Detta är Islamic Reliefs internationella arbete.

U

tdragna och plötsligt eskalerande konflikter, naturkatastrofer, klimatkrisens konsekvenser i form av
torka och översvämningar, coronapandemins negativa effekter på hälsosystem, barns skolgång och människors inkomstkällor. De humanitära behoven i världen har
under år 2021 ökat dramatiskt, och i slutet av året slog FN
fast att 274 miljoner människor skulle vara i behov av humanitärt bistånd under år 2022. *
Islamic Relief arbetar tillsammans med marginaliserade,
utsatta och fattigdomsdrabbade människor och samhällen för att förebygga och lindra mänskligt lidande och
för att rädda och förändra liv. Tack vare vår starka lokala
förankring kan vi vara snabbt på plats i katastrofer, där vi
bistår med insatser i partnerskap med lokala och nationella
aktörer. Vi stärker krisberedskapen bland lokalsamhällen,
lokala och nationella myndigheter och gör det möjligt för
dessa att lindra effekten av katastrofer. Vi stärker kopplingen mellan humanitära insatser, utvecklingsprogram och
fredsbyggande program, för att stärka hållbar försörjning,
jämställdhet, klimatanpassning och social rättvisa.
Under år 2021 har vi genomfört humanitära insatser i
Jemen, Sydsudan, Somalia, Pakistan, Sudan, Syrien, Nepal,
Etiopien, Kenya, Filippinerna, Afghanistan, Bosnien och
Palestina. Vi har genomfört utvecklingsinsatser i Tunisien,
Nigeria, Mali, Bangladesh och Palestina. Vi har även arbetat
med ett treårigt program i skärningspunkten mellan humanitärt, utvecklings- och fredsbyggande arbete, så kallat trippel
nexus, i fyra länder.

*https://gho.unocha.org
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Invånare i Tonj North i Sydsudan, en region hårt drabbad av matbrist.
Här genomförde Islamic Relief under 2021 en akutinsats med stöd av Sida
där vi bland annat delade ut matpaket och rehabiliterade vattenbrunnar.
Invånarna fick bland annat salt, olja, linser och spannmålet sorghum.

Inom ramen för de Sida-finansierade projekt som
slutrapporterades i augusti 2021 nådde Islamic Relief
enligt slutrapporten 1 038 256 personer, varav 54
procent kvinnor. Utöver dessa har vi under året nått
tusentals människor genom ForumCiv-projekt i flera
länder.

SÅ ARBETAR ISLAMIC RELIEF MED PLÖTSLIGT
UPPKOMNA KRISER
Islamic Relief har en stark lokal närvaro och förankring i många av de länder och kontexter där vi verkar.
Det ger oss möjlighet att vara snabbt på plats med
insatser i samband med plötsligt uppkomna humanitära kriser eller försämringar av pågående kriser.
Sida-mekanismen Rapid Response Mechanism (RRM)
utgör en viktig komponent i Islamic Relief humanitära
arbete. Mekanismen gör det möjligt att inom 24
timmar få besked från Sida om finansiering, och att
därmed mycket snabbt få på plats behovsbaserade
och livsviktiga insatser i akuta humanitära kriser.
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Under året har vi genomfört RRM-insatser i Kenya,
Nepal, Somalia, Etiopien, Sydsudan och Sudan.

45 MILJONER MÄNNISKOR PÅ RANDEN TILL SVÄLT
I VÄRLDEN – ISLAMIC RELIEFS INSATSER FÖR ATT
MÖTA DE ESKALERANDE BEHOVEN I SYDSUDAN
Uppblossande och eskalerande konflikter tillsammans med klimatkrisens och coronapandemins konsekvenser har kraftigt drivit upp antalet människor
i världen som går hungriga. Antalet människor på
randen till svält ökade från 27 miljoner under år
2019, till 45 miljoner människor i 43 länder i slutet av
2021*. Islamic Relief finns på plats i några av de hårdast drabbade länderna, såsom Afghanistan, Jemen,
Etiopien och Sydsudan.
Efter år av inbördeskrig är situationen för Sydsudan
befolkning akut. Konflikten har tvingat tusentals
människor på flykt inom landet. Naturkatastrofer
såsom översvämningar, kraftig nederbörd och
långvarig torka har också blivit vanligare på grund
* www.wfp.org/stories/45-million-people-are-famines-door

av klimatförändringarna, vilket ytterligare förvärrat
den humanitära situationen. Under år 2021 hade
över 8,3 miljoner människor akut behov av humanitärt stöd, såsom rent vatten, mat, basal hygien och
skydd. Det könsbaserade våldet är utbrett, familjer
separeras och barn rekryteras som soldater. 60
procent av befolkningen lider av akut näringsbrist.
Samtidigt försvårar konflikten humanitära organisationers tillträde.

basvaror inklusive bränsle, mat, medicin och hygienprodukter slår hårt mot de mest marginaliserade. I
centrala och västra Jebel Marra i Darfur ökar antalet
människor som drivs på flykt till följd av eskalerande
våldsamheter. Kvinnor och flickor som har utsatts för
könsbaserat våld saknar ofta tillgång till nödvändig
sjukvård och psykosocialt stöd. Samtidigt försvåras
humanitära organisationers tillträde på grund av
konflikter och rån.

Under år 2021 har Islamic Relief med stöd från Sida
genomfört humanitära insatser för internflyktingar
och återvändande i delstaterna Western Bahr el
Ghazal, Central Equatoria och Warrap, som är mycket
svåråtkomliga och där de humanitära behoven är
stora. Målsättningen är att nå 65 000 människor
med tillgång till mat och hjälp till självförsörjning,
samt stärkt tillgång till vatten och sanitet genom nya
brunnar, latriner och hygienkampanjer. I insatsen
stöttas också primärvård och förlossningsvård för
att stärka tillgången till undernärda, i synnerhet barn
under fem år och till gravida och ammande kvinnor.
För att minska skyddsbehoven inom landet arbetar
Islamic Relief nära lokalsamhällen för att motverka
förekomsten av könsbaserat våld, erbjuda stöd och
vård samt minska motsättningar mellan olika grupper
och samhällen.

Enligt uppskattningar kommer omkring 13,4 miljoner
människor, motsvarande 29 procent av befolkningen,
att behöva humanitärt bistånd under 2021. Detta
är en ökning med 4,1 miljoner människor under
det senaste året och är den högsta siffran på ett
decennium. I Jebel Marra har Islamic Relief under
året bevittnat hur bristen på mat ökar. Centrala Jebal
Marra klassades under år 2021 som nivå 3 på IPCskalan, vilket innebär att situationen är krisartad och
hushåll har luckor i sitt matintag vilket resulterar i
undernäring. Situationen väntas bli ännu värre.

ISLAMIC RELIEFS ARBETE I
KONFLIKTOMRÅDEN OCH
STORA HUMANITÄRA KRISER
STÖD TILL SJUKVÅRD OCH STÄRKTA INKOMSTKÄLLOR I SUDAN
Sudan präglas av återkommande klimatrelaterade
katastrofer, sjukdomsutbrott, våld, konflikter och
stigande inflation. Efter ett år av oroligheter ökar nu
de humanitära behoven dramatiskt. Prisökningar på

Islamic Reliefs målsättning för vårt arbete i Sudan är
att stärka den mänskliga värdigheten och rädda liv.
Vi ger stöd till sjukvården för att minska förekomsten
av sjukdom och dödlighet bland mödrar och barn.
Vi arbetar med att stärka människors inkomstkällor
och tillgången till hälsa och näring. Vi arbetar också
för att stärka tillgången till rent vatten för människor
och boskap, och att stärka tillgången till alternativa
inkomstkällor. Målsättningen var att nå 40 407
konfliktdrabbade människor under 2021. Under året
har Islamic Relief Sudan ökat dialogen med FN-organ
och partnerorganisationer genom koordineringsmekanismer, för att stärka samordningen och långsiktigheten i insatserna.

STÄRKT LIVSMEDELSSÄKERHET OCH KONTANTSTÖD I GAZA
Mer än var femte palestinier lever under fattigdomsgränsen och två miljoner människor, främst i
Gaza, bedöms vara i behov av humanitärt stöd. Den
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pågående blockaden, pandemin och den ekonomiska
krisen bidrar till att beröva människor i Gaza på
deras möjligheter att få sina grundläggande behov
mötta. Att få tillgång till rent dricksvatten, sanitet
och hygienartiklar är en daglig kamp för en stor
del av befolkningen. Arbetslösheten låg i juni 2021
på 45 procent. Det humanitära läget försämrades
ytterligare i samband med eskaleringarna av våldet i
Gazaremsan under maj 2021. Islamic Relief Palestina
har god närvaro i Gaza och Islamic Relief Sverige
har under flera år samarbetat med Islamic Relief
Palestina inom humanitära insatser. Vi genomför
projekt i svåråtkomliga områden som få och ibland
inga internationella aktörer verkar i.
Islamic Relief driver med stöd av Sida en insats för
ökat matsäkerhet och möjligheten att få grundläggande behov mötta, genom att förmedla tillfälliga
anställningar till unga och nyexaminerade Gaza-bor.
I samband med de eskalerande våldsamheterna i
maj 2021 försämrades den humanitära situationen
i Gaza ytterligare, då människor förlorade både sina
inkomstmöjligheter och tillgång till livsmedel då
jordbruksområden förstördes i samband med bombningarna. Islamic Relief Sverige kunde då skala upp
den pågående insatsen och dela ut kontantstöd med
målet att nå 30 000 personer.
Totalt under 2021 beräknades att 39 732 personer
skulle nås av de båda insatserna i Gaza.

FÖRBÄTTRAD TILLGÅNG TILL VATTEN OCH HYGIEN
I TORKANS SOMALIA
Somalia har upplevt en andra säsong i rad med dålig
nederbörd. I kombination med gräshoppsinvasioner,
översvämningar, pågående konflikter och begränsat
humanitärt bistånd, har detta lett till bristande
hygien och skydd och utbredd hunger. 7,7 miljoner
människor över hela Somalia var under år 2021 i
behov av humanitärt stöd. Islamic Relief har under år
2021 arbetat i distrikten Dinsor och Berdale, som på
12
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av de tillfrågade levde på en måltid
om dagen i Berdale och Dinsor
i juli och augusti
2021

grund av konflikter är svårtillgängliga för humanitära
organisationer. Antalet internflyktingar i området
ökar, kvinnor och flickor löper risk att utsättas för
våld och stängs ute från beslutsfattande, stöd och
resurser. Samtidigt ökar matpriserna. I en undersökning som Islamic Relief genomförde i Berdale och
Dinsor i juli och augusti 2021 uppgav 85 procent av
de tillfrågade att de levde på en måltid om dagen.
Många tvingas låna eller be om mat, eller sälja sina
tillgångar. Tillströmningen av internflyktingar har
också satt press på vatten- och sanitetsanläggningar,
många har inte tillräckligt med vatten och tvingas köa
upp till två timmar per dag. Det finns 29 läger i Berdale och 11 i Dinsoor, med totalt 86 182 personer.
Flyktinglägren är redan överfulla och människor bor
i improviserade hyddor gjorda av kvistar, plats och
utslitna kläder. Att sova utan ordentligt skydd gör
människorna, särskilt kvinnor, flickor och barn, extra
sårbara för dåligt väder, attacker från vilda djur och
annat.
Islamic Relief är den enda internationella organisationen på plats. Under år 2021 har vi bland annat
arbetat med att förbättra tillgången till rent vatten
och hygien genom att borra brunnar och bygga toaletter, samt dela ut hygienkit. Vi har verkat för att öka
samordningen i byarna för att färre ska utsättas för
våld och övergrepp, delat ut kontantstöd och försett
målgruppen med arbete för att förbättra infrastrukturen i de områden vi arbetar i, samtidigt som de fått
utbildning och material för att kunna odla näringsriktig
mat.

