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1.1 Beskriv organisationen i termer av as-
sociationsform, verksamhetsområden och 
geografisk täckning

Biståndsorganisationen Islamic Relief Sverige (IR 
Sverige) är en ideell förening. Vi är en av 16 part-
nerorganisationer till Islamic Relief Worldwide. 
Islamic Relief Worldwide har verksamhet i över 35 
länder världen över. IR Sverige bedriver verksamhet 
i ett 20-tal av dessa länder, med fokus på Mellanös-
tern, Afrika och Sydasien. Vi arbetar med humanitä-
ra insatser, fredsbyggande och utvecklingsinsatser. 
IR Sverige genomför också insatser i Sverige. Vi 
ger akut humanitärt stöd till utsatta grupper såsom 
bostadslösa/hemlösa, papperslösa och ekono-
miskt marginaliserade, främst i storstäderna och 
i första hand Stockholm. I samverkan med andra 
civilsamhällesorganisationer genomför vi långsiktiga 
insatser för att främja inkludering av nyanlända och 
asylsökande personer.

1.2 Redogör för rapporteringens avgränsningar 
med beaktande av t.ex. verksamhetsområde 
och geografi
Denna Effektrapport täcker både våra internatio-
nella humanitära- och utvecklingsinsatser samt vår 
verksamhet för marginaliserade grupper i Sverige.

1.3 Redogör för tidsperioden som rapport-
eringen gäller
Effektrapporten redogör för våra insatser under 
2021.

1AVGRÄNSNINGAR

ISLAMIC RELIEF SVERIGE EFFEKTRAPPORT 2021
NIVÅ 1: GRUNDLÄGGANDE RAPPORTERING

http://t.ex


5

 ISLAMIC RELIEF SVERIGE  |  EFFEKTRAPPORT  |  2021 

2 BESKRIV ER FÖRÄNDRINGSTEORI

FÖRÄNDRINGSTEORI FÖR ISLAMIC RELIEFS INTERNATIONELLA VERKSAMHET

2.1 Beskriv problemet ni adresserar och för 
vilken/vilka målgrupp(er)
Uppblossande och eskalerande konflikter tillsam-
mans med klimatkrisens och coronapandemins kon-
sekvenser 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 20211. IR Sverige finns på plats i några av de hår-
dast drabbade länderna, såsom Afghanistan, Jemen, 
Etiopien och Sydsudan. Konsekvenserna av den glo-
bala hungerkrisen är betydligt större för kvinnor och 
flickor, som utgör 60 procent av de som lever med en 
osäker tillgång till mat globalt. Kvinnor och flickor lö-
per större risk att utsättas för olika typer av våld och 
stängs ute från beslutsfattande forum. Kvinnor och 
flickor, men även män och pojkar, som har utsatts för 
könsbaserat våld saknar ofta tillgång till nödvändig 
sjukvård och psykosocialt stöd. Bristen av tillgång till 
hälsoinrättningar, medicinsk personal och mediciner 
intensifierades i samband med Covid-19 pandemin 
och kvarstår på många platser. Vidare saknar två 
miljarder människor rent vatten medan 1,7 miljarder 
står utan grundläggande sanitet.2  

IR Sverige arbetar för att stärka tillgången till basala 
behov samt att stärka den ekonomiska och sociala 
utvecklingen för marginaliserade människor och för 
människor med störst behov. En del av vår målgrupp 
är människor som drabbats av konflikter, lever i eko-
nomisk fattigdom och/eller av klimatpåverkan. Vi ser 
i dag en utveckling där alltfler drabbas av klimatrela-
terade katastrofer såsom torka, översvämningar och 
extremväder och som skapar långsiktiga konsekven-
ser bland de drabbade samhällena. Av 235 miljoner 
människor som var i behov av humanitärt stöd 
befinner sig cirka 189,6 miljoner i de regioner där vi 
till stor del fokuserar vår internationella verksamhet 
på. Vi strävar efter att tillgodose behoven där de är 
som störst. 

2.2 Redogör för vilken typ av resurser ni an-
vänder för att nå tänkta effekter
IR Sverige arbetar tillsammans med marginaliserade, 
utsatta och fattigdomsdrabbade människor och 
samhällen för att förebygga och lindra mänskligt 
lidande och förändra liv. Vårt internationella arbete 
sker genom vårt globala nätverk, där de humanitära 
behoven och brist på mänskliga rättigheter iden-
tifieras och analyseras av våra lokala fältkontor i 
nära dialog med IR Sverige och den bredare Islamic 
Relief-familjen. Projekt handläggs och finansieras via 
IR Sverige, genomförs lokalt av fältkontor och följs 
sedan upp av personal i Sverige. IR Sverige ingår i ett 
strategiskt partnerskap för humanitära insatser med 
Sida, den svenska myndigheten för internationellt 
utvecklingssamarbete, vilket ger möjlighet till flerår-
ig finansiering av våra insatser världen över. Under 
2021 avslutade även IR Sverige ett flerårigt program 
genom Sidas enhet för Fred och Mänsklig säkerhet.  
IR Sverige är dessutom medlem i ForumCiv och får 
därigenom finansiering för utvecklingsinsatser, samt 
är en av partnerorganisationerna till Radiohjälpen 
och European Commission of Humanitarian Aid 
(ECHO). 

Organisationen har en god position i biståndssfären 
i Sverige och internationellt och genomför kvalitati-
va insatser. Ett av IR Sveriges mervärden är att vår 
trosinspirerade identitet gör det möjligt att nå ut till 
svåråtkomliga områden. Vår samverkan med lokala 
aktörer stärks dessutom tack vare ett gemensamt 
trosbaserat språk och förståelse. Detta bidrar till att 
vi har möjlighet att komma in i vissa sammanhang 
och snabbare kunna svara upp mot kriser, humanitä-
ra behov och brist på mänskliga rättigheter. 

För att säkerställa att våra insatser kommer de mest 
behövande till nytta och att lokalbefolkningens 
inflytande garanteras är våra uppförandekoder 
centrala. IR Sverige har undertecknat Internatio-

1. 45 million people at risk of famine require urgent intervention | World Food Programme (wfp.org)

2. Water, sanitation and hygiene (WASH) (who.int)

http://wfp.org
http://who.int
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nella Rödakors- och Rödahalvmånefederationens 
Code of Conduct och IR Sverige är även medlem 
i CHS - Core Humanitarian Standards - för att för-
bättra kvaliteten på våra insatser. Vår verksamhet 
internationellt innehar också en CHS-certifiering, 
vilken förnyades under 2019 efter en omfattande 
granskning av efterlevnaden av CHS-åtaganden 
i fem av våra samarbetsländer. Vidare definierar 
Islamic Relief Worldwides interna Code of Conduct 

metoderna för Islamic Reliefs arbete, och tjänar 
som vägledning i etiska och metodologiska frågor. 
Det övergripande normativa ramverket för vår 
verksamhet är de humanitära principerna om huma-
nitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet, den 
internationella humanitära rätten och de mänskliga 
rättigheterna. 

