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Foto: Framsida: Golvet skakade 
och bomberna lät så högt. Så var 
min barndom.” Alexandra Guerrero 
minns hur det var när bomberna föll, 
när helikoptrarna närmade sig, när 
skottlossningen blev intensiv. Idag 
arbetar Alexandra med att förverkliga 
fredsavtalet som mellan Farc och den 
colombianska regeringen, som skrevs 
under 2016. Hon arbetar för en av 
Diakonias samarbetsorganisationer 
och håller i en fredsskola för kvinnor i 
svårt  krigsdrabbade områden.

Baksida: Pastor Moses Disri flydde 
till Thailand för över 20 år sedan. 
Han tillhör den etniska minoriteten 
karener som blev systematiskt för-
tryckta av militärregimen i Burma/
Myanmar. Många etniska minoriteter 
saknar legal status och går miste om 
rättigheter som sjukvård, utbildning, 
pension och rösträtt. Diakonias sam-
arbetsorganisation sprider kunskap, 
stöttar och ger råd i processen för att 
få legal status. – Jag var så lycklig när 
jag fick mitt medborgarskap, säger 
Moses. 
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Diakonias verksamhet –
globala mål och resultat 2016
Sid 12–23, 26–27, 33

Målet för Diakonias verksamhet är 
 hållbar  förändring. För att nå dit har vi 
utarbetat en global strategi, men även 
strategier på region- och landnivå. Våra 
insatser,  exempelvis att stärka kvinnors 
politiska deltagande, utförs i land-
program. För att kunna följa upp och 
visa resultatet av våra insatser har vi 
utvecklat globala mål som vi följer under 
en strategiperiod på fem år. På sikt ska 
arbetet mot de globala målen bidra till 
 uppfyllandet av Diakonias övergripande 
mål samt bidra till att  uppfylla målen i 
Agenda 2030.

På sidorna 12–23 redovisas de sex 
 verksamhetsområdena och de  globala mål 
som Diakonia strävar emot.  Diagrammen 
och  statistiken visar hur många insatser 
som  genomförts under 2016 samt hur 
mycket resurser som kanaliserats till 
 samarbetsorganisationer inom respektive 
mål. Större delen av insatserna omfattar 
flera tematiska områden och statistiken 
visar huvudfokus i varje projekt.
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Diakonias vision
är en rättvis, jämlik och 
hållbar värld.

Rahim Nasser är en klimataktivist från Tanzania. 
Han  berättar att vädret har blivit nyckfullt, med 
både  översvämningar och perioder av svår torka. 
"Regnperioderna går inte längre att lita på och 
 skördarna slår ofta fel. Konkurrensen om den mat 
och det vatten som finns är stor, vilket leder till 
 konflikter mellan människor. I vissa områden är de 
riktigt allvarliga. Vi ser fler och fler klimatflyktingar i 
vårt land. Klimatförändringen handlar inte om väder. 
Det är en fråga om liv och död. Jag skulle önska att 
ni i de rika  länderna drar ner på era utsläpp nu. Och 
ger oss pengar så att vi kan överleva." 
Foto: Per Hanstorp.
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Diakonias uppdrag 
och övergripande mål är att förändra 
orättvisa politiska, ekonomiska, 
sociala och  kulturella strukturer som orsakar 
fattigdom,  ojäm likhet, förtryck och våld. 
Diakonia arbetar tillsammans med de mest utsatta 
 människorna, lokala  samarbetsorganisationer och 
andra strategiska aktörer för uppfyllandet av alla 
människors rätt att leva ett värdigt liv –  oberoende 
av ålder, klass,funktionshinder, etnicitet, kön, 
 nationalitet, politisk övertygelse, religion eller 
sexuell läggning och identitet.



7Årsberättelse 2016

Ashalata Munda förlorade sitt hem 
och allt hon hade i en cyklon och 
tvingades på flykt. Genom Diakonias 
samarbetsorganisation fick hon och 
hennes grannar utbildning och utsäde 
som klarar den karga, försaltade 
marken. Idag är de i det närmaste 
självförsörjande. 
Foto: Martina Holmberg.
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Så arbetar Diakonia
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Så arbetar Diakonia

Diakonia grundades 1966 och 
huvudmän är de kristna  samfunden 
Svenska Alliansmissionen och 
 Equmeniakyrkan. 

50 års erfarenhet

Diakonias verksamhetsområden är 
mänskliga  rättigheter, demokrati, jäm-
ställdhet, social och  ekonomisk rättvisa, 
konflikt och rättvisa samt  humanitära 
insatser och katastrofriskreducerande 
arbete. All verksamhet är rättighetsba-
serad, det vill säga den genomsyras av 
kvalitativt deltagande, av att ta och utöva 
ansvar, öppenhet och insyn, jämlikhet, 
icke-diskriminering och fokus på de 
mänskliga  rättigheterna.

Sex verksamhetsområden

När katastrofen slår till ändrar Diakonias 
arbete karaktär. Då handlar det först 
om att rädda liv. Sedan kommer 
 återuppbyggnaden. Diakonia och lokala 
samarbetsorganisationer finns på plats 
före, under och efter en humanitär kris. 
Samarbetsorganisationerna har god 
lokal kännedom vilket bidrar till ökad 
 möjlighet att rädda liv och egendom   
 innan större  aktörer finns på plats. 

Först rädda liv – sedan 
 återuppbyggnad

I Sverige bidrar Diakonia till förändring 
genom att informera, engagera, skapa 
opinion och påverka svensk politik. 
Svensk biståndspolitik står i  centrum. 
Arbetet inkluderar även utrikes- och 
 inrikespolitik som har bäring på fattig-
dom,  mänskliga rättigheter och rättvisa.

Politik med bäring på 
fattigdom

Långsiktigt utvecklingsbistånd, 
 humanitära insatser och påverkansarbete 
står i fokus för vårt arbete. Och vi gör 
allt detta tillsammans med omkring 400 
lokalt och  folkligt förankrade rörelser, 
trossamfund och  organisationer i mer än 
30 länder världen över.

Det är människor som 
förändrar  världen

Diakonia har ett omfattande 
kvalitetssäkrings arbete på alla nivåer i 
verksamheten. Vi har dels interna regler 
och riktlinjer, dels styrs vi av externa 
regler och krav. 

Kvalitetssäkring

För oss är den viktigaste drivkraften 
bakom  samhällsförändring att människor 
är medvetna om sina rättigheter och går 
samman för att utkräva dessa. 
Vi  stödjer därför människor som trotsar 
ovärdiga  livsvillkor och samhällsstruk-
turer som ger upphov till fattigdom och 
marginalisering. Vi vet att det går att 
förändra världen. Men vi vet också att 
det  kräver  envishet, uthållighet och mod. 
De organisationer vi samarbetar med får 
oftast stöd av Diakonia under många år. 

Ett långsiktigt och 
 tålmodigt arbete
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Vilken var den stora utmaningen för 
Diakonia förra året?
– Det var att respekten för demokrati och 
 mänskliga rättigheter hotas. Det här har vi sett 
under flera års tid, men det accentuerades under 
2016 med många val som genomfördes världen 
över. Vi ser ett mönster: hur maktfullkomliga 
ledare skriver om lagar och gör allt de kan för att 
behålla sin position och begränsa möjligheten till 
opposition och respekt för mänskliga  rättigheter. 
Det här sker i alla delar av världen.

Vad hände under 2016 som gav dig 
hopp?
– Två saker ingav hopp. Den ena är situationen i  
Burkina Faso, en process som började i slutet av 
2015 men fortsatte 2016. Det vi såg var att den förre 
presidenten ville skriva om konstitutionen för att 
sitta kvar vid makten och det var ytterst nära att 
det blev inbördeskrig. Men Diakonias samarbets-
organisationer lyckades få en förändring till stånd 
och i slutändan hölls ett fredligt val. Nu har man 
också hittat ett system för att metodiskt utkräva 
politiskt ansvar och följa upp det här i nära dialog 
med regeringen (se sid 14). Det andra exemplet är 
Colombia, där man efter årtionden av inbördeskrig 
lyckade få till stånd ett fredsavtal. Något som våra 

samarbetsorganisationer aktivt kämpat för i så 
många år. 

Nämn ett tillfälle 2016 då du kände dig 
stolt över att jobba för Diakonia?
– Det är i mötet med människor som Islena, Vanny 
och Yasmin1. Stolt är egentligen fel ord, jag  känner 
mig ödmjuk och liten: Vem är jag i mötet med 
dessa kvinnor som offrar allt för andra?  Samtidigt 
känner jag mig otroligt priviligierad som får 
vara med i de här sammanhangen och ha dessa 
människor som nära vänner och kollegor. Det ger 
en extra dimension åt livet.
 
Vad lärde du dig från Diakonias arbete 
under förra året?
– Det jag lärde mig, och ständigt lär mig, är att 
trots det dystra läget i många av våra verksamhets-
länder så finns det alltid människor som vägrar ge 
upp. Till exempel Tep Vanny i Kambodja som var 
hemmafru men klev fram som politisk ledare när 
det behövdes. Idag sitter hon fängslad för tredje 
gången och hon betalar ett enormt personligt pris i 
kampen för rättigheter och värdighet. Jag har mött 
människor med den här sortens ryggrad i Palestina, 
Moçambique, Colombia… överallt där vi arbetar. 
Det finns en Tep Vanny i varje land.

Fyra frågor till Diakonias Generalsekreterare Bo Forsberg

Utmaningar, hopp, 
stolthet och lärdomar
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1. Islena Rey Rodríguez är en  colombiansk 
människorättskämpe, Tep Vanny är en 
människorättskämpe från Kambodja. Yasmin 
 Barrios är en guatemalansk advokat som fick den 
förre diktatorn Efraín Ríos Montt fälld för folk-
mord (domen upphävdes dock senare).

Det jag lärde mig, och ständigt lär mig, 
är att trots det  dystra läget i många av 
våra verksamhetsländer så finns det 
 alltid människor som vägrar ge upp”

”

Läs även hur andra personer inom Diakonia och 
Diakonias samarbetsorganisationer svarar på 
samma frågor (sid 12–21 och 30–31).

Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg besöker Palestina, en resa som berörde honom djupt. ”När vi åkte från Gaza mådde jag nästan 
fysiskt dåligt. Jag kände skuld och dåligt samvete över att komma från rika Sverige och lyssna till människors utsatthet. Men på vägen hem 
förvandlades missmodet till ilska. Jag kände att vi måste fortsätta arbeta för förändring.” Foto: Omar I. El Qattaa.
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Det senaste året har reaktionära rörelser ledda av kyrkliga representanter som arbetar mot 
HBTQI-personers rättigheter fått ökat politiskt inflytande. Dessa grupper har misskrediterat 
människorättsförsvarare som arbetar för sexuella och reproduktiva rättigheter. Detta är ingen 
unik strategi i Colombia, utan en verklighet i flera länder i regionen.”
Marcela Sanchez, Colombia Diversa, Colombia på frågan: Vilken var din organisations största utmaning 2016? 

”

Att rigga rättsprocesser mot 
 MR-försvarare kan användas som 
 verktyg för att begränsa demokratin och  yttrandefriheten. Det innebär att  arbete måste ägnas åt att få  MR-försvarare 
frisläppta. I Guatemala släpptes sju 
MR-försvarare av urfolks rättigheter tack vare samarbetsorgani sationers arbete. I Honduras fick 41 MR-försvarare legalt stöd efter att de fängslats i samband 
med protester mot transnationella 
företag som producerar palmolja.

Resultat 2016

Människorättsförsvarare 
släpptes

I Thailand arbetar samarbetsorganisa-

tioner  för att statslösa etniska  minoriteter 

ska få legal status. 2016  bekräftades 

drygt 29000 personers  legala status och 

drygt 6000 erhöll  medborgarskap, varav 

hälften kvinnor. 

Resultat 2016

Statslösa fick legal status

De mänskliga rättigheterna sätts under allt 
hårdare press. Nationalism, populism och 
 fundamentalistiska konservativa strömningar hotar 
kvinnors rättigheter, sexuella och  reproduktiva 
rättigheter, asylrätten och det civila samhällets 
möjligheter att verka. Det har blivit viktigare än 
någonsin att verka för  respekten för de  mänskliga 
rättigheterna. Människor fortsätter att utbilda 
och mobilisera kring mänskliga  rättigheter. 
De  dokumenterar övergrepp och utarbetar 
 skugg rapporter, arbetar med politisk påverkan 

och  riskerar i många fall sina liv. Enligt Global 
Witness rapport för 2016  mördades människorätts-
försvarare i flera av de  länder där Diakonia  verkar. 
49 procent av de  mördade försvarade mark-, 
urfolks- och  miljörättigheter. Dessutom  attackeras 
kvinnor och HBTQI-personer på grund av 
kön och könstill hörighet samt sexuell läggning. 
 Politisk  samstämmighet i dessa frågor kommer 
att vara  oerhört viktigt, liksom transparens och 
 ansvars utkrävande av privat och offentlig sektor.

Mänskliga rättigheter

Naw Ngar Lay, gränsområdet Myanmar/Burma- 

Thailand. Foto: Diakonia
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Stärka människorätts-
försvarares egenmakt 

59 insatser

Uppfyllande av 
kvinnors rättigheter 

17 insatser

Uppfyllande av 
 åtaganden för 
 mänskliga rättigheter

28 insatser

GLOBALA MÅLMÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Mänskliga rättigheter

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 
416 MSEK och av dessa användes 20 % till det 
tematiska området mänskliga rättigheter

I Moçambique bidrar samarbets-
organisationer till att kvaliteten på 
 offentlig hälsovård och utbildning höjs utifrån de mänskliga  rättigheter som 
 erkänns i nationell lagstiftning och 
internationella konventioner. De utbildar och engagerar medborgare i mänskliga rättigheter, granskar offentlig service och påverkar myndigheter och beslutsfattare. 2016 ledde detta bl a till att regeringen finansierade skolors infrastruktur.

Resultat 2016

Offentlig sektor granskas

För första gången någonsin har det  kongolesiska 
civilsamhället producerat en alternativ  rapport 
om kvinnors rättigheter. Tre av Diakonias 
 samarbetsorganisationer skapade nätverket Femme 
plus och en påverkansplan för tillämpningen av 
manifestet ”Afrikanska kvinnors decennium” 
(erkänt av FN och Afrikanska Unionen). För 
trots att den kongolesiska regeringen gjort  viktiga 
 åtaganden och antagit konventioner för att skydda 
kvinnor är situationen i landet alarmerande. 
 Tillsammans med andra civilsamhällesorganisatio-
ner  samarbetade Femme Plus med ministeriet för 
jämställdhet,  kongolesiska arméns avdelning mot 
sexuellt våld och FN-organen MUNUSCO och 
UN Women. 

