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SÅ ARBETAR DIAKONIA
Det är människor som förändrar 
världen. Men hur fungerar det? På 
sid 6-9 och 54-59 förklarar vi hur vi 
tillsammans med omkring 350 orga-
nisationer förändrar världen.

RESULTAT AV ARBETET
På sid 12-26, och i förvalt-
ningsberättelsen på sid 27, 
kan du läsa om vad vårt 
arbete har resulterat i 2017.
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MÖT DIAKONIAS
NYA GENERAL-
SEKRETERARE

12

HÅLLBARHETSRAPPORT 
Läs om hur vi tänker och 
arbetar kring hållbarhet 
och ansvarstagande.

DIAKONIAS EKONOMI
På sid 29-30, 33-42 samt 57 
kan du fördjupa dig i 
Diakonias ekonomi.

Varken pengar eller idéer förändrar världen. 
Det gör människor som vill något. Modiga 
människor har under 2017 visat oss om och 
om igen att när vi går samman kan vi urholka 
stenen, även om det sker en droppe i taget. Läs 
gärna vår årsberättelse från pärm till pärm. 
Men om du inte har tid finns nedan tips på var 
du hittar mer information om vår verksamhet. 



Vår vision är
en rättvis, 
jämlik och 
hållbar värld.

Vårt uppdrag och övergripande mål är att 
förändra orättvisa politiska, ekonomiska, sociala 
och kulturella strukturer som orsakar fattigdom, 
ojämlikhet, 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.

Vision och uppdrag Vision och uppdrag

Nget Khoun berättar att det brukade simma stora fiskar i den vackra sjön. Nu finns bara sand och de nybyggda lyxlägenheterna 
här. Och majoriteten av de boende runt sjön vräktes från sina hem och sin mark. 2016 fick Nget tillbaka rätten till delar av sin mark.
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Det är människor
som förändrar
världen
Mer än ett halvt sekel av förändring för en ljusare framtid. Vi vet 
att det finns ingen starkare drivkraft än människor som vet sina 
rättigheter och organiserar sig tillsammans. Det är då det händer, 
och förändring uppstår.

Droppen som urholkar stenen. Kanske är det en 
trött metafor. Men det är precis det vi gör. Vi är alla 
på Diakonia, de organisationer som vi samarbetar 
med, människorna som deltar i verksamheten, 
människorna som är utsatta och många fler. Till-
sammans är vi där om och om igen, år efter år. Vi 
påminner, uppmanar, understryker och visar: Alla 
människor överallt är lika värda. Och vi är många 
som ropar det högt på gator, skriver det tydligt, lär 
ut och förklarar, om och om igen. 

Ett halvt sekel av erfarenhet. 1966 led Indien av 
svår torka. Några av Sveriges frikyrkor gick samman 
och organiserade en hjälpinsats. Och sedan dess har 
vi med stöd från våra huvudmän, Svenska Allians- 
missionen och Equmeniakyrkan, arbetat för att 
skapa en ljusare framtid för de som lever i fattigdom, 
förtryck och våld. I över femtio år har vi byggt den 
globala organisation fylld av experter på förändring 
som vi är idag. 

Vårt recept på förändring. Vad vi lärt oss är att 
den viktigaste drivkraften bakom samhällsför-
ändring är människor som är medvetna om sina 
rättigheter och går samman för att utkräva dessa. 

Vår förändringsstrategi är enkel, följande tre kom-
ponenter måste samverka för att det ska hända: 
kunskap, organisering och påverkan. Kunskap är 
en förutsättning för att kunna skapa förbättringar. 
Organisering krävs om vi vill samla krafter för att 
åstadkomma bestående förändringar. Det är först 
när vi har kunskap och är organiserade som vi kan 
påverka vår situation på allvar. Men vi vet också 
att verkligheten är komplex, och därför krävs djup 
förståelse av kontexten och problemen för att vi ska 
hitta de smarta lösningarna. 

Nära och lokalt. Diakonia har landkontor i 23 av de 
25 länder där vi bedriver långsiktigt bistånd och hu-
manitära insatser. I våra fyra regioner Afrika, Asien, 
Latinamerika och Mellanöstern har vi regionkontor 
som stöttar landkontoren. Och huvudkontoret ligger 
i Stockholm. Men viktigast av allt är vårt samarbete 
med flera hundra organisationer. Organisationer 
som varje dag möter de människor som lever i fattig- 
dom, som utsätts för förtryck och diskriminering. 
Tillsammans analyserar de problem och möjligheter 
som människor står inför och bygger upp verksam-
heten, med stöd, både finansiellt och tematiskt, 
från oss.

Så arbetar DiakoniaSå arbetar Diakonia

Stora bilden: – Jag spelar fotboll med andra ungdomar i mitt område. Vi skrattar och har roligt. I pausen brukar jag prata med dom om kvinnors rättigheter och om hur vi kan 
leva utan våld. Dom lyssnar på mig för vi har liknande bakgrund och erfarenheter, säger Jorge Isack Chow Serapio från Waspam i Nicaragua som deltagit i vår samarbetsor-
ganisation AMICA:s kurs om genus och våld.
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Sex inriktningar. Det övergripande målet för allt 
vi gör är en hållbar, jämlik och rättvis värld. För att 
nå dit har vi utarbetat en global strategi med sex 
verksamhetsområden och totalt 21 globala mål. För 
att förverkliga den globala strategin har vi också 
strategier på land- och regionnivå. Våra verksam-
hetsområden är: Mänskliga rättigheter, Demokra-
ti, Jämställdhet, Social och Ekonomisk rättvisa, 
Konflikt och rättvisa samt Humanitära insatser och 
katastrofförebyggande arbete. 

Kvalitet hela vägen. Att mäta hur mycket närm-
re vi är en hållbar, jämlik och rättvis värld idag 
jämfört med till exempel förra året är svårt. Hur 
mäter vi dropparnas effekt på stenen? Vi gör det 
genom att följa upp våra strategier på alla nivåer 
i vår organisation och genom att lära oss av våra 
misstag. Ofta förändras världen på sätt vi inte kan 
förutspå och ibland ser vi hur tidigare framgångar 
förvandlas till bakslag. Då är ett annat viktigt steg 
i vårt kvalitetsarbete att hitta nya smarta lösningar 
för att återigen få effekt. Vi arbetar också kontinu-
erligt med att analysera risker och utmaningar för 
att kunna förebygga eventuella hinder på vägen.

Nära och länge –
ett bra partnerskap

Vi arbetar för att ha 
flexibla och långsikti-
ga relationer med alla 
våra samarbetsorga-
nisationer. Relationer 
som bygger på ge-

mensamma värderingar, tillit, ärlighet, delat 
ansvar och transparens. För att säkerställa 
detta lutar vi oss mot gemensamma riktlinjer 
och ramverk, men i grund och botten handlar 
det om att skapa en öppen och nära dialog. 
Människor som lever i fattigdom och utsatthet 
vet mycket väl vad som måste förändras för 
att deras liv ska bli bättre. Vi har stor kun-
skap om hur förändringsarbete fungerar och 
tillsammans arbetar vi för att hitta lösningar. 
Många av våra samarbetsorganisationer har 
vi arbetat tillsammans med länge, och ser 
fram emot att fortsätta ännu längre.

Så arbetar Diakonia

Vårt arbete, styrt av vår globala strategi, är uppdelat i sex verksamhetsområden med totalt 21 globala 
mål. Under 2017 uppgick Diakonias totala ändamålskostnader till 461 miljoner kronor. Av dessa användes 
33 procent till det tematiska området Demokrati, 18 procent till Mänskliga rättigheter, 21 procent till Jäm-
ställdhet, 17 procent till Social och ekonomisk rättvisa, 4 procent till Konflikt och rättvisa och 7 procent till 
Humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete. Nästan allt arbete som vi och våra samarbetsor-
ganisationer gör omfattar flera områden, och flera mål. På sid 12-26 kan du läsa mer om resultatet av våra 
investeringar.

FN:s Agenda 2030 med sina 17 globala hållbarhetsmål är inriktad på att utrota alla former av fattig-
dom, bekämpa orättvisor och motverka klimatförändringar samt att se till att ingen lämnas utanför. Vi har 
stora möjligheter att bidra till detta arbete genom våra projekt. På sid 51 kan du se vilka globala hållbar-
hetsmål våra olika verksamhetsområden bidragit till under 2017.

Så arbetar Diakonia

Konflikt och rättvisa4%

33%

21%

18%

17%

7%

Demokrati

Jämställdhet

Mänskliga rättigheter

Social och ekonomisk rättvisa

Humanitära insatser och katastrof- 
riskreducerande arbete

– Det finns en ny Fatime. En som inte längre är rädd för någon. Som säger vad hon tycker och kan tala för sig själv, säger Fatime Ahmad Burgur som var 14 år när hon gifte sig 
första gången. I tolv år utsattes hon dagligen för misshandel och övergrepp. Hon är en av de många kvinnor som deltar i vår samarbetsorganisation ABAADs verksamhet mot 
könsbaserat våld i Libanon.
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Namn: Georg Andrén

Ålder: 58 år

Yrke: Generalsekreterare på Diakonia

Bakgrund: ”Jag har jobbat inom 
samma område under hela mitt 
yrkesliv, men på olika platser, bland 
annat på Utrikesdepartementet och 
Sida. Innan jag började på Diakonia 
var jag svensk ambassadör i Central-
amerika och bodde i Guatemala.”

Familj: Gift, tre vuxna barn, 
har precis blivit farfar!

Bor: I skogen i Sörmland i gräns- 
trakterna till Östergötland

Intressen: ”Jag har för få hobbyer, 
men jag gillar att vara ute i naturen, 
vara med familjen och laga mat.” 

Favoriträtt att laga: Paella
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Möt Diakonias generalsekreterare Möt Diakonias generalsekreterare

Makt och rädsla – en 
farlig kombination
Jag har jobbat med utvecklingsfrågor under flera 
decennier, och det som var påtagligt förra året är hur 
mycket svårare det har blivit att arbeta för demokra-
tiskt deltagande, respekt för mänskliga rättigheter 
och det civila samhällets roll. I september började jag 
som Diakonias generalsekreterare och under 2017 
hann jag besöka fyra länder; Palestina, Bangladesh, 
Kambodja och Thailand. Det är så uppenbart att mak-
tens företrädare är rädda och slår tillbaka mot kvin-
norörelser, människorättskämpar, och civilsamhäl-
let. Kombinationen makt och rädsla är väldigt farlig. 
När auktoritära ledare blir rädda så vidtar de åtgär-
der som förbjuder oppositionella partier, begränsar 
civilsamhällets handlingsutrymme och korrumperar 
rättssystemen. Rädslan är ett svar på de rörelser och 
försök till mobilisering för frihet som vi har sett på 
många håll i världen de senaste åren. Rörelser som 
utmanar gamla ledares och eliters maktanspråk. Jag 
upplevde det personligen när jag bodde i Guatemala.
 Under en demonstration mot de korruptions-
skandaler som dragits fram i ljuset såg jag en skylt 
med texten ”Nos han robado todo, hasta el miedo”, 
som betyder ungefär ”de har bestulit oss på allt, till 
och med vår rädsla”. På många håll i världen har 
människor inte längre något att förlora och det gör 
att de vågar trotsa makten och ta sig framåt, trots att 
klimatet hårdnar. På Diakonia är vi vana vid att byg-

ga kapacitet hos organisationer för att de ska kliva in, 
ta ett demokratiskt utrymme i anspråk och ge röst 
åt marginaliserade grupper. I ett allt hårdare klimat 
tvingas organisationerna byta strategi och det utma-
nar vårt sätt att arbeta. Diakonia måste våga ta risker 
och följa med organisationerna när de hittar nya ar-
betssätt. Samtidigt som vi ska se till att organisatio-
ner kan skydda sig mot våld, måste vi stötta dem som 
vågar kliva fram.
 Diakonias styrka är och har alltid varit att vi är på 
plats, arbetar nära människor och åtnjuter deras för-
troende. Det gör att vi snabbt kan fånga upp dessa 
nya initiativ och stötta dem. Men vi behöver också av-
tal med finansiärer som ger oss medel och möjlighet 
att ta risker. För trots mörkret i världen, så ser vi hur 
människor fortsätter att kämpa för förändring och 
det gör oss inspirerade och hoppfulla. Och vi kom-
mer fortsätta stötta dem i deras arbete för att göra 
världen ljusare.

PS! En sak som gör mig extra stolt är vår satsning 
People Change the World. Den har gjort oss bättre 
på att berätta om vårt arbete och skapat en djupa-
re relation mellan nya givare och de människor som 
arbetar för förändring, de människor som vi stöttar. 
En relation som vi kommer att fördjupa längre fram. 
Läs mer om People Change the World på sid. 24.

2017 var året då Diakonia fick en ny generalsekreterare. 
Och vi såg utrymmet för demokrati och mänskliga 
rättigheter fortsätta att krympa. Men trots det hittar våra 
samarbetsorganisationer och vi nya vägar framåt, vägar 
för förändring.
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Insatser för Mänskliga rättigheter:

45projekt för att stärka människorätts- 
försvarares egenmakt. 28 projekt för uppfyllnad av 
kvinnors rättigheter. 18 projekt för uppfyllnad av 
åtaganden för mänskliga rättigheter.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 461 MSEK. Av dessa användes 18 procent, 
det vill säga 83 MSEK, till det tematiska området Mänskliga rättigheter.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

18%

Resultat inom Mänskliga rättigheterResultat inom Mänskliga rättigheter

M
änskliga rättigheter. Under förra året var trenden tydlig. Pressen på människorätts-
försvarare ökar. Vi har sett hur människor som står upp för allas lika värde fängslas, 
hotas och mördas. Politiska och ekonomiska eliter gör vad de kan för att minska 
utrymmet för organisationer som arbetar för allas mänskliga rättigheter. Men 
samtidigt ser vi hur människor som har fått nog och som har kunskap, organiserar 

sig. Digitaliseringen har gett människor bättre förutsättningar att reagera snabbt och kraftfullt. 
Men samtidigt är digitala verktyg ett övervakningsvapen i händer på myndigheter. I den här miljön 
arbetar vi för att stärka människorättsförsvarare och respekten för mänskliga rättigheter, med spe-
ciellt fokus på kvinnors rättigheter. Under 2017 fortsatte vi, tillsammans med våra samarbetsorga-
nisationer, att utbilda, mobilisera och påverka kring mänskliga rättigheter. Med allt fler övertramp 
och inskränkningar ser vi hur viktigt det är att fortsätta vara där, och ge långsiktigt stöd.