Jemen är hårt drabbat av matbrist. Under år 2021 genomförde
Islamic Relief med stöd från Sida en insats för att stärka tillgången
till mat, hållbara inkomstkällor, vatten och hygien.

STÄRKT TILLGÅNG TILL VATTEN, MAT OCH
INKOMSTER I JEMEN
Sedan den väpnade konflikten bröt ut år 2015 har
den humanitära situationen förvärrats i Jemen. Landets ekonomi har kollapsat, med jämna mellanrum
blossar konflikten upp och driver människor på flykt,
sjukdomar såsom kolera och covid-19 har inneburit
svåra påfrestningar för hälsosystemet. Flera delar
av landet är svårtillgängligt för humanitära organisationer. Under år 2021 eskalerade matbristen
och fem miljoner människor hotades av akut svält.
21 miljoner av Jemens befolkning på 27 miljoner
människor var under året i behov av humanitära
insatser. Islamic Relief når människor i 17 av Jemens
22 guvernorat. Under 2021 implementerade Islamic
Relief med stöd av Sida en insats med fokus på att
stärka människors tillgång till mat, hållbara inkomstkällor, vatten och hygien. Projektet beräknas nå 56
350 personer och riktar sig till de mest utsatta i
guvernoraten Hodeidah och Lahj. Inom ramen för
projektet rehabiliterar Islamic Relief vattenkällor som
drivs av solenergi, för att säkra 21 000 personers

tillgång till rent vatten. Vi arbetar även för att minska
spridningen av vattenburna sjukdomar samt att öka
medvetenheten kring hälsa och hygienrutiner. Islamic
Relief skapar tillfälliga anställningar till människor, där
man rehabiliterar viktig infrastruktur såsom skolor,
vattenavrinning, med mera. Denna insats beräknas
förbättra tillgången till mat och försörjning för
13 300 personer. Ytterligare 1 330 personer, däribland människor med funktionsvariation och familjer
utan vuxna familjemedlemmar. 400 lantbrukare får
tillgång till tekniskt stöd för att bygga upp sin motståndskraft mot kriser och 300 kvinnor stöds med
inkomstmöjligheter genom träning och insatser till
små företag.
Islamic Relief har flera gånger under året varnat för
den utbredda hungerkrisen i Jemen, där fem miljoner
människor under år 2021 har stått inför hotet om
akut svält. Så länge de humanitära insatserna i Jemen
fortsätter vara kraftigt underfinansierade, och så
länge konflikten pågår och ekonomin är i botten, så
är Islamic Relief och andra humanitära organisationers insatser inte tillräckliga. Föräldrar vittnar om
13
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Bilder från sjukvården i nordvästra Syrien,
som stöttas av Islamic Relief Sverige och Sida.
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hur deras undernärda barns tillstånd förbättras när de
vår vård – men sedan försämras igen när de skrivs ut
till sina familjer som inte har tillräckligt med mat för
dagen. Denna verklighet, att tvingas gå hungriga, stod
ofattbara 16 miljoner människor inför under år 2021.
Den 1 mars stod Sverige och Schweiz värd för FN:s
givarkonferens om Jemen. Men givarkonferensen
blev tyvärr en besvikelse: De medverkande staterna
utlovade bara knappt hälften, 15,6 miljarder kronor,
av den finansiering som enligt FN behövs för att möta
de humanitära behoven i Jemen, 35 miljarder kronor.
Den svenska regeringen har ett starkt och viktigt engagemang i Jemen, men kan göra ännu mer för att öka
förväntningarna på andra givarländer.
– Det är skamligt att världen skär ner på bistånd medan
barn tvingas äta blad eftersom de inte har tillräckligt
med mat. Mammor som själva är svaga av hunger
bär sina barn i kilometer för att söka vård. Pappor går
hungriga för att kunna ge den sista maten till sina barn.
Människor gör allt de kan för att överleva men världen
har övergivit dem, säger Muhammad Zulqarnain Abbas,
chef för Islamic Relief Jemen.

STÄRKT SJUKVÅRD I NORDVÄSTRA SYRIEN
Efter tio år av inbördeskrig och kraftig ekonomisk nedgång i Syrien är de humanitära behoven fortfarande
mycket stora för miljontals människor. I provinserna
Idlib och Aleppo i nordvästra Syrien befinner sig 3,4
miljoner människor i akut humanitärt behov. Många
av nordvästra Syriens hälsoinrättningar har skadats i
konflikten, en stor andel av den medicinskt utbildade
personalen har flytt landet, utrustning och läkemedel
saknas och coronapandemin har inneburit svåra
påfrestningar på hälsosystemet. Islamic Relief är en
av få internationella aktörer i nordvästra Syrien, och
stöttar sedan många år sjukvården i det svårtillgängliga
området. Under år 2021 har vi haft målsättningen att
stötta 35 hälsoinrättningar och ekonomiskt stötta 192
medarbetare. Enligt våra beräkningar skulle denna
insats förbättra tillgången till professionell sjukvård för
553 150 män, kvinnor, flickor och pojkar.
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JÄMSTÄLLDHET
Islamizc Relief Sverige arbetar aktivt med mångfald
och jämställdhet mellan könen, utifrån de islamiska
värderingarna att människors olikheter utgör
möjligheter till utveckling, kunskap och möten.
Jämställdhet och uppfyllandet av mänskliga rättigheter och autonomi för alla kvinnor, män, flickor
och pojkar är en del av vårt uppdrag i enlighet med
våra värderingar. Det är också en förutsättning för
att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling
enligt Agenda 2030.
riser och katastrofer drabbar människor olika,
och vi behöver ta hänsyn till människors kön,
ålder och eventuella funktionsvariationer i våra
humanitära insatser och utvecklingsinsatser. Islamic
Relief säkerställer tillsammans med våra partners att
kvinnor och flickor aktivt deltar i genomförandet av
våra insatser, samt att transformativ förändring mot
mer inkluderande och rättvisa samhällen sker när det
är möjligt.

JÄMSTÄLLDHET INOM ISLAMIC RELIEFS
HUMANITÄRA INSATSER
För att uppnå effektiva, rättvisa och inkluderande
humanitära insatser där ingen lämnas utanför
integrerar Islamic Relief Sverige alltid ett genusperspektiv där vi tar hänsyn till de specifika behoven,
prioriteringarna och kapaciteten hos olika kvinnor,
flickor, män och pojkar i olika åldersgrupper. Islamic
Relief Sverige planerar att framåt integrera insatser
mot könsbaserat våld i alla våra humanitära insatser.
För att göra jämställdhet till en integrerad del av
våra insatser har Islamic Relief Sverige medverkat
till att utveckla ett mainstreaming-ramverk tillsammans med Islamic Relief Worldwide. Detta ramverk
kommer att användas av alla partnerkontor som ska
genomföra humanitära projekt finansierade av Sida.
16

JÄMSTÄLLDHET INOM ISLAMIC RELIEFS
UTVECKLINGSSAMARBETEN
Islamic Relief Sverige och våra partners tillämpar
ett rättighetsbaserat förhållningssätt för att utmana
och omvandla patriarkala strukturer och orättvisa
maktrelationer som bygger på kön. Under år 2021
har Islamic Relief genomfört utvecklingsprojekt för
att stärka kvinnors ekonomiska självständighet och
civilsamhällesorganisationer i sex länder: Kenya,
Tunisien, Etiopien, Niger, Bangladesh, Mali. Detta
sker bland annat genom att stötta kvinnokooperativ,
samt att bidra med kompetensutveckling eller startkapital så att kvinnor kan starta egna verksamheter.

JALA FÖRSÖRJER SIN FAMILJ GENOM ATT SÄLJA
LIVSMEDEL PÅ MARKNADEN
Torka och begränsade ekonomiska resurser försvårade för Jala från staden Ekere i Etopien att tillgodose
hushållets basala utgifter. Här har Islamic Relief med
stöd från Forum Civ genomfört en två-årig insats för
att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och självständighet, samt deras kunskap om sina mänskliga
rättigheter.
Deltagarna i projektet har fått utbildning i småföretagande och fått startkapital att investera i mindre
verksamheter. De har därmed kunnat tjäna en egen
inkomst och försörja sin familj. En av dem är Jala
Abdi, en ensamstående mamma som bor i staden
Elkere, tillsammans med nio hushållsmedlemmar.
Med kompetenshöjande utbildningar och finansiellt
stöd stöttas familjer att bredda sina försörjningsmöjligheter och höja hushållsinkomsterna.
Jala säljer livsmedel på marknaden, allt från ris och
socker till tvål och ficklampor. För att ha råd betalar
hon i efterhand för produkterna hon köper från gros-

Kvinnor som ingår i Islamic Reliefs projekt för markrättigheter och flickors
skolgång i Mali medverkar i en kampanj för kvinnors rätt till land.
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LOKALA ORGAN
har etablerats i lika många byar
i Mali inom ramen för ett
Islamic Relief-projekt.

sister och små återförsäljare. Med de pengar hon får
över, försörjer Jala sin familj, vilket tidigare sällan har
täckt hushållets basala utgifter. För Jala och hennes
familj har det länge varit svårt att tillgodose hushållets
grundläggande behov på grund av den återkommande
torkan och bristen på ekonomiska resurser.
Jala valdes ut av en kommitté bestående av representanter från lokalsamhället, myndigheter och Islamic

Relief Etiopien, och fick gå en utbildning för små
företag i affärsutveckling och entreprenörskap. Jala
kunde då utveckla sin affärsplan och fick investeringskapital på 9 068 etiopiska birr vilket motsvarar cirka
1700 svenska kronor. Med utbildningen hon genomgick och investeringskapitalet hon fick, använde Jala
pengarna strategiskt i sin verksamhet. Hon lyckades
etablera en robust grund för sitt företag och täcka
familjens grundläggande behov.
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CHANNEL OF HOPE – SÅ ENGAGERAR ISLAMIC RELIEF
RELIGIÖSA AKTÖRER FÖR ATT SKAPA POSITIV FÖRÄNDRING
Islamic Relief engagerar religiösa aktörer och ledare genom metoden Channel of Hope, för att
ta itu med frågor om kvinnors och barns rättigheter, vilket under året har givit ett positivt utfall i
Mali. Channel of Hope är en metod som används för att motivera och bygga kapacitet hos religiösa
ledare och samfund att engagera sig i frågor om kvinnors och barns välbefinnande. Channel of Hope
rustar trosledare med förmåga att tillämpa sina heliga texter på viktiga sociala frågor. I det här fallet
förespråkade de religiösa ledarna kvinnors rättigheter utifrån religiösa text, vilket uppmuntrade andra
trosledare och trossamfund att göra detsamma. Denna metod bidrog till projektets framgång på
grund av det inflytande som religiösa ledare har i sina lokalsamhällen.