Medelantalet anställda på IR Sverige var under år 2021 44 personer.

ISLAMIC RELIEF SVERIGES ORGANISATIONSSCHEMA UNDER 2021:
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IR Sverige genomför insatser i samarbete med Islamic Relief Worldwide  
och organisationens fältkontor.

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDES ORGANISATIONSSCHEMA UNDER 2021:

2.3 Redogör för vilka aktiviteter ni genomför 
för att nå tänkta effekter
Under 2021 upplevde vi fortsatta effekter till följd 
av klimatförändringar, konflikter och instabilitet i 
stora delar av världen. IR Sveriges internationella bi-
stånd har fokuserat på både kort- och långsiktighet 
i form av utvecklingsprojekt, humanitära insatser 
samt nödbistånd. 

IR Sverige säkerställer att organisationens insatser 
integrerar följande perspektiv:  jämställdhetsper-
spektivet, miljö- och klimatperspektivet, konflikt-

perspektivet, rättighetsperspektivet, och ekonomisk 
fattiga människors perspektiv på utveckling och 
humanitärt arbete. 

Humanitärt arbete
IR Sverige humanitära arbete fokuserar på ett antal 
nyckelsektorer, såsom hälsa och nutrition, mat-
säkerhet och försörjning, och vatten och sanitet. 
Alla insatser har varit behovsstyrda med målet om 
att skydda liv, lindra nöd och upprätta värdighet 
för människor som drabbas av väpnade konflikter, 
naturkatastrofer och andra krissituationer. En viktig 
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aspekt för IR Sverige är det nära samarbete vi har 
med lokala samhällen, till exempel med de kommit-
téer bestående av människor från lokalbefolkning-
en, för att försäkra oss om att allt arbete är starkt 
förankrat i de samhällen vi arbetar i. IR Sverige har 
under år 2021 haft ett strategiskt partnerskap med 
Sida inom det humanitära arbetet. Partnerskapet 
har inneburit att vårt humanitära arbete blivit mer 
långsiktigt och effektivt.

Under 2021 har IR Sverige bedrivit humanitära insat-
ser i 12 länder:  Etiopien, Filippinerna, Irak, Jemen, 
Kenya, Nepal, Palestina – Gaza, Pakistan, Somalia, 
Sudan, Sydsudan och Syrien. Arbetet i dessa länder 
har genomförts inom ramen för följande sektorer: 

Hälsa och Nutrition 
Under 2021 har IR Sverige arbetat med att stärka 
människors tillgång till hälsa och näring. På många 
platser där IR Sverige är verksamma saknas tillgång 
till hälsoinrättningar och möjlighet att tillgå medi-
cinsk personal. Under 2021 implementerades därför 
projekt med fokus på hälsa i Pakistan, Sudan, Syd-
sudan och Syrien. Ett exempel på detta arbete är vår 
verksamhet i Syrien, där inbördeskriget medfört att 
hälsoinrättningar förstörts och att det varit ett stort 
underskott av medicinsk personal. Vidare har livs-
viktig utrustning och läkemedel saknats på många 
platser i landet och coronapandemin har inneburit 
svåra påfrestningar på hälsosystemet. Som en av få 
aktörer på plats i nordvästra Syrien har IR Sverige 
under 2021 drivit och stöttat hälsoinrättningar och 
säkerställt tillgången av sjukvårdspersonal för drab-
bade människor. Som ett led av detta förbättrades 
sjuk vården för 513,580 män, kvinnor, flickor och 
pojkar. 

Ett annat exempel är vår verksamhet i Sudan, där IR 
Sverige under 2021 ämnade att stärka den mänsk-
liga värdigheten och rädda liv genom att stödja 
sjukvården med ett särskilt fokus på mödrar och 
barn. Under året nådde vi 16 760 personer med häl-
sovårdsstöd. Då mer än 60 procent av befolkningen 
Sudan lider av akut näringsbrist stöttade IR Sverige 
även primärvård och förlossningsvård för att stärka 
tillgången nutrition, i synnerhet för barn under fem 
år och till gravida och ammande kvinnor som anting-
en lider av svår eller måttlig akut undernäring.

Matsäkerhet och självförsörjning
På många de platser som IR Sverige är verksamma i 
lever människor i osäkra förhållanden utan att veta 
när deras nästa måltid mat kommer. De befinner sig 
i nivå 3 eller högre på den femgradiga IPC-skalan (en 
skala som mäter hur pass utbredd matosäkerheten 
är i ett givet område), vilket innebär att situationen 
är krisartad, hushåll har luckor i sitt matintag och 
stora delar av befolkningen lider av undernäring. 
Klimatförändringarna har medfört att allt fler na-
turkatastrofer förvärrat situationen ytterligare. De 
som tidigare försörjt sig genom traditionellt arbete, 
såsom jordbruk eller djurhållning, har fått svårare 
att upprätthålla sin försörjning till följd av återkom-
mande torka, översvämningar och/eller invasioner 
av ökengräshoppor. Vårt arbete inom sektorerna 
för matsäkerhet, kontantstöd och självförsörjning 
handlar till stor del om att bistå människor med 
mat, utbildning och material, direkt kontantstöd 
och villkorat kontantstöd där det senare exempelvis 
bidragit till arbetstillfällen för att förbättra infra-
strukturen i ett visst område. Vidare har vi stöttat 
särskilt marginaliserade grupper med utbildning i 
småföretagande och bistått med insatser och/eller 
startkapital att investera i mindre verksamheter.  