Nätverket arbetade för att medvetandegöra 
invånare och samla in data i Kongo-Kinshasas 
elva provinser. I varje provins valdes en person 
som utbildade åtminstone 20 representanter från 
 civilsamhället. I nästa fas ligger fokus på genom-
förandet av ”Afrikanska kvinnors decennium”. 
Femme Plus är på väg att bli en referenspunkt och 
planerar för fler alternativa rapporter.

Kvinnors rättigheter 
i fokus

Bela Lithuri. Foto: Diakonia



14   Årsberättelse 2016

Exemplen på att det demokratiska 
 utrymmet har vuxit är få, men Sri Lanka är ett av dem.  Samarbetsorganisationer har initierat 12:e-mars rörelsen som 
har stärkt den demokratiska kulturen i  landet. De har engagerat religiösa ledare att rådge politiska partirepresentanter 
Detta har bland annat lett till att unga 
 parlamentariker förordat icke-korruption inom politiken och att ett nytt system 
för inkluderande lokalval tagits fram 
 vilket inkluderar kvotering av kvinnor.  

Resultat 2016

Stärkt demokrati

Tätt kopplad till ifrågasättandet av de  universella 
mänskliga rättigheterna, är den  demokratiska 
 backlash som skett i många av de  länder där 
Diakonia arbetar.  Konsekvenserna är  omfattande, 
 oavsett om de är politiska, rättsliga eller 
 administrativa. Den här repressiva trenden drabbar 
i första hand de som redan har minst makt i 
 samhället: kvinnor, HBTQI-personer, unga och 
urfolk. Men kraven på en demokratisk  kultur, på 

ansvarsutkrävande och transparens, ökar  samtidigt 
som människor  mobiliserar sig. Det kan bidra till 
en stärkt  motståndskraft när regeringar  försöker 
förändra konstitutioner för att hålla sig  kvar 
vid makten, eller när korruption underminerar 
 människors  förtroende och stjäl finansiering 
som skulle gått till utveckling. Det här behöver 
 uppmärksammas och det behöver politiskt och 
finansiellt stöd.   

Demokrati

Diakonias samarbetsorganisationer i Burkina Faso har kämpat hårt för fria, 
 fredliga val. Trots en svår situation i landet och trots kuppförsök genomfördes 
valet i november 2015 och arbetet för att utveckla demokratin har pågått sedan 
dess. Foto: Reuters/Joe Penney.

Arbetet vi inledde i Burkina Faso med Presimetre (ett verktyg för att följa upp presidentens åtaganden 
och hålla honom ansvarig), och hur det bidrar till att utveckla demokratin. Burkina är mer öppet för 
diskussioner nu och människor är redo att lösa konflikter utan våld. Det visar att vårt arbete haft 
betydelse. Edmond Odaba, Africa Economic Justice Programme, Nairobi på frågan: Vilken händelse 2016 ingav hopp?

”
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I Egypten gav myndigheterna inte  tillstånd till  samarbetsorganisationernas planerade arbete. Aktiviteterna och Diakonias stöd omdirigerades därför till att stärka kapaciteten inom bland annat integrering av jämställdhetsfrågor och internkontroll.

Resultat 2016

Stöd till internkontroll

Programmet för funktionshindrades 

 rättigheter på Västbanken och i Gaza 

visar vikten av långsiktighet för att 

 åstadkomma hållbara resultat. Fokus 

har legat på att stärka funktions-

hindrades kapacitet och organisering, 

men också att  kostnaderna och  ansvaret 

för  programmen ska tas över av 

 kommunerna. De står nu för 84 procent 

av de  lokala rehabiliteringsarbetarnas 

 löner. De bästa resultaten har uppnåtts 

där  denna  förändring har genomförts.

Resultat 2016

Långsiktighet bär frukt

Ahlam Gazaboglee och Tagreed Abuhatab. 

Foto: Kent Klich.

Kvinnors politiska deltagande är oumbärligt för att 
uppnå full demokrati. I Peru har samarbetsorga-
nisationer och tio andra organisationer kampanjat 
med slogan ”Mer kvinnor – mer demokrati” och 
förespråkat en feministisk agenda i lagstiftning 
och offentlig politik. Fokus har legat på en jämn 
könsfördelning på vallistor, samt tillgång till laglig 
och säker abort vid våldtäkt. Tre nya lagförslag 
har  presenterats och organisationerna har fört 
en  dialog med kvinnoministeriet och valmyndig-
heterna och framgångsrikt fört fram förslaget om 
jämn könsfördelning vid reformering av vallagen. 
Alla dessa initiativ har varit avgörande för att 
stärka kvinnor, möjliggöra nya allianser och få stöd 
från olika delar av civilsamhället, myndigheter och 
media som alternativ till en konservativ offensiv 
som vill blockera alla jämställdhetsförlag.

Tre nya lagförslag

Demokratisk kultur

71 insatser

God samhällsstyrning

20 insatser

Kvinnors politiska 
 deltagande

13 insatser

Gynnsamma 
 förutsättningar för 
det civila samhället

10 insatser

GLOBALA MÅLDEMOKRATI

Demokrati
Diakonias ändamålskostnader uppgick till 
416 MSEK och av dessa användes 27 % till det 
tematiska området demokrati.
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Varje dag kämpar Diakonia och våra samarbets-
organisationer tillsammans med andra för 
 jämställdhet. Förra året attackerades sexuella 
och reproduktiva rättigheter både på global 
nivå och i enskilda länder. Kvinnor är fortfa-
rande  underrepresenterade inom politiken och 
på beslutsfattande positioner. Konflikter och 
ökad  militarisering cementerar destruktiva köns-
roller och gör kvinnors kroppar till måltavlor och 

 kvinnor utesluts ofta från fredsförhandlingar. 
Lagar diskriminerar i många fall kvinnor istället 
för att skydda dem. HBTQI-personer stigmatiseras 
världen över och könsbaserat våld är utbrett. 

Men, 2016 innebar också en massiv  mobilisering 
för kvinnors rättigheter. På gator och i sociala 
medier. Inte bara aktivister, utan även ”vanliga” 
män och kvinnor demonstrerade för jämställdhet. 
2016 visar att vårt arbete är viktigare än någonsin.

Jämställdhet

I Paraguay har våra samarbets-
organisationer tillsammans med 
andra bidragit till att en ny resolution 
antagits. Den erkänner transpersoners identitet och slår fast att staten måste 
erbjuda bättre hälsovård och bättre 
juridiskt stöd till transkvinnor. I ett 
land där transkvinnor stigmatiseras 
och diskrimineras är det här ett viktigt framsteg. 

Resultat 2016

Transpersoners 
 identitet erkännsPå landsbygden i Bangladesh har våra 

samarbetsorganisationer uppmuntrat 

unga tjejer att lära sig cykla och spela 

fotboll. Tjejerna har brutit könsnormer 

genom att ägna sig åt typiska ”kill-

aktiviteter”. De har börjat röra sig friare 

och fått starkare självkänsla. Tjejerna, 

 föräldrar och lokala myndigheter har 

arbetat tillsammans för att förändra 

 attityderna kring idrottande tjejer.

Resultat 2016

Bryter mot 
könsnormer

När flickor deltar i aktiviteter så ökar deras självförtroende och deras rörlighet i samhället. 
Det här hjälper till att förändra negativa attityder gentemot flickor i samhället och det förhindrar 
 sexuella trakasserier och att flickor gifter sig för tidigt.”  
Rabiul Azam, Manab Kallyan Parished (MKP), Bangladesh på frågan: Berätta om något du lärde dig av Diakonias arbete 2016? 

”

Anjuman Min, Bangladesh. Foto: MKP/Diakonia.

Yren Rotela, Paraguay. Foto: Diakona.
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Libanesisk lag slår fast att om en man 

våldtar en kvinna och sedan gifter sig 

med henne slipper han straff. Våra 

samarbetsorganisationer och andra 

kvinnorättsorganisationer drog igång 

kampanjen: "En brudklänning döljer inte 

våldtäkten" för att påverka beslutsfattare. 

Kampanjen fick stor uppmärksamhet, och 

kampen för att förändra lagen fortsätter.

Resultat 2016

Kampanj mot 
 våldtäkter

I Insizadistriktet i Zimbabwe, kämpar Diakonias 
samarbetsorganisation mot könsbaserat våld. De 
tränar unga och vuxna kvinnor i att identifiera 
och utmana skadliga religiösa och traditionella 
 sedvänjor såsom oskuldskontroller, barnäktenskap 
och att en änka tvingas gifta sig med sin avlidne 
mans bror. Efter utbildningen väljer många att 
bli rådgivare i sina hembyar vilket inneburit att 
 kvinnor som överlevt misshandel nu kan få hjälp 
där de bor.

Samarbetsorganisationen arbetar också med 
polisen, myndigheter och traditionella och  religiösa 
ledare för att dessa ska ta sitt ansvar. De leder 
mansgrupper där bland annat orsakerna till köns-
baserat våld diskuteras. Att involvera män och 
lokala ledare har lett till ökat stöd för överlevare 
och till att könsbaserat våld fördöms.

Acceptansen för våld minskar och fler fall av 
könsbaserat våld når domstolarna nu när kvinnor 
känner sig tryggare med att de kan rapportera 
dessa brott utan rädsla för repressalier, eller för att 
bli stigmatiserade.

Kamp mot 
könsbaserat våld

Bekämpa könsbaserat 
våld 

64 insatser

Män och pojkar för 
jämställdhet* 

* Arbetet med det globala 
målet Män och pojkar för 
jämställdhet ingår i andra 
mål (mestadels bekämpa 
könsbaserat våld).

Sexuell och 
 reproduktiv hälsa och 
rättigheter 

9 insatser

HBTQI-personers 
 rättigheter

8 insatser

GLOBALA MÅLJÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet
Diakonias ändamålskostnader uppgick till 
416 MSEK och av dessa användes 18 % till det 
tematiska området jämställdhet.

Manifestation mot lagen. Foto: Patrick Baz.
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Problemen med rättigheter och 
 konfiskering av mark i Kambodja gör 
att många söker sig från jordbruket till  lönearbete. För outbildade handlar det om underbetalda jobb i karaokehallar 
 eller på fabriker i skattefria zoner. 
Den nya fackföreningslagen går privata aktörers ärenden. Diakonias samarbets-organisationer utbildar arbetare i deras rättigheter och hur de ska utkräva dem.

Resultat 2016

Utbildas i rättigheter

Den extrema fattigdomen har sjunkit till 
 rekordlåga tio procent, men ojämlikheten ökar och 
utsatta människor blir än mer maktlösa. Kvinnor, 
flickor och andra marginaliserade grupper lyckas 
inte ta sig ur fattigdomen. Stärkandet av kvinnors 
ekonomiska egenmakt gick tillbaka förra året. 
Framsteg i Nicaragua och Moçambique visar dock 
att politisk vilja är viktigare än pengar för att nå 
framgång.

Den globala uppvärmningen går allt 
 snabbare och 2016 var det varmaste året hittills. 
 Internationella samfundet mobiliserar sig för 
att motverka detta, men det går inte tillräckligt 
snabbt. En ökande konsumtion bidrar också till 
ökad utvinning av naturresurser och att människor 
 tvångsförflyttas och får sämre levnadsvillkor. 
Diakonias  samarbetsorganisationer arbetar bland 
annat för att anpassa människors liv till klimat-
förändringarna, kräva klimatpolitik som gagnar 
dem och hjälpa dem att hitta nya försörjnings-
möjligheter och anständigt arbete. 

Social och ekonomisk 
rättvisa

Trots att Somalia är ett av världens 

 fattigaste länder bildas det  extremt 

många nya företag. Diakonias 

 samarbetsorganisation arbetar för att 

förbättra lönearbetares villkor. Det 

handlar bland annat om arbetsmiljö 

och  lönediskriminering. Organisationen 

 arbetar även gentemot myndigheter 

för att internationella konventioner 

 ratificeras och efterlevs.

Resultat 2016

Förbättrar arbetsmiljön

Jag lärde mig mycket på det regionala mötet när landrepresentanter presenterade strategierna och 
planerna för 2016-2020. Det var inspirerande, och för mig som stöttar regionen var det jätteviktig 
information. Den klargjorde hur min del bidrar till det större arbetet.”
Rehema Njuguna, Diakonia, Afrika på frågan: Vad lärde du dig av Diakonias arbete 2016?

”

Nget Khoun, Kambodja. Foto: Diakonia.
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Stärka kvinnors 
 ekonomiska  egenmakt

19 insatser

Hållbar utveckling 
och klimaträttvisa

13 insatser

Fattigdomen i Latinamerika har minskat under 
ett decennium, men 2016 ökade den igen. För 
att bekämpa fattigdomen arbetar Diakonia 
med att stärka kvinnors inkomstmöjligheter. 
Samarbetsorganisationer i Honduras, Nicaragua 
och Kuba har ihop med kvinnogrupper analyserat 
hur ekonomin kan förbättras. Det handlar om 
alltifrån  ekonomiskt stöd för att starta eget till att 
skapa en dialog med lokalregeringen och stävja 
diskriminering av företagskvinnor.

Diakonias samarbetspartner i Honduras stöttar 
31 företag som drivs av kvinnogrupper. Dessa 
grupper är en del av ett kommunalt nätverk. 
De för nu en dialog med myndigheterna vilket 
 möjliggör för dem att diskutera förbättringar i 
 levnadsvillkor. I Nicaragua arbetar samarbets-
organisationer med kvinnor och unga tillhörande 
urfolk och deras möjlighet att hitta en inkomst i 
 gruvområdet runt Siuna, Rosita och Bonanza där 
förhållandena är svåra. 

I Kuba arbetar vår  samarbetsorganisation 
 banbrytande genom att använda  företagande 
i kampen mot fattigdom, sedan  regeringen 
fattat det historiska beslutet att tillåta privat 
 företagsamhet.