STÄRKTA LANDRÄTTIGHETER FÖR KVINNOR I MALI
I Mali, särskilt på landsbygden inklusive i regionen
Koulikoro, möter kvinnor diskriminering inom
familjen och samhället. Många kvinnor saknar rätt
att äga mark och utsätts för olika former av våld.
Kvinnor och flickor har begränsad tillgång till utbildning, sysselsättning och beslutsfattande i de frågor
som påverkar deras liv, egendom och hälsa.

Tidigare tjänade jag högst 2 500
birr per månad men nu tjänar jag
9 000 birr per månad, säger Jala.

Detta innebär att Jalas månadsinkomst har mer än
tredubblats. För närvarande har hon sparat ihop till
17 000 birr.
Inom detta projekt medverkade också deltagarna i
utbildningar om flickors och kvinnors mänskliga rättigheter och stärkte sin kapacitet att utkräva dessa
rättigheter, bland annat med fokus på könsstympning, arvsrätt och flickors skolgång. Totalt har över
20 000 kvinnor och flickor nåtts genom de olika
komponenterna i detta projekt.
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En viktig anledning till marginaliseringen av kvinnor,
särskilt när det gäller mark och utbildning, är det
bristande deltagandet i beslutsprocesser från viktiga
samhällsaktörer och rättighetsinnehavare, inklusive
kvinnor.
Islamic Relief har med stöd från ForumCiv arbetat
med att stärka kvinnors medvetenhet om deras
landrättigheter i 32 byar spridda över kommunerna
Dio Gare, Diago och Dialakoroba i Katikretsen. Syftet
med projektet att stärka lokalsamhällets engagemang
för flickors utbildning och kvinnors rätt att äga mark.
Ytterligare ett syfte var att förebygga könsbaserat
våld och barnmisshandel och stötta personer som
drabbats att få tillgång till vård och stöd.
Inom ramen för projektet har kvinnor mobiliserat sig
i kooperativ för att gemensamt bedriva påverkans-

Kadia Samaké organiserar sig för stärkta landrättigheter
Kadia Samaké bor med sin make och sex barn i Guélékoro, strax söder
om Bamako i Mali. Kadia berättar att kvinnor tidigare hänvisats till
osäkra inkomstkällor och inte fick sina landrättigheter tillgodosedda.
-V
 i fick tillgång till landplättar på osäker basis och de kunde tas ifrån oss när
som helst.
Islamic Relief har här bedrivit ett projekt för att stärka kvinnors och
flickors egenmakt med stöd från ForumCiv. Inom detta projekt har
kvinnor organiserat sig i kooperativ.
-D
 et finns ett talesätt som säger “i enighet finns det styrka”. Vi har lärt
oss mycket om kvinnors rättigheter, tillgång till land och om de lagar som
reglerar detta. Därför har vi insett vikten av att kräva våra landrättigheter
från myndigheterna och bykommissionerna.
Kvinnorna genomförde en demonstration där de krävde rätten till land
för att kunna få hållbara inkomster. Därefter har myndigheter gjort
mark tillgänglig för kvinnor att bruka på mer permanent basis.

Kvinnor som ingår i Islamic Reliefs projekt för markrättigheter och flickors
skolgång i Mali medverkar i en kampanj för kvinnors rätt till markägande.

arbete. Ett forum för dialog mellan byledning och
kvinnogrupper är nu ett stående inslag i projekt
området. Vi ser nu förändrade attityder gentemot
kvinnors rätt att delta i beslutsfattande och att äga
mark. Projektdeltagare uppger att de före insatsen
sett flickors utbildning som en fråga för familjen, men
att de nu ser det som en fråga som är viktig för hela
samhällets utveckling.
32 lokala organ har etablerats i lika många byar i Mali
inom ramen för ett Islamic Relief-projekt. Här ingår
utbildningsansvariga borgmästare och organen har
tagit fram varsin handlingsplan för att värna flickors
utbildning, bekämpa barnäktenskap och tvångsäktenskap, och skydda kvinnors mänskliga rättigheter.

- Tack vare detta har vi fått tillgång till den mark vi behöver för att tillgodose
våra behov, säger Kadia Samaké.

Det är viktigt att kvinnor engagerar sig i beslut som
rör dem och att de vet var de ska vända sig för att
utkräva sina rättigheter. Detta är en del av vårt
rättighetsbaserade arbete. Samtidigt gör vi myndigheter och andra medvetna om sina skyldigheter
i förhållande till invånare, och bygger broar mellan
människor och myndigheter. I det här fallet har vi
arbetat mycket med påverkansarbete och samhällsmobilisering. Vi arbetar också för att resten av
samhället får utbildning i och ökad förståelse kring
kvinnors rätt till land. Det finns lagar för detta men
de når inte ut till de som berörs av det och därför
kommer IR in och bygger upp dessa mekanismer och
förståelsen för hur de ska användas.
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KLIMATRÄTTVISA
Islamic Relief ser med stort allvar på hur
klimatförändringar, miljöförstöring och
dess effekter påverkar de samhällen
där vi verkar, där de bidrar till konflikt,
ökad fattigdom, och bromsar en hållbar
utveckling.
ärför är det viktigt att ta hänsyn
till klimatförändringarnas effekter
i specifika kontexter där vi verkar.
I våra humanitära insatser säkerställer
Islamic Relief att miljö och klimat är en
integrerad del av projekten. Alla humanitära
insatser medgranskas med hänsyn till miljö och
klimat. Detta för att säkerställa att en övergripande
miljöbedömning genomförts för att minska potentiell
negativ miljöpåverkan så mycket som möjligt, samt
identifiera möjligheter att bidra med positiv miljöoch klimatpåverkan. Islamic Relief Sverige medverkar
också i nätverk med Islamic Relief Worldwide och
den övriga IR-familjen där vi gemensamt planerar
och ger input till underlag och policys.
Islamic Relief deltar i både plattformen CONCORDS
arbetsgrupp för Klimaträttvisa och Svenska Resiliensnätverket. I oktober skrev Islamic Relief Sverige
under Climate Charter for Humanitarian Organisations där vi åtar oss att än mer aktivt arbeta för att
bland annat minska lokalsamhällens sårbarhet inför
klimatkrisens effekter, minska vårt eget klimatavtryck
och stärka vår kunskap om klimatkrisens effekter
och arbeta med evidensbaserade lösningar.

FATTIGDOMSBEKÄMPNING, JÄMSTÄLLDHET OCH
MILJÖVÄNLIGA INKOMSTKÄLLOR I ETIOPIEN
I en insats i Etiopien fokuserar Islamic Relief med
stöd från ForumCiv på fattigdomsbekämpning,
jämställdhet och miljövänliga inkomstkällor bland
20

Vattenanläggningar i Balochistan (PDWFB) Ett soldrivet vattensystem
installerat till fördel för 292 förmånstagare. Projektet är finansierat av
IR Sverige.

boskapsskötare. I insatsen arbetar Islamic Relief tillsammans med lokalsamhället för att öka kunskapen
om hållbara metoder för odling och bete. Vi startar
också plantskolor där lokalsamhällena driver upp
olika typer av grödor och växter som tål torka väl.
Familjer har också försetts med energisnåla kaminer
för att minska skogsavverkningen.

ISLAMIC RELIEFS ARBETE INOM TRIPPEL-NEXUS
Under fyra år har Islamic Relief bedrivit ett program
i fyra länder som arbetar inom skärningspunkter
mellan humanitära insatser, utvecklingssamarbete
och fredsbyggande: det så kallade trippel nexus.
Programmet arbetar bland annat med att utveckla
metoder som medför ett mer hållbart samhälle
där lärande är en viktig faktor. Som en del i detta
utvecklande arbete har Islamic Relief tagit fram fallstudier, lärandepapper för fortsatt lärande. Under år
2021 har flera av dessa publicerats:

	“Radio for Peace –
An Islamic Relief Case study”.
Tillförlitlig information från pålitliga
källor kring exempelvis säkerhet, risken
för katastrofer, kommande val och andra
ämnen som kan bidra till ökade lokala spänningar är
en viktig aspekt för människor som lever på osäkra
platser. Eftersom radion är en av de viktigaste lokala
informationskällorna och ofta är tillgänglig för en
majoritet av befolkningen har Islamic Relief stöttat
användningen av lokalradio för att för att ta sig an
konfliktfrågor och främja fred i Kenya. Fallstudien
Radio for Peace utforskar hur radio för fred fungerar
i praktiken.
	“From Violence to Dialogue:
Youth-led dispute resolution in Pakistan.”
Inom trippel nexus-programmet arbetar Islamic
Relief med att stödja samhällsorganisationer och
ungdomsgrupper i sköra områden i Pakistan för att
de ska bättre hantera samhällets sociala sammanhåll-

ning, försörjning och återuppbyggnad av skadad vatteninfrastruktur. Programmet har utbildat ungdomar
i mekanismer för tvistelösning. Under programmet
förhandlade en ungdomsgrupp framgångsrikt fram
en lösning på en decennier lång, våldsam konflikt
mellan stammar om tillgång till mark och en kolgruva.
Denna fallstudie förklarar hur förhandlingsprocessen
fungerade i praktiken, och illustrerar hur transformativt Islamic Reliefs stöd för lokalt styrd social
sammanhållning kan vara.