Länder som vi arbetat med matsäkerhet och självför-
sörjning är: Irak, Jemen, Palestina – Gaza, Pakistan, 
Somalia, Sudan och Sydsudan. I Palestina – Gaza har 
den pågående situationen kommit att försämra den 
humanitära situationen och människor har förlorat 
både inkomstmöjligheter och tillgång till livsmedel. 
Det övergripande målet för insatsen i Palestina var 
att bidra till en ökad trygg livsmedelsförsörjning och 
att öka grundläggande behov för sårbara icke-flyk-
tingar som har drabbats av konflikt och Covid-19 i 
Gazaremsan. Detta genomfördes genom att bistå 
med kontantstöd till ungefär 30 000 personer som 
har störst behov av humanitärt stöd. Kontantstödet 
delades ut i form av kuponger för inköp av mat och 
andra förnödenheter. I Pakistan har vårt arbete fo-
kuserat på att bidra med livräddande insatser genom 
aktiviteter som bland annat ämnar förbättra livs-
medelsäkerheten för konfliktdrabbade och utsatta 
befolkningar i Khyber-distriktet i Khyber Pakhtunk-
hwa, Pakistan. Projektet har bidragit till att drabbade 
hushåll kunnat förbättra sin matsäkerhet, inkomster 
och tillgångar genom att bland annat erbjudas arbete. 
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Vatten och sanitet 
Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för 
människors hälsa. IR Sverige arbetar ständigt för att 
motverka detta genom att stärka tillgång till rent vat-
ten och sanitet. Tillgången till vatten är inte enbart 
livsnödvändig för människor utan även för jordbruk, 
boskap och djur. Tillgång till rent vatten medför även 
en minskad spridning av vattenburna sjukdomar och 
dödlighet. Under 2021 har vi arbetat med vatten och 
sanitet i: Irak, Jemen, Pakistan, Somalia, Sudan och 
Sydsudan. I Al Hodeida och Lahj, Jemen, ämnade 
vi förbättra tillgång till vatten och sanitet genom att 
rehabilitera vattenkällor som drivs av solenergi och 
att genomföra utbildningar i hygien och sanitet. In-
satserna i Jemen nådde 44 800 personer. Ett annat 
exempel är Sydsudan, där IR Sverige installerade 
innovativa bevattningsanläggningar för att förbättra 
jordbruket och därmed motsäkerheten för drabbade 
människor. Projektet fokuserade även på att förbättra 
den allmänna hygienen och tillgången till rent vatten 
för 18 500 personer genom att renovera befintliga 
och bygga nya brunnar, latriner, samt organisera 
informationskampanjer och dela ut hygienartiklar. 

Skydd
IR Sverige har åtagit sig att integrera skydd och inklu-
dering av marginaliserade människor i alla våra insat-
ser och projekt. Detta är i linje med våra åtaganden 
inom Core Humanitarian Standards (CHS) samt de 
humanitära inkluderingsstandarder för äldre och per-
soner med funktionsvariation. IR Sverige prioriterar 
skydd, inklusive barnskydd och skydd mot sexuellt 
utnyttjande och övergrepp (PSEA), samt skydd mot 
alla former av övergrepp (direkt och indirekt) mot 
såväl målgrupp som personal.  Under 2021 har 
organisationen säkerställt att alla projektaktiviteter 
samt distributionsområden skett i en miljö som inte 
utsätter målgruppen för fysiska faror, våld eller andra 
former av övergrepp. Som svar på Covid-19-krisen 
utvecklade IR Sverige även riktlinjer för att integrera 
skydd och inkludering, som bland annat förespråkar 
kontanter och kuponger för att hantera pandemins 
primära effekter inom hälsa och hushållsekonomi. 

Utöver åtagandet att integrera skydd i alla insatser 
har IR Sverige under 2021 genomfört projekt med 
riktade skyddskomponenter. I Somalia har vi exem-
pelvis bistått 6000 utsatta människor med skydd 

från övergrepp och sexuellt våld genom att förbättra 
säkerheten i flyktingläger för internflyktingar. Vi sat-
te upp stängsel runt lägren, installerade belysning, 
stärkte mekanismer för anmälning av våldsbrott, 
samt utbildade skyddskommittéer i att förebygga 
risker inom sexuellt våld och exploatering.  

Akuta nödinsatser - RRM
IR Sverige har en stark lokal närvaro och förankring 
i många länder drabbade av återkommande humani-
tära kriser, naturkatastrofer eller konflikter. Vår när-
varo ger oss möjlighet att vara på plats, identifiera 
humanitära behov och svara skyndsamt i samband 
med plötsligt uppkomna humanitära kriser eller för-
sämringar av pågående kriser. IR Sverige har en stark 
fältkapacitet när det gäller katastrofrespons, och 
vi är väl förankrade med klusternätverk och andra 
gemensamma behovsbedömningar vilket möjliggör 
en god samordning i kriser. Ett viktigt medel är Sidas 
Rapid Response Mechanism (RRM), vilken garante-
rar en skyndsam finansiering för att nå drabbade 
samhällen med livsviktiga behovsbaserade insatser 
kort efter en kris har inträffat. 

Under 2021 har vi genomfört katastrofinsatser i: 
Filippinerna, Etiopien, Kenya, Nepal, Somalia, Sudan 
och Sydsudan. Insatserna i Filipinerna, Kenya och 
Somalia fortsatte även under år 2022. Bland de 
katastrofinsatser vi genomfört under 2021 har vi 
fokuserat på Covid-19, konflikt och naturkatastrofer 
såsom akut torka, översvämningar och tyfoner. I 
Nepal kunde vi exempelvis gå in med en akutinsats 
med fokus på sjukvård och matsäkerhet till följd av 
de konsekvenser som den andra vågen av Covid-19 
medförde. I Etiopien kom många människor att fly till 
Gadaref i Sudan på grund av den våldsamma konflik-
ten i Tigray och Benishangil-Gumiz-regionerna. Väl 
i Gadaref drabbades flyktingarna och värdsamhället 
av svårt oväder och översvämningar. IR Sverige sva-
rade skyndsamt upp mot krisen genom att stötta 15 
097 människor med humanitärt akutbistånd såsom 
matpaket, kontantbidrag, hygien- och sanitetssatser 
och non-food items (icke-livsmedelsprodukter).

Utvecklingssamarbete
IR Sverige har finansierat och stöttat implemente-
ringen av utvecklingssamarbete i: Bangladesh, Etio-
pien, Indien, Indonesien, Mali, Niger, Kenya, Pakistan 
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och Tunisien. Genom att stärka det civila samhället 
att kräva sina rättigheter från makthavare i strävan 
att öka tillgången till sociala, ekonomiska och poli-
tiska rättigheter, såsom utbildning, självförsörjning 
och motverkan av skadliga traditionella sedvänjor, 
stöttar vi människor att utvecklas, få kunskap om 
sina mänskliga rättigheter och bekämpa de grundor-
saker som hindrar människors rättigheter från att 
uppfyllas. Vi värnar särskilt om klimat och miljö samt 
barns och kvinnors mänskliga rättigheter eftersom 
global jämställdhet och hållbarhet är förutsättningar 
för internationell utveckling. 