Kvinnors 
 företagande i fokus

Rättvis fördelning av 
välstånd och tillgång 
till naturresurser

50 insatser

Värdigt arbete och 
rättvis inkomst

10 insatser

GLOBALA MÅLSOCIAL OCH EKONOMISK RÄTTVISA

I områden i Kenya där stora  gruvbolag verkar, förekommer även  informell,  småskalig gruvdrift. Här arbetar många kvinnor med  cateringverksamhet. Diakonias  samarbetsorganisation har stöttat kvinnorna som nu organiserat sig kring sparande och företagande. De har också tagit plats i en kommitté som för en  dialog med det största gruvbolaget.

Resultat 2016

Organiserar sig kring företagande

Social och ekonomisk rättvisa
Diakonias ändamålskostnader uppgick till 
416 MSEK och av dessa användes 23 % till 
det tematiska området social och ekonomisk 
 rättvisa.

Mary Alwanyi. Foto: Fredrik Lerneryd.
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Ett medborgarinitiativ för fred, 
 organiserat av en samarbetsorganisation i Mali, mobiliserade lokala myndigheter i en samlad insats för att förebygga och på fredlig väg lösa våldsamma  konflikter i deras kommun. Kommunen i fråga 
noterade en 90 procentig minskning i 
antalet våldsamma konflikter kopplade till naturresurser. 

Resultat 2016

Konflikterna minskade 
i Mali

Antalet väpnade konflikter världen över  fortsatte 
att öka och intensifieras under 2016. Ökade 
inslag av religion, organiserad brottslighet och 
 internationella intressen i mellanstatliga konflikter 
spär på komplexiteten och försvårar medlings-
försök. Historiska nivåer av antal människor 
på flykt och humanitära behov innebär en stor 
 utmaning för de globala hållbarhetsmålen. Den 
extrema fattigdomen minskar men klyftorna 
växer då fattigdomen alltmer koncentreras till 
konfliktdrabbade områden. Trots erkännandet att 

jämställdhet är avgörande för hållbar fred,  förblir 
kvinnor marginaliserade. Kopplingen mellan 
miljö, klimatförändringar och väpnad konflikt 
syns i många konflikter som har koppling till 
 naturresursutvinning. 

Fredsavtalet i Colombia var ett viktigt positivt 
undantag 2016. Det visar civilsamhällets förmåga 
att mobilisera lokala röster till stora sociala  rörelser 
som förmår stridande parter att enas om en 
 inkluderande fred.

Konflikt och rättvisa

Den största utmaningen är kopplad till situationen vi lever i. Utmaningen blir att rusta våra barn med 
de färdigheter de behöver för att uttrycka sig själva fritt och och tryggt i världen. Viktigast av allt är 
att våra barn växer upp med tron på att hopp och drömmar kan leva även under en ockupation.”
Renad Quabbaj, Tamer Institute, oPt (= Palestina) på frågan: Vilken var den största utmaningen 2016?

”

Under 2016 skrev Colombias regering och Farcgerillan under ett fredsavtal 
som gjorde slut på 52 års inbördeskrig. Bilden är från en manifestation i 
Bogotá.
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KONFLIKT OCH RÄTTVISA

Konflikt och rättvisa
Diakonias ändamålskostnader uppgick till 
416 MSEK och av dessa användes 5 % till det 
tematiska området konflikt och rättvisa. 

Tack vare en samarbetsorganisations arbete skapades många  bygrupper, kvinnogrupper och ungdoms-grupper för fred i Myanmar/Burma.  Deltagarna  formu lerade och enades kring  prioriteringar för  fredsbyggande på kommun- och provinsnivå. Besluts fattare tog sig an gruppernas  förslag och engagerades i möten och workshops. I dessa forum delade  beslutsfattare med sig av information från de nationella fredsförhandlingarna. 

Resultat 2016

Fredsbyggande grupper

Efter år av förhandlingar nådde den  colombianska 
regeringen och  Farcgerillan en  överens kommelse 
och ett fredsavtal  godkändes av  kongressen. 
Flera av Diakonias samarbetsorganisationer har 
varit involverade före och under  förhandlingarna 
och framfört krav på  marginaliserade gruppers 
inkludering.  Kvinnogrupper, afrocolombianer 
och urfolk har stöttats i utkrävandet av sina 
 rättigheter och i kravet på en fredlig lösning på 
 konflikten. Erkännandet av deras rättigheter 
under  förhandlingsprocessen, det slutliga avtalet 
och mekanismer för genomförandet av avtalet 
ses som historiska framgångar. För afrocolom-
bianer och urfolk är erkännandet och stärkandet 
av deras markrättigheter avgörande. Men även 
större  självstyre på hälso- och utbildningsområden 
är  viktiga steg mot ett styrelseskick som bättre 
avspeglar landets etniska och kulturella mångfald.

I de norra, konfliktdrabbade delarna av 

Paraguay tog samarbetsorganisationer 

initiativ till att stärka utsatta individers 

och gruppers rätt till säkerhet genom 

juridisk hjälp och utbildning. De utsatta 

gruppernas egna strategier och metoder 

för skydd mot övergrepp stärktes också 

genom att allianser och nätverk bildades.

Resultat 2016

Juridisk utbildning

Fredsavtal gav 
 historisk framgång

Skydd i väpnade 
konflikter

13 insatser

Kvinnor, fred och 
säkerhet

3 insatser

Fredsbyggande

9 insatser

Samstämmig politik 
för fred

2 insatser

GLOBALA MÅL
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Väpnade konflikter, politiskt tumult och 
 natur katastrofer skapar humanitära kriser. Globalt 
sett är mer än 130 miljoner människor i behov av 
humanitär hjälp men behoven är mycket större 
än befintliga resurser. Komplexa kriser orsakar 
stort lidande och människor tvingas fly. Klimat-
förändringar gör att antalet  naturkatastrofer, såsom 
 översvämningar och extrem torka ökar. Diakonia 
arbetar tillsammans med lokala  organisationer 
för att agera på humanitära kriser och minska 

 sårbarheten för katastrofer. Vi strävar efter att 
underlätta övergången från humanitär hjälp till 
 långsiktig  utveckling genom att stödja snabb 
 återhämtning och insatser som syftar till att stärka 
motståndskraft på längre sikt. Vid en  humanitär 
kris  strävar Diakonia efter att upprätthålla 
 internationell  humanitär rätt och de humanitära 
principerna. 

Humanitära insatser och 
 katastrofriskreducerande arbete 

Somalia har drabbats av svår torka och svält. Diakonia bedriver långsiktigt utvecklingsarbete i landet sedan flera år tillbaka. 
Under krisen genomför Diakonia tillsammans med samarbetsorganisationerna akuta humanitära insatser, som att dela ut mat och vatten. 
Foto: Finn Church Aid/Ville Palonen.



23Årsberättelse 2016

I Burkina Faso är mer än 90 procent av 
 befolkningen beroende av jordbruk och boskap 
för sitt uppehälle, vilket gör människor mycket 
sårbara för effekterna av  klimat förändringar. 
I Oudalanprovinsen arbetar Diakonias 
 samarbetsorganistion för att främja motstånds-
kraft och minska utsattheten i samhällen som 
 återkommande drabbas av översvämningar 
och torka. Klimatsmarta jordbrukstekni-
ker har ökat matsäkerheten bland drabbade 
 hushåll. Som ett resultat av påverkansarbete, har 
lokala  myndig heter åtagit sig att öka katastrof-
beredskapen. I projektet har kvinnor engagerat sig 
i bykommittéer med uppdraget att övervaka och 
informera om risker i närområdet. 2016 spelade 
dessa  kommiteer en central roll med att sprida 
information om  översvämningar som hotade 
800 personer. Agerandet ledde till en snabb 
 hjälpinsats och inga människor kom till skada. 

Att förebygga 
katastrofer 

Libanon
Legalt och psykosocialt stöd till 1900 flyktingar 
med palestinskt ursprung i Libanon med fokus 
på kvinnor. 
Partner Najdeh. 
Insats 17 månader. Stöd 2 MSEK. Sektor skydd. 

Libanon
Psykosocialt-, hälso- och legalt stöd samt 
 utbildning till 1500 människor i Libanon 
med fokus på kvinnor/flickor som utsatts för 
 könsrelaterat våld.
Partner ABAAD. 
Insats 17 månader. Stöd 2,1 MSEK. Sektor skydd.

 Myanmar/Burma
Akut humanitärt stöd till 8700 människor i 
 Myanmar/Burma som tvingats lämna sina hem 
på grund av översvämningar och jordskred. 
Partner MBC. Insats nio månader. Stöd 1,7 MSEK. 
Sektor livsmedel, husrum.   

Myanmar/Burma
Stärka humanitär kapacitet och motståndskraft 
bland 6991 människor i Myanmar/Burma som 
regelbundet drabbas av klimatrelaterade kriser. 
Partner KBC. Insats 6 månader. Stöd 1,3 MSEK. 
Sektor beredskap  

Burkina Faso
Stärka motståndskraft bland 2445 personer i 
olika områden i Burkina Faso som regelbundet 
utsätts för klimatrelaterade kriser såsom torka. 
Partner ATAD. Insats 18 månader. 
Stöd 2,2 MSEK. Sektor beredskap.

Somalia
Akut humanitärt stöd till 4500 internflyktingar i 
flyktinglägret Al Amin i Somalia. 
Partner  KAD. Insats 2,5 månader. Stöd 900000 
SEK. Sektor livsmedel, vatten.  

 Myanmar/Burma
Humanitärt stöd och återuppbyggnadsstöd till 
8600 personer i områden som drabbats av över-
svämningar i Myanmar/Burma. 
Partner KBC. Insats fyra månader. Stöd 400000 
SEK. Sektor vatten, sanitet, återuppbyggnad.

Thailand
Humanitärt stöd till 100000 burmesiska 
 flyktingar i nio flyktingläger i Thailand vid den 
Burmesiska gränsen. 
Insats 12 månader. Stöd 10 MSEK. 
Sektor livsmedel, näringstillskott, husrum. 

GLOBALA MÅLHUMANITÄRA INSATSER OCH 
KATASTROFRISKREDUCERANDE ARBETE

Humanitära insatser och 
 katastrofriskreducerande arbete
Diakonias ändamålskostnader uppgick till 
416 MSEK och av dessa användes 6 % till detta 
tematiska område.

Resiliens mot katastrofer har tydliga kopplingar till social 
och ekonomisk rättvisa, där katastrofförebyggande arbete 
och anpassning till klimatförändringar är integrerade 
 komponenter i flera projekt

Beredskap, nödhjälp
och återhämtning

6 insatser

Katastrof-
förebyggande arbete

2 insatser
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I början av 2017 konstaterade FNs general-
sekreterare att kvinnors rättigheter är under attack 
världen över. En blick på året som gick visar att 
han inte överdrev. 

Månaderna före uttalandet visade några av 
de globala stormakterna tydligt var de står när 
det  gäller jämställdhet. Ryssland nedgraderade 
våld i hemmet till en administrativ förseelse så 
länge det inte orsakar svåra kroppsskador eller 
 omfattar våldtäkt. USA klippte av allt sitt bistånd 
till  organisationer som tillhandahåller, eller bara 
 informerar om abort och annan familjeplanering. 

I många länder minskar gapet mellan kvinnor 
och män inom områdena hälsa och utbildning, 
men när det gäller ekonomi ligger kvinnor på 
59 procent av mäns deltagande och möjligheter. 

När det gäller området politiskt deltagande är 
det ännu värre: 2016 var snittandelen kvinnor i 
parlament bara 23 procent globalt. Följderna blir 
allvarliga eftersom det innebär att kvinnor till stor 
del är  uteslutna från de arenor där våra samhällen, 
 livsvillkor och delvis även världsbild formas. 

Militariseringen ökar världen över med 
 negativa konsekvenser för könsroller och kvinnors 
 rättigheter. När fred till slut förhandlas utesluts 
ofta kvinnor och 2016 såg vi misslyckandet med att 
inkludera kvinnor i förhandlingarna om ett slut på 
Syrienkriget. 

Våg av nationalism
Under året som gick såg vi attacker på sexuella och 
reproduktiva rättigheter både på global nivå och i 

Jämställdhet i världen
Trots många bakslag för jämställdheten går kampen framåt

I Sri Lanka är våld mot kvinnor ofattbart vanligt, samtidigt som kvinnor är underrepresenterade i politiken. Kvinnorna på bilden 
bestämde sig för att höja sina röster, istället för att vara beroende av hjälp utifrån. Nu är de en del av en landsomfattande 
organisation som bland annat kräver minst hälften kvinnor i folkvalda församlingar och som kampanjar mot  könsbaserat våld. 
Foto: Diakonia.



25Årsberättelse 2016

många länder. I Centralamerika har kvinnor dömts 
till 40 år i fängelse för att ha gjort abort – eller 
för att de inte kan bevisa att deras missfall inte 
 framkallats av dem själva. 

En våg av nationalism, rasism och 
 främlingsfientlighet fortsätter att svepa över det 
globala Nord. Med den följer konservativa synsätt 
på  könsroller och kvinnors rättigheter, och även 
protektionism och nationellt självintresse. Detta 
påverkar i sin tur jämställdheten i globala Syd,    
när biståndet dras ner. 

Våld används för att tysta kvinnor
Statistiken om könsbaserat våld förändras inte.   
En av tre kvinnor kommer att uppleva fysiskt eller 
 sexuellt våld i sitt liv. Majoriteten av våldet äger 
rum i hemmet och förövaren är kvinnans partner. 
Men könsbaserat våld sker också i det  offentliga. 
Och för kvinnor och HBTQI-personer som är 
 aktivister så är könsbaserat våld ett av de många 
verktyg som används för att underminera och tysta 
dem. De hotas på nätet och i verkliga livet, skräms, 
misshandlas, förs bort, och ibland mördas de.

Deras rörelsefrihet begränsas av rädsla, och 

ibland – som under 2016 i Mellanöstern – för att 
staten ger dem reseförbud. Kvinnorättsorganisatio-
ner har dokumenterat 20 fall av kvinnor (några av 
dem transkvinnor) som mördats för sin politiska 
aktivism bara under 2016. Ingen vet hur många fall 
det egentligen rör sig om.  

Trakasserier och förföljelser av kvinnliga 
 aktivister påverkar inte bara deras egna liv. Ofta 
är aktivisterna och deras organisationer de enda 
som kämpar för jämställdhet i samhällena där 
de lever. Om de inte kan göra sitt arbete, är det 
 jämställdheten i stort som står på spel. 