Stöd åt de mest utsatta 

Resultat. Det är chockerande att den enkla hand-
lingen att stå upp för mänskliga rättigheter kan vara 
förenat med så stor fara. Över 300 människorätts-
aktivister dödades världen över under 2017.
 Samtidigt ser vi allt fler aktivister som kämpar för 
fler frågor och i fler länder. Dem måste vi skydda. 
I Honduras startade våra samarbetsorganisationer 
2013 en akutfond för utsatta aktivister med stöd 
från Diakonia. Under 2017 kunde fonden bidra med 
skydd till 125 människorättsaktivister. Före och 
efter förra årets turbulenta val fick akutfonden en 
speciellt viktig roll och kunde snabbt hjälpa dem 
som utsattes för hot, övervakning, förföljelse och 
attacker. Samtidigt som fonden erbjuder konkret 
skydd för människorättsaktivister arbetar de till-
sammans med andra organisationer för att synlig-
göra aktivisternas utsatta situation.

Ny lag ska skydda 
människorättsförsvarare 

Resultat. I Mali råder väpnad konflikt och respek-
ten för mänskliga rättigheter är låg. I fyra år har 
arbetet med att skriva lagförslag och att öka kun-
skapen om mänskliga rättigheter bland politiker 
pågått. I början av 2017 nådde vår samarbetsorga-
nisation ODHP resultat. En ny lag som ska skydda 
människorättsförsvarare antogs.
 – När lagen godtas kommer den ge oss tillträde 
till områden för att undersöka och samla in data 
om människorättsbrott, särskilt i centrala Mali 
där människorna är väldigt frustrerade över sin 
situation. Staten kommer att vara bunden till att 
skydda oss, säger Abdou Sekou från ODHP, som 
nu fortsätter påverkansarbetet för att lagen ska 
implementeras. 

Ny plattform för unga 
med funktionsvariationer

Resultat. 2017 arrangerades för första gången en 
nationell konferens för ungdomar med funktions- 
variationer i Palestina. Målet var att aktivera ung-
domarna och ge dem större möjlighet att påverka 
sin vardag så att den anpassas till deras behov. Re-
presentanter från den paletinska myndigheten del-
tog och lovade bland annat att anställa en person 
som behärskar teckenspråk på varje ministerium. 

Stora bilden: I Karenbyn Khunn Mae Tuan i Thailand arbetar våra samarbetsorganisationer för att hjälpa etniska minoriteter att erhålla legal status i landet. Foto: Sean Dalton.

150 unga samlades i Ramallah i december för att diskutera vilka behov unga pales-
tinier med funktionsvariation har och hur de kan tillgodoses.
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Insatser för Demokrati:

86projekt för demokratisk kultur.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 461 MSEK. Av dessa användes 33 procent, 
det vill säga 152 MSEK, till det tematiska området Demokrati.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

15 projekt för att skapa gynsamma förutsättningar för 
det civila samhället. 21 projekt för god samhällsstyrning. 
9 projekt för kvinnors politiska deltagande.

33%

Resultat inom DemokratiResultat inom Demokrati

D
emokrati. Vi befinner oss i en global demokratisk tillbakagång och vi ser det demokra-
tiska utrymmet krympa i de flesta länder Diakonia verkar i. Även om det finns ljus-
punkter, där viktigt arbete för ansvarsutkrävande och transparens når framgångar 
och blir allt viktigare, har det under 2017 stundtals varit svårt att uppnå målen för 
vårt arbete med demokrati. I flera fall kan vi inte ens prata om det vi gör. Det skulle 

utsätta dem som vi samarbetar med för stora risker. Inget av de länder vi arbetar i klassas som en 
fullvärdig demokrati enligt Economist Democracy Index. I flera länder ser vi repressiva regeringar 
använda politiska, rättsliga och administrativa verktyg för att försvåra för civilsamhället. Ledande 
partier i länder med stundande val gör allt de kan för att bibehålla makten. Och denna farliga trend 
drabbar i första hand de som redan har minst makt i samhället, som kvinnor, urfolk och ungdomar. 

Utmanar maktens män 

Resultat. Att öka kvinnors politiska deltagande i 
lokalpolitiken i Zimbabwe var vår samarbetsorga-
nisation Wipsus målsättning när de inledde arbetet 
för två år sedan. 2017 kunde de se tydliga resultat. 
Genom att etablera kvinnoforum och skapa dialog 
mellan dem och lokala politiska grupper är kvinnor 
nu representerade i högre grad och deltar i poli-
tiska processer och beslut. I projektområdena har 
representationen ökat från 38 procent 2016 till 48 
procent. Ännu viktigare är att vi också kan se att de 
beslut som tas även inkluderar ett fokus på kvin-
nors rättigheter. Till exempel har de i provinsen 
Masvingo beslutat att bygga en mödravårdscentral 
efter att kvinnor fått delta i budgetdebatten kring 
årsbudgeten 2018. Samtidigt har de i provinsen 
antagit en jämställdhetspolicy för att alla samhälls-
ledare aktivt ska säkerställa att kvinnor deltar i 
beslutfattande processer. 

Digital plattform ställer 
presidenten till svars 

Resultat. I Burkina Faso 
för medborgarna en aktiv 
kamp mot korruption och 
för ökad transparens. 
Den digitala plattformen 
Présimètre har utvecklats 
för att utkräva ansvar 

från politiker. Där följs regeringens utvecklings-
plan upp regelbundet och befolkningen kan lära 
sig mer om olika myndigheters arbete. På 
Présimètre kan användarna till exempel följa hur 
delmålen i landets utbildningsplan genomförts 
och rapportera om de anser att regeringen håller 
vad den har lovat. Hösten 2017 fick plattformen 
priset ”Digital Award for Transparency” av organi-
sationen Transparency International.

Resultat. Under 2017 fortsatte korruptionsskan-
daler att avslöjas i Guatemala samtidigt som 
sittande regering och president gjorde många 
försök att stoppa kraven på ansvarsutkrävande 
och transparens, inklusive försök att utvisa chefen 
för FN:s internationella kommitté mot straffrihet 
i Guatemala (CICIG) Iván Velásquez. Befolkning-
en har demonstrerat mot situationen, till stöd 
för CICIG. Diakonias samarbetsorganisationer 
stärkte också processen genom att bidra med 
information, mana till deltagande och be om stöd 
internationellt. Utvisningen av Iván Velásquez har 
stoppats för stunden, men krisen fortsätter och 
vi fortsätter vårt arbete för att stärka demokratin 
och rättsstaten.

Imponerande
mobilisering när

demokratin skakar
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Stora bilden: Concilia Mlalazi och Tamani Moyo har tagit plats i politiken i Zimbabwe, efter att ha deltagit i ledarskapsträning och workshops om politiskt deltagande med vår 
samarbetsorganisation WILD. Lilla bilden uppe till höger: Hackaton i Burkina Faso.
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Insatser för Jämställdhet:

61projekt för att bekämpa könsbaserat 
våld. 22 projekt för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. 9 projekt för HBTQI-personers rättigheter.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 461 MSEK. Av dessa användes 21 procent,
det vill säga 97 MSEK, till det tematiska området Jämställdhet.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

21%

Resultat inom JämställdhetResultat inom Jämställdhet

J
ämställdhet. Vi kommer leva i en jämställd värld om 90 år enligt UNDP, om kampen för 
jämställdhet fortsätter med samma takt som idag. Och vi vet att det är kvinnorätts- 
och HBTQI-organisationer som är allra viktigast för att driva arbetet framåt. Men när 
politiska och ekonomiska eliter minskar civilsamhällets möjlighet att arbeta för allas 
lika värde, drabbas dessa organisationer hårdast. Attackerna mot sexuella och repro-

duktiva rättigheter fortsätter och kvinnor är underrepresenterade inom politiken och på be-
slutsfattande positioner. Vi ser också hur ökad militarisering i många av de länder där vi arbetar 
skapar destruktiva könsroller och gör kvinnors kroppar till måltavlor. Diakonias mål är att bidra 
till ändrade maktrelationer mellan kvinnor och män, till alla människors möjlighet att påverka 
sina liv och samhällen, och till att förändra patriarkala strukturer. Det arbete vi gör tillsammans 
med våra lokala samarbetsorganisationer är viktigare än någonsin. 

En oas mot fördomar

Resultat. I Peru skapar vår samarbetsorganisation 
LIFS trygga rum där transpersoner, homosexuella 
och ickebinära ungdomar diskuterar olika jäm-
ställdhetsfrågor. Ett viktigt arbete i ett land där 
samhället fortfarande är homofobiskt och hatbrot-
ten många.
 – Kursen har varit väldigt viktig för mig. Innan 
förstod jag inte att jag hade rätt att vara den jag är. 
Att det inte är något fel på mig, berättar Lourdes 
Chambi Chiara.
 LIFS är en viktig aktör i Perus jämställdhetsarbe-
te. När det under 2017 var dags för Perus regering 
att avlägga rapport om landets jämställdhetsarbete 
till FN var LIFS en av de organisationer som skrev 
en skuggrapport. En rapport där de gav sin bild 
av regeringens arbete. De gjorde också ett viktigt 
påverkansarbete på olika ambassader i Peru för 
att trycka på för att länderna skulle stötta rekom-
mendationerna. Resultatet av skuggrapporten 
blev 18 rekommendationer från FN för hur Perus 
regering bör fortsätta sitt arbete med att säkerställa 
HBTQ-personers rättigheter. 

Rätt till abort –  
från lag till praktik

Resultat. För att försöka minska den höga död-
ligheten under graviditet och förlossning avkrimi-
naliserade Mocambique 2015 abort under vissa 
omständigheter. Men det räcker inte bara att ändra 
en lag. Sedan dess har vår samarbetsorganisation 
AMMCJ med flera arbetat med att öka kunskapen 
om lagen och påverka den förordning som bestäm-
mer villkoren för när och hur abort får utföras på 
vårdcentraler. Förordningen färdigställdes 2017 och 
vårdinstitutionerna måste följa den. Det gör att lagen 
inte bara förändrar i teorin utan även i praktiken. 

Män mot våldet
mot kvinnor

Resultat. Könsbaserat våld är nära kopplat till at-
tityder och tradition. Vi arbetar runt om i världen 
för att öka medvetenheten och förändra attityder 
kring könsbaserat våld. Under 2017 arrangerade 
vår samarbetsorganisation WON i Myanmar/Bur-
ma workshops där över 1300 människor utbildad-
es i jämställdhetsfrågor.
 – Nu förstår jag att könsbaserat våld har en 
enorm påverkan på kvinnors och barns liv och jag 
anser att vi alla har ett ansvar att stoppa våldet, 
säger Saw Neldar. Han är en av flera män, och 
kvinnor, som efter att ha deltagit i utbildning-
en arbetar som volontär. Utöver utbildningarna 
arrangerar WON möten med olika aktörer för att 
sätta jämställdhetsfrågor på agendan.

Stora bilden: Mercedez Cruz,från Asociación Civil Humanidad Libre i Arequipa (Peru som är en del av vår samarbetsorganisation LIFS) deltar här på en demonstration för 
kvinnors rättigheter.

Saw Neldar i Myanmar/Burma har engagerat sig för jämställdhet och försöker medve-
tandegöra människor.
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Insatser för Social och 
ekonomisk rättvisa:

47projekt för rättvis fördelning av väl-
stånd och tillgång till naturresurser. 19 projekt för att 
stärka kvinnors egenmakt. 12 projekt för värdigt arbe-
te och rättvis inkomst. 14 projekt för hållbar
utveckling och klimaträttvisa.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 461 MSEK. Av dessa användes 17 procent,
det vill säga 78 MSEK, till det tematiska området Social och ekonomisk rättvisa.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

17%

Resultat inom Social och ekonomisk rättvisaResultat inom Social och ekonomisk rättvisa

S
ocial och ekonomisk rättvisa. Arbetet med att minska den extrema fattigdomen fortsät-
ter att ge resultat. Men samtidigt ser vi hur klyftorna i samhället ökar och att de redan 
utsatta får allt mindre att säga till om. 82 procent av förmögenhetstillväxten gick till 
den rikaste procenten av världens befolkning förra året. Medan de människor som utgör 
världens fattigaste hälft inte fick någon ökning alls. Skillnaderna mellan män och kvin-

nors ekonomiska deltagande fortsätter att vara stora. Vi på Diakonia vill se en rättvis fördelning 
av välstånd och tillgång till naturresurser, samt stärka kvinnors ekonomiska egenmakt. Och att 
människor har tillgång till rättvis inkomst och värdigt arbete samt att utvecklingen är hållbar och 
klimaträttvis. För att lyckas arbetar vi bland annat med hållbart jordbruk som kan anpassas till 
klimatförändringar, innovativa försörjningsmöjligheter och utbildningar i arbetsrätt.

Kvinnor i gruvindustrin tar 
kampen mot fattigdom 

Resultat. I Kenya 2016 antogs en progressiv lag 
som legaliserar det småskaliga gruvarbetet vilket 
har förbättrat arbetssituationen för många som 
arbetar som gruvarbetare. Flera av våra samar-
betsorganisationer arbetar med att sprida kunskap 
om lagen så att den implementeras och att gruv-
industrin kan utvecklas hållbart. Ett viktigt steg i 
detta arbete är att organisera gruvarbetarna så att 
de tillsammans kan kräva sina rättigheter, och föra 
dialog med lokala myndigheter och internationella 
företag. Vår samarbetsorganisation GROOTS har 
ett speciellt fokus på kvinnliga gruvarbetare. Med 
mentorskap och utbildningar ser de till att kvin-
nor också får en plats i utvecklingen av industrin. 
Under 2017 har de hjälpt gruvarbetare i Kakamega 
att organisera sig så att de kan bygga upp en hållbar 
ekonomi samtidigt som de får kunskap om sina 
rättigheter.
 – När Groots kom hit hade vi kvinnor inte ens 
rätt att stå i närheten av gruvorna, utan vi fick 
köpa stenen en bit bort. Men nu, när de arrangerar 
utbildningar om våra rättigheter, dit männen också 
bjuds in, har saker börjat förändras, säger Mary 
Alawani, som deltar i projektet.

Effektivt arbete
för transparens

Resultat. I Solwezis kommunalråd i Zambia be-
slutade de 2017 att tio procent av budgeten ska gå 
till insatser för de områden och människor som är 
mest påverkade av gruvindustrin. Det är ett resul-
tat av våra samarbetsorganisationers omfattande 
arbete. De har jobbat för att öka dialogen mellan 
medborgare, företag och lokala myndigheter. Ett 
fantastiskt steg för att öka investeringar för de 
fattigaste, transparens och ansvarsutkrävande.

Delaktighet är nyckeln

Resultat. Där vår samarbetsorganisation CIPCA 
arbetar i Bolivia är fattigdomen hög. De har genom 
utbildning i bland annat marknadsföring, hållbar 
odling och anpassning till klimatförändringar en-
gagerat lokalbefolkning för att hitta nya inkomst-
möjligheter. Projektdeltagarna har medverkat på 
flera sätt, vilket stärkt medborgarnas självständig-
het. Efter projektet har deltagarnas inkomster ökat 
med i genomsnitt 15 procent. 