Till följd av de långtgående konsekvenserna av kli-
matförändringarna bedriver IR Sverige klimatinrikta-
de utvecklingsinsatser. I Palestina – Gaza genomför 
vi exempelvis ett utvecklingssamarbete med målet 
om ökad tillgång till miljörelaterade rättigheter och 
att makthavare i regionen hålls alltmer ansvariga 
och lyhörda för att uppfylla dem. I Niger implemen-
terar IR Sverige ett projekt med fokus på kvinnors 
egenmakt och ekonomiska utveckling i en kontext 
försvårad av klimatförändringar och ojämställdhet. 

För att främja jämställdhet, och att kvinnor och flickor 
ska ha lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt 
som män och pojkar, stöttar vi bland annat ett projekt 
i Bangladesh. Där fokuserar vi på att stärka kapaci-
teten hos lokala organisationer, statliga institutioner 
och makthavare för att förhindra könsbaserat våld, 
främja jämställdhet, skydda mänskliga rättigheter och 
säkerställa bättre tillgång till samhällstjänster för et-
niska minoriteter och extremt ekonomisk fattiga och 
marginaliserade samhällen. I Etiopien implementerar 
vi ett projekt som adresserar könsstympning och 
barn- och tvångsäktenskap genom insatser för ökad 
jämställdhet och kvinnors ekonomiska egenmakt.

Trippel nexus
Under fyra år har IR Sverige bedrivit ett trippel nex-
us-program som verkat inom skärningspunkterna 
mellan humanitära insatser, utvecklingssamarbete 
och fredsbyggande i fyra länder (Indonesien, Kenya, 
Pakistan och Filippinerna). Programmet avslutades 
under 2021 och fokuserade på att organisera kvin-
nor och ungdomar i olika fredsråd och verka för att 
säkerställa att kvinnor och ungdomar får en stark 
röst i förhandlingar och i olika forum. Programmet 
bidrog också till att stärka den lokala kapaciteten för 

social sammanhållning genom att skapa utrymme 
för dialog med nyckelaktörer från olika sociala grup-
per. Vidare arbetade programmet med att utveckla 
metoder som medför ett mer hållbart samhälle med 
lärande i fokus. Som en del i detta lärande tog IR 
Sverige tillsammans med programmets samarbets-
partners fram en rad fallstudier: “Radio for Peace”, 
“From Violence to Dialogue: Youth-led dispute re-
solution in Pakistan”, “Combining traditional, formal 
and NGO peacebuilding to resolve violent Rido in 
Maguindanao” och “A review of the triple nexus 
approach in discourse and practice”.

IR har under år 2021 även arbetat med påverkans- 
och opinionsbildande insatser i Sverige. Under 
slutet av 2020 tog organisationen ett ytterligare 
steg i denna riktning då avdelningen för Externa 
Relationer och Påverkan etablerades, som ämnar 
stärka och systematisera arbetet med policy och 
påverkan samt bidra till ökad kunskap om humani-
tärt bistånd och utvecklingssamarbete bland våra 
målgrupper.  Under hösten 2021 arrangerade bland 
annat IR Sverige ett panelsamtal om klimat, tro och 
jämställdhet under Cop26 och bjöd in Act Svenska 
Kyrkan som medarrangör. Avdelningen har under 
2021 dessutom arbetat intensivt med förberedel-
serna inför den globala jämställdhetskampanj som 
ska lanseras under 2022-2023. 

Vidare har organisationen tagit initiativ för att 
stärka miljö- och klimatarbetet.  Under våren 2021 
presenterade IR Sverige bland annat en uppdaterad 
miljö- och klimatpolicy, och vi har även antagit en 
miljöhandlingsplan i syfte att minska vår egen miljö- 
och klimatpåverkan. Som ett led i detta arbete skrev 
vi dessutom under the Humanitarian Climate and 
Environment Charter, framtagen av den Internatio-
nella Rödakorskommittéen (ICRC) och Internationella 
Rödakors- och Rödahalvmånefederationen (IFRC). 

Det globala arbetet för att bekämpa klimatkrisen är 
även en bidragande faktor till fattigdomsbekämpning 
och hållbar utveckling.  I de internationella projekten 
har IR Sverige etablerat målsättningen (formulerat i 
handlingsplanen) att samtliga ansökningar och rap-
porter ska granskas med avseende på miljö och kli-
mat i syfte att minska negativ klimatpåverkan samt 
att identifiera möjligheter för positiva miljöeffekter i 
alla insatser.
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Bangladesh (utv) Strengthen Civil Society & Community-based Organization and Establish Community-based Women 

Group to Enhance Women Rights & Empowerment (SCORE)

Palestina, Gaza Enhancing food security and livelihoods of vulnerable people acutely affected by crisis in the Gaza Strip

Pakistan Resilient Action for Inclusive Response (RAIR)

Pakistan (RH) Children Assisted for Recovery of Education and Health (CARE-H)

Jemen Providing WASH and Livelihood Emergency Services to most vulnerable persons in Hodeida and Lahj 

governorates, Yemen

Nepal RRM COVID-19 Emergency Response Project in Kapilvastu and Rupandehi districts

Syrien RRM Emergency food support in response to snowfall storm in northern Syria 2022

Syrien Provision of critical support to the health care system in NW Syria.

Sydsudan RRM Enhancing Emergency Humanitarian Response in Tonj North

Etiopien RRM Integrated Emergency Response (WASH, NFI & Food) for Afar Conflict IDPs in Chifra and Logia

Somalia RRM Emergency Drought Response in Burtinle and Iskushuban

Kenya RRM Emergency Response to Drought Affected Communities in Mandera county, Kenya

Filippinerna RRM Humanitarian Emergency Assistance and Protection Response to Typhoon Rai Affected People in the 

Philippines (HEART)

Somalia Humanitarian response for internally displaced people & host communities in Berdale & Diinsor districts 

in Bay region

Sudan Integrated lifesaving interventions to improve access to basic services and sustainability for  

conflict-affected vulnerable Communities in Jebel Marra, Central Darfur

Sydsudan Integrated humanitarian response for conflict affected people in South Sudan

Etiopien (utv) Dekasuftu gender equality project - tackling FGM/C and early and forced marriage

Niger (utv) Women Empowerment in the district of Loga

Tunisien (utv) Equal access to and enhancement of the socio-economic status of women through strengthening 

women cooperatives in the governorate of Jendouba, Tunisia.