Kamp världen över
Men i allt detta mörker finns det hopp.  Mångårig 
forskning har visat att starka feministiska 
 rörelser är avgörande för att ett samhälle ska bli 
 jämställt, och de jämställdhetssegrar som vanns 
under 2016 kom tack vare de här rörelserna och 
 människorna som valde att stå vid deras sida. 

I Latinamerika och Mellanöstern använde unga 
kvinnor digital teknik för att kartlägga sexuella 
trakasserier och få allmänheten att ta frågan på 
allvar. I Polen gick mängder av kvinnor och män 
ut på gatorna för att sätta stopp för ett totalt 
abort förbud. I Myanmar och Colombia kämpade 
 rörelserna för att se till att kvinnors röster hörs på 
den bräckliga vägen mot riktig fred.  Guatemala 
bevittnade ett historiskt domslut i det första 
 framgångsrika åtalet för sexuellt våld utfört under 
landets militärdiktatur. Det är ett viktigt steg mot 
att få slut på straffriheten för sexuellt våld i krig. 
I flera länder i Asien protesterade kvinnor mot 
 orättvisa  handelsavtal som kränker deras rättighe-
ter. På den  afrikanska kontinenten fortsatte kam-
pen för att göra kvinnors röster hörda i politiken. 

Trots allt motstånd fortsätter kvinnor och män 
världen över att arbeta för jämställdhet genom 
att utmana sakernas tillstånd, hålla makthavare 
ansvariga, och bygga en annorlunda framtid. De 
är en lika viktig aktör som alltid – om inte mer. 
Diakonias övertygelse om vikten av att stödja dem 
är lika stark som den alltid har varit. 

Världen inriktar sig nu på Agenda 2030 och de 
hållbara utvecklingsmålen. Fler och fler aktörer 
ser att det är viktigt att fokusera på jämställdhets-
målet. Men det blir också alltmer accepterat att det 
är vår förmåga att bygga jämställda samhällen, som 
 kommer att avgöra om vi ror de globala målen i 
hamn eller ej. 
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I många år har Diakonia arbetat med 
 problematiken kring global skatteflykt och hur den 
kan stoppas, men frågan har aldrig fått så mycket 
 uppmärksamhet i Sverige som under 2016. Det var i 
samband med de läckta  ”Panamadokumenten” som 

frågan fick skjuts. Media avslöjade att  storbanker, 
internationella och svenska, hjälpt  individer och 
företag att slippa betala skatt genom att sätta 
upp hemliga brevlådeföretag i  skatteparadis. 
 Plötsligt blev skatteflykt extremt relevant även i 
 Sverige och inte bara i Diakonias samarbetsländer. 
Människor var upprörda över att svenska banker 
varit  inblandad i denna typ av upplägg. Diakonia 
fick utrymme i debatten och kunde peka på att 
det varje år sammantaget försvinner mer pengar 
ut ur utvecklingsländer genom skatteflykt än vad 
 länderna får i bistånd. Pengar som kan rädda liv 
och bidra till långsiktig utveckling om de används 
rätt. 

Tack vare sin expertis kunde Diakonia visa 
att människor som lever i fattigdom är de som 
 drabbas hårdast av skatteflykt. Frågor Diakonia 
länge  pratat om, såsom vikten av  transparens 
och insyn, visade sig nu vara viktigare än 
 någonsin. Diakonias  uthållighet i frågan, gjorde 
att vi kunde komma in med vår kunskap när den 
 behövdes.  Uppmärksamheten resulterade också 
i att Diakonia bjöds in att tala om skatteflykt 
 utifrån ett  fattigdomsperspektiv inför Riksdagens 
 skatteutskott och utrikesutskott. 

2016 var året då Diakonia satte flyktingfrågan i 
fokus i arbetet med församlingarna. Detta val av 
fokus välkomnades av församlingar som redan var 
engagerade i mottagandet av nyanlända och därför 
intresserade av att göra kopplingen till orsakerna 
bakom flykt.  Idén var att dela kunskap,  känslor 
och berättelser om hur världen hänger ihop. 
Och att nyheternas statistik skulle förvandlas till 
människor av kött och blod. Det naturliga forumet 
var våra församlingar där vi kunde folkbilda kring 
varför människor behöver fly och hur det hänger 
ihop med allt det som Diakonia jobbar med från 
mänskliga rättigheter och klimat till humanitära 
insatser och arbete för att förebygga katastrofer. 
Och temat blev väldigt väl mottaget, det finns 
ett stort intresse inom och utanför Diakonia för 
att lära sig mer om de här frågorna. Nu kanalise-
ras engagemanget i påverkanskampanjen ”Täpp 
till kryphålet” som handlar om att förändra den 

svenska vapenexportlagen. En fråga som i allra 
högsta grad hänger ihop med varför människor 
flyr.

Verksamheten i Sverige

Stor uppmärkamhet i debatten

Flyktingfrågan i fokus

Majida Jaber och hennes son Omar har flytt kriget i Syrien. Genom 
Diakonias samarbetsorganisation i Libanon får de stöd och hjälp.
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Dålig ekonomi och utsatthet ökar risken för 
tvångsäktenskap och våld i hemmet. I Libanon 
har problemen ökat, inte minst bland dem som 
har tvingats på flykt från Syrien. Diakonias 
 samarbetsorganisation stödjer både libanesiska 
och syriska kvinnor och informerar dem om deras 
rättigheter. Yasmine är 19 år gammal och gift.
Här deltar hon i ett möte där hon får lära sig mer 
om barnäktenskap och könsbaserat våld.



28   Årsberättelse 2016

Diakonia arbetar rättighetsbaserat  tillsammans med omkring 400 lokalt och  folkligt  förankrade 
rörelser, trossamfund och organisationer i mer än 30 länder runt om i  världen. Våra 
 samarbetsorganisationer arbetar med  mänskliga rättigheter,  demokrati, jämställdhet, social och 
ekonomisk rättvisa, konflikt och rättvisa samt humanitära  insatser och katastrofrisk förebyggande 
arbete. Här listas de länder och  samarbetsorganisationer som fick ekonomiskt stöd av Diakonia 
under 2016.

Samarbetsorganisationer

1

2

3

14

4

5

6 7

10

 

9

12

13

15

16

17

18

19
20

2122

23

24

11

8

Landkontor

Region- och landkontor

Huvudkontor

Programländer 2016

Bangladesh (1) Antal samarbetsorganisationer: 10
Association of Development for Economic & Social Help, 
Bolipara Nari Kalyan Somity, Manab Kallyan Parished, 
Organization for Womens Development in Bangladesh, 
Social Association for Rural Advancement, Bangladesh 
Resource Centre for Indigenous Knowledge, Bangladesh 
Legal Aid And Services Trust, Safety and Rights Society, 
Unite Theatre for Social Action, Udayankur Seba Sangstha

Bolivia (2) Antal samarbetsorganisationer: 9
Centro de Estudios Juridicos e Investigacion Social, 
Centro de investigacion y promocion del campesinado, 
Asociacion Colectivo Rebeldia, Organizacion Indigena 
Chiquitana, Union Nacional de Instituciones para el 
Trabajo de Accion Social, Coordinadora de la Mujer, 
Centro de promocion de la mujer Gregoria Apaza, 

Confederacion Nacional de Mujeres Indigenas de Bolivia, 
Asociacion Civil de Desarrollo Social y Promocion Cultural 
Libertad 

Burkina Faso (3) Antal samarbetsorganisationer: 49
Cadre Unitaire D’Actions de Karangasso-Vigué, 
Association pour la Gestion de l’Environnement et le 
Développement, Centre d’information et de documen-
tation citoyennes, Association pour la Promotion et 
le Développement du Gulmu, Union des Religieux 
et Coutumiers du Burkina, SECRETARIAT EXECUTIF 
DIOCESAIN DE BANFORA, Direction Regionale de l’Action 
Sociale Boucle du Mouhoun, Alliance Technique d’As-
sistance au Développement, ASSEMBLEE NATIONALE, 
Association Koom pour l’Auto Promotion des Femmes 
du Burkina Faso, Institut de Recherche en Sciences de la 
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Santé, SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL NATIONAL 
POUR LA PROMOTION DU GENRE, Plate-forme d’Actions 
à la Sécurisation des Ménages Pastoraux, Programme 
de Marketing Social et de Communication pour la 
Santé, Association Tout pour Tous Yennenga, Secrétariat 
permanent du Conseil national de lutte contre la pra-
tique de l’excision, Association Tin Tua, LABORATOIRE 
CITOYENNETE 2, Mouvement Burkinabè des Droits de 
l’Homme et des Peuples, Centre National de Presse 
Norbert Zongo, Commission Justice et Paix - Burkina, 
Association pour la Promotion des Oeuvres Sociales, 
Cadre de concertation des ONG actives en Education 
de Base, Association des Femmes Juristes du Burkina 
Faso, Association SEMFILMS, Centre pour la Gouvernance 
Démocratique, ASSOCIATION FEMME ET VIE, INITIATIVE 
PRIVEE ET COMMUNAUTAIRE CONTRE VIH/SIDA AU 
BURKINA FASO, Eau Vive Délégation pour le Burkina Faso 
et le Togo, Ecole Notre Dame de l’Espérance, Forum for 
African Women Educationalist, Réseau Afrique Jeunesses, 
Centre de Recherche et d’Intervention en Genre et 
Développement, Centre de Suivi et d’Analyse Citoyens 
des Politiques Publiques, Fondation pour l’étude et la 
promotion des droits humains en Afrique, Association 
des Femmes PAG-LA-YIRI, Balai Citoyen, Federation du 
CARTEL, Fondation pour l’Etude et la Promotion des 
Droits Humains en Afrique, Union Nationale de l’Audiovi-
suel Libre du Faso, Association d’Appui et d’ Eveil 
Pugsada, Association Monde Rural, Mouvement Burkinabe 
pour le Développement et le Civisme, Groupe d’Etude 
et de Recherche sur la Democratie et le Developpement 
Economique, Reseau National de Lutte Anti-Corruption, 
TON, Consortium Centre pour l’Ethique Judiciaire et 
l’Union des Jeunes Avocats du Burkina, Réseau d’Ac-
tion pour la Prévention et la Protection des Enfants 
en Difficultés, Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung, 
OneWorld UK 

Colombia (4) Antal samarbetsorganisationer: 24
Asociación Movimiento Feminista por la Paz Ruta Pacífica 
de las Mujeres, Women’s link worldwide, Asociación 
lideres en acción, Amigos de la Tierra America Latina 
y el Caribe, Centro de Estudios de Derecho, Justicia 
y Sociedad, ASOCIACION CENTRO NACIONAL SALUD 
AMBIENTE Y TRABAJO, Corporación Humanas, Fundación 
Mujer y Futuro, Asociacion para la promocion social 
alternativa MINGA, Oficina Internacional de Derechos 
Humanos-Accion Colombia, Consejo Comunitario 
Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, 
Fundación Centro de Investigación y Educación Popular, 
Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, 
Consejo Regional Indígena del Cauca, Fundación Estrella 
Orográfica del Macizo Colombiano, Fundación Comité de 
Solidaridad con los Presos Políticos, Asociación Cristiana 
Menonita para la Justicia, la Paz y la Acción Noviolenta, 
Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 
Corporación Sisma Mujer, Red Departamental de Mujeres 
Chocoanas, Colombia Diversa, Fondo de Fortalecimiento 
y Protección, Centro de Estudios para la Justicia Social 
Tierra Digna

Demokratiska republiken Kongo (5) 
Antal samarbetsorganisationer: 11
Conseil Régional des Organisations non gouvernementa-
les de Développement du Bas-Congo, EURAC NETWORK, 
Cercle de Réflexion et d’Appui pour le Développement 
Durable des Initiatives à la Base, Comité National Femme 
et Développement, Caritas Congo Asbl, Cadre de concer-
tation nationale de la société civile RDC, Centre National 
d’Appui au Développement et à la Participation Populaire, 
Nouvelle société civile congolaise, Organisation 
Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature, Femmes 
des Medias pour la Justice au Congo, Centre d’étude sur 
la Justice et la Résolution 1325

Guatemala (6) Antal samarbetsorganisationer: 15
Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Asociación 
Consejo de Unidad Campesina de Guatemala CUC-G, 
Asociación de Mujeres Q’eqchies Nuevo Horizonte, 
Asociación por Nosotras Ixmukané, Red Departamental 
de Mujeres Sololatecas con Visión Integral, Asociación 
Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras AGIMS, Asociación 

Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción, 
Asociación Civil Juventud K’iche’, Centro para la Acción 
Legal en Derechos Humanos, Instancia de Consenso del 
Pueblo Maya Q’eqchi’-Poqomchi’ de Alta Verapaz, K’amol 
B’e, Asociación La Alianza, Fundación para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las organizaciones de Base, Equipo de 
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Asociacion 
de Mujeres Aqabal, Centro de Estudios y Documentación 
de la Frontera Occidental de Guatemala

Honduras (7) Antal samarbetsorganisationer: 13
Fundacion para la Salvaguardia del Medio Ambiente 
en el Democratico Desarrollo Socioeconomico y de las 
Instituciones, Asociacion Colectivo Violeta, Asociacion 
Comite por la Libre Expresion, ASONOG, Centro de 
Estudios de la Mujer - Honduras, Organismo Cristiano 
de Desarrollo Integral de Honduras, Movimiento de 
Mujeres por la Paz Visitacion Padilla, Comisión de Acción 
Social Menonita, Comite de Familiares de Detenidos 
Desaparecidos en Honduras, Fundacion San Alonso 
Rodriguez, Fundacion Equipo de Reflexion Investigacion 
y Comunicacion de la Compania de Jesus, Centro de 
Derechos de Mujeres, Foro ACT Honduras/HEKS

Kambodja (8) Antal samarbetsorganisationer: 19
The NGO Forum on Cambodia, Cambodian Center 
for Independence Media, Banteay Srei, Gender and 
Development for Cambodia, Building Community 
Voices, Community Legal Education Center, Coalition for 
Cambodian Farmer Community, Cambodian League for 
the Promotion and Defense of Human Rights, Sahmakum 
Teang Tnaut, Cambodia Human Rights and Development 
Association, Equitable Cambodia, Cambodia Food and 
Service Workers’ Federation, Cambodian Center for 
Human Rights, Cooperation Committee for Cambodia, 
Committee for Free and Fair Elections in Cambodia, 
AMARA, Women’s Resource Center, Cambodia Indigenous 
People Organisation, Center for Alliance of Labor and 
Human Rights