“Combining traditional, formal
and NGO peacebuilding to resolve
violent Rido in Maguindanao.”
Konflikter mellan rido (klanerna) är den
mest oroande formen av våld i de lokala sam-

hällena på Maguindanao, Filippinerna, som hotar fred
och stabilitet i regionen. På Maguindanao används
ofta traditionella metoder för konfliktlösning som
avslutas med traditionella fredsceremonier för att ta
itu med rido-tvister. Islamic Reliefs trippel nexus-program i Filippinerna samverkar med dessa traditionella
metoder för att stötta lokalt ledda fredsbyggande
insatser som leds av kvinnor och ungdomar. Den
här fallstudien undersöker en nyligen genomförd
rido-tvistelösning i Maguindanao, och kastar ljus
över en klankonflikt om politisk-ekonomisk makt och
dess slutliga lösning som involverar ungdomsgrupper
som stöds av Islamic Relief.
	“A review of the triple nexus approach
in discourse and practice”
Islamic Relief tog under 2021 fram en rapport där
trippel nexus-metoden presenterats som en metod
för den internationella bistånds- och utvecklings-

sektorn att på ett mer effektivt sätt ta itu med de
sammankopplade riskerna och behoven hos utsatta
människor. Rapporten bygger på befintligt arbete som
kopplar samman humanitära insatser, utvecklingsprogram och som inkorporerar fredskomponenten samt
en förståelse om att mycket av vårt arbete genomförs
på platser med underliggande spänningar eller direkta
konflikter. Denna rapport granskar lärdomarna från
Islamic Reliefs trippel nexus-program och från den
pågående debatten inom sektorn.
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ISLAMIC RELIEFS
VERKSAMHET I SVERIGE

ADEN

har flyttat fem gånger på tre år med sina två barn.
Hon är en av alla som söker sig till Islamic Reliefs
kafé Medkänsla för råd och praktisk hjälp.
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VÅR VERKSAMHET UNDER ÅR 2021:

1 429
1 680

90
101

1 677

168
48
147

RÅDGIVANDE SAMTAL HÖLLS

PERSONER VAR I KONTAKT MED
STÖDLINJEN

MATKASSAR DELADES UT TILL
BARNFAMILJER

3 386

MATLÅDOR SERVERADES
UNDER RAMADAN

2 885

HEMLÖSA, PAPPERSLÖSA OCH
NYANLÄNDA HAR FÅTT KLÄDER.

FAMILJER HAR FÅTT ELEKTRONIK

NYANLÄNDA FAMILJER HAR FÅTT
MÖBLER

BARN HAR FÅTT LEKSAKER

SL-KORT HAR DELATS UT

PRESENTKORT PÅ LIDL
HAR DELATS UT
Observera att siffrorna kan överlappa: Samma person kan
förekomma flera gånger i denna statistik.
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Martin Luther King-priset firas på kafé Medkänsla hösten 2021.

Sverige är idag ett rikt välfärdsland – men många
faller emellan maskorna i skyddsnätet. Islamic
Relief träffar många människor som har stora behov
som inte till fullo tillgodoses av myndigheters eller
andra organisationers insatser. Vi arbetar med att
tillgodose de mest akuta humanitära behoven och
upprätthålla mänsklig värdighet i svåra situationer,
och med att välkomna människor in i det svenska
samhället och stärka deras möjligheter att inkluderas.

U

nder år 2021 har vi delat ut matpaket och
arrangerat soppkök, samt delat ut kläder, leksaker, busskort och presentkort till butiker till
ekonomiskt marginaliserade. Många av de människor
vi når är hemlösa eller papperslösa eller både och.
Vi ser även ett ökande behov av stöd från kvotflyktingar som behöver både rådgivning och materiellt
stöd.
Vi bistår också med juridisk rådgivning, en stödlinje
via telefon för de som behöver, samt håller språkkafé som en del av vårt arbete med att välkomna
människor in i det svenska samhället.
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FÖRSTA HJÄLPEN
Under år 2021 har Islamic Relief med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm inom ramen för deras insatser
Tidiga insatser för asylsökande (TIA) bedrivit kurser i
första hjälpen för nyanlända och asylsökande. Vi har
utvecklat kapacitet att arrangera dessa kurser på en
rad olika språk: amhariska, dari, persiska, engelska
och svenska, och lyckas därmed nå ut brett bland
nyanlända. 75 personer har deltagit i projektet och
majoriteten av deltagarna, 72 procent, var kvinnor.

INFORMATION OM VACCIN MOT COVID-19
Under år 2021 har vaccin mot covid-19 gjorts tillgängligt i Sverige, och många av våra besökare har
frågor kring vaccinationen. Islamic Relief har i dialog
gett information om vaccinationen till 1019 personer.
Vi har också tagit fram broschyrer om vaccination
på olika språk. Vi har även stöttat praktiskt i de fall
personer haft problem med att få tillgång till vaccination, exempelvis för att man är papperslös och
saknar personnummer. Vi har också haft dialog med
ansvariga på enskilda vaccinationsmottagningar för
att förbättra möjligheterna för alla människor att få
tillgång till vaccination, samt har medverkat i dialog

JURYNS MOTIVERING NÄR MARTIN LUTHER KING-PRISET
TILLDELADES NÄTVERKET GODA GRANNAR
Martin Luther King har sagt att ”vi måste bruka vårt för-

Goda Grannar upp som ett gott exempel på styrkan i

stånd till att lika rigoröst planera för fred– som vi har gjort

att samverka. Här bär samarbete och tillit till varandra

det för krig.” Det var bland annat krig som orsakade det

vägen mot en gemensam solidaritet och handlingskraft.

stora antal flyktingar som anlände till Sverige 2015. Många

De visar att det är möjligt att mötas från olika bakgrund,

brukade sitt förstånd för att rigoröst planera för ett gott

i respekt för varandras kultur och religion, och samverka

mottagande. Bland dem finns Goda Grannar som uppstod

för ett bättre samhälle. Vår pristagare är ett föredöme i att

mitt på Södermalm på initiativ av Katarina församling,

välkomna och ta vara på en stor bredd av kompetenser.

Stockholms moské och Islamic Relief. I en tid som präglas

Föreningsaktiva och professionella inbjuds att ideellt

av ökad polarisering och mindre gemensamma ytor lyser

bidra med sina speciella kunskaper och möjligheter.

med Nationellt organ för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället (NOD), samt
Region Stockholm och flera lokala vårdgivare om att
stärka tillgången till vaccination.

ADEN HAR FLYTTAT FEM GÅNGER PÅ TRE ÅR

NÄTVERKET GODA GRANNAR TILLDELADES
MARTIN LUTHER KING-PRISET

En av dem vi träffat under året är en tvåbarnsmamma som vill kallas Aden, men egentligen heter
något annat. Hon kom till Sverige för tre år sedan,
har dubbla examina i journalistik och fysioterapi och
har i Sverige bland annat jobbat på äldreboende.
Men sedan Aden separerade från sin man har hon
tvingats flytta upprepade gånger.

Nätverket Goda Grannar, som består av Islamic
Relief, Svenska Kyrkans församlingar på Södermalm
och Stockholms moské, mottog i januari år 2021
Martin Luther King-priset. Priset delas ut av Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna
råd, och är ett pris som i Martin Luther Kings anda
ska fira hans arv för hopp och försoning.
Goda Grannar startade som ett initiativ för att
tillsammans ge bland annat tak över huvudet till de
många flyktingar som kom till Stockholm under 2015.
Sedan dess har nätverket utvecklats och arrangerar
bland annat språkkaféer och samhällsrådgivning på
Södermalm och Norrmalm.

Under år 2021 har Islamic Relief träffat många som
tvingas flytta runt, uppmanas byta stad, eller bor
väldigt litet. Vi ger råd och stöd.

– Det enda besked jag får från Socialtjänsten är att
jag måste lösa det själv. Att jag måste flytta utanför
Stockholm. Men mina barn trivs här, jag har anpassat
mig och blivit integrerad här. Jag känner ingen i Sverige. De säger att jag kan starta ett nytt liv, men jag
har ju redan gjort det.
Aden säger att hennes barn mår psykiskt dåligt av att
tvingas flytta runt och gång på gång byta skola och
förskola.
25

Islamic Reliefs flyktingsamordnare i samtal på Kafé Medkänsla vid Medborgarplatsen.

– Min son undrar varför hans kompis kan bo på samma
ställe medan vi bara måste flytta runt hela tiden.
Aden står i flera olika bostadsköer och letar varje dag
efter någonstans att ta vägen permanent.
– Jag har drömmar. Jag vill mycket för mig själv och
mina barn och jag kan bidra. Men just nu känner jag
mig ostabil och orolig. Nu belastar vi samhället men
om det bara löste sig med boende skulle vi kunna
bidra.

26

Jalal Darir är flyktingsamordnare på Islamic Relief och
en av dem som har löpande kontakt med människor
som riskerar att få sina kontrakt avslutade och som
uppmanas lämna den stad de rotas i för att hitta ett
nytt boende.
– Det är svårt att höra alla dessa berättelser. Vi kan
ge juridisk hjälp, stöttande samtal och matkassar, men
grundproblemet kan vi inte lösa, säger Jalal Darir.

”Detta är jätteglada nyheter och ger oss kraft
att fortsätta vårt arbete med att sprida fred och
rättvisa i samhället”, sa Islamic Relief Sveriges
flyktingsamordnare Jalal Darir i samband med att
Islamic Relief mottog Martin Luther King-priset.
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ISLAMIC RELIEFS ARBETE MED
PRIVAT INSAMLING OCH MOBILISERING

Genom privata donationer från människor över hela världen
lyckades Islamic Relief dela ut matpaket till över en miljon
människor under ramadan 2021.
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En räddningsarbetare försöker rädda det som går att rädda medan röken stiger upp från ett 14-våningshus, i Gazaremsan i maj 2021.
Islamic Relief Sverige hade med stöd av Sida ett pågående projekt för matsäkerhet som vi utökade i samband med eskaleringen.

I

slamic Relief har under året fortsatt vårt arbete
med att öka insamlingen av gåvor från privatpersoner, med vårt fadderprogram samt med
att stärka kunskapen om och engagemanget för
humanitära kriser, klimaträttvisa och jämställdhet
i det svenska muslimska communityt.

BRED MOBILISERING FÖR GAZA
I samband med försök att tvinga bort palestinska
familjer från sina hem i östra Jerusalem, eskalerade
i maj 2021 våldsamheter i Palestina och Israel. Över
200 palestinier dödades i israeliska luftangrepp mot
Gaza. 10 civila israeler dödades.
Islamic Relief lyckades under denna period mobilisera
våra krafter och komma ut med en stark insamlingsoch påverkanskampanj för Gaza. Vi uppdaterade om
situationen och våra insatser på plats i Gaza och de
stora humanitära behoven i spåren av bombningarna.
Vi kom också ut med tydliga budskap om att både
våldsamheterna och den israeliska ockupationen,
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som utgör kärnan i den djupt rotade orättvisan och
försämrade livsvillkoren för människor i Gaza, måste
upphöra.
I kampanjen varvades infografik med livesändningar
från fältkontoret i Gaza, och det faktum att Islamic
Relief gick ut tidigt och kraftfullt gjorde att vi blev en
av de tongivande aktörerna i sociala medier. En rad
olika influencers hörde av sig till oss och ville bidra
till vår kampanj, några av dessa hade vi upparbetade
relationer med och andra var nya kontakter. Dessa
medverkade i en gemensam video som fick stor
spridning. Under de veckor som kampanjen pågick
nåddes 100 000 personer genom vår kommunikation i sociala medier.
Sammantaget lyckades vi med dessa informationsoch insamlingskampanjer både slå insamlingsrekord
under ramadan och sätta ljuset på den orättvisa som
palestinier i Gaza lever under, samt stärka vår roll
som aktör på plats.

Hoda Mirzas drev en privat online insamling för att bidra till finansieringen av brunnar i Moyale, Etiopien.