Mali (utv) Vulnerable communities empowered and supported in preserving the environment and mitigating 

against the effect of the climate change in the region of Koulikoro, Mali

Indien (utv) Marginalised Community Led Civil Society Organisations advancing UNSDGs and Human Rights for 

Inclusive Development

Sudan RRM Lifesaving response to flood affected Ethiopian Refugees in Tunaydbah camp and host community

FÖLJANDE INSATSER IMPLEMENTERADES UNDER 2021:
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2.5  Redogör för de effekter på längre sikt 
som ni vill åstadkomma, samt när i tid de 
förväntas realiseras
År 2021 ingår i ödets decennium för mänskligheten. 
I andra änden av detta decennium infaller år 2030 – 
det år som världens ledare satt som milstolpe för att 
utrota fattigdomen och hungern, uppnå jämställdhet 
mellan könen, minska ojämlikheten inom och mellan 
länder, förse världens människor med rent vatten 
och hållbar energi, och en rad andra viktiga områ-
den inom ramen för Agenda 2030 och de globala 
hållbarhetsmålen.

IR Sverige vill bidra till att minska de humanitära 
konsekvenserna av konflikter och naturkatastrofer. 
Samtidigt är vår målsättning att bidra till uppfyllelse 
av Agenda 2030 och dess globala mål för hållbar ut-
veckling. Prioriterade mål för IR Sverige är följande:

• Mål 1 – IR Sverige arbetar för att avskaffa all 
form av fattigdom överallt.

• Mål 2 – IR Sverige arbetar för att avskaffa 
hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, 
uppnå en bättre kosthållning och främja ett 
hållbart jordbruk.

• Mål 4 – IR Sverige arbetar för att säkerställa 
en inkluderande och jämlik utbildning av god 
kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

• Mål 5 - IR Sverige arbetar för att uppnå jämställd-
het, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

• Mål 10 – IR Sverige arbetar för att minska 
ojämlikheten inom och mellan länder.

• Mål 13 – IR Sverige arbetar för att vidta ome-
delbara åtgärder för att bekämpa klimatföränd-
ringarna och deras konsekvenser.

• Mål 16 – IR Sverige arbetar för att främja 
fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 
utveckling, se till att alla har tillgång till rättvisa 
samt bygga upp effektiva och ansvarsskyldiga 
och inkluderande institutioner på alla nivåer.

IR Sveriges arbete baserar sig på vår femåriga stra-
tegi som gäller mellan 2017- 2021. Genom denna 
strävar vi efter att förbättra förutsättningarna för 
ett mer effektivt humanitärt arbete och utveck-
lingssamarbete. Förbättringarna berör IR Sverige 
som organisation såväl som våra samarbetspart-
ners. Strategin förväntas leda till ökad kapacitet att 
hantera fler insatser, bättre samordning och vidare 
effektivisering av gemensamma åtaganden.

Detta är IR Sveriges strategiska mål inom vår in-
ternationella verksamhet. IR Sveriges nuvarande 
strategi förlängdes till 2022 och en ny strategi för 
perioden 2023-2027 bearbetas fram under 2022.

• Ökad kvalitet i insatser kring humanitärt bistånd.

• Ökad kvalitet och ökat antal rättighetsbaserade 
projekt.

• Utvecklad expertis inom de tematiska områdena.

• Utvecklad och prioriterad inriktning på arbetet 
med påverkansarbete.

I vårt arbete för att minska de humanitära konse-
kvenserna av konflikter och naturkatastrofer står IR 
Sverige bakom följande av Islamic Relief Worldwides 
globala mål:

• Öka vår kapacitet att reagera snabbt på stor-
skaliga migrationsströmmar orsakade av kon-
flikter eller naturkatastrofer, och att arbeta med 
relevanta nationella och lokala partners där det 
är möjligt. Bygga en effektiv beredskap och 
motståndskraft mot katastrofer i lokalsamhäll-
en.

• Utveckla vår kompetens inom »shelter« för 
människor på flykt och uppnå ett globalt rykte i 
den humanitära sektorn för detta arbete.

• Uppnå målen relaterade till vårt humanitära 
arbete med policy, påverkansarbete och opi-
nionsbildning som påverkar beslutsfattare och 
ger röst åt de utsatta och täcker behoven hos 
de människor vi tjänar.
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• Utveckla IR Sverige roll i insatser vid naturkata-
strofer och flykting- och migrationsströmmar i 
de utvecklade länderna där Islamic Relief har 
partners.

IR Sveriges utvecklingssamarbete ska fortsatt utgå 
från rättighetsperspektivet. Vi vill medverka till att 
människor i utsatta situationer ges möjligheter till att 
förstå orsakssammanhang, ta ansvar för och påverka 
sin egen situation, och därmed bidra till förändringar 
och förbättringar av sina levnadsvillkor. I enlighet 
med den svenska regeringens strategi för utveck-
lingssamarbete ser IR Sverige att vi spelar en viktig 

roll inom fattigdomsbekämpning, som på ett unikt 
sätt kan bidra till demokratisk utveckling och ökad 
respekt för de mänskliga rättigheterna i de länder vi 
arbetar i. Vi bygger broar mellan rättighetsinneha-
vare och ansvarsbärare och se till rättighetsbärare 
blir medvetna om sina rättigheter och hur de kan te 
sig i olika sammanhang, men också att de får stöd 
i att veta var de kan vända sig för att utkräva dem. 
Vidare ska vi fortsatt arbeta vi med att säkerställa 
att myndigheter och institutioner har den kapacitet 
och resurser som krävs för att de ska kunna ta sitt 
ansvar gentemot rättighetsinnehavare.

2.1 Beskriv problemet ni adresserar och för 
vilken/vilka målgrupp(er)
IR Sveriges nationella avdelning arbetar med att 
förbättra livsvillkoren för utsatta grupper i Sverige. I 
vårt arbete möter vi asylsökande, nyanlända, hem-
lösa/bostadslösa samt ekonomiskt utsatta familjer 
och individer. Vi arbetar med att ge stöd, rådgivning 
och samhällsinformation med mål att påskynda eta-
bleringen och bryta isoleringen. I vårt arbete möter 
vi allt fler personer som blivit hemlösa/ bostads-
lösa eller riskerar hemlöshet på grund av långvarig 
arbetslöshet eller social utsatthet. Med den ökade 
segregationen möter vi även barnfamiljer som svårt 
att få ekonomin att gå ihop och som behöver stöd 
och hjälp. I vårt arbete når vi ut till en majoritet av 
kvinnor både i våra egenfinansierade och institutio-
nella projekt som är en särskilt utsatt målgrupp. 