Stora bilden: Fanice bor i Kakamega i Kenya och drömmer om att bygga sitt eget hus. Just nu sparar hon i en lånecirkel för gruvarbetare som får stöd av vår samarbetsorgani-
sation GROOTS. GROOTS arbetar för en hållbar gruvindustri samtidigt som de stärker kvinnor i industrin. Foto: Fredrik Lerneryd. 

Josephine Liabule Mukhobi är gruvarbetare och kämpar för en ljusare framtid. 
Foto: Fredrik Lerneryd.

Luocadia Uracay är en av ledarna i Yaguarú där hon bor och är en av deltagarna i 
CIPCAs projekt i Bolivia. 
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Insatser inom Konflikt och rättvisa:

16projekt för fredsbyggande. 4 projekt för 
skydd i väpnade konflikter. 1 projekt för samstämmig 
politik för fred.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 461 MSEK. Av dessa användes 4 procent, 
det vill säga 18 MSEK, till det tematiska området Konflikt och rättvis.

4%
Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

Resultat inom Konflikt och rättvisaResultat inom Konflikt och rättvisa

K
onflikt och rättvisa. Världen stod 2017 inför flera komplexa, väpnade konflikter med 
människor på flykt. Starka politiska och ekonomiska intressen, religiösa spänningar och 
organiserad brottslighet är några av de faktorer som förvärrar konflikter och försvårar 
de medlingsförsök som görs. På global nivå fortsätter koncentrationen av extrem fattig-
dom till konfliktdrabbade områden Länder i konflikt är också mer utsatta vid naturkata-

strofer och andra kriser. Vårt arbete fokuserar på att stärka respekten för internationell humanitär 
rätt och mänskliga rättigheter, både i fred och under pågående konflikt. Vi arbetar tillsammans 
med organisationer som förebygger konflikter och driver fredsbyggande, samt arbetar för inklu-
dering av kvinnor i fredsprocesser. Trots utvecklingen med fler väpnade konflikter kan vi också se 
positiva exempel på fredsprocesser där kvinnors roll blir avgörande och medling där aktörer från 
olika områden i samhället engageras för att garantera en inkluderande fred.

Starkt fokus på jämställd-
het i fredsavtalet  

Resultat. Under 2017 hände det. Fredsavtalet 
mellan regeringen och Farcgerillan i Colombia 
trädde i kraft. Under fredsförhandlingarna hade vår 
samarbetsorganisation Sisma Mujer en viktig roll 
för att inkludera kvinnors perspektiv. Deras påver-
kansarbete, tillsammans med andra kvinnorättsor-
ganistioner, ledde till 100 åtgärder som säkerställde 
ett genderperspektiv i fredsavtalet. Under året har 
de arbetat aktivt med att sprida information och föra 
dialog med en bred grupp aktörer. Samtidigt fortsät-
ter fredsarbetet att vara kantat av utmaningar. 
    I området Chocó har Farcgerillans uttåg lämnat 
utrymme för andra illegala väpnade grupper vilket 
istället för fred lett till fortsatta spänningar och gro-
va övergrepp. Våra samarbetsorganisationer Fisch 
och Cocomacia arbetade, tillsammans med andra, 
fram ett förslag på en humanitär överenskommelse 
som bland annat ledde till en tre månader lång va-
penvila mellan ELN-gerillan och staten i hela landet 
och ett ökat fokus på humanitära aspekter.

Varningssystem 
motverkar konflikter

Resultat. Sri Lankas fredsarbete fortsätter efter 
det långvariga inbördeskrigets slut 2009 och 
etniska och religiösa spänningar och konflik-
ter blossar lätt upp. Vår samarbetsorganisation 
MWRAF har byggt upp tidiga varningssystem som 
löser konflikter innan de eskalerar till våldsamma 
konflikter. I Amparaområdet har en grupp mus-
limska och tamilska kvinnor fått ökade kunskaper 
i fredsbyggande och förebyggande av konflikter. 
De samlas när rykten om spänningar uppstår och 
ingriper tidigt för att hitta fredliga lösningar så att 
våld och konflikter inte utbryter.

För sin rätt till land

Resultat. I Paraguay är 
jordfördelningen och den 
ekonomiska ojämlikheten 
extrem. I norra delen av 
landet har konflikten kring 

rätten till land pågått länge med inblandning av en 
rad väpnade aktörer och utökade befogenheter för 
militären. Jordlösa bönder fortsätter trots ständiga 
hot bruka marken som de levt och verkat på i 
årtionden. Mark som olovligt sålts av staten. Vår 
samarbetsorganisation Servicio de Paz y Justicia 
arbetar outtröttligt med att dokumentera och sprida 
information om brott mot mänskliga rättigheter. 
Samtidigt erbjuder de bönder juridiskt stöd så att 
de kan driva sina fall i nationella och internationella 
instanser för att få laglig rätt till sin mark.

Stora bilden: Nära byn Caldono i Colombia ligger en av de zoner där Farcgerillan överlämnat sina vapen och lever för att igen integreras i samhället. Här arbetar vår samar-
betsorganisation Comunitar med att sprida kunskap om kvinnors rättigheter. Lilla bilden till höger: Elida Gimenez, 28 år, bor i Guahory, Paraguay, med sina tre barn. Hon är 
jordlös men tillsammans med andra ockupanter har hon efter flera års kamp tagit tillbaka sin mark.

Olga Truque, Nulvany Munoz, Marcela Cabrera och Loly Peralta Ivarra från vår 
samarbetsorganisation Fundecima i Colombia.

20 21



Humanitära insatser och 
katastrofriskreducerande arbete:

9projekt för beredskap, nödhjälp och återhämt-
ning. 4 projekt för Katastrofförebyggande arbete.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 461 MSEK. Av dessa användes 7 procent, 
det vill säga 32 MSEK, till Humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete.

Bangladesh Akut humanitärt stöd åt burmesiska medborg-
are som tvingats fly till Bangladesh och psykosocialt stöd till 
barn i flyktinglägren. Partner UTSA, 24 månader,
550 000 SEK (2017). Sektor skydd och psykosocialt stöd.

Burkina Faso Stärkt motståndskraft bland 2445 personer i 
olika områden i Burkina Faso som regelbundet utsätts för kli-
matrelaterade kriser, som torka. Partner ATAD, 18 månader, 
180 000 SEK (2017) (totalt 2.2 MSEK). Sektor beredskap.

Kuba Akut humanitärt stöd till 7500 människor påverkade 
av orkanen Irma. Partner CIC, 15 månader, 200 000 SEK 
(2017) (totalt 675 000 SEK). Sektor livsmedel och beredskap.

Kenya Akut humanitärt stöd till 3600 människor påverkade 
av torkan. Partner ADS, 3 månader, 900 000 SEK. Sektor 
livsmedel.

Libanon Legalt och psykosocialt stöd till 1900 flyktingar 
med palestinskt ursprung i Libanon med fokus på kvinnor. 
Partner Najdeh, 17 månader, 1 100 000 SEK (2017) (totalt 
1 630 000 SEK). Sektor skydd.

Libanon Psykosocialt och legalt stöd, hälsostöd, samt ut-
bildning till 1500 människor i Libanon med fokus på kvinnor/
flickor som utsatts för könsbaserat våld. Partner ABAAD, 
17 månader, 1 050 000 SEK (2017). Sektor skydd.

Libanon Legalt och psykosocialt stöd till 150 kvinnor som 
flytt från Syrien till Libanon för att motverka könsbaserat 
våld. Partner ABAAD, 6 månader, 450 000 SEK. Sektor skydd.

Myanmar/Burma Stärka humanitär kapacitet och mot-
ståndskraft bland 6991 människor i Myanmar/Burma som 
regelbundet drabbas av klimatrelaterade kriser. Partner 
KBC, 6 månader, 370 000 SEK. Sektor beredskap.

Somalia Akut humanitärt stöd till 14400 människor 
påverkade av den svåra torkan. Partner KAD, 12 månader, 
4 300 000 SEK. Sektor livsmedel och vatten. 

Thailand Humanitärt stöd till 100 000 flyktingar från 
Myanmar/Burma i nio flyktingläger i Thailand. Partner TBC, 
12 månader, 9 300 000 SEK. Sektor livsmedel, närings- 
tillskott och husrum.

7%

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

Resultat inom Humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbeteResultat inom Humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete

H
umanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete. Torkan i Somalia, Rohingyers 
flykt in i Bangladesh, Syrienkrisen. Det är tydligare än någonsin att världen står inför 
stora humanitära utmaningar. Klimatförändringarna och interna konflikter orsakar 
flyktingströmmar som skapar tryck lokalt, regionalt och globalt. Vi utnyttjar vår styr-
ka som långsiktig aktör med fokus på mänskliga rättigheter och arbetar tillsammans 

med våra humanitära samarbetsorganisationer för att på bästa sätt rädda liv, minska lidande och 
erbjuda stöd när kriser uppstår. Samtidigt arbetar vi förebyggande för att göra organisationer och 
länder motståndskraftiga, till exempel genom klimatsmarta jordbrukstekniker i områden drab-
bade av torka. När katastrofen är framme arbetar vi ofta med ACT Alliance, där vi är medlemmar. 
Med stödet från fler medlemmar kan vi genomföra insatser som får stor effekt, både kortsiktigt 
och långsiktigt.

Minskat lidande i
torkdrabbade Somalia

Resultat. Under de senaste åren har klimatför-
ändringarna gjort att det regnat allt mindre i 
Somalia. Den svåra torkan har slagit ut odlingar 
och betesmarker, och under 2017 var situationen 
kritisk. Flera hundra tusen människor var i akut 
behov av mat och vatten. I Badhan har vi arbetat 
med demokrati och mänskliga rättigheter men när 
effekterna av torkan blev allt allvarligare ställde vi 
om för att istället bidra med humanitär hjälp, med 
vår samarbetsorganisation KAD. Tillsammans med 
ACT Alliance kunde vi agera snabbt och under året 
stötta runt 15 000 människor med vatten, mat och 
hygienartiklar. Samtidigt fortsätter vi att arbeta 
med människor och lokala myndigheter för att pla-
nera och sprida kunskap kring hur de kan bli mer 
motståndskraftiga när nästa torka slår till.

Buss turnerar mot
könsbaserat våld  

Resultat. En buss lastad med hälsovård, psykosoci-
alt stöd och kunskap om könsbaserat våld åkte runt 
i Libanon och besökte byar och flyktingläger. Dålig 
ekonomi och utsatthet ökar risken för tvångsäkten-
skap och våld i hemmet. I Libanon har problemen 
ökat, inte minst bland dem som flytt från Syrien. 
För att nå avlägsna områden startade vår samar-
betsorganisation ABAAD projektet med den mobila 
enheten som 2017 mötte 2713 kvinnor som fick 
hjälp med psykosocialt stöd och hälsovård.
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Stora bilden: Under 2017 drabbade torkan flera miljoner människor i östra Afrika, situationen i Somalia var alarmerande. Diakonia fanns på plats för att säkra tillgång till 
livsmedel och vatten.
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2017 lanserade vi ett nytt koncept för kommuni-
kation och insamling. ”People Change” innehåll-
er ett tydligt budskap för att engagera fler nya 
givare i smarta lösningar på stora problem.
 Privatpersoner och församlingar i Sverige bidrar 
till finansieringen av hela Diakonias verksamhet. 
Vår dialog med denna viktiga målgrupp har ett 
dubbelt syfte: att öka kännedomen om, och enga-
gemanget för Diakonias arbete för en bättre värld 
och att bjuda in människor att delta i det arbetet. 
Genom detta bygger vi en grund för Diakonias 
arbete samt säkerställer en långsiktig och trygg 
finansiering. 2017 satsade vi på att ta fram ett nytt 
sätt att presentera vår verksamhet för att attrahera 
fler och nya supportrar. 

 Vi måste ständigt utveckla hur vi berättar om 
och visar vårt arbete så att vi fortsätter vara rele-
vanta för de som redan känner oss och nya mål-
grupper. I insamlingskonceptet People Change 
the World lyfter vi fram tre av alla våra hundra-
tals projekt i världen och vi ger givaren chans att 
komma nära projektet och människorna.  
 I digitala kanaler får givaren följa flickor som 
lär sig cykla i Bangladesh, kvinnor som organise-
rar lånecirklar i Kenya och aktivister som kämpar 
för jämställda lagar i Libanon. Under året såg 
vi också tydligt att det måste vara enkelt att ge. 
Swish har blivit en viktig kanal, framför allt för 
våra katastrofinsamlingar till torkans offer i So-
malia och rohingyer på flykt i Bangladesh.

Över 6 600 personer skrev på Diakonias kam-
panj för att förhindra svensk vapenexport 
till diktaturer och länder som grovt kränker 
mänskliga rättigheter. Namnen lämnades över 
till Utrikesdepartementet. Vårt påverkansarbe-
te fortsätter se till att svensk politik står upp för 
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.
 Svenska politikers beslut påverkar världen, både 
positivt, i form av bistånd, och negativt, som till 
exempel den svenska vapenexporten. Vi arbetar 
envist med att belysa detta i möten med försam-
lingar, i samtal med politiker och i aktioner med 
våra aktivister. Under 2017 stod just vapenexpor-
ten i fokus för vårt påverkansarbete. Regeringen 
skulle under året presentera nya regler för svensk 
krigsmaterielexport, vilket gav oss en unik möj-
lighet att påverka. Vi lyfte frågan i debattartiklar, 
möten med politiker och nätverk, på seminarier 
och i våra digitala kanaler. Gensvaret var stort 
och över 6600 skrev på namninsamlingen för att 
stoppa den svenska vapenexporten till diktaturer. 
Vi fick chansen att överlämna underskrifterna till 
Utrikesdepartementet som lovade att fortsätta 

samtalet kring vapenexporten med Diakonia.
 Sverige som land och EU-medlem är en otroligt 
viktig biståndsaktör, och med vårt påverkansarbe-
te kämpar vi för att det ska förbli så. Men bistånd 
är bara ett sätt Sverige påverkar hållbar utveckling 
i de länder där vi verkar. Svenska politiker, före-
tag, investerare och konsumenter fattar varje dag 
beslut som har en global påverkan. Vår roll är att 
se till att de förstår detta, och agerar på bästa sätt.People Change the World

skapar engagemang

Tusentals svenskar stod upp 
mot vapenexporten

Varför jobbar vi i Sverige? Syftet med vårt arbete i Sverige är 
att sprida kunskap om globala utmaningar och det utvecklings-
arbete vi gör. Vi arbetar för att öka stödet för Diakonia, till ex-
empel genom att engagera människor i kampanjer och att ge 
gåvor till oss. Vi arbetar också med brett påverkansarbete för att 
svenska politiker och svensk politik ska sätta ett rättighetsper-
spektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling först.