Hej, Hoda Mirza,
@queenfeyli på Instagram, en av de profiler som
engagerade sig i Islamic Reliefs kampanj för Gaza
våren 2021.
Varför valde du att engagera dig för Gaza?
Jag valde att engagera mig för Gaza då det är en
hjärtefråga, men också för att jag inte kan bara sitta
och se på när jag vet att jag kan göra någon typ
av skillnad tillsammans med mina följare, likt mina
tidigare engagemang för Jemen, Kenya och Libanon.
Varför med Islamic Relief?
För mig är Islamic Relief en pålitlig och professionell
organisation som varit med länge och som jag anser
har den expertisen och förståelsen för både arbetet
med utsatta människor och givare. Därför har jag
valt att engagera mig via Islamic Relief för tredje året
i rad. Och såklart för att insamlingsavdelningen är
bäst!

Vilken respons fick du från dina följare genom ditt engagemang?
Jag har världens bästa följare och mina engagemang
skulle aldrig göra någon skillnad utan dem. Jag skulle
våga påstå att alla mina följare bryr sig om andra
människor och hjälper gärna människor i nöd, vilket
de har visat mig gång på gång.
Vilka övriga globala frågor engagerar dig?
Jag har familj, är en entreprenör och influenser vilket
tar enormt mycket från min tid och därför försöker
jag engagera mig i de frågor jag vet att jag kan göra
med fulländning. Världen är full av orättvisor och
jag bryr mig om alla frågor, men jag försöker också
engagera mig i frågor som jag vet att jag kan göra en
omgående skillnad inom. Därför engagerar jag mig
primärt i humanitära frågor.
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KORTFILMER VISADE PÅ GLOBALA ORÄTTVISOR I RAMADANKAMPANJEN
Ramadan är den främsta muslimska högtiden och
högsäsong för Islamic Reliefs insamling av privata
gåvor. Ramadan 2021 var den andra som inträffade
under den globala pandemin, vilket begränsade
människors sociala kontakter under en tid när just
sociala kontakter är centralt. Vi valde att försöka
sätta känslan av isolering i perspektiv, med fokus på
ledorden tacksamhet, inre strävan och ansvar.
Tillsammans med ett produktionsbolag tog vi fram
tio kortfilmer från två olika verkligheter, med syfte
att sätta fokus på globala orättvisor och behoven hos
de människor som Islamic Relief arbetar för.
Under ramadan får vi många samtal från arabisktalande och för att proaktivt bättre nå ut till arabisktalande spred vi filmerna på både svenska och arabiska.
Filmerna uppskattades mycket av målgruppen och
genererade ett fint engagemang.
Under ramadan 2021 hade vi premiär för möjligheten
att donera en gåva i någon annans namn – särskilt
uppskattat under en tid när man inte kunde bjuda
hem varandra på middag för att fira högtiden. Detta
uppskattade och engagerade ett par tusen personer.
Under ramadan engagerade vi också våra ambassadörer i vårt externa pressarbete, och en av dem
intervjuades i GlobalBar Magazine och podcast om
sin syn på givande under ramadan.

Inför ramadan producerade vi filmer i två olika länder för att sätta fokus på
globala orättvisor och de stora behoven som finns runtom i världen
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PÅVERKANSARBETE FÖR BÄTTRE
HUMANITÄRA INSATSER OCH EN
RÄTTVISARE VÄRLD

Waseem Ahmad, chef för Islamic Relief Worldwide, talar om klimaträttvisa på ett seminarium arrangerat
av Islamic Relief Sverige och Act Svenska kyrkan under FN:s klimattoppmöte COP26.
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Under klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november 2021 arrangerade Islamic Relief Sverige tillsammans med Act Svenska kyrkan ett seminarium om klimatanpassning, jämställdhet och religiösa aktörer. Medverkade gjorde Waseem Ahmad, chef för Islamic Relief Worldwide, Antje Jackelén, ärkebiskop i Svenska kyrkan,
Patriciah Roy Akullo, klimat- och jämställdhetsexpert på DanChurchAid, Sh Hassan Rabbani, imam och ordförande i Scottish Muslim Forum, Nouhad Awwad, kampanjledare Ummah for Earth, och Shahin Ashraf, global påverkanschef på Islamic Relief Worldwide.

Avdelningen för externa relationer och påverkan
inrättades i slutet av 2020 och en ny chef tillträdde
i januari år 2021. Under året har stort fokus lagts
på att i dialog med andra avdelningar ta fram en
påverkansstrategi för avdelningen.
vdelningen för externa relationer och påverkan
har också under året varit mycket involverad
i att ta fram, följa upp och föra dialog med
givare kring Islamic Relief Sveriges handlingsplan
efter Charity Commissions och den oberoende kommitténs rekommendationer. Se även Förvaltnings
berättelsen sidan 38.
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KLIMATRÄTTVISA OCH JÄMSTÄLLDHET PÅ FN:S
KLIMATTOPPMÖTE I GLASGOW
Islamic Relief fick under år 2021 ett seminarium
antaget till FN:s klimattoppmöte COP26 som hölls
i november. Till detta bjöd vi in Act Svenska kyrkan
som medarrangör. Seminariets titel var “Faith in
action: Community-led & gender inclusive adaptation for climate justice” och här diskuterade vi med
religiösa ledare, klimat- och jämställdhetsaktivister
vilken roll religiösa aktörer kan spela för klimaträttvisa. Vi hade även med videohälsningar från Act
Svenska kyrkans lokala partner i Etiopien och från
Islamic Reliefs medarbetare i Indonesien, som på

var sitt håll resonerade kring kopplingen mellan
klimaträttvisa och jämställdhet.
Islamic Relief Sverige har i samband med COP26
brett kommunicerat med privata givare och beslutsfattare kring hur klimatkrisen negativt påverkar de
människor och samhällen som vi arbetar för och
våra budskap till beslutsfattare att prioritera lokal
inkludering i besluten kring klimatanpassning. Detta
har skett genom våra sociala medier, på vår hemsida,
i mejlutskick till beslutsfattare samt i en debattartikel
tillsammans med Act Svenska Kyrkan.
Under toppmötet gick vi också ut med ett gemensamt
uttalande kring klimaträttvisa, till stöd för de hårdast
drabbade, tillsammans med Sveriges Imamråd och
FIFS, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

VI DRIVER VÅRA FRÅGOR TILLSAMMANS MED
ANDRA
Islamic Relief Sverige medverkar aktivt i olika nätverk med andra civilsamhällesorganisationer, i syfte
att både stärka vårt genomslag i våra prioriterade
påverkansfrågor, samt att stärka tilliten till oss
som organisation. Under år 2021 har Islamic Relief
varit representerade i Concords arbetsgrupp för
klimaträttvisa, i Concords jämställdhetsarbetsgrupp,
samt i referensgruppen för opinionsbildning inför
valet år 2022. Vi har också varit representerade i
Swedish Network for Humanitarian Actors, SNHA:s,
arbetsgrupp för påverkansarbete, samt i nätverket Kunskapsforum som samlar trosinspirerade
biståndsaktörer. Inom dessa arbetsgrupper och
nätverk har vi medverkat till att ta fram gemensam
planering och ställningstaganden, samt har medverkat i möten med beslutsfattare inom olika frågor.

VI SATTE LJUSET PÅ DET ESKALERANDE VÅLDET
I GAZA
I samband med de eskalerande våldsamheterna i
Gaza våren 2021 kunde Islamic Reliefs personal på
plats bevittna hur de akuta humanitära behoven

ökade i takt med att människor tvingades lämna sina
hem och infrastruktur förstördes. Genom proaktivt
pressarbete kunde vi i svenska medier bidra med
Islamic Reliefs kunskaper om situationen på plats och
framföra våra centrala budskap till en bredare publik.
Islamic Reliefs landchef i Gaza Muneeb Abu-Ghazaleh blev intervjuad i flera svenska medier, såsom
Svenska Dagbladet, Tidningen Syre och Omvärlden.
I februari bjöds Islamic Relief Sverige in av Röda
Korset att medverka i ett webbinarium i anslutning till
den stora givarkonferensen om Jemen. Islamic Relief
kunde där medverka med en förinspelad hälsning
från Salem Jaffer Baobaid, programchef i Jemen,
som vittnade om den svåra humanitära situationen
och utbredda hungerkrisen i landet. I webbinariet
medverkade även biståndsminister Per Olsson Fridh,
Carl Skau, chef för Utrikesdepartementets enhet för
FN-politik, konflikt och humanitära frågor, Yousra
Semmache, kommunikationschef för Rädda Barnen
i Jemen, med flera. Vi har sedan löpande under
året medverkat i dialog med andra parter kring
situationen i Jemen, samt framfört våra budskap till
beslutsfattare.
Under de digitala MR-dagarna våren 2021 medverkade Islamic Relief i två seminarier. Vi arrangerade
ett seminarium om ungas inflytande i marginaliserade förorter, samt deltog i ett samtal med Svenska
Missionrådet om mervärdet av religiösa och trosbaserade aktörer i humanitära insatser.
Under hösten representerades Islamic Relief under
ett möte arrangerat av Kunskapsforum med tre
nordiska biståndsministrar. Vi var den enda muslimska aktören på plats och lyfte då mervärdet av
trosinspirerade aktörers arbete i humanitära insatser.
Mötet var ett samtal mellan de norska, danska och
svenska biståndsministrarna om religiösa aktörers
och trosinspirerade organisationers mervärde i
biståndsinsatser.
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Islamic Relief arbetar aktivt med att stärka allmänhetens
kunskap om de kriser vi arbetar i, bland annat genom
medverkan i medier. I samband med det eskalerande
våldet i Gaza i maj 2021 medverkade Islamic Reliefs
landchef i flera svenska medier. I anslutning till givarkonferensen om Jemen medverkade Islamic Reliefs programchef i Jemen i ett seminarium arrangerat av Röda Korset.

Under våren representerades Islamic Relief i ett
sakråd med kultur- och demokratiminister Amanda
Lind om att nå ut med information om covidvaccinering. Vi kunde då lyfta det arbete som vi gör
gentemot marginaliserade grupper. Vi lyfte även de
svårigheter att få tillgång till vaccin som människor
som nationella avdelningen möter vittnar om, samt
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vikten av att vaccin tillgängliggörs till alla människor
oberoende av juridisk status.
Under året har förberedelserna inför lanseringen av
Gender Justice Declaration in Islam intensifierats,
där Islamic Relief Sverige medverkat i dialog med
IRW kring deklarationens innehåll och lanseringen.

ÅRSREDOVISNING 2021
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Islamic Relief 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.
Islamic Relief Sveriges ändamål:
Med olika humanitära biståndsinsatser hindra
akut mänskligt lidande världen över.