2.2 Redogör för vilken typ av resurser ni  
använder för att nå tänkta effekter
IR Sverige finansierar sin nationella verksamhet 
med insamlade medel och donationer från privat-
personer och företag samt medel från institutioner. 
Medlen går till sociala insatser, samhällsinformation, 
stöd och hjälp i etableringsprocessen, rådgivning, 
utbildning, kurser, akutstöd i form av mat, kläder och 
hygienartiklar. Arbetet utförs av anställda på IR Sve-
rige med stöd av volontärer. IR Sveriges nationella 

arbetet har som mål att etablera en verksamhet som 
ska stötta de mest marginaliserade grupperna i sam-
hället och öka utsatta gruppers egenmakt över sitt 
liv. För att på bästa sätt nå målgrupperna och bidra 
till långsiktig förändring medverkar IR Sverige i olika 
nätverk mellan civilsamhällesorganisationer som har 
som syfte att medvetandegöra kring målgruppens 
utsatthet och situation.

2.3 Redogör för vilka aktiviteter ni genomför 
för att nå tänkta effekter
IR Sveriges nationella avdelning bedriver sedan flera 
år tillbaka en verksamhet som riktar in sig på ny-
anlända, asylsökande och som erbjuder målgruppen 
språkkafé, samhällsinformation, juridisk rådgivning, 
kurser och sociala aktiviteter. För hemlösa/bostads-
lösa personer erbjuder vi soppkök och matkuponger 
året runt. Vi har sedan 2021 bedrivit kurser i första 
hjälpen för asylsökande personer i Stockholm. För-
sta hjälpen-kurserna är finansierade av länsstyrelsen 
i Stockholm och har haft som mål att erbjuda asyl-
sökande personer verktyg som de kan applicera vid 
en krissituation. 

IR Sverige genomför även en omfattande stödverk-
samhet i form av mat- och hygienartiklar till utsatta 
personer i storstäderna. Verksamheten finansieras 
med insamlade medel. Vi bedriver kontinuerlig 

FÖRÄNDRINGSTEORI FÖR ISLAMIC RELIEFS VERKSAMHET I SVERIGE
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stödverksamhet som ska underlätta arbetssökand-
et genom att erbjuda stöd med CV-skrivande och 
praktikmöjligheter för nyanlända och asylsökande 
personer. Under 2021 har nationella avdelningen 
arbetat med att sprida information om fördelarna 
med vaccinering av Covid-19 med fokus på asyl-
sökande och nyanlända personer. 

2.5 Redogör för de effekter på längre sikt 
som ni vill åstadkomma, samt när i tid de 
förväntas realiseras
IR Sveriges långsiktiga strategi är att erbjuda asylsö-
kande och nyanlända personer verksamheter som 
ska underlätta etableringsprocessen och förebygga 
isolering . Vi vill se minskad ekonomisk marginalise-
ring bland utsatta grupper och arbetar för att våra 
målgrupper ska kunna få möjligheten till utbildningar, 
kurser och information som kan påskynda etable-

ringen. IR Sverige nationella verksamhet har arbetat 
aktivt med att finnas som stöd vid krissituationer 
och kommer att fortsätta planera och utveckla den 
här verksamheten för att möta de växande behoven. 
Vi arbetar utifrån IR Sveriges femåriga strategi, och 
där ingår arbetet med att utveckla vår behövande-
verksamhet för utsatta grupper runt om i landet. I 
vår strategi ingår även att planera och genomföra 
ett mer effektivt påverkansarbete för att synliggöra 
utsatta gruppers samhällssituation. Detta arbete 
genomförs tillsammans med andra civilsamhällsor-
ganisationer. I strategin ingår även arbetet med att 
utveckla insamlingsarbetet samt öka bidragen från 
institutioner som finansierar verksamheter för ut-
satta grupper i samhället med fokus på asylsökande 
och nyanlända.
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3.1 Ange organisationens totala verksamhetskostnader för tidsperioden angiven i 1.3 
(utan beaktande av effektrapportens angivna avgränsningar i 1.2)

3  RAPPORTERA RESURSER

ISLAMIC RELIEF SVERIGE 
VERKSAMHETSKOSTNADER 2021 I SEK

ÄNDAMÅLSKOSTNADER 181 978 151

INSAMLINGSKOSTNADER 8 168 836

ADMINISTRATIONSKOSTNADER 6 674 799

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER 196 821 786

3.2 Redogör för den del av organisationens verksamhetskostnader som faller inom effektrap-
portens angivna avgränsningar (samma som 3.1 om inga avgränsningar gjorts i 1.2)

SAMMA SOM 3.1 .
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4 RAPPORTERA PRESTATIONER

PRESTATIONER INOM ISLAMIC RELIEFS INTERNATIONELLA ARBETE MED INSTITUTIONELL 

FINANSIERING

4.1 Redogör för prestationer

Nedanstående tabell är en redogörelse för hur många personer vi nått inom respektive sektor under år 
2021, i de insatser vi genomfört tillsammans med Sida, ForumCiv och Radiohjälpen.

Sektor Män Kvinnor Pojkar Flickor Total

1 Matsäkerhet 21 001 24 948 21 643 25 779 93 371 

2 Hälsa 130 992 192981 145311 134632 603 916 

3 Försörjningsstöd 23 807 24 615 12 671 10 506 71 599 

4 Anläggningsboenden (shelter) 3 046 2940 1637 1615 9 238 

5 NFIs (förnödenheter) 4 877 6027 5238 5814 21 956 

6 Nutrition 4 898 6194 7560 7560 26 212 

7 Vatten & sanitet 63 569 89 769 43 630 51 094 248 062 

8 Skydd 17 767 11287 13 195 16 564 58 813 

9 Kontantstöd 18 860 20808 18890 21 285 79 843 

10 Kuponger 630 683 544 547 2 404 

11 Total 289 447 380 252  270 319 274 849 1 215 414

NEDANSTÅENDE FOKUSOMRÅDEN HAR 
ISLAMIC RELIEFS HUMANITÄRA INSATSER 
BIDRAGIT TILL: 

Under 2021 har IR Sveriges internationella avdel-
ning bedrivit verksamhet inom livsmedelssäkerhet, 
vatten och sanitet, utbildning, hälsa, skydd samt 
inkomstgenererande aktiviteter och stärkandet av 
människors egenmakt.

Vi arbetar hårt med att finnas till för de mest margi-
naliserade grupperna. Vi har till exempel nått ut med 
mat till två av Jemens drabbade provinser, finns på 
plats med sjukvård för internflyktingarna i Idlib och 
Aleppo i Syrien och i det konflikthärjade Sydsudan. 
Vi har stöttat människor i Etiopien att kunna försörja 
sig och sina familjer, och stöttat återvändande flyk-
tingar i Pakistan att bygga upp sina liv och lokalsam-
hällen. Vi har arbetat med att tillgodose grundläg-
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gande behov hos befolkningar i länder som drabbats 
hart av kraftiga regn, översvämningar och extrema 
temperaturer, exempelvis Sudan och Kenya. 