Bankerna som granskas i vårt projekt Fair Finance Guide har blivit 5% bättre på att uppfylla sina

hållbarhetspolicies (47% till 52%). Under 2017 bidrog 11548 supportrar till Diakonia. Totalt fick 

Diakonia 3887 nya givare och 1007 nya SMS-aktivister under året.

Verksamhet i Sverige Verksamhet i Sverige

Bilder från vår sommarkampanj för People Change the World. Foto: Frida Lenholm Illustration som kommenterar svensk vapenexport. Bilden till höger kommer från Diakonias aktivisters aktioner mot svensk vapenexport till diktaturer. Foto: David Ahnstedt 
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Allmänt om verksamheten. Diakonia (organisa-
tionsnummer 802017-3517) är en svensk trosbase-
rad biståndsorganisation, som arbetar för en rättvis, 
hållbar och jämlik värld fri från fattigdom, förtryck, 
orättvisa och våld. Vi är övertygade om att den vikti-
gaste drivkraften bakom samhällsförändring är när 
människor är medvetna om sina rättigheter och or-
ganiserar sig för att tillsammans utkräva dessa. Våra 
huvudmän är de kristna samfunden Svenska Alli-
ansmissionen och Equmeniakyrkan. Diakonia ar-
betar rättighetsbaserat med långsiktigt utvecklings-
bistånd, humanitära insatser och påverkansarbete. 
Vi arbetar tillsammans med runt 350 lokalt och 
folkligt förankrade rörelser, trossamfund och orga-
nisationer i 25 länder runt om i världen. Diakonia 
är medlem av ACT Alliance, en koalition av kyrkor 
och biståndsorganisationer som arbetar i 140 län-
der i världen. Tillsammans skapar vi ett världsom-
spännande nätverk av människor som arbetar för 
varaktig förändring för dem som lever i fattigdom, 
våld och förtryck. Vår verksamhet finansieras ge-
nom anslag från Sida, EU, Radiohjälpen, Svenska 
Postkodlotteriet och andra finansiärer. Församling-
ar och enskilda givare stödjer Diakonias verksamhet 
med gåvor. Diakonia bedriver insamlingskampanjer 
genom olika kanaler, som till exempel insamlings-
brev, och har ett 90-konto som kontrolleras av 
Svensk Insamlingskontroll. 

Väsentliga händelser under året. 2017 genom-
förde Diakonia en extern utvärdering för att se hur 

effekterna av decentralisering av funktioner och 
ansvar från huvudkontor till region- och landkon-
tor utvecklat organisationen. Utvärderingen pekar 
på flera utmaningar för organisationen och behov 
av att förtydliga vissa arbetsområden. Men den vi-
sar också att de målsättningar som sattes upp när 
decentraliseringen påbörjades för över 10 år sedan 
i stor utsträckning har uppnåtts. De positiva re-
sultat som kan ses är bland annat ökad närhet till 
samarbetsorganisationer och finansiärer samt att 
Diakonias program stärkts och dess relevans ökat i 
verksamhetsländerna. 
 Diakonia startade ett globalt program för att ut-
veckla arbetet med internationell humanitär rätt 
(IHL). Programmet, som bygger på erfarenheter 
från vårt IHL-centrum i Jerusalem, startades upp 
med två nya resurscenter i Beirut, Libanon (arbetar 
med Syrien) och Bamako, Mali. Dessa nya resur-
scenter, samt resurscentret i Jerusalem koordineras 
av en global samordnare placerad på huvudkontoret 
i Stockholm.
 Vi lanserade ett nytt koncept för kommunikation 
och insamling, People Change the World, med syf-
te att öka kännedomen om och engagemanget för 
Diakonias arbete för en bättre värld och att bjuda 
in människor att delta i det arbetet. Genom People 
Change the World vill Diakonia skapa en grund för 
förändringsarbete globalt och i Sverige samt säker-
ställa en långsiktig och trygg finansiering. 
 Georg Andrén utsågs till ny generalsekreterare för 
Diakonia då Bo Forsberg som innehaft tjänsten i 23 

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Diakonias styrelse och generalsekreterare 
avger härmed följande årsredovisning 2017.

Årsredovisning

Den som saknar legal status i Thailand får inte studera på högskola, resa 
fritt i landet eller välja vilket yrke som helst. Vi arbetar, tillsammans med 
flera lokala samarbetsorganisationer, för att sprida kunskap till etniska mi-
noriteter om rättigheten till medborgarskap. I flera år har arbetet pågått 
och under 2017 fick 5719 personer från olika etniska minoriteter thailändskt 
medborgarskap, bland annat 15-åriga Wakulu som nu har fått sitt id-kort 
och har siktet inställt på att bli lärare i framtiden. 

Nu vågar
Wakulu drömma

om framtiden

Resultatberättelse
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år gick i pension. Bo Forsberg har haft stor betydelse 
för organisationens utveckling och lämnar över en 
solid och dynamisk organisation till ett nytt ledar-
skap. Diakonias nye generalsekreterare har en gedi-
gen biståndserfarenhet och goda förutsättningar för 
att leda Diakonia den kommande perioden.

Externa faktorer som påverkat organisationen.
Det krympande demokratiska utrymmet för civi-
la samhället är fortfarande ett av de stora hindren 
för utveckling. Vi ser hur politiska och ekonomiska 
makteliter försöker tysta och skrämma politisk op-
position, civilsamhället och fria medier med allt mer 
oblyga metoder. Detta har påverkat vårt arbete i 
nästan alla våra verksamhetsländer. Året präglades 
av politisk instabilitet, med ett försvagat FN och en 
politisk och ekonomisk maktförskjutning från nord 
till öst. Den globala värdeförskjutningen mot ökad 
populism och isolationism breder ut sig i flera län-
der. Även i europeiska länder ser vi att demokratin 
urholkas. EU har försvagats och bland annat Brexit 
har tagit fokus från viktiga politiska frågor. Sverige 
är en del av den globala värdeförskjutningen, vilket 
gör det än viktigare att lyfta frågor om globalt an-
svarstagande och centrala värderingar om allas lika 
värde och mänskliga rättigheter även här. En positiv 
händelse var att Sverige tog plats i FN:s säkerhets-
råd och på så vis kan få ökat inflytande i den globala 
politiken i en tid då respekten för mänskliga rättig-
heter minskar. 
 Antalet väpnade konflikter ökade och flera av 
världens värsta humanitära kriser pågår i länder där 
Diakonia har verksamhet eller där verksamheten 
berörs av angränsande konflikter, till exempel Kon-
go-Kinshasa, Myanmar/Burma och Bangladesh, Sy-
rien och Sahel-regionen. Konflikter och extrema vä-
derhändelser har lett till att 130 miljoner människor 
världen över är i behov av humanitär hjälp och ett 
stort antal människor är på flykt. Det internationel-
la samfundet fortsätter att misslyckas att hitta lös-
ningar och sitter fast i politiska låsningar. 
 Människorättsförsvarare och människorättsor-
ganisationer som verkar för kvinnors, urfolks och 
HBTQI-personers rättigheter och/eller med mark- 
och naturresursfrågor utgör några av de mest ut-
satta grupperna. Samtidigt har vi sett nya former av 
mobilisering och organisering, inte sällan nya grup-
peringar som mobiliserat via sociala medier. 

Under årets klimattoppmöte i Bonn (COP23) antog 
världens länder en plan för att föra jämställdhetsar-
betet under Parisavtalet framåt, och en plan för hur 
urfolk ska kunna delta i klimatförhandlingarna. På 
flera sätt satte COP23 strålkastarljuset på dem som 
är mest sårbara för klimatförändringarnas effekter, 
och vars erfarenheter och lösningar sällan får stå i 
centrum i klimatförhandlingarna. Plattformen för 
urfolk och den så kallade Gender Action Plan ska 
stärka urfolkens och kvinnors möjligheter att delta i 
klimatförhandlingarna och att bidra med perspektiv 
som annars tenderar att förbises i de här samman-
hangen.
 Under 2017 återinförde USA igen den så kallade 
munkavleregeln (formellt Mexico City Policy), som 
hindrar organisationer från att ta emot amerikanskt 
hälsobistånd om de som en del av sin verksamhet 
erbjuder, ger rådgivning om, hänvisar till eller för-
ordar abort. 

Verksamhet och resultat. Allt arbete som Dia-
konia utför styrs av vår globala strategi för perioden 
2015-2020, samt av specifika region- och landstra-
tegier. Insatserna som utförs inom ett landprogram 
kan ha olika finansiärer och bestå av ett eller flera 
projekt. Projekten genomförs i samarbete med lo-
kala organisationer och strategiska aktörer och 
tillsammans skapar vi förändring för en jämställd, 
rättvis och hållbar värld. Diakonia ger finansiellt 
stöd och arbetar nära organisationerna i deras egen 
kapacitetsutveckling och resursmobilisering. Vårt 
samarbete handlar också om att vara ett bollplan 
och kunskapsstöd och skapa synergier mellan våra 
olika samarbetsorganisationer nationellt, regionalt 
och globalt. Under 2017 kan vi, trots ett hårdare kli-
mat för människorättsförsvarare, se positiva effek-
ter. Framförallt kan vi se att vårt långsiktiga arbete 
får tydliga resultat, som är mätbara först efter en 
längre tid.
 När det demokratiska utrymmet minskar och ak-
tivister blir måltavlor är dokumentation ett viktigt 
verktyg för att synliggöra problematiken. I Nicara-
gua arbetar flera av våra samarbetsorganisationer 
under ledning av CENIDH med att stötta och stärka 
människorättsförsvarare, speciellt i frågor om rätt 
till land, minoriteter och miljö. En del av deras ar-
bete är att dokumentera de våldsbrott och hot som 
aktivister utsätts för, samt stötta de utsatta i proces-
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sen att anmäla brotten. Samtidigt bedriver de viktigt 
påverkansarbete på internationell nivå.
 Könsbaserat våld fortsätter att vara en utmaning 
i många av de länder vi arbetar i, och flera av våra 
samarbetsorganisationer arbetar med att sprida 
kunskap om kvinnors rättigheter, prata med och på-
verka lokala myndigheter och politiker för att de ska 
ta sitt ansvar och stärka kvinnor så att de kan utkrä-
va sina rättigheter. I Sri Lanka har vår samarbetsor-
ganisation mobiliserat gräsrotskvinnor i ett nätverk 
som nått över 80 000 personer med information om 
könsbaserat vålds konsekvenser. Ur nätverket har 
även 13 kvinnor nominerats till kommunval 2018. 
Ett annat exempel är Kambodja där vår samar-
betsorganisation GADC skapat ett nätverk för män 
som utbildar ledare i genderrättvisa och arbetet mot 
könsbaserat våld.
 I Bangladesh startade vi tillsammans med flera 
ACT-medlemmar ett projekt för att stötta utsatta 
rohingyer, som flytt från Myanmar/Burma, med tält 
och filtar. Utöver att dela ut förnödenheter arbetar 
vår lokala samarbetsorganisation UTSA även med 
psykosocialt stöd till framförallt barn i flyktinglägren. 
Även om vi under 2017 har varit tvungna att fokusera 
på flera akuta humanitära insatser, arbetade vi också 
förebyggande. Tillsammans med vår samarbetsorga-
nisation ATAD i Burkina Faso arbetar vi för att lokala 
myndigheter ska inkludera ett katastrofförebyggande 
perspektiv i sina utvecklingsplaner. I området Gorom 
Gorom har kommunen nu tilldelat 60 000 kronor av 
årsbudgeten för att köpa in mat till utsatta grupper 
och därmed undvika en akut situation av matbrist 
under perioder av torka.
 En stor del av Diakonias arbete fokuserar på insat-
ser för social och ekonomisk rättvisa. I Kongo-Kin-
shasa till exempel har vår samarbetsorganisation 
CRONGD KC arbetat för att förebygga dispyter om 
landrättigheter genom att organisera byar i lokala 
kommittéer. Eftersom de har en stark lokal närva-
ro och arbetar för hela områdets bästa har de under 
2017 blivit viktiga instanser för att förebygga och på 
ett fredligt sätt lösa konflikter.
 Även i Sverige arbetar Diakonia aktivt för att för-
verkliga visionen en hållbar, jämställd och rättvis 
värld. Arbetet bedrivs genom att informera och en-
gagera, samt opinionsbildning och påverkansarbe-
te. Under 2017 pratade våra 41 aktivister med 5293 
personer om den svenska vapenexporten, utav dem 

valde 4350 att skriva under vår namninsamling. Vi 
samlade in 1007 nya SMS-aktivister och arrangerade 
resor för parlamentariker till Kambodja och Palesti-
na/Israel. En viktig aspekt av vårt arbete i Sverige är 
att lyfta fram och ge plats åt röster från världen som 
annars inte skulle ha hörts. Det står i fokus för vårt 
arbete i sociala medier. Vi bjöd också in representan-
ter från samarbetsorganisationer i Kambodja, Gua-
temala, Honduras, Palestina, Israel, Zimbabwe och 
Colombia. I Sverige träffade de församlingar, journa-
lister, politiker och allmänheten för att lyfta viktiga 
frågor från sina länder och kontexter.

Resultat och ställning

Diakonias intäkter ökade och uppgick till 506 miljo-
ner kronor under 2017. Ökningen på cirka 56 miljo-
ner kronor beror bland annat på ökade anslag från 
svenska ambassader i Afrika med 42 miljoner kronor. 
Under 2017 har 91 procent av årets intäkter använts 
till ändamålskostnader och uppgick till 461 miljoner 
kronor.

Insamlade medel för 2017 uppgick till 63,2 miljoner 
kronor, vilket var 10,9 miljoner kronor mer än bud-
geterat och en ökning med 8,7 miljoner kronor jäm-
fört med 2017. Ökningen härrör bland annat från en 

  Intäkter Ändamåls-

   kostnader
  

  År TSEK

2017 506 481 460 697 91%

2016  450 585 411 183 92%

2015  463 331 440 622 95%

2014  450 571 422 920 94%

2013  473 366 438 814  93%

   Insamlade  Insamlings- 

   medel kostnader 

  År TSEK

2017 63 201 9 850 16%

2016 54 540 9 121 17%

2015 43 447 6 041 14%

2014 36 832 6 298 17%

2013 37 889 7 318 19%
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ökning av gåvor från privatpersoner på 3,9 miljoner 
kronor och att månadsgivandet ökat med 1 miljon 
kronor. Diakonia är förmånstagare i Svenska Post-
kodlotteriet, vars vision är att bidra till en bättre värld 
för människor, djur och miljö. Överskottet från lotte-
riförsäljningen går till välgörande ändamål. Postkod-
lotteriet bidrog under 2017 med 24,6 miljoner kronor 
(23,5 miljoner kronor 2016).

Finansiella instrument och placeringspolicy 
Diakonias värdepappersportfölj förvaltas av Nordea 
och är placerad i fonder som följer Diakonias pla-
ceringspolicy. Detta innebär att placeringar görs i 
finansiella instrument med låg risk, framför allt i rän-
tebärande papper. De etiska kriterierna tillåter inte 
placering i verksamhet som omfattar vapen, porno-
grafi, brott mot mänskliga rättigheter, alkohol, tobak 
och miljöförstöring med mera.  Aktier som erhålls 
som gåva säljs omgående, och försäljningsvärdet bo-
kas upp som intäkt.