Med förebyggande arbete som utbildning,
självförsörjning och infrastrukturprojekt
bistå människor att utvecklas och få en rimlig
levnadsbetingelse.
Skydda mänskligt liv och hälsa.
Tillhandahålla information i form av rapporter,
reportage och forskning som berör humanitärt
bistånds- samt utvecklingsarbete.
Värna specifikt om barns rättigheter och kvinnors
rättigheter till utbildning, utveckling samt
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
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finansiärer hör Sida, ForumCiv och Länsstyrelsen
i Stockholm. Vi har också genomfört projekt med
finansiering från public services insamlingsorganisation Radiohjälpen. Utöver detta samlar vi in medel
från privatpersoner, 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 stora donationer.
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 utvecklings-

samarbete, vilket ger möjlighet till flerårig
finansiering av våra insatser världen över. Detta
har förlängts till och med april 2022.
Under år 2021 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
CHS Alliance.
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Fremia
Forum - idéburna organisationer
med social inriktning.
Svensk Insamlingskontroll
Under år 2021 har Islamic Relief Sverige blivit
medlem i CHS Alliance. CHS står för Core Humanitarian Standards som är ett verktyg för att garantera
kvaliteten i humanitära insatser.
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
inflytande garanteras är våra uppförandekoder
centrala:
Islamic Relief har undertecknat
Internationella rödakors- och
rödahalvmånefederationens Code of Conduct.
Islamic Relief Worldwides Code of Conduct
definierar metoderna för IR:s arbete, och tjänar
som vägledning i etiska och metodologiska
frågor.
Islamic Relief Worldwide är medgrundare och
medlem i CHS – Core Humanitarian Standards,
ett system för att förbättra kvaliteten på våra
insatser. Under 2017 blev Islamic Relief
Worldwide som första muslimska organisation
certifierad enligt CHS.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Islamic Relief Sveriges partnerkontor finns i över 30
länder i hela världen. Många gånger verkar vi i svåra
kontexter, i länder och regioner hårt prövade av krig,
konflikter, klimatkatastrofer och krympande utrymmen
för civilsamhällesorganisationer. De främsta riskerna i
förhållande till Islamic Relief Sveriges möjligheter att

verka, samt våra åtgärder för att hantera riskerna, syns
på sidan 39.

VIKTIGA BESLUT  
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inom ramen för de Sida-finansierade projekt som
slutrapporterades i augusti 2021 nådde Islamic Relief
1 038 256 personer, varav 54 procent kvinnor,
enligt slutrapporten. Utöver dessa har vi under året
nått tusentals människor genom ForumCiv-projekt
i flera länder.
I Sverige har vi bedrivit akuta nödhjälpsinsatser
genom bland annat in kind-donationer, det vill säga
donationer av fysiska ting såsom kläder. Vi har också
drivit ett projekt för att lära ut första hjälpen bland
nyanlända, samt fortsatt vårt samarbete inom Goda
Grannar med Norrmalms stadsdelsförvaltning.
En viktig del av vårt arbete under året har varit att
hantera de rekommendationer som kommit fram i
granskningar genomförda av Charity Commission i
England och Wales, samt i Islamic Relief Worldwides
oberoende kommitté. Rekommendationerna var riktade till Islamic Relief Worldwide i första hand men
Islamic Relief Sverige antog tidigt en egen handlingsplan för att stärka vårt arbete med intern styrning
och kontroll i förhållande till rekommendationerna.
Handlingsplanen antogs av Islamic Relief Sveriges
styrelse den 3 februari 2021. Sedan dess har
Islamic Relief Sverige arbetat för att säkerställa rask
implementering av åtgärderna. Alla enskilda åtgärdspunkter har registrerats i Islamic Relief Sveriges
riskhanteringsverktyg (JCAD) och månatligen följts
upp under ledningsmöten. Återrapportering kring
detta är en stående punkt på Islamic Relief Sveriges
styrelsemöten.
Islamic Relief Sveriges policyramverk, inklusive
organisationsstadgarna samt Islamic Relief Sveriges
uppförandekod och etiska riktlinjer har granskats
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IDENTIFIERAD RISK  
1. Varierande inflationstrender och valutaförändring
(kursförlust) tillhör de risker som IR möter genom
sin verksamhet. Denna risk kan påverka möjligheterna att uppnå projektets mål eller delmål då
resurser kan komma att minska på grund av förlust.
2. Islamofobiska kampanjer ökar i samband med valet
och kan resultera i ökade kampanjer mot IR, samt
utbrett motstånd mot IR i riksdagen innan och efter
valet.
3. Safeguarding - Bristande skydd av rättighetsbärare,
volontärer och personal
4. Det finns en risk att vi skapar en ej socialt hållbar
arbetsplats, när medarbetare arbetar hemifrån
suddas gränsen mellan arbete och fritid ut och det
finns risk till för hög arbetsbelastning. Det är även en
risk för en allt för hög stressnivå, vilket kan leda till
ohälsosam livssituation för medarbetare vad gäller
balans mellan arbete och fritid. Det kan resultera i
att medarbetaren får ej tillgodosedda sociala behov.
5. Det finns en risk för att ett arbete i komplexa och
instabila miljöer ökar risken för korruption och
mutor. I sådana situationer förekommer korruption
i olika former och kan medföra att man felbedömer
en partner, dålig rekrytering av personal samt dålig
uppföljning av verksamheten.

och reviderats under ledning av HR-enheten. Syftet
har varit att skapa ytterligare tydlighet och konsekvens mellan de olika policyerna och riktlinjerna när
det gäller styrelsens, valberedningens och ledningsgruppens roller och mandat. Vidare har Islamic Relief
Sverige reviderat vår handbok för styrelseledamöter
för att återspegla det uppdaterade policyramverket
och utvecklat ett utbildningsprogram för styrelsen
baserat på handboken. I september genomfördes en
tvådagars workshop för ledningsgruppen och styrelsen, där de medverkade i ett utbildningsprogram
för att säkerställa en förstärkt förståelse för styrelsens roll och ansvar, samt förtydliga förväntningarna
på enskilda styrelseledamöter, liksom på styrelsen
som helhet. Valberedningen har fått ett starkare
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SÅ HANTERAR VI RISKEN
1. Riskhantering: I de fall då man bedömt att risken
för exempelvis inflation är hög och att den lokala
valutan kan komma att devalvera så låser vi delar
av finanserna mot en annan mer stabil valuta.
2. Riskhantering: Stärka kommunikationsarbetet
ytterligare kring Islamic Relief Sveriges arbete och
mervärde, samt stärka beredskapen för ökade påhopp i medier och sociala medier mot organisation
och enskilda medarbetare/förtroendevalda.
3. Riskhantering: Förstärka introduktion om
safeguarding för nya anställda.
4. Riskhantering: Identifiera och mäta KPIer vad
gäller Hållbar, hälsosam & säker arbetsmiljö (så som
personalomsättning, stressnivå, välmående, övertid, sjukfrånvaro, delaktighet och engagemang).
5. Riskhantering: I länder med högre korruptionsrisk
kommer vi ha tätare uppföljningar och vara med
på deras upphandlingsprocedurer och genomföra
stickprov på faktura mot beställningar och fakturaunderlag löpande under projektet.

uppdrag att säkerställa att Islamic Relief Sveriges
styrelse har en mångfald när det gäller kön, ålder,
religion, funktionsvariation och etnisk bakgrund och
att styrelsen som helhet besitter de nödvändiga kompetenser och erfarenheter som krävs för att fungera
väl. Islamic Relief Sverige arbetar parallellt med en
policy för organisationens sociala medier, och med
workshops och vägledning för privata sociala medier.
Islamic Relief Sverige har också engagerat sig aktivt
i det arbete som utförts av Islamic Relief Worldwide
(IRW) för att stärka styrelseformer inom IRW och
den bredare Islamic Relief-familjen, inte minst under
så kallade Family Councils där chefer för partnerkontoren och IRW möts, samt inom International
General Assembly (IGA).
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Förbättra livsmedelssäkerheten och försörjningen för utsatta människor som är akut drabbade av krisen i Gazaremsan finansierat av Islamic Relief Sweden.

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETEN   
Coronapandemin har fortsatt att påverka Islamic
Relief Sveriges arbete. Vi har under år 2021 fortsatt
att avstå resor till våra projekt i fält. Medarbetare har
till stor del fortsatt att arbeta hemifrån.
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 arbetat med i respektive nätverk. Dessa mätningar ligger till grund för
rapportering av projekt samt underlag till styrelsen.
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 utveck-

ling i syfte att stärka vårt institutionella minne.
ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR
I slutet av år 2020 delades Insamlings- och kommu*https://islamic-relief.se/rapporter-policys/

nikationsavdelningen upp i två delar. Under år 2021
har den nya avdelningen för Externa relationer och
påverkan byggt upp sitt arbete, tagit fram ett utkast
till strategi för påverkansarbetet i nära dialog med
andra avdelningar och Islamic Relief Worldwide,
samt expanderat avdelningen med en ny roll: policyoch påverkansrådgivare.

ALLVARLIGA SVÅRIGHETER
Islamic Relief Sverige har inte varit med om några
allvarliga svårigheter under år 2021.

MEDLEMMAR OCH VOLONTÄRER
Islamic Relief Sverige är öppna för föreningar och
organisationer som är verksamma i Sverige och
ställer sig bakom Islamic Relief Sveriges stadgar,
syfte och mål. Islamic Relief Sverige har i dagsläget
tre medlemmar: Förenade Islamiska församlingar i
Sverige, FIFS, Islamiska förbundet, samt Eritreanskt
kulturforum.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I april 2022 tecknade Islamic Relief ett nytt avtal med
Sida för perioden 2022-2025. Under avtalets första
år möjliggör detta insatser i sju av världens svåraste
humanitära kriser, i Somalia, Jemen, Sydsudan,
Sudan, Palestina, Pakistan och Syrien.
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RESULTAT OCH STÄLLNING
VERKSAMHETSINTÄKTER
Insamlade medel

19%

SIDA

77%

Forum Civ

3%

Myndigheter

0.3%

Nettoomsättning

0.2%

VERKSAMHETSKOSTNADER
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Ändamålskostnader

92.5%

Insamlingskostnader

4.2%

Administrationskostnader

3.3%

ISLAMIC RELIEF SVERIGE | 802017-3251 | ÅRSREDOVISNING

ORGANISATIONSSCHEMA

MEDLEMSORGANISATIONER
STYRELSE
GENERALSEKRETERARE

KANSLICHEF

GENERALSEKRETARIATET

HR

INTERNATIONELLA

INSAMLING &
KOMMUNIKATION

NATIONELLA

EXTERNA RELATIONER
& PÅVERKAN

HUMANITÄRA
GIVARVÅRD & DONATION

IT

UTVECKLING

EKONOMI

PROJEKT EKONOMI

KOMMUNIKATION

FÖRENINGSSAMORDNARE

REDOVISNING

KVALITET & EFTERLEVNAD

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 språk
kaféer och insatser för nyanlända inom nätverket
Goda Grannar.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Islamic Relief Sverige använder sig inte av några
finansiella instrument.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
MILJÖ- OCH KLIMATARBETE
Islamic Relief är en humanitär organisation som
arbetar i flera kontexter som är sårbara för klimat-

förändringar. Vi strävar efter att vara en aktör som
bidrar med en positiv miljö- och klimatpåverkan.
Som en del av de internationella åtaganden, avtalen,
FNs hållbarhetsmål, och inte minst Sidas riktlinjer så
är Islamic Relief Sverige fullt dedikerade att integrera

arbetet med hänsyn till miljö och klimat genom att
expandera våra perspektiv inom det tematiska
området i våra humanitära insatser och utvecklingsprojekt.
Under år 2020 antog Islamic Relief Sverige en ny
Miljö- och klimatpolicy, och under år 2021 har vi
fortsatt arbetet med att arbeta fram och implementera en miljö- och klimathandlingsplan för år 2021,
2022 och 2023.
Under år 2021 har en referensgrupp för miljö och
klimat inrättats, där samtliga avdelningar repres
enteras.