JÄMSTÄLLDHET INOM ISLAMIC RELIEFS  
HUMANITÄRA INSATSER
För att uppnå effektiva, rättvisa och inkluderande 
humanitära insatser där ingen lämnas utanför inte-
grerar IR 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. För detta arbete finns 
olika slags verktyg som IR Sverige använder. Ett av 
dem är det gender mainstreaming-ramverk som IR 
Sverige har medverkat i att utveckla tillsammans med 
Islamic Relief Worldwide. Detta ramverk används av 
alla partnerkontor som genomför humanitära pro-
jekt finansierade av Sida. Utöver att jämställdhets-
integrera alla humanitära insatser ämnar IR Sverige 
även integrera riktade insatser mot könsbaserat våld 
i alla insatser framgent. 

Inom våra utvecklingsinsatser har följande varit 
våra fokusområden:
IR Sverige arbetar aktivt med mångfald och jäm-
ställdhet mellan könen och med miljö- och klimat-
rättvisa. Jämställdhet och uppfyllandet av de mänsk-
liga rättigheter och egenmakt 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 
i enlighet med Agenda 2030. Vidare är jämställdhet 
nära sammankopplat med miljö- och klimaträttvisa.  
Nedan vill vi särskilt belysa två utvecklingssamarbe-
ten med fokus på jämställdhet. 

Jämställdhet inom Islamic Reliefs utvecklings-
samarbeten 
IR Sverige och våra partners tillämpar ett rättig-
hetsbaserat förhållningssätt för att utmana och 
omvandla patriarkala strukturer och orättvisa makt-
relationer som bygger på kön. Under år 2021 har IR 
Sverige genomfört utvecklingsprojekt för att stärka 
kvinnors ekonomiska självständighet och civilsam-
hällesorganisationer 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 - Etiopien
Torka och begränsade ekonomiska resurser för-
svårade för Jala från staden Ekere i Etopien att 
tillgodose hushållets basala utgifter. Med stöd från 
ForumCiv har IR Sverige och IR Etiopien genomfört 
en tvåårig 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 start-
kapital att investera i mindre verksamheter. De har 
därmed kunnat tjäna en egen inkomst och försörja 
sin familj. En av dem är Jala Abdi, en ensamståen-
de mamma som bor i staden Elkere, tillsammans 
med nio familjemedlemmar. Jala valdes ut av en 
kommitté bestående av representanter från lokal-
samhället, myndigheter och IR Etiopien, och fick gå 
en utbildning för småföretag i affärsutveckling och 
entreprenörskap. Jala kunde tack vare utbildningen 
utveckla sin affärsplan och fick dessutom ett investe-
ringskapital på 9 068 etiopiska birr, vilket motsvarar 
cirka 1700 svenska kronor. Med utbildningen hon 
genomgick och investeringskapitalet hon mottog 
använde Jala pengarna strategiskt i sin verksamhet. 
Jala säljer numer livsmedel på marknaden, allt från 
ris och socker till tvål och ficklampor. Hon har eta-
blerat en robust grund för sitt företag och kan täcka 
familjens grundläggande behov.

Stärkta landrättigheter för kvinnor i Mali 
I Mali, särskilt på landsbygden, möter kvinnor dis-
kriminering 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 beslutsfat-
tande i de frågor som påverkar deras liv, egendom 
och hälsa. En viktig anledning till marginaliseringen 
av kvinnor, särskilt när det gäller mark och utbild-
ning, är de traditionella och patriarkala normer och 
strukturer som medför kvinnors låga deltagande i 
beslutsprocesser. IR Sverige har därför 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 är 
att stärka lokalsamhällens engagemang för flickors 
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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-
arbete. Ett forum för dialog mellan byledning och 
kvinnogrupper är nu ett stående inslag i projektom-
rådet. Tack vare projektet vittnar Islamic Relief om 
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 projektet. Utbildningsansvariga 
borgmästare sitter med i varje organ och en hand-
lingsplan har tagits fram för att värna flickors utbild-
ning, bekämpa barnäktenskap och tvångsäktenskap, 
och skydda kvinnors mänskliga rättigheter. 

Det är väsentligt att kvinnor har rätt att engagera 
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 intressenter medvetna 
om sina skyldigheter i förhållande till invånare, och 
bygger broar mellan människor och myndigheter. I 
det här fallet har vi arbetat mycket med påverkans-
arbete och samhällsmobilisering. Vi arbetar också 
för att resten av samhället får utbildning och ökad 
förståelse kring kvinnors rätt till land. 

PRESTATIONER INOM ISLAMIC RELIEFS 
INTERNATIONELLA ARBETE FINANSIERAT AV 
PRIVATA INSAMLADE MEDEL 

Islamic Relief-familjen driver ett fadderprogram 
med över 79 000 fadderbarn världen över. Under 
2021 hade faddrar i Sverige tillsammans 934 951 
fadderbarn i olika delar av världen. Medlen från 
fadderskapet säkerställer att barnen får mat på 
bordet, nödvändiga hälsoinsatser och en utbildning. 
Familjerna inom fadderskapsprogrammet besöks av 
Islamic Relief personal två gånger per år för att följa 
upp och säkerställa att pengarna används enligt de 

bestämda kriterierna. Ett villkor för fadderskapet är 
också att barnen får gå i skolan. Under 2021 har vi 
sett en ökning av extra donationer från faddrar till 
fadderbarn vid t ex storhelger eller högtider.

IR Sverige bidrar med privata insamlade medel till 
Islamic Relief Worldwides matutdelningar under de 
muslimska högtiderna under 2021 som inföll under 
april respektive juli. Målgruppen för insatserna är 
människor som lever med osäker tillgång till mat 
eller i svårtillgängliga områden. 

Inom ramen för Islamic Relief Worldwides ramadan-
utdelning under 2021 delades 226 829 matpaket 
ut i 31 länder, för en total målgrupp på 1 214 705 
människor. IR Sveriges privata insamling finansiera-
de upphandlingen av  4 677 matpaket som stöttar 
lokala samhällens ekonomi då varorna upphandlas 
lokalt. Matpaketen innehöll bland annat spannmål, 
baljväxter, olja och mjöl. Matpaketen innehåller ett 
högt näringsvärde som dessutom är anpassade efter 
lokala traditioner. Bland dessa utdelningar gick bland 
annat 750 matpaket till Libanon och Jordanien, 400 
till Gaza, 500 till Jemen, 950 till Kenya, Etiopien och 
Somalia, 280 till Sydsudan, 200 till Bangladesh, och 
200 till Bosnien.