Hållbarhetsupplysningar. Diakonia har en decen-
traliserad organisationsstruktur. Totalt har Diakonia 
261 personer anställda och majoriteten av dem, 211 
personer, är anställda i verksamhetsländerna. Det 
skapar kontinuitet och bidrar till effektivitet och god 
förståelse för den kontext där Diakonia bedriver bi-
ståndsarbete. De lokalanställdas villkor regleras av 
Diakonias interna riktlinjer och av lokala lönenivåer 
och lagstiftning. 
 Under 2017 arbetade 43 personer på huvudkonto-
ret i Stockholm och 7 personer var utlandsstationera-
de. Anställda på huvudkontoret omfattas av bransch- 
och löneavtal för ideella och idéburna organisationer 
och utsänd personal av allmänna anställningsvillkor 
för utsända i internationella uppdrag. 

Styrelsen antog under 2017 en policy för att stärka 
organisationens skyddsmekanismer för barn och 
därigenom förebygga och motverka övergrepp och 
utnyttjande av barn. Diakonia lägger stor vikt vid 
att allt arbete ska vara rättighetsbaserat. För att sä-
kerställa hög kvalitet och standard i allt vårt arbete 
samt för att möjliggöra för alla som berörs av Dia-
konias verksamhet att hålla oss ansvariga, har Dia-

konia åtagit sig att följa Core Humanitarian Stan-
dard (CHS). CHS främjar respekt för grundläggande 
mänskliga rättigheter i humanitära insatser. 

Framtida utveckling. Diakonia arbetar kontinuer-
ligt med att utveckla och anpassa organisationen för 
att säkerställa effektiv och hållbar måluppfyllelse och 
relevans i en föränderlig och utmanande omvärld. 
Under 2018 kommer slutsatserna från den externa 
organisationsgenomlysningen att ligga till grund för 
analys och beslut angående förändringar och sats-
ningar som är nödvändiga för att skapa en mer effek-
tiv organisation och på så vis öka förutsättningarna 
för att bidra till långsiktiga förändringar för rättig-
hetsbärarna. 
 Att arbeta mer systematiskt med planering, rap-
portering och lärande kommer att få ökat fokus i or-
ganisationen under 2018. Detta kommer att ske inom 
ramen för Diakonias arbete med att uppnå resultat 
med den enskilda människan i centrum och där stra-
tegisk planering, uppföljning och ledning baseras på 
lärande och ansvarighet. Diakonias förändringsteori 
kommer att utvecklas vidare med syfte att implemen-
teras i organisationen under nästa strategiperiod. 
Dessutom kommer Diakonia att fortsätta att utveckla 
e-lärande som metod för att förbättra spridandet och 
utbytet av kunskap och erfarenheter inom organisa-

Totala kostnader per region 

  2017  2016  2015 

Mellanöstern 51 708 10% 50 963 11% 49 643 11%

Asien 58 913 12% 59 496 13% 81 911 17%

Afrika 219 801 44% 183 435 41% 195 124 41%

Latinamerika 104 856 21% 95 534 21% 93 662 20%

Sverige och globalt 25 419 5% 21 756 5% 20 182 4%

Gemensamt 38 530 8% 37 609 8% 34 917 7%

Totalt 499 226 100% 448 792 100% 475 539 100%
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tionen. 
 Diakonia kommer att fortsätta att utveckla verk-
samheten med globala program. Till exempel genom 
att undersöka möjligheterna för att öppna ytterligare 
tre resurscenter inom ramen för det globala IHL-pro-
grammet, som startades 2017. Länderna i fråga är 
Demokratiska Republiken Kongo, Myanmar/Burma 
och Somalia. 
 Diakonia vill utveckla det humanitära arbetet rik-
tat till syriska flyktingar i Mellanöstern. Vi kommer 
fortsätta att utveckla strategier för att överbrygga det 
humanitära arbetet och utvecklingsarbetet, där Dia-
konia har en strategisk roll som en biståndsorgani-
sation som även bedriver humanitärt arbete. I såväl 
det humanitära arbetet som i det långsiktiga arbetet 
lägger Diakonia stor vikt vid att upprätthålla en hög 
standard och kvalitet i alla insatser. Under komman-
de år kommer Diakonia att certifiera hela verksam-
heten mot CHS-standarden. 
 Diakonias målsättning är att säkerställa att all 
verksamhet genomsyras av ett jämställdhetsper-
spektiv samt att alla program och projekt inkluderar 
miljö- och konfliktperspektiv. För att uppnå den mål-
sättningen kommer Diakonia att fortsätta stärka per-
sonalens kapacitet att systematiskt inkludera de tre 
perspektiven samt att följa upp och säkra att så sker.     
Under kommande år ska vi också genomlysa vår 
egen organisationskultur och formella och informella 
maktordningar inom Diakonia för att säkerställa att 
vi även internt arbetar utifrån en jämställd, transpa-
rent och inkluderande kultur.

Förvaltning. Diakonias årsmöte är högsta beslutan-
de organ och fattar beslut om global policy, global 
strategi och övergripande budget för kommande år. 
Årsmötet utser också styrelseledamöter och general-
sekreterare, fastställer årsbokslut, beslutar om styrel-
sens ansvarsfrihet samt väljer revisorer och valbered-
ning. Delegater på årsmötet utses av huvudmännen. 
Styrelsen är ytterst ansvarig för Diakonias verksam-
het. Under 2017 sammanträdde styrelsen vid sex till-
fällen (ett extra möte för att utse styrelsens förslag 
till ny generalsekreterare inför det extra årsmötet 24 
mars 2017 då huvudmännen utsåg Georg Andrén). 
Diakonias styrelse har under året utgjorts av: Pether 
Nordin (ordförande, deltagit 6/6), Marianne Claes-
son (vice ordförande, deltagit 3/3) avgick vid årsmö-
tet 170611, Oskar Permwall (ledamot, deltagit 6/6), 

Ann-Sofie Lasell (ledamot fram till årsmötet 170611, 
därefter vice ordförande, deltagit 5/6), Christer Dae-
lander (ledamot, deltagit 4/6), Göran Gunner (leda-
mot, deltagit 5/6), Ingela Svedin (ledamot, deltagit 
6/6) samt Anette Drewitz (ny ledamot från årsmötet 
170611, deltagit 3/3).
 Mellan styrelsemötena arbetar Diakonias presidi-
um, som består av ordförande och vice ordförande, 
löpande ärenden och planering av kommande sty-
relsemöte. Generalsekreteraren är Diakonias högsta 
chef och är ansvarig inför styrelsen. Generalsekrete-
raren företräder organisationen i olika sammanhang 
och säkerställer att verksamheten följer fastställda 
riktlinjer och beslut. Generalsekreteraren delegerar 
ansvar till Biträdande Generalsekreterare och HR-
chef samt till avdelningschefer för de respektive verk-
samhetsområdena. Diakonias delegationsordning 
beskriver ansvarsfördelningen i hela organisationen. 

Diakonias huvudkontor ligger i Stockholm. 

Region- och landkontor. Diakonia är en decentra-
liserad organisation med lokala kontor i 23 av de 25 
länder där långsiktigt bistånd och humanitära insat-
ser bedrivs. Fyra regionkontor stöttar landkontoren 
med övergripande koordinering och administration.

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

Asien. Regionkontor: Thailand. Landkontor: Bang-
ladesh, Kambodja, Myanmar/Burma, Sri Lanka och 
Thailand. 

Latinamerika. Regionkontor: Colombia. Landkon-
tor: Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua, Paraguay och Peru.
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Mellanöstern. Regionkontor: Palestina. Landkon-
tor: Libanon och Palestina. 

Övrig information. Diakonia är medlem i Frivillig-
organisationernas Insamlingsråd, Svenska Postkod-
föreningen och det globala nätverket ACT Alliance. 
Vi deltar i flera olika grupper kopplade till ACT, så-
som ACT EU, ACT Europa, E8, ACT Nordic samt i 
ACT EU:s arbetsgrupper för påverkansarbete runt 
klimat, Mellanöstern och Centralamerika.
 Vi representeras i flera styrelser, bland andra 
Concord Sverige, European network for Central 
Africa, Swedwatch och Världens Barn. Generalse-
kreteraren har under året också suttit i styrelsen för 
Radiohjälpen. Vi deltar också i EU-LAT Network 
för Latinamerika. Vidare är vi medlemmar i Co-
lombiagruppen i Sverige och i Zimbabwe Europe 
Network. Vi finns också i Network for Transitional 
Justice, Säkerhetsforum och Ramorganisationer-

nas olika nätverk. För det humanitära arbetet är 
vi medlemmar av Core Humanitarian Standard, 
Charter for Change, Svenska Humanitära Nätver-
ket, Svenska Nätverket för Katastrofrisk och Resi-
liens. Vi är även medlemmar i Global network for 
Disaster Reduction.
 Vi är också medlemmar i diverse samarbeten, 
bland annat Fair Finance Guide Sweden, Swed-
watch, Mänskliga Rättighetsdagarna, Ekumeniska 
följeslagarprogrammet i Palestina och Israel samt 
Europeiska civilorganisationsnätverket för företags-
ansvarsfrågor i Sverige. 

Diakonias digitala kanaler i Sverige är:
diakonia.se
facebook.com/diakonia.se
twitter.com/diakoniasverige
instagram.com/diakonia_sweden
peoplechangetheworld.org
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 2017

404

63

118 027

118 495

2 866

10 191

13 056

81 755

94 811

213 306

11 073

4 830

80 739

96 641

                    

10 353

1 356

92 099

1 704

11 152

106 311

213 306

 2016

950

297

114 758

116 006

3 964

5 901

9 866

112 948

122 814

238 820

9 673

2 477

80 654

92 803

9 231

4 300

118 216

1 894

12 375

136 786

238 820

Balansräkning

Årsredovisning Årsredovisning

Förändring av eget kapital

Kassaflödesanalys

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 103 MSEK och redovisas enligt avtal med Sida 
som verksamhetskostnader. Huvudkontorets kostnader är ca 29 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 procent av den totala omsättningen. Dessutom har Diakonia upprättat en verk-
samhets- och investeringsfond. Till denna avsätts eventuella överskott av administrativa bidrag. Syftet är att tillskapa 
likvida medel för exempelvis förskott på EU-avtal, bryggfinansiering av landkontor och större IT-investeringar.

 

 Ändamålsbe-

stämda medel 

Verksamhets- och 

investeringsfond

Balanserat

kapital

Totalt eget

kapital

Ingående balans 2 477 9 673 80 654 92 803

Avsättning till Verksamhets- 

och investeringsfonden

1 400 1400

Ej utnyttjade ändamålsbe-

stämning av medel

4 611 4611

Utnyttjande av ändamålsbe-

stämda medel

  -2 259 -2259

Kvarstående belopp för året 85 85

Utgående balans 4 830 11 073 80 739 96 641

   2017 2016

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 7 254 1 793

Avskrivningar 868 4 532

Övriga ej likviditetspåverkande poster  1 123 1 491

Erhållen ränta 2 142 101

Erhållna utdelningar 800 1 043

Erlagd ränta och resultat av valutahantering -7 664 -1 656

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av verksamhetskapital 4 522 7 304

  

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -3 191 -2 787

Ökning/minskning leverantörskulder -2 944 -492

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder -27 530 66 382

Kassaflöde från den löpande verksamheten -29 144 70 407

Investeringsverksamheten  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -87 -18

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar -3 269 -4 339

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 1 306 1 799

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 050 -2 558

Årets kassaflöde -31 193 67 849

Likvida medel vid årets början 112 948 45 099

Likvida medel vid årets slut 81 755 112 948

Likviditet på 82 MSEK består av bankkontoinnehav samt handkassa på

Huvudkontor (57 mkr) samt region- och landkontoren (25 MSEK).

Årsredovisning
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Diakonias redovisnings- och värderingsprinciper överensstäm-
mer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII: s 
Styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är oförändra-
de jämfört med tidigare räkenskapsår.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter. Endast det inflöde av ekonomiska förde-
lar 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 kom-
mer 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 er-
hålls. 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 föl-
jande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrations-
kostnader.

Ändamålskostnader. Ändamålskostnader består av sådana 
kostnader som har ett direkt samband med att uppfylla organi-
sationens 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 kompetens- 
  utveckling. Exempel på kostnader är erfarenhetsutbyte, 
  internutbildning, mm.

Insamlingskostnader. Insamlingskostnader består av kostna-
der för insamlingsarbete som riktar sig mot Diakonias samtliga 
givare, d.v.s. såväl privatpersoner som företag och organisatio-
ner. Detta omfattar både befintliga givare och arbetet med att 

söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av 
givarregister. Insamlingskostnaderna kan således bestå av an-
nonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal 
som arbetar med insamlingsaktiviteter. Jämförelsetalet 2016 har 
justerats då kostnader tillhörande ”Innovationsprojekt för ökad 
insamling” finansierat av postkoden felaktigt klassades som pro-
gramverksamhet.

Administrationskostnader. Administrationskostnader består 
av kostnader som behövs för att administrera Diakonia. Adminis-
tration är ett led i att säkerställa en god kvalitet på organisatio-
nens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt 
till exempelvis finansiärer, givare, styrelsen och andra intressen-
ter. Exempel på kostnader är ekonomifunktion, administrativa 
system, hyror, inventarier, årlig revision, upprättande av årsre-
dovisning, årstämma, etc. Endast kostnader på huvudkontoret 
definieras som administration.

Leasing. Alla organisationens leasingavtal redovisas som opera-
tionella, d.v.s leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) re-
dovisas 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. Materi-
ella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaff-
ningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Bidrag som 
hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har mins-
kat 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 fi-
nansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter.
 Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga pla-
ceringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av an-
skaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
 Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finan-
siella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvär-
de (med avdrag för nedskrivning). Långfristiga räntebärande 
tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet an-
skaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden (med 
avdrag för nedskrivning). Alla tillgångar som innehas för risk-

spridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas 
därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip 
respektive vid nedskrivningsprövning. Nedskrivning av anlägg-
ningstillgång görs om marknadsvärdet understiger anskaffnings-
värdet 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 balansräkningen.

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

Avsättningar. En avsättning redovisas när Diakonia har ett le-
galt 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 upp-
skattningen av det belopp som kommer att erläggas.

Eventualförpliktelser. Diakonia lämnar upplysningar om en 
eventualförpliktelse 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 redo-
visas 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.