ARBETSMILJÖ
Islamic Relief 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.
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Genom våra fadderprogram sponsrar Islamic Relief-familjen runt
56 000 barn runtom i världen. Ett av dem är Makfira Taju, 13 år,
här tillsammans med sin mamma Halima Hussein.

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.
Islamic Relief Sverige har kollektivavtal mellan Fremia
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.
Under år 2021 gjordes en medarbetarundersökning
med fokus på hemarbetet under pandemin och hur
organisationen kan möta medarbetares behov.
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 2021 tjänste
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 än arbetat inom fem olika avdelningar, inom olika
m
professioner såsom handläggning, ekonomi, HR,
kommunikation, systemvetenskap och administration. Under år 2021 har samtliga medarbetare
genomgått en utbildning i antikorruption.

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. Bland medarbetarna är
idag 58 procent kvinnor. I ledningsgruppen sitter 50
procent män och 50 procent kvinnor.
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FÖRVALTNING

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Ordförande och styrelseledamöter väljs på årsmötet
och är ansvariga för den långsiktiga, strategiska
planeringen. Ingen av styrelseledamöterna får något
arvode. Under årsmötet 2021 lämnade ordföranden
Lamia El Amri sitt uppdrag och ersattes av Samaa
Sarsour.
Styrelsen sedan årsmötet i maj 2021:
ORDFÖRANDE:

Samaa Sarsour

LEDAMÖTER: Abderrahman

Ben Hamida, Ahmed
Farah, Maroua Hashous, Omar Mustafa, Mustafa
Mohamud, Shaima Muhammad.
STYRELSESUPPLEANTER: Shorok

Mohammad Osman

FÖRTROENDEVALD REVISOR:

Abujamous,

Mostafa Kharraki.

FÖRTROENDEVALD REVISORSUPPLEANT: Jonas
AUKTORISERAD REVISOR: Tomas

Refai

Mathiesen, KPMG.

VALBEREDNING: Anela

Jaserevic, Güner Kayhan,
Muayyad Aldala och Nasser Adem
Under året har 9 styrelsemöten hållits, och i snitt
har 5 styrelsemedlemmar medverkat på dessa.

KANSLI
Antalet heltidstjänster på Islamic Relief Sverige är 35
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.

ISLAMIC RELIEF SVERIGES CHEFERS ÖVRIGA
ÅTAGANDEN
Islamic Relief Sveriges generalsekreterare är sedan
september 2020 medlem i arbetsgruppen för GÅ,
Regeringens och civilsamhällets gemensamma åtaganden. Islamic Relief Sveriges chef för Externa relationer och påverkan blev i maj invald i styrelsen för
civilsamhällesplattformen Concord och Islamic Relief
Sveriges ordförande sitter i styrelsen för Islamic
Relief Worldwide.

Kriser, konflikter, klimatförändringarnas effekter
och pandemin kommer att fortsätta öka de globala
orättvisorna och slå hårt mot de som redan är som
mest marginaliserade. FN uppskattar att 274 miljoner
människor kommer att vara i behov av humanitär
hjälp under år 2022, en kraftig ökning från 235
miljoner människor för ett år sedan.* Kvinnors och
flickors mänskliga rättigheter är hotade. 45 miljoner
människor står på randen till svält.** Islamic Relief
fortsätter våra ansträngningar att nå ut till de hårdast
drabbade och att ständigt förbättra våra insatser.
I våra humanitära insatser internationellt prioriterar
vi under 2022 att:
Fortsätta fokusera på ettåriga humanitära
insatser och möjliggöra fleråriga ansökningar
inför kommande verksamhetsår.
Utöka vår omvärldsbevakning samt vår kapacitet
att reagera snabbt på kriser.
Bygga expertis och kapacitet för att stärka
arbetet inom våra tematiska inriktningar och
rådande humanitära policyfrågor.
Säkerställa att CHS (Core Humanitarian
Standards) integreras i vår verksamhet.
Fortsätta undersöka möjligheter för trippel/
dubbel nexus.
Ansöka om medlemskap i Voluntary
Organisations in Cooperating Emergencies
(VOICE) i samråd med Eexterna relationer-och
påverkansavdelningen.
Utveckla förebyggande metoder inom långsiktiga
humanitära insatser, t.ex. Anticipatory action.
Förstärka samarbetet med andra relevanta
aktörer inom internationella avdelningens prioriterade strategiska områden i samråd med Externa
relationer- och påverkansavdelningen samt IRW.
Fortsatt strategisk dialog med IRW inom ramen
för Grand Bargain med fokus på lokaliseringsagenda och kvalitetsfinansiering.
* https://gho.unocha.org
** www.wfp.org/stories/45-million-people-are-famines-door
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Internationella avdelningens prioriterade områden
gällande utvecklingsinsatser 2022:
Stärka vår och våra partners kapacitet rörande
rättighetsbaserat arbete.
Stärka våra rutiner kring bedömning och uppföljning samt på andra sätt utveckla strukturer
för att öka kvaliteten på våra rättighetsbaserade
insatser även för programupplägget.
Säkerställa att våra insatser är rättighetsbaserade och stärker målgruppens deltagande i
demokratiska processer, kunskap om rättigheter
och ansvarsutkrävande, samt att stärka marginaliserade gruppers röst i samhället.
Tematiska områden ska vara utgångspunkt i
utformningen av alla program och integreras
tydligare på programnivå.
Analysera och identifiera möjligheten att söka
bidrag från andra nationella och internationella
källor (institutionella såväl som privata
institutioner).
Följa upp partnerskapansökan med Sida gällande
utvecklingssamarbete.
Tydligare fokus på långsiktiga resultat i våra
projekt och program.
Ge stöd till större program på landnivå och
uppmuntra regionala samarbeten för att skapa
större påverkan.
Vi ser stora behov bland marginaliserade grupper i
Sverige, som inte nås av välfärdssystemets insatser.
Inom våra insatser i Sverige prioriterar vi under
2022 följande:
Stödja och stärka utsatta och marginaliserade
grupper i Sverige.
Fortsätta utveckla en verksamhet med fokus
på hälsa och välmående hos asylsökande och
nyanlända personer.
Bedriva påverkansarbete om utsatta och
marginaliserade gruppers situation med särskilt
fokus på asylsökande och nyanlända personer.
Fortsätta utveckla vårt nätverk med civilsamhällesorganisationer som arbetar med
marginaliserade grupper i Sverige.
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Insamlings- och kommunikationsavdelningen arbetar
för att genom privat insamling stärka organisationens
möjligheter att bistå de hårdast drabbade. Under år
2022 prioriterar avdelningen följande tre områden:
Föreningssamordning. Islamic Relief Sverige ska
vara svenska muslimers primära val för donationer till välgörenhet, samt ett alternativ även för
icke-muslimer som vill skänka gåvor till de mest
utsatta. Målsättningen för 2022 är att engagera
givare digitalt, däribland insamlingstävlingar
med olika typer av föreningar, webbinarium för
informationsspridning och utbildning om Islamic
Relief Sveriges arbete och verksamhet, samt
digitala träffar. Vi kommer även att fokusera på
att öka vår synlighet hos våra utvalda moskéer
och lokalföreningar genom att fortsätta med
konceptet ”IR-hörnor” samt öka vår synlighet på
deras digitala plattformar eftersom antalet besök
i dessa lokaler påverkats av pandemin.
Givarvård. Under 2022 kommer arbetet med att
implementera ett nytt CRM-system att fortsätta,
med målsättning om att implementering och
övergången sker år 2023. Under år 2021 har vi
varit väldigt bra på att attrahera nya givare, och
genom att fortsätta utveckla befintliga processer
och rutiner ska vi stärka det interna arbetet för
att kunna behålla dessa givare. I början av 2022
påbörjas även revideringen av Islamic Relief
Sveriges nya hemsida. Det primära målet är att
förbättra donations- och besöksupplevelsen för
våra givare, och därmed bidra till ökade intäkter
och lättillgänglig information.
Marknadsföring och kommunikation. Vi ska
sträva efter att öka förståelsen om biståndsarbete samt lyfta och informera om Islamic
Relief Sveriges insatser i fält, avseende både
internationella projekt samt vårt nationella
arbete. Mot bakgrund av vår ökade synlighet
på sociala medier så kommer vi använda nya
kommunikationskanaler samt verktyg för en mer
effektiv och optimerad marknadsföring för att
nå fler människor och målgrupper. Avdelningen
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har under år 2021 förstärkt enheten för
innehållsproduktion och kommer under år 2022
att producera mer kreativt rörligt material för
att engagera och utbilda givare. Vi kommer även
fortsätta med livesändningar, tävlingar, podcast
och online-event som draglok.
Avdelningen för externa relationer och påverkan har
under år 2021 arbetat fram ett utkast till påverkansstrategi och kommer under år 2022 arbeta vidare
inom följande prioriterade områden:
Stärkt tydlighet, expertis och intern samordning
i policy- och påverkansarbetet. Bland annat
genom att utarbeta ställningstaganden och
budskap inom jämställdhet och klimaträttvisa,
samt bidra till uppdaterade ställningstaganden
gällande humanitära kriser, samt trosbaserade
aktörers relevans och mervärde.
Stärkt aktörskap och extern samverkan i
policy- och påverkansarbetet. Detta kommer vi
arbeta med bland annat genom att genomföra
egna studier inom olika prioriterade områden,
stärka dialog- och påverkansarbetet gentemot
beslutsfattare och bidra till genomförandet av ”I
stand for justice”-kampanjen.
Ökad synlighet för och tillit till Islamic Relief,
bland annat genom att fortsätta öka Islamic
Reliefs medverkan i relevanta event, panelsamtal
och intervjuer, utbilda medarbetare i medie- och
påverkansarbete samt arbeta proaktivt för att
öka medarbetares medverkan i externt kommunikations- och påverkansarbete.
Stärkt engagemang och förbättrad inkludering
och representation av det svenska muslimska
communityt och civilsamhället. Detta arbetar
vi med bland annat genom koncepten podd,
webbinarier, samt att nå ut i sociala medier
och genom andra kanaler till det muslimska
civilsamhället inom bland annat jämställdhet och
klimaträttvisa.
Inom HR kommer vi att fortsätta arbetet med att