Under Eid al-Adha delades det ut totalt 687 512 
paket med kött i 28 länder som nådde 3 467 973 
miljoner människor. IR Sverige finansierade över 
9000 köttpaket i 28 länder, varav 300 gick till Niger, 
300 till Mali, 300 till Somalia, 100 till Syrien, 260 till 
Gaza och 250 till Jemen. Under Eid al-Adha delade 
Islamic Relief Worldwide även ut eid-presenter till 
29 203 barn där presenterna kunde innehålla skol-
material, kläder, eller sportutrustning. 

PRESTATIONER INOM ISLAMIC RELIEFS  
ARBETE I SVERIGE

Nationella avdelningen har under 2021 arbetat 
med att utveckla vår behövandeverksamhet så att 
våra medarbetare kan nå ut till fler personer som 
är i behov av akuthjälp i form av mat, kläder och 
hygienartiklar. Avdelningen har även utvecklat 
den verksamhet som når ut till nyanlända perso-
ner genom att skapa fler insatser som ska stödja i 
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etableringsprocessen. Dessa insatser genomförs i 
samarbete med bland andra civilsamhällesorgani-
sationer.  Nationella avdelningen har även etablerat 
en rådgivningsverksamhet för asylsökande  och ny-
anlända som finns tillgänglig två gånger i veckan på 
vår mötesplats i Stockholm. Under 2021 har 1429 
personer tagit del av vår rådgivningsverksamhet i 
Stockholm. Insatserna som genomförs i Stockholm 
inkluderar även soppkök som finns tillgängligt un-
der hela året. Soppköket vänder sig till hemlösa/
bostadslösa och papperslösa personer. Under vin-
termånaderna arbetar vi med att erbjuda hemlösa/
bostadslösa personer akuta övernattningsmöjlighet. 
Under vinterhalvåret har vi erbjudit över 60 perso-
ner rum för natten. 

Under 2021 har vi delat ut 1677 matlådor till ekono-
misk utsatta familjer, 48 SL-kort till ungdomar som 
påbörjat studier eller personer som fått ett arbete, 
för att hjälpa dem att komma igång med sin aktivitet 
eller arbete. Vi har även delat ut 147 presentkort 
till matbutiker. På så vis stärks de utsattas möjlig-
heter att sätta mat på bordet åt sig själva och sina 
barn. Våra medarbetare åtnjuter starkt förtroende 
hos målgruppen och stöttar i frågor om alltifrån 
samhällsinformation, juridisk rådgivning, att fylla 
i myndighetsblanketter och CV-hjälp. Inte minst 
erbjuds samtalsstöd och viktig mellanmänsklig kon-
takt. Under ramadan 2021 kunde vi med hjälp av 
donationer från restauranger och grossister erbjuda 
1429 måltider till marginaliserade grupper.

6.1 Utvärdera prestationer i förhållande till 
(1) använda resurser, (2) tidigare resultat,  
(3) andras resultat och/eller (4) satta mål
Nationella avdelningen har under 2021 arbetat stra-
tegiskt med att utveckla vår behövandeverksamhet 
så att insatserna kan nå ut till fler målgrupper runt 
om i landet.  Avdelningen har även utvecklat den 
verksamhet som når ut till nyanlända personer 
genom att skapa fler insatser som ska stödja i 
etableringsprocessen. Dessa insatser genomförs i 
samarbete med nätverket God Grannar. Nationella 
avdelningen har även utvecklat sin rådgivningsverk-
samhet för asylsökande och nyanlända personer 
som finns tillgänglig flera gånger i veckan på vår 
mötesplats i Stockholm.  

6.3 Utifrån periodens resultat, dela lärdomar 
och vad ni avser göra för att upprätthålla och 
förbättra resultatet i framtiden

LÄRDOMAR FRÅN ISLAMIC RELIEFS VERKSAMHET 
I SVERIGE
Vi har under 2021 fått tänka om  och justera vårt ar-
bete för att anpassa oss till effekterna av pandemin 

och den ökande inflationen. Vi har byggt vidare på 
vårt volontärsarbete för att stärka oss i en samhälls-
kris och vi har utbildat volontärer på ett nytt sätt 
- via digitala plattformar - vilket vi har fortsätta med 
för att kunna arbeta mer effektivt på nationell nivå.

Vi har lärt oss ett nytt mer ekonomiskt och tids-
sparande digitalt arbetssätt. Exempelvis har en del 
av vår rådgivning till utsatta grupper genomförts 
via olika digitala hjälpmedel, likaså huvuddelen av 
våra samverkansmöten med andra civilsamhällets 
aktörer. Vi har arbetat strategiskt med att utveckla 
vår behövandeverksamhet för att möta det växande 
behoven från socialt utsatta grupper i samhället. 
Samhällsutvecklingen har blivit ännu mer aktuellt 
under pandemins och den växande ekonomiska 
inflationen. Samtidigt har vi arbetat med att se över 
arbetsmiljön för medarbetarna under samhällskriser 
som pandemin.

6 UTVÄRDERING AV ISLAMIC RELIEFS  
ARBETE I SVERIGE
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För den internationella verksamheten mäter vi antal 
personer och målgrupper som har nåtts av våra 
insatser inom de huvudsektorer vi har arbetat inom. 
Våra metoder för uppföljning inkluderar projektdo-
kumentation (såsom del- och slutrapporter, målupp-
fyllelse i resultatramverk, regelbundna möten, fysis-
ka fältbesök genomförda av personal på IR Sverige 
och/eller externa konsulter, externa utvärderingar, 
finansiella rapporter samt revisionsrapporter).

Effekten av IR Sveriges arbete mäter vi igenom 
antalet genomföra aktiviteter samt antal personer 
som tagit del av våra insatser och verksamheter. 

Resultatet redovisas sedan i delrapporter och i vår 
verksamhetsberättelse. Resultaten redovisas även 
månadsvis till IR Sveriges ledning. Vi mäter även 
antalet nätverk med civilsamhället och myndigheter 
som vi ingår i och vilka samhällsfrågor vi bedrivit i 
respektive nätverk. Även detta redovisas i delrap-
porter och i vår verksamhetsberättelse. Under 2021 
har nya nätverk byggts för samarbete för att stödja 
utsatta grupper i storstadsregionerna. Vi har även 
fortsatt vårt arbete med att utöka vårt nätverk bland 
företagare. Vad gäller finansiering så mäter vi antal 
beviljade medel från institutioner och insamlade 
medel samt in-kind-donationer. 

7   BESKRIV HUR NI MÄTER
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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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