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper

Verksamhet
med part-

ner 1)

Verksam-
het inom

Diakonia 1)

Administra- 
tion 1)

Insamling (exkl 
projektdestine-
rad insamling)

Övriga
tillförda
medel 2)

Totalt Totalt

2017 2016

Reserverade projektmedel, 1 jan 2017 17 653 27 151

Insamlade medel ändamål, 1 jan 2017 2 477 1 613

Offentliga bidrag 286 593 130 706 23 801 441 101 394 090

Insamlade medel 19 090 19 181 3 987 20 943 63 201 54 540

Övriga intäkter 2 179 2 179 1 955

Summa intäkter 2017 305 684 149 888 27 788 20 943 2 179 506 481 450 585

Mellanöstern 28 753 22 955 51 708 50 963

Asien 46 144 12 769 58 913 59 496

Afrika 157 873 61 927 219 801 183 435

Latinamerika 80 308 24 547 104 856 95 534

Globalt 403 25 016 25 419 21 756

Gemensamt 28 680 9 850 38 530 37 609

Summa kostnader 2017 313 481 147 215 28 680 9 850 0 499 226 448 792

Verksamhetsresultat -7 798 2 673 -892 11 093 2 179 7 254 1 793

Nettoutnyttjande av ändamålsbestämda medel -2 353 -864

Reserverade projektmedel, 31 dec 2017 37 388 17 653

Insamlade medel ändamål, 31 dec 2017 4 830 2 477

Not 2. Sammandrag av intäkter och kostnader för projekten under 2017

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

Årsredovisning Årsredovisning
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Årsredovisning Årsredovisning

Not 3. Föreningens intäkter Not 4. Budgetuppföljning

Not 5. Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Not 6. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Not 7. Räntekostnader och liknande resultatposter

Föreningens intäkter fördelar sig enligt följande: 2017 2016

Insamlade medel 63 201 54 540

Offentliga bidrag 441 101 394 090

Övriga intäkter 2 179 1 955

Summa 506 481 450 585

Gåvor 

Gåvor av månadsgivare (autogiro) 13 399 12 381

Gåvor av privatpersoner 9 920 6 066

Gåvor från församlingar tillhörande Diakonias huvudmän 248 703

Gåvor från organisationer, föreningar & företag 134 643

Givande via sparande i fonder 1 479 1 630

Testamente 1 199 977

Svenska Postkodlotteriet 20 000 20 000

Periodiserade insamlade medel 33 -76

Summa 46 413 42 324

Privata bidrag

Världens Barn-kampanjen 2 286 3 611

Andra bidrag Radiohjälpen 4 096 4 190

Svenska Postkodlotteriet 4 615 3 545

Övriga privata bidrag 3 427 1 046

Periodiserade insamlade medel 2 419 -139

Återbetalade bidrag -54 -37

Summa 16 788 12 216

Summa insamlade medel 63 201 54 540

Offentliga bidrag fördelar sig enligt följande: 2017 2016

Sida CivSam 1&2) 152 693 157 567

Sida Info 1&3) 4 700 4 500

Sida RegLA 1&4) 4 860 4 415

Sida Hum 1&5) 19 517 14 000

Sv Amb. Mellanöstern 6) 7 000 7 000

Sv. Amb. Afrika 6) 137 657 95 287

Sv. Amb. Asien 6) 14 000 12 940

Sv. Amb. Latinamerika 6) 52 219 25 640

EU Mellanöstern 3 146 3 852

EU Asien 857 1 434

EU Afrika 12 940 3 513

EU Latinamerika 16 958 16 684

Norska Handikappförbundet 3 575 3 867

Utländska ambassader 10 637 14 763

Övriga finansiärer 22 667 18 741

Periodiserade anslag -22 188 9 713

Återbetalade anslag -136 176

Summa 441 101 394 090

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

Offentliga bidrag blev lägre än budgeterat då förväntade ambassadavtal ej slöts, därav blev även ändamålskostnaderna lägre. Under året har cirka 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.

Utfall Budget Avvikelse

2017 2017

Föreningens intäkter

Offentliga bidrag 463 424 500 931 -37 507

 - Periodiserade projektmedel/Återbetalda bidrag -22 324 -22 324

Insamlade medel 60 803 52 350 8 453

 - Periodiserade/Återbetalda bidrag 2 398 2 398

Övriga intäkter 2 179 450 1 729

Summa föreningens intäkter 506 481 553 731 -47 250

Föreningens kostnader

Ändamålskostnader -460 697 -516 039 55 342

Insamlingskostnader -9 850 -8 613 -1 237

Administrationskostnader -28 680 -29 004 324

Summa föreningens kostnader -499 226 -553 656 54 430

Verksamhetsresultat 7 254 75 7 179

Resultat från finansiella investeringar -3 416 -3 416

Årets resultat 3 838 75 3 763

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 838 75 3 763

Saldo utnyttjande och reservering av ändamålsbestämda medel -3 753

Utnyttjande av Verksamhets- och investeringsfonden

Kvarstående belopp för året, balanserat kapital 85 75 3 763

2017 2016

Utdelningar 800 1 043

Vinst/förlust försäljning långfristiga placeringar 1 306 1 799

Återföring/nedskrivning anläggningstillgångar

Summa 2 107 2 843

2017 2016

Ränteintäkter från bank 2 142 101

Summa 2 142 101

2017 2016

Räntekostnader och dröjsmålsräntor -1 -2

Resultat av valutahantering -7 663 -1 654

Summa -7 664 -1 656
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Årsredovisning Årsredovisning

Not 11. Leasing

Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 13. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 15. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Not 14. Avsättningar för pensioner

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar

Not 9. Materiella anläggningstillgångar

Not 10. Långfristiga värdepappersinnehav

Värdeförändring av programvara 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 18 076 18 076

Årets anskaffning 

Årets försäljning, utrangering -221

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 856 18 076

Ingående avskrivningar -17 126 -13 112

Årets avskrivningar -547 -4 014

Årets försäljning, utrangering 221

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 452 -17 126

Utgående restvärde enligt plan 404 950

Värdeförändring av programvara 2017 2016

Ingående anskaffningsvärde 6 112 6 524

Årets anskaffning 87 18

Årets utrangering -327 -430

Omklassificering

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 872 6 112

Ingående avskrivningar -5 815 -5 727

Årets avskrivningar -321 -518

Årets utrangering 327 430

Omklassificering

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 809 -5 815

Utgående restvärde enligt plan 63 297

Innehav i fonder och motsvarande 2017 2017 2016 2016

Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde

Banco Humanfond 10 889 16 108 10 889 14 833

Swedbank Robour SICA 151 233 151 233

Aktieansvar Sverige 320 978 263 840

Handelsbanken Lux 98 113 98 113

AktieAnsvar Europa 6 6 6 6

Penningmarknadsfonden 10 444 10 532 9 022 9 134

Nordea Kapitalfond 85 266 90 235 84 123 87 395

Nordea Institutionell Kortränta 10 190 10 156 10 207 10 213

Enskilda aktier 664 664

Total | Summa 118 027 129 026 114 759 122 767

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

Leasingkostnader 2017 uppgick till 7 195 TSEK (6 583 TSEK)   

* Avser pensionsförpliktelser för lokal personal i lokala kontor

Lönekostnader på 1,3 MSEK omfattar generalsekreterare och före detta generalsekreterare som erhöll lön parallellt delar av 2017. Av pensionskostnaderna avser 196 TSEK 
(124 TSEK) organisationens generalsekreterare och fd generalsekreterare. Styrelseledamöterna har ej erhållit arvode från Diakonia för sitt arbete. Ersättning för förlorad 
arbetsinkomst kan utgå. All personal med svenskt anställningsavtal omfattas av kollektivavtal.       

2017 2016

Hyresavtal Hyreskostnader Hyreskostnader

Tom 1 år 6 232 5 776

1-5 år 14 954 7 845

Över 5 år 1 528 0

Summa 22 715 13 622

2017 2016

Förutbetalda hyror 425 426

Upplupna projektintäkter 8 941 4 691

Förutbetalda projektkostnader 175 240

Övriga poster 650 545

Summa 10 191 5 901

2017 2016

Projektsaldo 37 388 17 653

Skuld till finansiärer 296 577

Förutbetalda projektmedel Sida 20 160 68 154

Förutbetalda projektmedel EU 6 887 8 472

Förutbetalda projektmedel Svenska Postkodlotteriet 16 485 9 100

Förutbetalda projektmedel övriga 10 883 14 261

Summa 92 099 118 216

2017 2016

Avsättningar utanför tryggandelagen* 10 353 9231

2017 2016

Generalsekreterare* 1 306 769

Personal i Sverige* 27 425 26 791

Personal med utlandsavtal 3 541 3 398

Lokalanställda 60 227 54 195

Summa löner och ersättningar 92 500 85 153

*Lönekostnader Sverigeanställda

Sociala kostnader för Sverigeanställda 6 277 5 989

Pensionskostnader för Sverigeanställda 3 042 2 869

2017 2016

Löner och andra ersättningar fördelade per region upp-
går till följande:

Personal med 
Sverigeavtal

All personal i 
Diakonia

Personal med 
Sverigeavtal

All personal i 
Diakonia

Sverige 28 731 28 731 28 407 28 407

Mellanöstern 0 14 247 0 14 730

Asien 1 114 6 975 605 5 906

Afrika 1 678 27 194 1 244 22 055

Latinamerika 749 15 352 702 14 055

Summa 32 272 92 500 30 958 85 153

40 41



Årsredovisning Årsredovisning

Not 16. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 17. Medelantal anställda

Not 18. Uppskattningar och bedömningar

Not 19. Väsentliga händelser efter årets utgång

2017 2016

Semesterlöner 1 567 1 702

Upplupna sociala avgifter 487 504

Särskild löneskatt 722 779

Övriga poster, personal 1 452 1 127

Upplupna projektkostnader 2 143 5 623

Övriga poster 4 781 2 640

Summa 11 152 12 375

2017 2016

Antal heltids-
tjänster 

 Varav män Antal heltids-
tjänster 

Varav män

Avtalsform

Personal i Sverige 43 26% 42 28%

Personal med svenskt utlandsavtal 7 45% 6 49%

Antal anställda med lokala avtal 211 44% 207 44%

Summa 261 41% 255 42%

Geografisk placering

Sverige 43 26% 42 28%

Mellanöstern 26 30% 27 29%

Asien 38 35% 36 43%

Afrika 103 57% 98 57%

Latinamerika 50 32% 52 31%

Summa 261 41% 255 42%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal per den              
2017-12-31

Varav män Antal per den        
2016-12-31

Varav män

Styrelseledamöter 7 57% 7 57%

Generalsekreterare och ledningsgrupp 6 33% 6 33%

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

Som ett komplement till organisationsutvärderingen på global nivå har en fördjupad utvärdering av MENA-regionen (Mellanöstern och Nord Afrika)
genomförts under februari månad.

Bromma, Sverige den 25/4/2018     
     
     
     

Pether Nordin Ann-Sofie Lasell  
Ordförande Vice ordförande  

     
     
     

Ingela Svedin Annette Drewitz Christer Daelander  Oskar Permwall Göran Gunner  
   
  Min revisionsberättelse har lämnats den 27/4 2018

     

Georg Andrén, Generalsekreterare Jonas Grahn, Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB

Victorine Nkuamusu bor i en vacker del av världen, Mpozo i Kongo-Kinshasa, 
en liten by där ett vattendrag skär genom de frodiga fälten. Grönskan är 
intensiv men trots de bördiga fälten brottas invånarna med fattigdom. Kor-
ruption, konflikter och bristande jämställdhet är utbrett. Här arbetar Dia-
konias samarbetsorganisation CONAFED/REFED. Genom att lära ut nya 
odlingstekniker och samtidigt stötta kvinnliga jordbrukare ökar de invånar-
nas möjligheter till en hållbar inkomst och jämställdhet. 
– På mötena utbyter vi idéer. Målet är att bekämpa fattigdomen, att bli 
självständiga och inte begränsas av våra kroppar. Vi säger vad vi tycker. 
Ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Många kvinnor är rädda för att säga 
ifrån, men vi säger ifrån, säger Victorine. 

”Vi säger vad
vi tycker”

Resultatberättelse
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden. Jag har utfört en revision av årsredovis-
ningen för Diakonia för år 2017. Föreningens årsredo-
visning ingår på sidorna 27 – 42 i detta dokument.
 Enligt min uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förening-
ens finansiella ställning per den 31 december 2017 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden. Jag har utfört revisionen en-
ligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa stan-
darder 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 mina 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen. Det är 
styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret 
för den andra informationen. Den andra informatio-
nen består av Årsberättelse 2017 (sidorna 1-26 och 
sidorna 45-50) och Hållbarhetsrapport 2017 (sidorna 
51-61) (men innefattar inte årsredovisningen och min 
revisionsberättelse 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 identi-
fieras 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 fel-
aktigheter.
 Om jag, baserat på det arbete som har utförts avse-
ende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är 
jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rap-
portera i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar. Det 
är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret 

för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
och generalsekreteraren ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller några vä-
sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel.
 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar sty-
relsen 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 rea-
listiskt 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 revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentlig-
heter 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 pro-
fessionellt 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, utformar och ut-
för granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräck-
liga 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 oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-
ingens 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 redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrel-
sen 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 vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp-
lysningar 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, där-
ibland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och hän-
delserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat re-
visionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella 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 förvalt-
ning för Diakonia för år 2017.
 Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens leda-
möter 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 revi-
sorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkese-
tiska ansvar enligt dessa krav.
 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt ut-
talande.

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

Revisorns ansvar. Mitt mål beträffande revisionen 
av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om an-
svarsfrihet, 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 försum-
melse 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 åt-
gärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet 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 till-
kommande 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 för-
hållanden 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 uttalan-
de om ansvarsfrihet.