skapa en hållbar, hälsosam, säker och meningsfull
arbetsplats, där medarbetare ges utrymme att
utvecklas och där Islamic Relief Sverige har tydliga
gemensamma värderingar samt arbetar med fokus
utifrån en strukturerad fysisk, organisatorisk och
social arbetsmiljö. HR-enhetens prioriterade områden
under 2022 är följande:
Att kontinuerligt arbeta för en hållbar, hälsosam
och säker arbetsmiljö inklusive delaktighet och
engagemang, i enlighet och med hjälp av Islamic
Relief Sveriges värderingar.
Att kontinuerligt utveckla och säkerställa
kompetensen inom organisationen.
Att kontinuerligt ge HR-stöd till chefer, medarbetare och styrelsen.
Vår IT-enhet kommer fortsätta att stärka organisationens IT-säkerhet, genom följande prioriterade
områden:
Utveckla nya system och utbilda personal inom
de befintliga och nya systemen för att kunna
maximera utnyttjandet och effektivisera arbetet.
Öka IT-säkerheten genom att tydliggöra rutiner
samt inventera och standardisera befintliga
produkter.
Ekonomienheten kommer att fortsätta att ge stöd
till övrig verksamhet för att ge avdelningarna goda
förutsättningar att utföra sina uppdrag med hög
kvalitet och säkerställa att donerade medel används
till avsedda ändamål. Ekonomienhetens prioriterade
områden under 2022:
Vidareutveckla den interna kommunikationen
för att förbättra möjligheterna att ta del av viktig
information.
Introducera verktyg för elektronisk fakturahantering i syfte att bland annat digitalisera och
förenkla arkivering av fakturor och attestering
samt effektivisera redovisningsrutiner.
Bredda och vidareutveckla ekonomienheten
genom att standardisera mallar, rutiner och
checklistor för att kvalitetssäkra arbetet.
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Människor som drivits på flykt i Syrien tar del av en akutinsats genom Islamic Relief.

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
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UTVECKLING AV FÖRENINGENS VERKSAMHET, RESULTAT OCH
STÄLLNING
Ekonomisk översikt (tkr)

2021

Balansomslutning

2020

2019

2018

39 581

39 779

39 887

43 715

Verksamhetsintäkter

197 030

171 726

195 958

169 011

Ändamålskostnader*

-181 978

-160 198

-185 624

-158 355

92.5%

93%

95%

94%

Ändamålskostnader i %

*Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls regler		

EGET KAPITAL
2021-12-31

Grund-kapital

Belopp i kr

Balanserat resultat
inkl årets resultat

Summa eget kapital

Ingående balans

4 000 000

17 372 338

Omföring grundkapital

1 000 000

-1 000 000

21 372 338

204 552

204 552

16 576 882

21 576 882

Årets resultat
Vid årets utgång

5 000 000

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
Verksamhetsintäkter
Belopp i kr

Not

Medlemsavgifter

2021 12 31

2020 12 31

3 000

3 000

Gåvor

2

37 417 428

31 536 587

Bidrag

2

159 140 150

139 695 755

469 147

490 455

197 029 725

171 725 797

-181 978 151

-160 197 729

-8 168 836

-6 850 352

Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

-6 674 799

-3 842 568

-196 821 786

-170 890 649

207 939

835 148

–

733

-3 387

-2 363

Resultat efter finansiella poster

204 552

833 518

Årets resultat

204 552

833 518

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

3

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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BALANSRÄKNING				
TILLGÅNGAR		
Belopp i kr

Not

2021 12 31

2020 12 31

4

77 765

126 647

77 765

126 647

77 765

126 647

1 965 549

1 904 454

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

983 173

1 445

2 948 722

1 905 899

36 554 538

37 745 968

36 554 538

37 745 968

Summa omsättningstillgångar

39 503 260

39 651 867

Summa tillgångar

39 581 025

39 778 514

5 000 000

4 000 000

16 372 331

16 538 820

204 551

833 518

21 576 882

21 372 338

Kassa och bank
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Grundkapital
Balanserat resultat
Årets resultat

KORTFRISTIGA SKULDER
264 128

171 136

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Leverantörsskulder

5

11 693 546

11 220 965

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag

5

2 670 883

3 707 186

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

832 728

630 863

2 542 858

2 676 026

18 004 143

18 406 176

39 581 025

39 778 514
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REDOVISNING I OCH BORTTAGANDE FRÅN

NOTER

BALANSRÄKNINGEN
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balans-

Belopp i kr om inget annat anges

räkningen när organisationen blir part i instrumentets

Not 1 | Redovisningsprinciper

avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från

Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och
Giva Sverige styrande riktlinjer för årsredovisning.
I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som
krävs av Svensk Insamlingskontroll (SI). Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter
som är direkt hänförliga till förvärvet. Redovisningsprinciper
är oförändrade mot föregående år.

från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller
när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet
i allt väsentligt överförts till annan part och organisation
inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En
finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller
upphört.
VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusiveeventuella

TILLKOMMANDE UTGIFTER
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet
räknas in i tillgångens redovisade värde.

transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av
tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet

AVSKRIVNINGAR
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet

förväntade

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas

och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta.

		
VÄRDERING AV FINANSIELLA SKULDER
Nyttjandeperiod
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde.
Maskiner och andra
5 år
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån
tekniska anläggningar
korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt
LEASING
LEASETAGARE
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt
över leasingperioden.
FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet
med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
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effektivräntemetoden.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER AVSLUTAD
ANSTÄLLNING
Planer för ersättningar efter avslutad anställning
klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter
till ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och
företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde
när avgiften är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som
avgifterna ger.
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Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse

VERKSAMHETENS KOSTNADER

att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner:

och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels

ändamålskostnader, insamlingskostnader, administrations-

risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat

kostnader

(aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna
avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investe-

ÄNDAMÅLSKOSTNAD

ringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett

Ändamålskostnader, kostnader för den ideella verksam-

annat företag.

heten, är sådana kostnader som kan hänföras "till Islamic
Relief Sveriges uppdrag enligt dess stadgar. I ända-

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER

målskostnader ingår alla kostnader för projekt, inklusive

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som

löner och sociala avgifter för personal och media- och

kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

opinionsbildande verksamhet som är hänförliga till projekt.
Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostna-

VERKSAMHETSINTÄKTER

derna fördelade gemensamma kostnaderna.

Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas.

INSAMLINGSKOSTNAD
Med insamlingskostnader menas samtliga kostnader

MEDLEMSAVGIFTER

relaterade till insamling av medel från allmänheten. Detta

Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap

inkluderar löner, sociala avgifter, kostnader för att produ-

i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning

cera och distribuera brev och direktutskick annonsering och

från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod

andra insamlingsaktiviteter. Här ingår även de till insam-

som avses.

lingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna.

GÅVOR OCH BIDRAG

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att

eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsva-

administrera organisationen. Administrationen utgör en

rande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om

kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Här ingår

tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen

löner och sociala avgifter för generalsekreterare, ekonomi-

uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om orga-

och administrativ personal, kostnader för styrelsen samt

nisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om

de till administrationskostnader fördelade gemensamma

villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget

kostnaderna.

bidrag är det en gåva.
GÅVOR
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
BIDRAG
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
NETTOOMSÄTTNING - FÖRSÄLJNING AV VAROR OCH TJÄNSTER
Här redovisas försäljning av varor i form av mat och tjänster
vid leverans och försäljning i form av hyresintäkter från vår
mötesplats under perioden hyran avser.
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Not 2 | Gåvor och bidrag				
Gåvor som redovisats i resultaträkningen						
Belopp i kr

2021-12-31

2020-12-31

INSAMLADE MEDEL:

Allmänheten

37 417 428

31 536 587

Summa

37 417 428

31 536 587

-

3 077 417

Bidrag som redovisats som intäkt
INSAMLADE MEDEL:
Radiohjälpen

IRW

-

3 403 381

Summa insamlade medel

–

6 480 798

152 277 906

123 653 433

6 484 530

8 554 000

551 636

1 007 524

-

-

-173 922

-

OFFENTLIGA BIDRAG:
Sida
Forum Syd
Myndigheter (Övriga)
Insamlade medel Bidrag
Radiohjälpen (reglering under 2021)
IRW

-

-

159 140 150

133 214 957

Summa bidrag

159 140 150

139 695 755

Summa Gåvor och Bidrag

196 557 578

171 232 342

Summa offentliga bidrag
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Not 3| Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 				
Medelantalet anställda
2021-12-31

Varav män

2020-12-31

Varav män

Sverige

38

42%

33

36%

Totalt

38

42%

33

36%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2021-12-31

2020-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Styrelsen

43%

57%

Övriga ledande befattningshavare

50%

38%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskostnad)

2021-12-31

2020-12-31

15 606 025

13 373 632

6 443 838

4 554 030

(1 254 136)

(806 142)

					
I övriga sociala kostnader ingår personalförsäkringar, löneskatt samt arbetsgivaravgifter för de anställda.
Av organisationens pensionskostnad 1 254 tkr (806 tkr) avser 155 tkr (60 tkr) generalsekreteraren. Inga arvoden
för styrelsearbete har utgått under 2021 och 2020, endast ersättning för direkta kostnader i samband med
styrelsearbete.						

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda
2021-12-31

2020-12-31

Styrelse och
generalsekreteraren

Övriga
anställda

Styrelse och
generalsekreteraren

Övriga
anställda

Löner och andra ersättningar

897

14 709

644 925

12 728 707

(varav tantiem o.d.)

(–)

(–)

IDEELLT ARBETE
Under året har 5 (41) 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 4 | Maskiner och andra tekniska anläggningar 				
Belopp i kr

2021-12-31

2020-12-31

606 845

606 845

Nyanskaffningar

–

–

Avyttringar och utrangeringar

–

–

Vid årets slut

606 845

606 845

Netto anskaffningsvärde

606 845

606 845

-480 198

-408 532

-48 882

-71 666

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Vid årets början

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR
Vid årets början
Årets avskrivning
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

–

–

-529 080

-480 198

77 765

126 647

Not 5 | Skuld erhållna ej nyttjade bidrag				
Sida

8 322 857

7 525 778

Forum Syd

2 510 472

3 320 648

Myndigheter

860 618

431 424

Radiohjälpen

-401

-56 885

2 670 883

3 707 186

14 364 429

14 928 151

SKULD AVSEENDE BESLUTADE, EJ UTBETALDA BIDRAG
Öronmärkta medel gåvor

Total skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 6 | Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I april 2022 tecknade Islamic Relief ett nytt avtal med Sida för perioden 2022-2025. Under avtalets första
år möjliggör detta insatser i sju av världens svåraste humanitära kriser i Somalia, Jemen, Sydsudan, Sudan,
Palestina, Pakistan och Syrien.						

Not 7 | Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:		Totala tillgångar
Ändamålskostnader i %		Ändamålskostnader/ Verksamhetsintäkter
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Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global
utveckling. Vi arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta
situationer och förser i långsiktiga insatser människor med
verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.
Islamic Relief
Box 4334
102 67 Stockholm
Telefon: 08-5888 65 50
info@islamic-relief.se
www.islamic-relief.se
Verksamheten kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll
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