Kenya (9) Number of partners: 23
International Budget Partnership, Christian Impact 
Mission, Kenya Human Rights Commission, ACK 
Nakuru Region InterDiocesan Christian Community 
Services, Poverty Eradication Network, Katiba Institute, 
International Center for Policy and Conflict, Independent 
Medico Legal Unit, Inter-Religious Council of Kenya, 
Transparency International Kenya, Uraia Trust, Legal 
Resources Foundation, Catholic Diocese of Kitui- 
Caritas Kitui, Inuka Kenya Ni Sisi Limited, Grassroots 
Organization Operating Together in Sisterhood Kenya 
Association, Kenya conference of catholic bishops, 
National Council of Churches of Kenya, Anglican 
Development Services - Nyanza, Federation of Women 
Lawyers - Kenya, Pan African Climate Justice Alliance, 
Reality of Aid Africa Network, Society for International 
Development, Tax Justice Network - Africa

Kuba (10) Antal samarbetsorganisationer: 8
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, Centro Memorial 
Martin Luther King, Consejo de Iglesias Cuba, Centro de 
reflexión y solidaridad Oscar Arnulfo Romero, Centro 
Cristiano de Servicio Social y Capacitación Bartolomé 
Gregorio Lavastida, Movimiento Estudiantil Cristiano, 
Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamerica y el 
Caribe, Centro Felix Varela

Libanon (11) Number of partners: 13
Arab NGO Network for Development, Lebanese Physical 
Handicapped Union, Arcenciel, Dar Al Amal, Lebanese 
Women Democratic Gathering, Community Based 
Rehabilitation Association, Association Najdeh, Lebanese 
Observatory for Rights of Workers and Employees, 
Developmental Action without Borders, Lebanese 
Association for Democratic Elections, ABAAD-Resource 
Center for Gender Equality, Lebanon Support, Lebanon 
Eco Movement

Mali (12) Number of partners: 17
Comité d’Appui au Developpement de la jeunesse, 
Observatoire des Droits Humains et de la Paix-ODHP, 
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Association pour la Formation et le developpement GLD 
III 2014-2017, Association Malienne pour la Survie au 
Sahel GLD 2014-2017, Action pour le Developpement 
Integré, Coalition pour l’Annulation de la Dette au 
GLD III 2014-2017, Yam-Giribolo-Tumo GLDIII 2014-
2017, Coalition des Alternatives Africaines Dette et 
Developpement Mali, Reso Clima, Oui pour une Enfance 
Noble au Mali, Women in Law and Development in 
Africa Mali, Reseau Plaidoyer Lobbying, Yam-Giribolo-
Tumo, Service de Developpement Integré, Association 
de Formation et d’Appui au Developpement, Association 
d’Appui au Developpement Communautaire, Association 
Malienne pour la Promotion au Sahel

Moçambique (13) Number of partners: 23
The Lutheran World Federation - MOZ, Instituto Fanelo 
Ya Mina, Associacao de Jovens da SOALPO, ARISO 
- Associacao para Reabilitacao e Integracao Social, 
Associacao Mocambicana para o Desenvolvimento 
Concertado, Associacao de Cegos e Ambliopes de 
Mocambique, Associacao Amigos da Crianca Boa 
Esperanca, Associacao Mulher Lei e Desenvolvimento, 
Rede da Crianca, Liga dos Direitos Humanos, Associacao 
Parlamento Juvenil, Centro de Estudo de Democracia 
e Desenvolvimento, Associacao Mocambicana das 
Mulheres de Carreira Juridica, Rede Contra Abuso de 
Menores, Observatório Eleitoral, Associacao para o 
Desenvolvimento das Mulheres de Morrua, Associacao 
das Mulheres Domesticas da Zambezia, Centro de 
Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, 
Associação Progresso, Nucleo de Amigos da Natureza 
e do Ambiente, ASSOCIACAO JUVENIL OTHOKO, 
Solidariedade Zambézia, Forum das Rádios Comunitarias 
de Moçambique

Myanmar/Burma (14) Number of partners: 12
Human Rights Education Institute of Burma/Colors 
Rainbow, Thingaha Gender Organization, Kalyana Mitta 
Foundation, Myanmar Baptist Convention, Charity 
Oriented Myanmar, World Concern Myanmar, Myanmar 
Council of Churches, NGO Gender Group, Equality 
Myanmar (EQMM)/ Formerly Human Rights Education 
Institute of Burma, Knowledge and Dedication for Nation 
Building/Karen Development Network, Karen Baptist 
Convention, Women’s Organizations Network

Nicaragua (15) Antal samarbetsorganisationer: 13
Instituto de Liderazgo de las Segovias, Asociacion de 
Mujeres Indigenas Costa Atlantica AMICA, Centro de 
Prevencion de la Violencia, Centro Nicaraguense de 
Derechos Humanos, Accion Médica Cristiana, Instituto 
para el Desarrollo y la Democracia, Centro Alexander Von 
Humboldt, Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y 
Autonomicos, Centro por la Justicia y Derechos Humanos 
de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), 
Centro de Informacion y Servicios de Asesoria en Salud, 

Coordinadora Pueblos Indígenas Chorotegas, Comision 
Interagencial de Género

Palestina och Israel (16) 
Antal samarbetsorganisationer: 33
Gisha - Legal Centre for freedom of movement, Project 
Loving Care Society/Mother Establishment of the 
Saraya Center for Community Service, Al-Nayzak for 
Supportive Education and Scientific Innovation R.A., 
Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center, Physicians 
for Human Rights Israel, Yes Theatre for Communication 
among Youth, Alternative Information Center, The Edward 
Said National Conservatory of Music, BADIL Resource 
Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, 
Al Mezan Centre For Human Rights, General Union of 
Palestinians with disabilities, Jenin branch, Baseera Forum 
for Blind, Future Society for Deaf Adults, Palestinian 
Medical Relief Society, Farah Center, Women’s Affairs 
Technical Committee, Tamer Institute for Community 
Education, Palestinian Counseling Center, Basma Society 
for Culture and Arts, Bethlehem Arab Society for 
Rehabilitation, Palestine Red Crescent Society, National 
Society for Rehabilitation, Deir Al Balah Rehabilitation 
Society, Palestine Medical Relief Society, CBR Nablus, 
Voices society for the rights of persons with intellectual 
disability, General Union of Palestinians with disability, 
Bethlehem branch, Palestinian Consultative Staff for 
Developing NGOs, Al Salam Sports Club for persons 
with disabilities, The Jerusalem Princess Basma Center 
for disabled children, Society of St Yves, Catholic Center 
for Human Rights, Community Based Rehabilitation 
Association (CBR central West bank)

Paraguay (17) Antal samarbetsorganisationer: 11
Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, 
Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco, 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales 
y Sociales, Asociación Nacional de Productores 
Agropecuarios, Base Investigaciones Sociales, Centro 
de Documentación y Estudios, Panambi Asociacion de 
Travestis, Transgeneros y Transexuales, Tierraviva a los 
Pueblos Indígenas del Chaco, Coordinadora de Derechos 
Humanos del Paraguay, Federación Nacional Campesina,
Servicio Paz y Justicia Paraguay

Peru (18) Antal samarbetsorganisationer: 18
Asociación Taller de Educación y Comunicación a través 
del Arte Arena y Esteras, GRUPO CULTURAL YUYACHKANI, 
Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, Asociación 
Servicios Educativos Rurales, Comisión de Derechos 
Humanos de Ica, Centro de Desarrollo Andino Sisay, 
Asociación de Comunicadores Sociales, CALANDRIA, 
Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán, Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, Comisión Episcopal de 
Acción Social, Instituto de Defensa Legal, Asociación Pro 
Derechos Humanos, COOPERACCION, Acción Solidaria 

Kvinnorna är nöjda med det nya projektet som stöttar småskalig 
jordbruksodling och de märker att de kan ta ansvar för sin egen 
situation. De har börjat organisera sig och vi ser en förändring 
som verkligen gör oss stolta och ger oss hopp om framtiden.”

Antoinette Vango, REFED, Kongo-Kinshasa på frågan: När kände du dig stolt över att arbeta med Diakonia?

”
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para el Desarrollo, Centro Peruano de Estudios Sociales, 
Asociación Para el Desarrollo Andino Amazónico - Huñuq 
Mayu, DEMUS Estudio para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer, Movimiento Ciudadano frente al Cambio 
Climático, Comité de America Latina y el Caribe para la 
defensa de los derechos de las mujeres 

Somalia (19) Antal samarbetsorganisationer: 3
Kaalo Aid and Development Organization, Forum For 
African Women Educationalists- Somalia Chapter, Galkayo 
Education Center for Peace and Development

Sri Lanka (20) Antal samarbetsorganisationer: 13
Womens Development Centre, Suriya Women’s 
Development Centre, Sri Lanka Centre for Development 
Facilitation, Peoples Action for Free and Fair Elections, 
Plantation Rural Education and Development 
Organization, Samadana/m, Transparency International 
Sri Lanka, Law and Society Trust, VILUTHU - Centre 
for Human Resource Development, Eastern Human 
and Economic Development, Centre for Environmental 
Justice, Eco Friendly Volunteers (ECO V), Muslim Women’s 
Research & Action Forum

Thailand (21) Antal samarbetsorganisationer: 13
Center for Girls, The Border Consortium, Development 
Center for Children and Community Network, Thailand Lahu 
Development Foundation, Inter Mountain Peoples Education 
and Culture in Thailand Association, The Foundation of the 
Church of Christ in Thailand, Upland Holistic Development 
Project, The Mirror Foundation, Micro Economic Development 
Foundation, MAP Foundation, Spirit in Education Movement, 
Karen Development and Service Foundation, Foundation of 
Child Understanding

Uganda (22) Antal samarbetsorganisationer: 22
African Youth Development Link, Teso Initiative for Peace, 
Forum for Women in Democracy, Action for Development, 
Church of Uganda - Planning, Devt. & Rehabilitation, 

Uganda Womens’ Network, Human Rights Network - 
Uganda, Uganda Joint Christian Council, Justice and Peace 
Commission, Gulu Archdiocese, Human Rights Focus,
Summit Foundation, ZOA Uganda, Civil Society Budget 
Advocacy Group Southern and Eastern African Trade, 
Information and Negotiations Institute - Uganda, Eastern 
African Sub-Regional Initiative for the Advancement 
of Women, Gulu Women’s Economic Development and 
Globalization, Centre for Policy Analysis Limited, Born 
Again Faith Federation (BAFFe)-Acholi Sub Region, 
Rights Evidence Action Limited, Chapter Four Uganda, 
The Cross-Cultural Foundation of Uganda

Zambia (23) Antal samarbetsorganisationer: 5
Jesuit Centre for Theological Reflection, Caritas Zambia, 
Foundation for Democratic Process, Extractive Industries 
Transparency Alliance, Youth Alliance for Development

Zimbabwe (24) Antal samarbetsorganisationer: 8
Heal Zimbabwe Trust, Youth Empowerment and 
Transformation Trust, African Network & Forum on Debt 
and Development, Musasa, Emthonjeni Womens Forum, 
Womens Institute for Leadership Development, Women in 
Politics Support Unit, Zimbabwe Womens Resource Centre 
and Network

Afrika Regional Antal samarbetsorganisationer: 4
Third World Network, Africa, Economic Justice Network of 
FOCCISA, Gender Links, Bench Marks Foundation

Latinamerika regionalt 
Antal samarbetsorganisationer: 7
Frida the young feminist fund, Red de salud de las 
mujeres latinoamericanas y del Caribe, Observatorio 
de Conflictos Mineros de America Latina, Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional, Corporacion Accion 
Ecologica, Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras 
de los Derechos Sociales y Ambientales, Elige Red de 
Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C.

” Under förra året startade vi ett nytt projekt med 
 ungdomsgrupper. Tillsammans utvecklade vi en kampanj 
för att bryta våldsamma kulturella strukturer som 
bygger på sexistiska fördomar. 
Det var väldigt hoppfullt att se  ungdomarnas vilja att 
skapa positiva förändringar i samhället.”
 

Guadalupe Pérez, ordförande för Colectivo Rebeldía, Bolivia på frågan: Vilken händelse 2016 

ingav dig mest hopp?
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Allmänt om verksamheten
Diakonia är en svensk trosbaserad bistånds-
organisation. Huvudmän är de kristna  samfunden 
Svenska Alliansmissionen och Equmenia kyrkan. 
Diakonia arbetar för att förändra orättvisa 
 strukturer, övertygade om att den viktigaste 
drivkraften bakom samhällsförändring är när 
människor är medvetna om sina rättigheter och 
organiserar sig för att tillsammans utkräva dessa. 
Diakonia stödjer därför modiga  rättighetsbärare 
som trotsar ovärdiga livsvillkor och samhälls-
strukturer som ger upphov till  fattigdom och 
marginalisering. Diakonia arbetar med lång-
siktigt utvecklingsbistånd,  humanitära insatser 
och  påverkansarbete. Vår vision är en rättvis, 
 jämlik och hållbar värld som är fri från fattig-
dom,  förtryck, ojämlikhet och våld. Diakonia 
 arbetar  rättighetsbaserat tillsammans med 
omkring 400 lokalt och folkligt förankrade 
 rörelser,  trossamfund och organisationer i mer 
än 30  länder runt om i världen. Diakonia är 

också medlem av ACT Alliance, en koalition av 
 kyrkor och  medlemsorganisationer som arbetar 
i 140 länder i världen. Tillsammans skapar vi ett 
 världs omspännande nätverk av människor som 
arbetar för varaktig förändring för dem som 
lever i fattigdom, våld och förtryck. Vår verk-
samhet finansieras genom anslag från Sida, EU, 
Världens Barn, Svenska Postkodlotteriet och 
andra finansiärer. Församlingar och enskilda 
givare stödjer Diakonias verksamhet med gåvor. 
Diakonia  bedriver insamlingskampanjer genom 
olika  kanaler, som till exempel insamlingsbrev och 
 tidningen Dela med, och har ett 90-konto som 
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Väsentliga händelser under året
2016 var det första året då de nya land- och 
 regionstrategierna implementerades och följdes 
upp. Den årliga uppföljningen stämmer av hur 
verksamheten bidragit till att uppfylla Diakonias 
globala mål. Den utgör även ett viktigt underlag 

Förvaltningsberättelse
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för styrelsens arbete med övergripande  strategiska 
frågor. Att mer strukturerat analysera den egna 
 rollen och Diakonias agerande i relation till 
biståndseffektivitet har lett till viktiga lärdomar 
som utvecklat organisationen. 