Stockholm den 27 april 2018

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Diakonia, org.nr 802017-3517
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1625Diakonia
i världen

Region- och landkontor

Program

Landkontor

Bangladesh (1)
Bolivia (2)
Burkina Faso (3)
Colombia (4)
Demokratiska republiken Kongo (5)
Egypten (25)
Guatemala (6)
Honduras (7)
Kambodja (8) 
Kenya (9)
Kuba (10)
Libanon (11)
Mali (12)

Moçambique (13)
Myanmar/Burma (14)
Nicaragua (15)
Palestina och Israel (16) 
Paraguay (17) 
Peru (18)
Somalia (19)
Sri Lanka (20)
Thailand (21)
Uganda (22)
Zambia (23)
Zimbabwe (24)

Huvudkontor i Stockholm, Sverige

Samarbetsorganisationer Samarbetsorganisationer

Vi arbetar rättighetsbaserat 
 tillsammans med omkring 350 
lokalt och  folkligt  förankrade 
rörelser, trossamfund och 

organisationer i 25 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. På följande sidor 

listas de länder och  samarbets- 
organisationer som fick ekonomiskt 

stöd av Diakonia under 2017.
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Bangladesh (1) Antal samarbetsorganisationer: 13
Suriya Women’s Development Centre, VILUTHU - Centre for Human Resour-
ce Development, Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge, 
Bangladesh Legal Aid And Services Trust, Bolipara Nari Kalyan Somity, 
Manab Kallyan Parished, Organization for Womens Development in Bang-
ladesh, Social Association for Rural Advancement, Association of Develop-
ment for Economic & Social Help, Safety and Rights Society, Unite Theatre 
for Social Action, Udayankur Seba Sangstha, Nagorik Uddyog

Bolivia (2) Antal samarbetsorganisationer: 6
Union Nacional de Instituciones para el Trabajo de Accion Social, Coordi-
nadora de la Mujer, Centro de Estudios Juridicos e Investigacion Social, 
Centro de investigacion y promocion del campesinado, Asociacion Colec-
tivo Rebeldia, Asociacion Civil de Desarrollo Social y Promocion Cultural 
Libertad 

Burkina Faso (3) Antal samarbetsorganisationer: 59
Centre National de Presse Norbert Zongo, Commission Justice et Paix - Bur-
kina, Association pour la Promotion des Oeuvres Sociales, Cadre de concer-
tation des ONG actives en Education de Base, Association Tin Tua (FCG), 
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, Association tout 
pour tous -Yennega (CivSam), Forum for African Women Educationalist, 
Reseau Afrique Jeunesses, Centre de Recherche et d’Intervention en Gen-
re et Développement, Centre de Suivi et d’Analyse Citoyens des Politiques 
Publiques, Association des Femmes PAG-LA-YIRI, Alliance Technique d’As-
sistance au Développement, Balai Citoyen, Federation du CARTEL, Fonda-
tion pour l’Etude et la Promotion des Droits Humains en Afrique, Institut Free 
Afrik, Union Nationale de l’Audiovisuel Libre du Faso, Union des Religieux et 
Coutumiers du Burkina, SECRETARIAT EXECUTIF DIOCESAIN DE BANFORA, 
Direction Regionale de l’Action Sociale Boucle du Mouhoun, ASSEMBLEE 
NATIONALE, Reseau National de Lutte Anti-Corruption, Consortium Centre 
pour l’Ethique Judiciaire et l’Union des Jeunes Avocats du Burkina, Mouve-
ment Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples, 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 De-
mocratie et le Developpement Economique, TON, Cadre Unitaire D’Actions 
de Karangasso-Vigué, Association pour la Gestion de l’Environnement et le 
Développement, Centre d’information et de documentation citoyennes, As-
sociation pour la Promotion et le Développement du Gulmu, Association Tin 
Tua (CivSam), LABORATOIRE CITOYENNETE 2, Les Films du Défi, SOS Peni-
tencier, Centre d’Information de Formation et d’Etudes sur le Budget, Asso-
ciation Koom pour l’Auto Promotion des Femmes du Burkina Faso, Institut de 
Recherche en Sciences de la Santé, SECRETARIAT PERMANENT DU CONSEIL 
NATIONAL POUR LA PROMOTION DU GENRE, Plate-forme d’Actions à la Sé-
curisation des Ménages Pastoraux, Programme de Marketing Social et de 
Communication pour la Santé, Association Tout pour Tous Yennenga, Se-
crétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l’ex-
cision, Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Association 
des Femmes Tisseuses de Ponsomtenga, SEBGO Sidlawendé Marie Danielle 
BIO KARIL, Palobé Emilie Kyedrebeogo, Ouedraogo Sara Judith, Ouattara 
Fatoumata Queen Mafa, Association des Bloggueurs de Burkina

Colombia (4) Antal samarbetsorganisationer: 20
Asociación lideres en acción, ASOCIACION CENTRO NACIONAL SALUD AM-
BIENTE Y TRABAJO, Corporacion AVRE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
Y ATENCION EN SALUD MENTAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA, Cor-
poracion Comite civico por los derechos humanos del Meta, Fundacion Sol 
y Tierra Cauca, Asociación Movimiento Feminista por la Paz Ruta Pacífica 
de las Mujeres, Oficina Internacional de Derechos Humanos-Accion Colom-
bia, Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del 
Atrato, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular, Consejo 
Regional Indígena del Cauca, Fundación Estrella Orográfica del Macizo 
Colombiano, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 
Corporacion Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Corporación Sisma 
Mujer, Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Colombia Diversa, Cen-
tro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna

Demokratiska republiken Kongo (5) Antal samarbetsorganisationer: 11
EURAC NETWORK, Conseil Régional des Organisations non gouvernemen-
tales de Développement du Bas-Congo, Centre National d’Appui au Déve-
loppement 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 Réso-
lution 1325, 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 concertation nationale de la société civile RDC

Egypten (25) Antal samarbetsorganisationer: 1
Coptic Evangelical Organization for Social Services

Guatemala (6) Antal samarbetsorganisationer: 17
Asociación de Mujeres Q’eqchies Nuevo Horizonte, Asociación por Nosot-
ras Ixmukané, Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras AGIMS, 
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Instancia de Consenso 
del Pueblo Maya Q’eqchi’-Poqomchi’ de Alta Verapaz, K’amol B’e, Asoci-
ación La Alianza, Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las 
organizaciones de Base, Centro de Estudios y Documentación de la Fron-
tera Occidental de Guatemala, Bufete Jurídico de Derechos Humanos, IBIS 
Guatemala, Asociacion de Mujeres Aqabal, Agronomos y veterinarios sin 
Fronteras (Francia), Asociación Consejo de Unidad Campesina de Guate-
mala CUC-G, Asociacion Civil Gente Positiva, Asociacion Union Nacional 
de Mujeres Guatemaltecas, Centro de accion legal ambiental y social de 
Guatemala, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Gu-
atemala 

Honduras (7) Antal samarbetsorganisationer: 15
Foro ACT Honduras/HEKS, Asociacion Comite por la Libre Expresion, Aso-
ciacion Colectivo Violeta, Fundacion para la Salvaguardia del Medio Am-
biente en el Democratico Desarrollo Socioeconomico y de las Instituciones, 
Asociación Red Comités de Migrantes y Familiares de Honduras, ASONOG, 
Centro de Estudios de la Mujer - Honduras, Organismo Cristiano de De-
sarrollo Integral de Honduras, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitaci-
on 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 Com-
pania de Jesus, Centro de Derechos de Mujeres, Christian Aid (as partner 
in Central America)

Kambodja (8) Antal samarbetsorganisationer: 20
Center for Alliance of Labor and Human Rights, Cambodia Indigenous Pe-
ople Organisation, The NGO Forum on Cambodia, Banteay Srei, Gender 
and Development for Cambodia, Building Community Voices, Coalition 
for Cambodian Farmer Community, Cambodian Center for Independen-
ce Media, Sahmakum Teang Tnaut, Cambodian League for the Promotion 
and Defense of Human Rights, Cambodia Human Rights and Development 
Association, Equitable Cambodia, Cambodia Food and Service Workers’ 
Federation, Community Legal Education Center, Independent Democracy 
of Informal Economy Association, Cambodian Center for Human Rights, 
Committee for Free and Fair Elections in Cambodia, AMARA, Women’s Re-
source Center, Cooperation Committee for Cambodia

Kenya (9) Antal samarbetsorganisationer: 21
International Budget Partnership, Christian Impact Mission, Kenya Human 
Rights Commission, ACK Nakuru Region InterDiocesan Christian Commu-
nity Services, Poverty Eradication Network, Katiba Institute, Legal Resour-
ces Foundation, Catholic Diocese of Kitui- Caritas Kitui, Inuka Kenya Ni Sisi 
Limited, International Center for Policy and Conflict, Independent Medico 
Legal Unit, Inter-Religious Council of Kenya, Transparency International 
Kenya, Uraia Trust, Grassroots Organization Operating Together in Sister-
hood Kenya Association, Kenya conference of catholic bishops, National 
Council of Churches of Kenya, Anglican Development Services - Nyanza, 
Federation of Women Lawyers - Kenya, Reality of Aid Africa Network, Tax 
Justice Network - Africa

Kuba (10) Antal samarbetsorganisationer: 8
Inter Press Service, Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, Centro Me-
morial Martin Luther King, Consejo de Iglesias Kuba, Centro de reflexión 
y solidaridad Oscar Arnulfo Romero, Centro Cristiano de Servicio Social y 
Capacitación Bartolomé Gregorio Lavastida, Movimiento Estudiantil Cristi-
ano, Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamerica y el Caribe

Libanon (11) Antal samarbetsorganisationer: 12
Arcenciel, Dar Al Amal, Lebanese Women Democratic Gathering, Com-
munity Based Rehabilitation Association, Association Najdeh, Lebanese 
Observatory for Rights of Workers and Employees, Developmental Action 
without Borders, Arab NGO Network for Development, Lebanese Physical 
Handicapped Union, ABAAD-Resource Center for Gender Equality, Leba-
non Support, ALEF-act for human rights

Mali (12) Antal samarbetsorganisationer: 20
Comité d’Appui au Developpement de la jeunesse, Observatoire des Droits 
Humains et de la Paix-ODHP, Norwegian Church Aid, Helvetas Swiss In-
tercooperation, SNV Netherlands Development Organisation, Association 
pour la Formation et le developpement GLD III 2014-2017, Association 
Malienne pour la Survie au Sahel GLD 2014-2017, Action pour le Develop-
pement Integré, Coalition pour l’Annulation de la Dette au GLD III 2014-

2017, Yam-Giribolo-Tumo GLDIII 2014-2017, Oui pour une Enfance Noble au 
Mali, Association Malienne pour la Promotion au Sahel, Association d’Appui 
au Developpement Communautaire, Women in Law and Development in 
Africa Mali, Coalition des Alternatives Africaines Dette et Developpement 
Mali, Reseau Plaidoyer Lobbying, Yam-Giribolo-Tumo, Service de Develop-
pement Integré, Association de Formation et d’Appui au Developpement, 
Association Malienne pour la Survie au Sahel

Moçambique (13) Antal samarbetsorganisationer: 22
Associacao Coalizao da Juventude Moçambicana, Organizacao para Re-
solucao de Conflitos, Observatorio de Cidadania de Mocambique, Associ-
acao AHITIPALUXENE, Associacao para o Desenvolvimento Sustentável das 
Comunidades OKHALIHERA, Associacao de Cegos e Ambliopes de Mocam-
bique, Associacao Amigos da Crianca Boa Esperanca, Associacao Mulher 
Lei e Desenvolvimento, Rede da Crianca, Liga dos Direitos Humanos, As-
sociacao Parlamento Juvenil, Centro de Estudo de Democracia e Desen-
volvimento, Associacao Mocambicana das Mulheres de Carreira Juridica, 
Rede Contra Abuso de Menores, Centro de Aprendizagem e Capacitação 
da Sociedade Civil, Nucleo de Amigos da Natureza e do Ambiente, ASSO-
CIACAO JUVENIL OTHOKO, Forum das Radios Comunitarias de Moçambi-
que, Gender Links Mozambique, Instituto Fanelo Ya Mina, Associacao para 
o Desenvolvimento das Mulheres de Morrua, Associacao das Mulheres Do-
mesticas da Zambezia 

Myanmar/Burma (14) Antal samarbetsorganisationer: 11
Thingaha Gender Organization, Kalyana Mitta Foundation, Myanmar 
Baptist Convention, Charity Oriented Myanmar, World Concern Myanmar, 
NGO Gender Group, Equality Myanmar (EQMM)/ Formerly Human Rights 
Education Institute of Burma, Karen Baptist Convention, Myanmar Council 
of Churches, Knowledge and Dedication for Nation Building/Karen Deve-
lopment Network, Women’s Organizations Network

Nicaragua (15) Antal samarbetsorganisationer: 11
Asociacion de Mujeres Indigenas Costa Atlantica AMICA, Instituto de Li-
derazgo de las Segovias., 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 Prevencion de la Violencia, Centro Nicaraguense de Derechos 
Humanos, Accion Médica Cristiana, Instituto para el Desarrollo y la Demo-
cracia, Coordinadora Pueblos Indígenas Chorotegas, Centro de Informaci-
on y Servicios de Asesoria en Salud

Palestina och Israel (16) Antal samarbetsorganisationer: 33
Baseera Forum for Blind, Future Society for Deaf Adults, Palestinian Med-
ical Relief Society, Farah Center, Women Affairs Technical Committee, 
Tamer Institute for Community Education, Palestinian Counseling Center, 
Project Loving Care Society/Mother Establishment of the Saraya Center 
for Community Service, Al-Nayzak for Supportive Education and Scientific 
Innovation R.A., AL SABEEL CENTER, Physicians for Human Rights Israel, 
Yes Theatre for Communication among Youth, Basma Society for Culture 
and Arts, Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, National Society for 
Rehabilitation, Deir Al Balah Rehabilitation Society, Al-Haq, BADIL Resource 
Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Al Mezan Centre For 
Human Rights, B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights 
in the Occupied Territories, Kerem Navot (Naboth’s Vineyard), 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, Palestinian Vision Organization, Community Based Re-
habilitation Association (CBR central West bank), Legal Action Worldwide 
(LAW), Gisha - Legal Centre for freedom of movement, Who Profits, Dan-
ChurchAid (as partner Palestine)

Paraguay (17) Antal samarbetsorganisationer: 12
Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco, Memetic.Media, Orga-
nización de Mujeres Campesinas e Indígenas, Instituto de Estudios Com-
parados en Ciencias Penales y Sociales, Tierraviva a los Pueblos Indígenas 
del Chaco, Panambi Asociacion de Travestis, Transgeneros y Transexuales, 
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, Federación Nacional 
Campesina, Servicio Paz y Justicia Paraguay, Asociación Nacional de 
Productores Agropecuarios, Base Investigaciones Sociales, Centro de Do-
cumentación y Estudios

Peru (18) Antal samarbetsorganisationer: 17
Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, Asociación Servicios Educa-
tivos 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 
para el Desarrollo, Centro Peruano de Estudios Sociales, Asociación Para 
el Desarrollo Andino Amazónico - Huñuq Mayu, DEMUS Estudio para la De-
fensa de los Derechos de la Mujer, Movimiento Ciudadano frente al Cambio 
Climático, GRUPO CULTURAL YUYACHKANI 

Somalia (19) Antal samarbetsorganisationer: 8
Puntland Office of Human Rights Defender, Ministry of Constitution Fe-
deral Affairs & Democratisation, Puntland, Galkayo Education Center for 
Peace and Development, Kaalo Aid and Development Organization, Forum 
For African Women Educationalists- Somalia Chapter, Samo Development 
Organization, Somali Family Services, We are Women Activists

Sri Lanka (20) Antal samarbetsorganisationer: 11
Womens Development Centre, Plantation Rural Education and Develop-
ment Organization, Eastern Human and Economic Development, Law and 
Society Trust, Transparency International Sri Lanka, Sri Lanka Centre for 
Development Facilitation, Peoples Action for Free and Fair Elections, Sam-
adana/m, Centre for Environmental Justice, Eco Friendly Volunteers (ECO 
V), Muslim Women’s Research & Action Forum