Under året som gått har Diakonia stärkt arbetet 
inom de tematiska områdena. Bland annat har ett 
globalt program för social och ekonomisk rättvisa 
startats. Programmet har fokuserat på metod- och 
policyutveckling, samarbete och lärande inom 
en rad områden såsom stärkande av kvinnors 
 ekonomiska egenmakt och klimaträttvisa. 

En negativ trend i flera av Diakonias verksam-
hetsländer är det krympande utrymmet för civila 
samhällets organisationer att verka, så  kallat 
”shrinking space”. Diakonia har arbetat med 
 frågan, dels genom att stärka samarbetsorganisa-
tionernas kapacitet, dels genom påverkansarbete i 
Sverige och Europa för att förbättra situationen i 
de aktuella länderna.

I Sverige genomförde Diakonia under 2016 
 folkbildningskampanjen ”Ingen  människa 
ska behöva fly” som svar på den globala 
 flyktingsituationen. Kampanjen kopplade ihop 
Diakonias arbete i världen med våra församlingars 
engagemang för flyktingar genom att folkbilda om 
orsakerna bakom flykt.

Att arbeta i partnerskap med strategiska aktörer 
får allt större betydelse för Diakonias verksamhets-
utveckling. Exempel på detta är samarbetet och 
nätverkandet med Svenska Kyrkan och inom ACT 
inom ramen för det humanitära arbetet, samt för 
att utbyta information och samordna påverkans-
arbetet mot EU. Diakonia har också arbetat fram 
riktlinjer för att förtydliga vår roll och målsättning 
i arbetet med privata aktörer. 

Externa faktorer som påverkat 
 organisationen
2016 markerades av viktiga internationella 
 händelser, framför allt i globala Nord, som 
 påverkat politiken i Sverige, Europa och globalt. 
Några exempel som bör nämnas är presidentvalet i 
USA, nationalismens och populismens utbredning 
i Europa, ett försvagat EU samt att respekten för 
demokratin som styrelseskick urholkas. 

Den extrema fattigdomen i världen minskar 
men är alltmer koncentrerad till svaga stater och 
länder där väpnade konflikter pågår. Under 2016 
ökade antalet väpnade konflikter i världen. Det 
avspeglades i att antalet människor på flykt och 
migrationsfrågan kom att dominera. Det största 
antalet flyktingar återfinns i länder som redan har 
en hög andel människor som lever i fattigdom 

och som har störst utmaningar i förhållande till 
 utvecklingsmålen i FNs Globala mål för hållbar 
utveckling (Agenda 2030). Behovet av humanitär 
hjälp är större än det varit sedan andra världskriget. 
Mer än 130 miljoner människor världen över är i 
behov av humanitär hjälp och resurserna är inte 
tillräckliga.

Vi ser samtidigt hur utrymmet för det civila 
samhället fortsätter att krympa. Repressiv lag-
stiftning och digital övervakning är ett par 
exempel på hur våra samarbetsorganisationers 
agerande begränsas. Detta var också temat för 
det andra toppmötet om biståndseffektivitet som 
hölls i  Nairobi, ”The 2nd High Level Meeting on 
 Development Effectiveness (HLM2)”, där Diakonia 
deltog. I flera av Diakonias  verksamhetsländer ser 
vi även att människorättsförsvarare  förföljs och 
utsätts för våld.

Trots viktiga framsteg de senaste åren kan vi 
nu se en global backlash för såväl kvinnors som 
HBTQI-personers rättigheter och  jämställdhet. 
På samma gång har denna backlash lett till 
utbredd mobilisering och ett engagemang som 
 förhoppningsvis kanaliseras i ökat stöd till 
 kvinnorättsorganisationer. 

Två förhandlingar kring Parisklimat avtalet 
genomfördes under 2016. Förhandlingarna 
var  viktiga för verkställandet av avtalet, och 
en av höjdpunkterna var beslutet att införa en 
 handlingsplan för jämställdhet. Sverige fick också 
en ny klimatminister och klimatambassadör 2016, 
vilket stärkt samarbetet mellan regeringen och de 
nätverk där Diakonia verkar i dessa båda frågor. 

En annan positiv händelse 2016 var det 
 fredsavtal som skrevs under i Colombia mellan 
FARC-gerillan och staten efter 52 års väpnad 
 konflikt. Colombias president Juan Manuel Santos 
fick Nobels fredspris för sitt fredsarbete. Priset är 
även en hyllning till folket och till krigets offer. 

Verksamhet och resultat
Diakonias verksamhet styrs av en global  strategi 
samt av region- och landstrategier. Insatserna 
utförs i landprogram som kan ha olika  finansiärer 
och bestå av flera projekt. Diakonia ingår 
 partnerskap med samarbetsorganisationer och 
samverkar med strategiska aktörer för hållbar 
 förändring. Diakonia ger finansiellt stöd och 
 stöttar  organisationernas egen utveckling och 
 resursmobilisering. Samarbetet handlar också 
om att vara dialogpartner och att skapa  synergier 
mellan samarbetsorganisationer. Diakonias 
 huvudteman är mänskliga rättigheter,  demokrati, 
jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa, 
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Resultat och ställning
 

Diakonias intäkter minskade och uppgick till 451 
miljoner kronor under 2016. Minskning på ca 13 
miljoner kronor beror bl.a. på minskade anslag 
för verksamhet i Asien (–22 miljoner  kronor) 
och i Afrika (–12 miljoner kronor).  Minskningen 
i anslag har kompenserats något av ökade 
insamlings intäkter. Under 2016 har 92 procent av 
årets  intäkter använts till ändamålskostnader och 
 uppgick till 416 miljoner kronor.

Insamlade medel för 2016 uppgick till 54,6  miljoner 
kronor, vilket var 3,7 miljoner kronor mer än 
budgeterat och en ökning med 11 miljoner  kronor 
jämfört med 2015. Ökningen härrör från en 
ökning i bidrag från Radiohjälpen med 6  miljoner 
 kronor samt 5 miljoner kronor i gåva från Svenska 
 Postkodlotteriet. Diakonia är förmånstagare i 
Svenska Postkodlotteriet, vars vision är att bidra 
till en bättre värld för människor, djur och miljö. 
Överskottet från lotteriförsäljningen går till 
 välgörande ändamål. Postkodlotteriet bidrog under 
2016 med 20 miljoner kronor (15 miljoner kronor 
2015). 

  Insamlade  Insamlings- 
  medel kostnader 

År TSEK

2016 54540 4193 8%

2015 43447 6041 14%

2014 36832 6298 17%

2013 37889 7318 19%

2012 33415 6924 21%

 konflikt och rättvisa samt humanitära insatser och 
katastrofriskreducerande arbete. Målet med all 
verksamhet är varaktig förändring av situationen 
för fattiga och förtryckta oavsett om det handlat 
om humanitärt stöd, påverkansarbete eller långsik-
tigt utvecklingsarbete. Under 2016 har Diakonias 
och samarbetsorganisationernas verksamhet lett till 
bland annat följande:

I Afrika har samarbetsorganisationer i det 
 regionala programmet för social och ekonomisk 
rättvisa spelat en nyckelroll för att få afrikanska 
beslutsfattare att ta itu med frågan om olagliga 
finansiella flöden. Viktiga framsteg ses inom områ-
den som ansvarsutkrävande och att inkludera ett 
jämställdhetsperspektiv i analyser och handlings-
planer. En samarbetsorganisation har också tagit 
fram en publikation om jämställdhet och olagliga 
penningflöden.

Ett annat exempel är situationen på atlant-
kusten i Nicaragua där konflikterna har 
 förvärrats på senare år med flera kränkningar av 
 urfolkens  rättigheter samtidigt som nya bosättare 
tvingar bort urfolken från deras markområden. 
 Samarbetsorganisationers arbete har bidragit till att 
nicaraguanska staten för första gången tagit fram 
en rapport som bland annat visar att oförmågan att 
lösa konflikterna med markrättigheter har haft en 
direkt påverkan på urfolkens levnadssituation och 
rättigheter.

Även i Sverige arbetar Diakonia för en  hållbar 
utveckling. Vi gör det genom information, 
 opinionsbildning och påverkansarbete mot svenska 
politiker och företag. Exempelvis bistod Diakonia 
regeringen med fakta och kunskap som stärkte 
Sveriges arbete för biståndseffektivitet på global 
nivå. Diakonia var också ledande i motståndet till 
att Sverige gör höga avräkningar från biståndet för 
att bekosta flyktingmottagandet i Sverige. 

Diakonia arbetar sedan många år mot skatteflykt 
för att förhindra att resurser, som skulle kunna 
bekämpa fattigdom, försvinner till  skatteparadis. 
Genderrättvisa som ett ledande mål i vårt 
 klimatarbete stärktes under 2016, och Diakonia har 
bidragit till en förståelse av att klimaträttvisa inte 
bara handlar om rättvisa mellan länder, utan också 
om rättvisa mellan män och kvinnor och olika 
grupper. 

Diakonia nådde ut brett i sociala och andra 
medier för att belysa vårt globala arbete, räckvidd 
och engagemang. Andra exempel där Diakonia 
förekom var Almedalen, Bokmässan i Göteborg, 
Kyrkornas Globala Vecka etc. Diakoniaaktivisterna 
nådde ut till över 6 500 personer. 

  Intäkter Ändamåls-  
   kostnader
  

 År TSEK

2016  450585 416111 92%

2015  463331 440622 95%

2014  450571 422920 94%

2013  473366 438814  93%

2012  420999 386305  92%
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Finansiella instrument och 
 placeringspolicy
Diakonias värdepappersportfölj förvaltas av 
Nordea och är placerad i fonder som följer 
Diakonias placeringspolicy. Detta innebär att 
placeringar görs i finansiella instrument med låg 
risk, framför allt i räntebärande papper. De etiska 
kriterierna tillåter inte placering i verksamhet 
som omfattar bland annat vapen, pornografi, 
brott mot mänskliga rättigheter, alkohol, tobak 
och  miljöförstöring. Under 2016 har kriteriet 
att inte investera i fossila bränslen skrivits in i 
 placeringspolicyn. Aktier som erhålls som gåva 
säljs omgående.

Övrig icke-finansiell information
Diakonia har en decentraliserad organisations-
struktur. Totalt har Diakonia 255 personer 
anställda, majoriteten av dem, 207 personer, är 
anställda i verksamhetsländerna. Det skapar 
kontinuitet och bidrar till effektivitet och god 
förståelse för den kontext där Diakonia bedriver 
biståndsarbete. De lokalanställdas villkor  regleras 
av Diakonias interna riktlinjer och av lokala 
 lönenivåer och lagstiftning. 

Under 2016 arbetade 42 personer på huvud-
kontoret i Stockholm och 6 personer var utlands-
anställda. Anställda på huvudkontoret omfattas 
av bransch- och löneavtal för ideella och idéburna 
organisationer och utsänd personal av allmänna 
anställningsvillkor för utsända i internationella 
uppdrag. Diakonia har rutiner och verktyg för att 
säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv beaktas 
vid nyrekryteringar.

En ny miljöpolicy och uppföljningsplan antogs 
av Diakonias styrelse under året. Syftet är att stärka 
Diakonias miljöarbete, följa upp och minska vår 

miljöpåverkan samt bidra till en positiv utveckling 
i miljöfrågor, exempelvis genom att stötta partners 
arbete med naturresurser. Ett annat prioriterat 
område har varit att stärka den interna kapaciteten 
kring jämställdhet. En global arbetsgrupp bildades 
och en femårig handlingsplan har tagits fram. 

Diakonia har sedan 2014 certifiering av 
 Humanitarian Accountablity Partnership 
 International (HAP), s.k. HAP-certifiering. 
HAP-standarden ersätts av Core Humanitarian 
Standard (CHS) och Diakonia startar nu processen 
för att certifiera arbetet gentemot CHS.

Att vara innovativ blir allt viktigare för 
 organisationer som vill värna sin relevans i 
en snabbt föränderlig omvärld. Under 2016 
 introducerades ”Design Thinking”-metoden för 
att stärka Diakonias innovationskapacitet. Design 
Thinking utgår från målgruppens behov. Med hjälp 
av kreativa metoder och målgruppens deltagande 
testas nya sätt att lösa problem. Metoden ligger väl i 
linje med Diakonias rättighetsbaserade arbetssätt.

Framtida utveckling
Snabba förändringar i omvärlden och inte minst 
i biståndssammanhang innebär såväl utmaningar 
som möjligheter för Diakonia. I ljuset av detta 
kommer Diakonia att genomföra en organisations-
översyn för att analysera och säkerställa en effektiv 
och hållbar måluppfyllelse även i framtiden. 

Diakonia ser utmaningar i arbetet med 
 systematiskt lärande i en decentraliserad 
 organisation. En framtida satsning är därför att 
vidareutveckla det systematiska lärandet och 
förbättra spridandet och utbytet av kunskap och 
erfarenheter. Satsningen är ett samarbete mellan 
fem medlemmar i ACT kring en lärandeplattform, 
en så kallad e-learning plattform. Detta är ett led i 

Totala kostnader per region 

   2016 2015  2014 

Mellanöstern 50 963 12% 49 643 11% 45 750 10%

Asien 59 496 13% 81 911 17% 95 964 21%

Afrika 183 435 41% 195 124 41% 173 740 38%

Latinamerika 95 534 21% 93 662 20% 90 662 20%

Sverige och globalt 26 683 6% 20 182 4% 16 804 4%

Gemensamt 32 681 7% 34 917 7% 33 913 7%

Totalt 448 792 100% 475 539 100% 456 833 100%
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Diakonias mål att arbeta mer kostnadseffektivt. 
De ökande humanitära behoven i världen 

 kommer fortsatt att vara en viktig prioritering 
för Diakonia. Diakonia vill fortsätta att stärka sin 
strategiska roll som en biståndsorganisation som 
även bedriver humanitärt arbete. Vi kommer också 
att fortsätta utveckla strategier för att arbeta med 
överbryggandet mellan det humanitära arbetet och 
utvecklingsarbetet.

Diakonia utvecklar även arbetet med 
 internationell humanitär rätt och ett globalt 
IHL-program. Resursenheter placeras under 
2017 i Libanon och i Mali. Vidare analyseras 
 möjligheterna att starta verksamhet i Syrien. 

Under 2017 utses en ny generalsekreterare för 
Diakonia då den nuvarande går i pension. Den 
nuvarande generalsekreteraren, Bo Forsberg, har 
haft stor betydelse för organisationens utveckling 
under de 23 år som han innehaft tjänsten. Ett nytt 
ledarskap kommer att påverka Diakonias fortsatta 
utveckling. 

Förvaltning
Diakonias årsmöte är högsta beslutande organ 
och fattar beslut om global policy, global  strategi, 
inriktningsplan och övergripande budget för 
 kommande år. Årsmötet utser också styrelse-
ledamöter och generalsekreterare, fastställer 
 årsbokslut och beslutar om styrelsens ansvarsfrihet. 
Delegater på årsmötet utses av huvudmännen. 

Styrelsen är ytterst ansvarig för Diakonias 
 verksamhet. Under 2016 sammanträdde styrelsen 
vid fem tillfällen och samtliga styrelsemedlemmar 
närvarade vid dessa möten. Diakonias styrelse har 
under året utgjorts av: Pether Nordin  (ordförande), 
Marianne Claesson (vice ordförande), Oskar 
Permwall (ledamot), Ann-Sofie Lasell (ledamot), 
Christer Daelander (ledamot), Göran Gunner 
(ledamot) samt Ingela Svedin (ledamot).

Generalsekreteraren är Diakonias högsta chef 
och är ansvarig inför styrelsen. Generalsekrete-
raren företräder Diakonia i olika sammanhang 
och säkerställer att verksamheten följer fastställda 
 riktlinjer och beslut. 

Diakonias huvudkontor ligger i Stockholm. 
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Region- och landkontor
Diakonia är en decentraliserad organisation 
med lokala kontor i 24 av de drygt 30 länder där 
 långsiktigt bistånd och humanitära insatser bedrivs. 
Fyra regionkontor stöttar landkontoren med 
 övergripande koordinering och administration.

Afrika 
Regionkontor: Kenya. Landkontor: Burkina 
Faso, Demokratiska Republiken Kongo (DRC), 
Kenya, Mali, Moçambique, Somalia, Uganda, 
 Zambia och Zimbabwe.

Asien 
Regionkontor: Thailand. Landkontor: 
 Bangladesh, Kambodja, Myanmar/Burma, 
Sri Lanka och Thailand. 

Latinamerika 
Regionkontor: Colombia. Landkontor:  Bolivia, 
Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
 Paraguay och Peru.

Mellanöstern
Regionkontor: Palestina. Landkontor: Libanon 
och Palestina. 

Övrig information
Diakonia är medlem i Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd (FRII) och det globala nätverket 
ACT Alliance, samt representeras i flera styrelser, 
bland andra Concord Sverige, European network 
for Central Africa (EurAc), Swedwatch och 
 Världens Barn. 

Generalsekreteraren har under året suttit i 
 styrelsen för Radiohjälpen på personligt mandat. 
Diakonia deltar även i ACT EU:s arbetsgrupper 
för påverkansarbete runt klimat, Mellanöstern och 
Centralamerika. Vi är också medlemmar i diverse 
samarbeten, bland annat Fair Finance Guide 
Sweden, Swedwatch, Mänskliga Rättighetsdagarna 
(MR-dagarna), Ekumeniska följeslagarprogrammet 
i Palestina och Israel (SEAPPI) och Europeiska 
civilorganisationsnätverket för företagsansvars-
frågor i Sverige (ECCJ Sweden). 

Diakonias digitala kanaler i Sverige är: diakonia.
se, facebook.com/diakonia.se, twitter.com/diakoni-
asverige, instagram.com/diakonia_sweden. 

Diakonias styrelse 2016. Från vänster: 
Göran Gunner, Ingela Svedin, Ann-Sofie Lasell, 
Pether Nordin, Marianne Claesson, Christer Daelander, 
Oskar Permvall. Foto: Diakonia.

Asien
59 496 TSEK

Ändamålskostnader per region

Sverige och globalt 
59 364 TSEK

Afrika 
183 435 TSEK 

Mellanöstern 
50 963 TSEK

Latinamerika 

95 534 TSEK
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  Resultaträkning           
 
     
 Not  2016 2015
Föreningens intäkter  

Bidrag  406 306 424 014

Gåvor  42 324 38 044 

Andra intäkter  1 955 1 273 
Summa föreningens intäkter 2, 3, 4  450 585 463 331

Föreningens kostnader    

Ändamålskostnader  –416 111 –440 622

Insamlings- och marknadsföringskostnader   –4 193 –6 041

Administrationskostnader  –28 488 –28 876

Summa föreningens kostnader 2 –448 792 –475 539

Verksamhetsresultat   1 793 –12 208

Resultat från finansiella investeringar     

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar  5 2 843 1 569

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 101 82

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 –1 656 –2 273

Summa resultat från finansiella investeringar  1 288 –622

Årets resultat   3 081 –12 830

Förändring av ändamålsbestämda medel 4  

Årets resultat enligt resultaträkningen  3 081 –12 830

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  482 1 794

Avsättning/utnyttjande av medel från Verksamhets- och investeringsfonden  –2 000 9 596

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året  –1 346 –2 089

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital   217 –3 530

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning
.
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  Balansräkning     
    Per den 31 december      
       
 Not 2016 2015

Tillgångar     

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara  8 950 4 964

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier  9 297 797

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 10 114 758 110 419

Summa anläggningstillgångar  116 006 116 181

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar    

Övriga fordringar  3 964 2 028

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 5 901 5 050

Summa kortfristiga fordringar   9 866 7 079

Kassa och bank  112 948 45 099

Summa omsättningstillgångar   122 814 52 178

Summa tillgångar   238 820 168 359

Eget kapital och skulder

Eget kapital  

Verksamhets- och investeringsfond  9 673 7 673

Ändamålsbestämda medel    2 477 1 613

Balanserat kapital  80 654 80 436

Summa eget kapital    92 803 89 722

Avsättningar  

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 9 231 7 740

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder   4 300 4 793

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 13 118 216 58 389

Övriga skulder  1 894 2 472

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  16 12 375 5 243

Summa kortfristiga skulder   136 786 70 897

Summa eget kapital och skulder    238 820 168 359

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

Årsredovisning 2016
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 Kassaflödesanalys    
     
       
  2016 2015

Den löpande verksamheten 

Verksamhetsresultat  1 793 –12 208
Avskrivningar  4 532 5 511
Övriga ej likviditetspåverkande poster   1 491 914
Erhållen ränta  101 82
Erhållna utdelningar  1 043 1 371
Erlagd ränta  –1 656 –2 273
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av verksamhetskapital   7 304 –6 603

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  –2 787 1 219
Ökning/minskning leverantörsskulder   –492 –574
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder  66 382 2 619
Kassaflöde från den löpande verksamheten   70 407 –3 339

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  0 –1 640
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  –18 –273
Placeringar i finansiella anläggningstillgångar  –4 339 –17 605
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar  1 799 4 729

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –2 558 –14 789

Årets kassaflöde  67 849 –18 129

Likvida medel vid årets början  45 099 63 228

Likvida medel vid årets slut  112 948 45 099

Årsredovisning 2016

  Eget kapital 
    

 Ändamålsbestämda  Verksamhets- och Balanserat Totalt eget
 medel investeringsfond kapital kapital

Ingående balans  1 613 7 673 80 436 89 722

Avsättning till Verksamhets- och investeringsfonden  2 000  2 000

Ej utnyttjade ändamålsbestämning av medel  1 346   1 346

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel –482   –482

Kvarstående belopp för året   217 217

Utgående balans 2 477 9 673 80 654 92 803

    
Det egna kapitalets storlek och syfte    
Syftet med det egna kapitalet är att vid eventuell avveckling av verksamheten kunna täcka fasta kostnader under ett år 
som vi idag har i form av hyres- och anställningsavtal på huvudkontor, region- och landkontor. I år utgör kostnaderna för 
region- och landkontor cirka 93 MSEK och redovisas enligt avtal med Sida som verksamhetskostnader. Huvudkontorets 
kostnader är ca 28 MSEK och redovisas som administration. Huvuddelen av dessa kostnader utgörs av personal- och 
hyreskostnader. Alla Diakonias medel är destinerade till verksamheten eller hantering av verksamheten. Hur stort det egna 
kapitalet ska vara är en rimlighetsbedömning. Enligt styrelsens beslut bör det egna kapitalet ligga på cirka 25 % av den totala 
 omsättningen.  Dessutom har Diakonia upprättat en Verksamhets- och investeringsfond. Till denna avsätts eventuella över-
skott av  administrativa bidrag. Syftet är att tillskapa likvida medel för exempelvis förskott på EU-avtal, bryggfinansiering av 
 landkontor och större IT-investeringar

Likviditet på 113 MSEK består av bankkontoinnehav samt handkassa på Huvudkontor (90 MSEK) 
samt Region- och landkontoren (23 MSEK).   
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Diakonias redovisnings- och värderingsprinciper 
 överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 
(K3) och FRII: s Styrande riktlinjer för  årsredovisning. 
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare 
 räkenskapsår.

Resultaträkningen 

Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som 
 organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen 
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om 
inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som 
 erhållits eller kommer att erhållas. 

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Diakonia tar emot en tillgång eller 
en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka  motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om 
 tillgången eller tjänsten erhålls därför att Diakonia uppfyllt 
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Diakonia 
har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren 
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag 
är det en gåva. 

Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
En gåva som intäktsförts redovisas som en tillgång eller en 
kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. 
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor 
värderas som huvudregel till verkligt värde. 

Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla 
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som 
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. 
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för 
 administration) redovisas samma räkenskapsår som den 
kostnad bidraget är avsett att täcka. 

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; 
 ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. 

Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som har 
ett direkt samband med att uppfylla organisationens syfte 
och/eller stadgar. De delas in i fyra kategorier: 
– Ändamålskostnader hos samarbetsorganisationer 
– Kostnader för opinionsbildande verksamhet, t.ex. 

 tematiska kampanjer, i de fall opinionsbildning och 
upplysande verksamhet ingår i ändamålet. 

– Administrativa kostnader som har direkt bäring på 
utvecklingssamarbetet klassificeras som ändamåls-
kostnader. Alla kostnader på fältkontoren betraktas 

 som ändamålskostnader. 
– Kompetensutveckling inom Diakonia. Detta är 

 kostnader som har bäring på organisationens egen 
 kompetensutveckling. Exempel på kostnader är 
 erfarenhetsutbyte, internutbildning, mm. 

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader består av kostnader för 
 insamlingsarbete som riktar sig mot Diakonias  samtliga 
givare, d.v.s. såväl privatpersoner som företag och 
 organisationer. Detta omfattar både befintliga givare och 
arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick 

och underhåll av givarregister.  Insamlingskostnaderna 
kan således bestå av annonser, informationsmaterial, 
 insamlingsmaterial och personal som arbetar med 
 insamlingsaktiviteter. 

Administrationskostnader 
Administrationskostnader består av kostnader som behövs 
för att administrera Diakonia. Administration är ett led i 
att säkerställa en god kvalitet på organisationens interna 
kontroll och rapportering, såväl externt som internt 
till exempelvis finansiärer, givare, styrelsen och andra 
 intressenter. Exempel på kostnader är ekonomifunktion, 
administrativa system, hyror, inventarier, årlig revision, 
upprättande av årsredovisning, årstämma, etc. Endast 
 kostnader på huvudkontoret definieras som administration. 

Leasing 
Alla organisationens leasingavtal redovisas som 
 operationella, d.v.s leasingavgiften (inklusive första förhöjd 
hyra) redovisas linjärt över leasingperioden. Även hyror för 
lokaler är i detta avseende leasingkostnader.

Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, 
 sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att 
de anställda utför tjänster. Alla pensionsförpliktelser är 
avgiftsbestämda och redovisas som en kostnad det år 
 pensionen tjänas in. 

Balansräkningen 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till 
 anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar  värderas 
till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan.  Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en 
anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet. 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
 nyttjandeperiod. 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Elektronik (datorer etc.) 3 år 
Begagnade bilar 3 år 
Nya bilar 5 år 
Anpassad programvara 3 år 
Inventarier (möbler etc.) 5 år 

Finansiella tillgångar 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar 
till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktions-
utgifter. 

Efter det första redovisningstillfället värderas 
 kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet på balansdagen. 

Efter första redovisningstillfället värderas  långfristiga 
finansiella tillgångar som inte är räntebärande till 
 anskaffningsvärde (med avdrag för nedskrivning). 
 Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis 
 obligationer, värderas till upplupet anskaffningsvärde 
med tillämpning av effektivräntemetoden (med avdrag 
för  nedskrivning). Alla tillgångar som innehas för 
 riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och 
betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta 
värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning. 
Nedskrivning av anläggningstillgång görs om marknads-

Not 1            Redovisnings- och värderingsprinciper
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Not 2 Sammandrag av intäkter och kostnader för projekten under 2016
   
  

      
         
 Verksamhet  Verksamhet Administra- Insamling Övriga Totalt Totalt
 med partner 1) inom tion (exkl projekt- tillförda  
  Diakonia 1)  destinerad medel 2)  
    insamling)  
      
      2016 2015

Reserverade projektmedel 1 januari 2016      27 151 19 977 
 
Insamlade medel ändamål 1 januari 2016      1 613 1 317 
 
       
Offentliga bidrag 250 122 121 711 22 257   394 090 418 611
Insamlade medel 14 179 16 734 2 875 20 752  54 540 43 447 
Övriga intäkter     1 955 1 955 1 273 
Summa intäkter 2016 264 302 138 445 25 131 20 752 1 955 450 585 463 331

       
Mellanöstern 29 954 21 008    50 963 49 643
Asien 46 312 13 184    59 496 81 911
Afrika 133 442 49 993    183 435 195 224
Latinamerika 67 903 27 631    95 534 93 662
Globalt 440 26 243    26 683 20 182
Gemensamt   28 488 4 193  32 681 34 917
Summa kostnader 2016 278 051 138 060 28 488 4 193  448 792 475 539

Verksamhetsresultat –13 749 385 –3 356 16 559 1 955 1 793 –12 208

Nettoutnyttjande av ändamålsbestämda medel      –864 –295

      17 653 27 151
Reserverade projektmedel 31 december 2016
      2 477 1 613
Insamlade medel ändamål 31 december 2016

1) Se redovisnings- och värderingsprinciper     
2) Andel av Diakonias Övriga intäkter som tillförts projektmedlen
        

värdet understiger anskaffningsvärdet och nedgången 
bedöms som bestående. 

Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till 
balansdagens kurs. 

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta. 

Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas 
ännu inte förbrukade gåvor och andra Ändamålsbestämda 
medel. Se även eget kapitalrapporten efter balansräk-
ningen. 

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
Erhållna bidrag där ännu inte villkoren uppfyllts redovisas 
som skuld.

Avsättningar
En avsättning redovisas när Diakonia har ett legalt eller 
informellt åtagande som följd av inträffade händelser och 

där Diakonia förväntar sig en utbetalning kommer att 
krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig 
 uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas 
till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer 
att erläggas.

Eventualförpliktelser
Diakonia lämnar upplysningar om en eventual  förpliktelse 
när Diakonia har en möjlig förpliktelse som till följd av 
inträffade händelser, som inte ligger inom Diakonias 
 kontroll, inträffar eller uteblir, eller om Diakonia har en 
befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men 
som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det 
inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer krävas 
för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte 
kan beräknas med tillförlitlighet.
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Not 3 Föreningens intäkter och insamlade medel
    

Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande:  2016 2015  
  
Insamlade medel   54 540 43 447 
Offentliga bidrag   394 090 418 611 
Övriga intäkter   1 955 1 273 
Summa  450 585 463 331 
 

Gåvor     
Gåvor av månadsgivare (autogiro)  12 381 11 765
Gåvor av privatpersoner  6 066 6 722 
Gåvor från församlingar tillhörande Diakonias huvudmän  703 976
Gåvor från organisationer, föreningar & företag 643 401
Givande via sparande i fonder  1 630 1 710
Testamente  977 1 453
Svenska Postkodlotteriet  20 000 15 000 
Periodiserade insamlade medel   –76 18 
Summa  42 324 38 044

   
Privata bidrag
Världens Barn-kampanjen  3 611 1 858
Andra bidrag Radiohjälpen  4 190 941 
Svenska Postkodlotteriet  3 545 1 461 
Övriga privata bidrag  1 046 1 976 
Periodiserade insamlade medel   – 139 –797
Återbetalade bidrag  –37 –37
Summa  12 216 5 402
Summa insamlade medel  54 540 43 447  
   
      
Offentliga bidrag fördelar sig enligt följande: 
Sida CivSam 1&2)  157 567 155 947 
Sida Info 1&3)  4 500 4 500
Sida RegLA 1&4)  4 415 4 082 
Sida Hum (inkl. ramanslag Katastrof) 1&5)  14 000 32 904 
Sv Amb. Mellanöstern 6)  7 000 7 000
Sv. Amb. Afrika 6)  95 287 115 792
Sv. Amb. Asien 6)  12 940 14 960
Sv. Amb. Latinamerika 6)  25 640 22 100
Sida MENA & övrigt   
EU Mellanöstern  3 852 4 486 
EU Asien  1 434 7 955
EU Afrika  3 513 3 881 
EU Latinamerika  16 684 15 175
Norska Handikappförbundet  3 867 4 491
Utländska ambassader  14 763 30 232
Övriga finansiärer  18 741 3 139
Periodiserade bidrag  9 713 –6 395
Återbetalade bidrag  176 –1 639 
Summa  394 090 418 611  
 

1) Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 
2) Enheten för civila samhället, CivSam, ingår i avdelningen för  globalt samarbete
3) Informations- och kommunikationsarbete, ingår i enheten för civila samhället
4) Latinamerikaavdelningen, efter omorganisering finns det regionala arbetet i Latinamerika inom avdelningen för konflikt och postkonfliktsamarbete
5) Humanitärt bistånd - ingår i avdelningen för konflikt- och postkonfliktsamarbete
6) Svenska ambassaders biståndsavdelningar
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Not 4 Budgetuppföljning 
       
     
 Utfall Budget Avvikelse
 2016 2016   
   
Föreningens intäkter    

Offentliga bidrag 384 202 401 774 –17 572
    Periodicerade bidrag 9 889  9 889
    Insamlade medel 54 791 51 000 3 791
    Periodiserade/Återbetalda gåvor –252  –252
Övriga intäkter 1 955 450 1 505

Summa föreningens intäkter 450 585 453 224 –2 639

Föreningens kostnader    
Ändamålskostnader   –416 111 –420 464 4 353 
Insamlingskostnader –4 193 –2 414 –1 779  
Administrationskostnader  –28 488 –29 647 1 159 

 Summa föreningens kostnader –448 792 –452 525 3 733 
 
Verksamhetsresultat  1 793 699 1 094 

Resultat från finansiella investeringar  1 288  1 288 
    
 
Årets resultat 3 081 699 2 382 
 
 

    
Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen  3 081 699 2 382 
Saldo utnyttjande och reservering av ändamålsbestämda medel –864  –864  
Utnyttjande av medel från Verksamhets- och investeringsfonden –2 000  –2 000

   
Kvarstående belopp för året, balanserat kapital  217 699 –482 

Under året har ca 350 personer arbetat ideellt som ombud för Diakonia i Sverige. Därtill har många människor engagerat sig i kampanjer och 
liknande för Diakonias räkning. Värdet av alla dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
 

 2016 2015

Utdelningar  1 043 1 371
Vinst/förlust försäljning långfristiga placeringar 1 799 198
Återföring/nedskrivning anläggningstillgångar   
Summa 2 843 1 569

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 

 2016 2015
Ränteintäkter från bank 101 82
Summa 101 82

Årsredovisning 2016
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Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 

 2016 2015

Räntekostnader och dröjsmålsräntor  –2 –3
Resultat av valutahantering  –1 654 –2 270
Summa –1 656 –2 273

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för programvara  2016 2015 
 
Ingående anskaffningsvärde  18 076 16 437
Årets aktiverade utgifter   1 640

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 076 18 076
 
Ingående avskrivningar –13 112 –8 407
Årets avskrivningar  –4 014 –4 705

Utgående ackumulerade avskrivningar  –17 126 –13 112

Utgående restvärde enligt plan 950 4 964 

Not 9 Materiella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för inventarier 2016 2015
   
Ingående anskaffningsvärde  6 524 6 264
Omräkningsdifferens   –1
Årets aktiverade utgifter 18 274
Årets utrangering –430 –13
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 112  6 524
     
 
Ingående avskrivningar  –5 727 –4 935
Omräkningsdifferens  1  
Årets avskrivningar –518 –806
Årets utrangering 430 13   
Utgående ackumulerade avskrivningar –5 815 –5 727  
    
Utgående restvärde enligt plan 297 797 

Not 10 Långfristiga värdepappersinnehav 

Innehav i fonder och motsvarande
 2016 2016 2015 2015
 Bokfört värde  Marknadsvärde  Bokfört värde Marknadsvärde
    
  
Banco Humanfond 10 889 14 833 10 889 13 913
Swedbank Robur SICA 151 233 151 233
Aktieansvar Sverige 263 840 263 651
Handelsbanken Lux 98 113 98 113 
AktieAnsvar Europa 6 6 6 5
Penningmarknadsfonden 9 022 9 134 7 671 7 796
Nordea Kapitalfond 84 123 87 395 81 056 83 803
Nordea Institutionell Kortränta 10 207 10 213 10 139 10 126
Enskilda aktier   146 146

Summa  114 759 122 767 110 419 116 787
   

Sedan 2009 har Diakonia ett avtal med Nordea för förvaltning av Diakonias värdepapper.

Årsredovisning 2016
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Not 11 Leasing

 Hyres- Hyres-
 kostnader kostnader 
 2016 2015 

Tom 1 år 5 776 5 249
1–5 år 7 845 13 228
Över 5 år  164
Summa 13 622 18 642

Leasingkostnader 2016 uppgick till 6 583 TSEK (6 876 TSEK)

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2016 2015    
  
Förutbetalda hyror  426 421
Upplupna projektintäkter 4 691 3 507
Förutbetalda projektkostnader 240 479
Övriga poster 545 643
Summa 5 901 5 050

Not 13 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
    
 2016 2015    
  
Projektsaldo  17 653 27 151
Skuld till finansiärer 577 2 986
Förutbetalda projektmedel Sida 68 154 13 797
Förutbetalda projektmedel EU 8 472 2 610
Förutbetalda projektmedel Svenska Postkodlotteriet 9 100 6 645
Förutbetalda projektmedel övriga  14 261 5 200
Summa 118 216 58 389

Not 14 Avsättningar för pensioner 
     
 2016 2015

Avsättningar utanför tryggandelagen*  9 231 7 740
    
     
* Avser pensionsförpliktelser för lokal personal i Mellanöstern 

Not 15 Löner, pensioner, andra ersättningar och sociala kostnader

 2016 2015 

Generalsekreterare*  769 1 003
Personal i Sverige*  27 637 26 592
Personal med utlandsavtal 2 552 3 085 
Lokalanställda 54 195 51 373 
Totala löner och ersättningar 85 153 82 053

* Lönekostnader sverigeanställda 19,6 MSEK (18,8 MSEK)

Sociala kostnader för Sverigeanställda och anställda med utlandsavtal 5 989 5 767
Pensionskostnader och löneskatt 2 869 2 932
 
Av pensionskostnaderna avser 100 TSEK (168 TSEK) organisationens generalsekreterare.  
Inget avtal avseende avgångsvederlag har träffats med generalsekreteraren.       
Styrelseledamöterna har ej erhållit lön eller arvode från Diakonia för sitt arbete.
    

Årsredovisning 2016
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Löner och andra ersättningar fördelade per region uppgår till följande

     
 2016 2015
 Personal All personal  Personal All personal 
  med Sverigeavtal i Diakonia  med Sverigeavtal i Diakonia 

 
Sverige 28 407 28 407 27 595 27 595 
Mellanöstern 0 14 730 379 13 668
Asien 605 5 906 221 5 931
Afrika 1 244 22 055 1 668 21 979
Latinamerika 702 14 055 818 12 880
Summa 30 958 85 153 30 680 82 083

  
Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2016 2015    
 
Semesterlöner  1 702 1 922
Upplupna sociala avgifter  504 518
Särskild löneskatt  779 381
Övriga poster, personal  1 127 819
Upplupna projektkostnader  5 623 1 601
Övriga poster   2 640 3
Summa 12 375 5 243

Not 17 Medelantal anställda  
   
 2016 2015 
 Antal heltidstjänster   Varav män Antal heltidstjänster  Varav män
 
Avtalsform

Personal i Sverige 42 28 % 42 28 % 
Personal med svenskt utlandsavtal 6 49 % 7 55 %
Antal anställda med lokala avtal 207 44 % 222 45 %
 
Summa 255 42 % 272 43 % 
 

 2016 2015 
 Antal heltidstjänster  Varav män Antal heltidstjänster Varav män

Geografisk placering
 
Sverige 42 28 % 42 28 %
Mellanöstern 27 29 % 26 35 %
Asien 36 43 % 44 44 %
Afrika 98 57 % 100 58 %
Latinamerika 52 31 % 59 31 % 
Summa 255 42 % 272 43 %

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

 2016 2015 
 Antal per den varav män Antal per den varav män
 2016–12–31  2015–12–31

Styrelseledamöter 7 57 % 7 57 %
Generalsekreterare och ledningsgrupp 6  33 % 6 33 %

Årsredovisning 2016
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Not 18 Uppskattningar och bedömningar

Diakonia gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. För Diakonia omfattar dessa bedömningar främst ej nyttjade bidrag.   
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.  
    

Not 19 Väsentliga händelser efter årets utgång

Kontrakt har skrivits med Sida angående global utveckling av IHL-arbete i fler av de länder där Diakonia arbetar. Avtalet är på tre år och 
arbete påbörjas 2017 i Libanon och Mali. Vid ett extra årsmöte valdes Georg Andrén till ny Generalsekreterare att efterträda Bo Forsberg 
som går i pension i slutet av 2017.

Alvik, Sverige 22/4 2017

Pether Nordin Marianne Claesson
Ordförande Vice ordförande
     

     
Ingela Svedin Ann-Sofie Lasell Christer Daelander
  
   

     
Oskar Permvall Göran Gunner
  
   

     
Bo Forsberg     
Generalsekreterare     

     
Min revisionsberättelse har lämnats den 25/4 2017     
     

Jonas Grahn     
Auktoriserad revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB     
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Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
 Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
 oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
 styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och 
 generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, 
 upphöra med verksamheten eller inte har något 
 realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om 
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions-
berättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig 
 säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om en sådan finns.  Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag 
 professionellt omdöme och har en professionellt 
 skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsent-
liga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utfor-
mar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis 
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att 
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte  upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig  felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentlig heter kan innefatta agerande i maskopi, 
 förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av 

Årsredovisning 2016

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Diakonia
Org.nr 802017-3517 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 
Diakonia för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till 
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har 
 ansvaret för den andra informationen. Den andra 
 informationen består av Årsberättelse 2016 (men 
 innefattar inte årsredovisningen och min revisions-
berättelse avseende denna).

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och jag gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är 
det mitt ansvar att läsa den information som  identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag 
i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
 felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts 
 avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig  felaktighet, 
är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att 
 rapportera i det avseendet.
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Revisionsberättelse fortsättning?

 föreningens interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i  styrelsens 
och generalsekreterarens uppskattningar i 
 redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att  styrelsen 
och generalsekreteraren använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
 upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre 
kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande  presentationen, 
strukturen och innehållet i  årsredovisningen, 
 däribland upplysningarna, och om 
 årsredovisningen återger de underliggande 
 transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Diakonia 
för år 2016.

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
 Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare 
i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i 
 förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
 Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
 uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att  upptäcka 
 åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
 ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
 revisionen. Granskningen av förvaltningen  grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
 tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min  professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag  fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och 
 förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och  överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för  föreningens situation. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet.

Stockholm den 25 april 2016

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
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Avslutande bildsida?

Gabriella Martínez i Managua, Nicaragua, kände 
sig djupt nere hon kom till Diakonias samarbet-
sorganisation. Hon fick hjälp att hitta tillbaka 
till känslan av att hon var värd något. Femton 
år gammal blev hon gravid och var nära att dö 
när hon födde sin son. Under flera år var hon 
tillsammans med barnets pappa och utsattes 
för fysisk och psykisk misshandel. 
– I fem år levde jag så, men inte nu längre, jag 
har lämnat det bakom mig för det gick inte. Nu 
lever jag ensam med min son. Jag pluggar igen 
och har drömmar om framtiden.
Foto: Melker Dahlstrand.
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