Thailand (21) Antal samarbetsorganisationer: 15
Help Without Frontiers Foundation Thailand, The Border Consortium, De-
velopment 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 Thai-
land, Upland Holistic Development Project, The Mirror Foundation, MAP 
Foundation, New Life Center Foundation, Micro Economic Development 
Foundation, Spirit in Education Movement, Karen Development and Service 
Foundation, Foundation of Child Understanding, Center for Girls

Uganda (22) Antal samarbetsorganisationer: 21
Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung, Uganda Office, Rights Evidence 
Action Limited, Chapter Four Uganda, The Cross-Cultural Foundation of 
Uganda, Gulu Women’s Economic Development and Globalization, Cen-
tre for Policy Analysis Limited, Born Again Faith Federation (BAFFe)-Acholi 
Sub Region, 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, African 
Youth Development Link, Teso Initiative for Peace, Forum for Women in De-
mocracy, Action for Development, Church of Uganda - Planning, Devt. & 
Rehabilitation, Uganda Womens’ Network, Human Rights Network - Ugan-
da, Uganda Joint Christian Council, Justice and Peace Commission, Gulu 
Archdiocese, Human Rights Focus, ZOA Uganda

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

Zimbabwe (24) Antal samarbetsorganisationer: 9
Heal Zimbabwe Trust, Youth Empowerment and Transformation Trust, Wo-
men in Politics Support Unit, Emthonjeni Womens Forum, Womens Institu-
te for Leadership Development, Zimbabwe Council of Churches, Musasa, 
Zimbabwe Womens Resource Centre and Network, African Network & Fo-
rum on Debt and Development

Latinamerika regionalt Antal samarbetsorganisationer: 8
Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina, Red de salud de las 
mujeres latinoamericanas y del Caribe, Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional, Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los De-
rechos Sociales y Ambientales, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos, Womens link worldwide, Centro de Estudios de Derecho, 
Justicia y Sociedad, Comité de America Latina y el Caribe para la defensa 
de los derechos de las mujeres, Colombia Diversa

Afrika regionalt Antal samarbetsorganisationer: 3
Women in Law and Development, Gender Links, Bench Marks Foundation 

Samarbetsorganisationer Samarbetsorganisationer
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José Hermogenes Garcia bor i La Cuchilla, i bergen i norra Honduras och är en av deltagarna i Dia-
konias samarbetsorganisationer CASM och OCDIH:s kurser i hållbar odling. När vi träffar honom 
har alla deltagarna i kursen samlats och José bjuder på frukost; hembakat bröd, och bönor från sin 
odling. Abel Ramos, en annan deltagare har med sig några perfekt mogna apelsiner från sin odling.
 – Naturen är vår bästa vän, men vi behandlar den ofta som om den vore vår värsta fiende. Vi kan 
inte fortsätta använda så mycket kemikalier i jordbruket, det skapar sjukdomar hos både djur och 
människor, säger han.
 Genom implementeringen av permakultur, som den form av hållbar odling som OCDIH lär ut kall-
las, har 161 familjer kunnat förbättra sin kost genom att odla grödor som passar klimatet och som 
kan skördas växelvis. Dessa familjer har också lyckats anpassa sig till de ökande klimatförändringar 
som existerar i området genom att skapa system för att inte utarma jorden, ta vara på vatten under 
regnperioden och omvandla gödsel till biogas. 

”Naturen är 
vår bästa vän”

INLEDNING
Diakonia presenterar härmed sin första hållbar-
hetsrapport. Rapporten bygger på en väsentlig-
hetsanalys1 som genomförts och säkerställer att de 
viktigaste områdena från samarbetsorganisationers, 
rättighetsbärares och andra relevanta intressenters 
perspektiv inkluderas i Diakonias strategiska håll-
barhetsarbete och hållbarhetsrapportering. För 
Diakonia är det viktigt att all verksamhet genomsy-
ras av ansvarstagande och ett hållbarhetsperspek-
tiv. Syftet med rapporten är att beskriva de policyer 
och rutiner som är hörnstenar i organisationens ar-
bete för en hållbar värld. I rapporten analyserar och 
reflekterar vi även över svagheter som behöver åt-
gärdas för att Diakonia ska förbättras och utvecklas. 

RAPPORTENS PROFIL, UPPBYGGNAD OCH 
BEGRÄNSNINGAR
Hållbarhetsredovisningen har utarbetats i enlighet 
med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer 
G4, nivå Core, med sektorstillägg för den ideella 
sektorn. Redovisningen omfattar hela Diakoni-
as verksamhet, både i Sverige och internationellt. 
Diakonias hållbarhetsredovisning tas fram årligen, 
och denna rapport avser kalenderåret 2017. Varje 
år följs utvalda områden upp med specifika indika-
torer. Rapporten har utarbetats av Diakonias led-
ningsgrupp och godkänts av styrelsen. Den ingår 
som en del i årsberättelsen och omfattas av PWC:s 
granskning i enlighet med FAR:s rekommendation 

REVR 12. Rapporten läggs fram på årsmötet, som är 
Diakonias högsta beslutande organ. 

DIAKONIAS VERKSAMHETSOMRÅDEN 
OCH FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR 
UTVECKLING
Världens länder har, genom Agenda 2030, åtagit 
sig att leda utvecklingen mot en hållbar och rättvis 
framtid. Det förbättrar möjligheterna till ett sam-
ordnat arbete för en långsiktigt hållbar ekonomisk, 
social och miljömässig förändring och för att hålla 
länders regeringar ansvariga för att uppfylla sina 
åtaganden. De 17 globala hållbarhetsmålen, som 
Agenda 2030 omfattar, är inriktade på att utrota 
alla former av fattigdom, bekämpa orättvisor och 
motverka klimatförändringar samt att se till att ing-
en lämnas utanför. Mänskliga rättigheter och jäm-
ställdhet står i fokus, och skyddandet av vår planet 
och våra naturtillgångar ska garanteras. 
 Diakonia strävar mot och ska aktivt verka för att 
uppnå de globala målen genom långsiktigt arbete 
med bistånd, humanitära insatser och påverkan. 
Diakonias vision för en rättvis, jämlik och hållbar 
värld, och organisationens mandat att arbeta med 
de bakomliggande orsakerna till fattigdom och 
ojämlikhet, skapar goda möjligheter och förutsätt-
ningar för att bidra. Även om de globala hållbar-
hetsmålen syftar till att garantera alla människors 
grundläggande rättigheter ska de inte ersätta mer 
specifika eller brett antagna åtaganden för mänsk-

Hållbarhets- 
rapport 2017

 1) Väsentlighetsanalys är en metod för att identifiera viktiga aspekter som används i enlighet med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning
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liga rättigheter, demokrati och jämställdhet. Som 
nytt och universellt antaget åtagande kan Agenda 
2030 användas för att driva rättighetsbärares och 
samarbetsorganisationers krav framåt, men i varje 
enskild kontext behövs en analys för att avgöra hur 
relevant den är jämfört med andra verktyg.   
 Diakonia arbetar tillsammans med lokala samar-
betsorganisationer och andra strategiska aktörer för 
att förverkliga alla människors rätt till ett värdigt 
liv utifrån rättighetsbärarnas perspektiv. Diakonias 
nära samarbete med lokala organisationer och aktö-
rer ligger i linje med de gemensamma principer som 
FN satt upp för genomförandet av Agenda 2030. Lo-
kalt ägarskap, deltagande och engagemang är vikti-
ga faktorer för att målen ska kunna nås. 
 Agenda 2030 berör alla aspekter av Diakonias ar-
bete och ska därför integreras i och genomsyra den 
pågående verksamheten. Diakonias arbete, som be-
skrivs i den globala strategin för 2015–2020, bidrar 
främst till de globala hållbarhetsmålen 1, 2, 5, 8, 10, 
13, 16 och 17 2.

VÄSENTLIGA ASPEKTER OCH INDIKATORER 
På nästa sida presenteras de aspekter, som har 
identifierats som de mest väsentliga för Diakonias 
hållbarhetsarbete. Bedömningen har gjorts av Dia-
konias medarbetare, i samverkan med samarbetsor-
ganisationer och rättighetsbärare, men speglar även 
andra relevanta intressenters perspektiv. Aspekter-
na har grupperats i tre kategorier: ekonomiska, mil-
jömässiga och sociala.

INTRESSENTENGAGEMANG
Diakonia samarbetar med rättighetsbärare, loka-
la organisationer och andra relevanta aktörer som 
i olika roller och funktioner bidrar till förändring. 
Att ingå i långsiktiga samarbeten med väletablera-
de organisationer är den viktigaste strategin. Precis 
som Diakonia är en aktör i det svenska civilsamhäl-
let är våra samarbetsorganisationer självständiga 
aktörer i sina respektive länder. Diakonias roll som 
”följeslagande partner”, där en dialog som bygger på 
förtroende är en viktig komponent, har identifierats 

Diakonias verksamhetsområden Diakonias globala mål De globala hållbarhetsmålen

Mänskliga rättigheter • Stärka människorättsförsvarares egenmakt 1, 5, 10, 16, 17
  • Uppfyllande av kvinnors rättigheter
  • Uppfyllande av åtaganden för mänskliga rättigheter

Demokrati • Demokratisk kultur 1, 5, 10, 16, 17
  • Kvinnors politiska deltagande
  • God samhällsstyrning
  • Gynnsamma förutsättningar för det civila samhället 

Jämställdhet • Bekämpa könsbaserat våld 1, 5, 10, 17
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • Män och pojkar för jämställdhet
  • HBTQI-personers rättigheter

Social och ekonomisk rättvisa • Rättvis fördelning av välstånd och 
   tillgång till naturresurser 1, 2, 5, 8, 10, 13, 16, 17
  • Värdigt arbete och rättvis inkomst
  • Stärka kvinnors ekonomiska egenmakt
  • Hållbar utveckling och klimaträttvisa

Konflikt och rättvisa • Skydd I väpnade konflikter 1, 5, 16, 17
  • Fredsbyggande
  • Kvinnor, fred och säkerhet
  • Samstämmig politik för fred

Humanitära insatser och • Beredskap, nödhjälp och återhämtning 1, 2, 13, 17
katastrofriskreducerande arbete • Katastrofförebyggande arbete

Diakonias verksamhetsområden och globala mål Väsentlighetsanalys
   Aspekter 
  1. Upphandlingsförfarande 
  2. Ekonomiskt resultat 
  3. Socialt ansvarsfulla investeringar 
  4. CO2-utsläpp 
  5. Kompetensförsörjning 
  6. Mångfald och lika möjligheter 
  7. Säkerhetspraxis 
  8. Anti-korruption och klagomålsmekanism 
  9. Planering, uppföljning, utvärdering och lärande  
  10. Jämställdhet och mångfald 
  11. Allmänt erkännande och förtroende 
  12. Finansiell hållbarhet   
  13. Positiv påverkan på miljön genom projektstöd
   och påverkansarbete 
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2) www.globalamalen.se eller se sid 9.
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Rosa Estela Perez har deltagit i CASM och OCDIHs kurser i hållbart ekologiskt 
jordbruk. Hon kommer från Lempira, Honduras. Foto: Ezequiel Sanchez.
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 Här beskrivs de områden som är särskilt viktiga 
för att säkerställa etik, integritet och ansvarstagan-
de i Diakonias verksamhet.

Uppförandekod. Diakonia följer högsta etiska och 
professionella standard i alla delar av verksamheten. 
Alla som arbetar åt eller representerar Diakonia har 
skyldighet att uppträda i enlighet med lagar och 
Diakonias uppförandekod. Alla är också skyldiga att 
förhindra oegentligheter, det innefattar bland annat 
korruption, bedrägerier, sexuellt utnyttjande och 
övergrepp samt att se till att inga barn kommer till 
skada på något sätt. 
 Huvudsyftet med Diakonias uppförandekod, som 
alla medarbetare skriver på vid anställning, är att 
beskriva anställdas huvudsakliga ansvar i förhål-
lande till de människor för vilka Diakonia arbetar, 
deras välbefinnande och rättigheter. Strävan är att 
skydda alla rättighetsbärare, samarbetsorganisatio-
ner, samhällsmedborgare, medarbetare och andra 

intressenter som vi kommer i kontakt med. Uppfö-
randekoden ska även ge Diakonias medarbetare en 
bättre förståelse av förväntat uppträdande och vilka 
skyldigheter de har. Chefer på alla nivåer inom Dia-
konia har ansvar för att se till att all personal känner 
till innehållet i uppförandekoden och vet hur den 
ska tillämpas.

Arbete mot korruption. Korruption5 har konstate-
rats vara ett av de största hindren i kampen mot fat-
tigdom och drabbar ytterst den enskilda individen. 
Korruption har skadlig och ibland förödande inver-
kan på investeringar och ekonomisk tillväxt, resul-
tat och effektivitet inom administrationen samt den 
politiska utvecklingen. Korruption kväver entrepre-
nörsanda, leder till felaktig användning av länders 
tillgångar och försvagar förvaltning och demokrati. 
För Diakonia är civilsamhällets medverkan i kam-
pen mot korruption en viktig prioritet. Arbetet mot 
korruption skulle riskera att haverera utan det civila 

Aktörer Definition Roll

Område Policy/styrdokument Beslutsnivå

Intressentengagemang

Policyer och styrdokument

Vägledande dokument

Övergripande policy och strategier Diakonias stadgar
Global policy
Global strategi 2015–2020
Humanitär policy
Delegationsordning
PME Handbok
Handlingsplan för jämställdhet

Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
Styrelse
Styrelse
Avdelningschef
Generalsekreterare

Ekonomi

Investeringar 
Resursmobilisering/insamling 

Placeringspolicy
Global resursmobiliseringspolicy

Styrelse
Styrelse

Upphandling Riktlinjer för upphandling Generalsekreterare

Miljö

Miljö Miljöpolicy
Genomförandeplan för miljö 

Styrelse
Generalsekreterare

Socialt

Korruptionsbekämpning Riktlinjer för att motverka korruption Generalsekreterare

Personal Policy för personalfrågor
Personalhandbok 
Uppförandekod
Arbetsmiljöpolicy

Styrelse
Avdelningschef
Styrelse
Styrelse

Skydd av barn Policy för barns skydd Styrelse

Ansvarighet och transparens Policy för klagomål/incidenthantering
Riktlinjer för transparens och ansvars-
tagande

Styrelse
Gereralsekreterare

3) Diakonias två vägledande principer: Strategi för hur rättighetsbaserad förändring sker samt riktlinjer för långsiktigt och respektfullt partnerskap.
4) Diakonias definition: ”Ansvarstagande är ett sätt att säkerställa att makt utövas på ett ansvarsfullt sätt. Det är en process där hänsyn tas till olika intressenters perspektiv, i 
synnerhet till de människor som påverkas av maktutövning.”
5) Diakonia arbetar enligt en definition som innefattar både det civila samhället och den offentliga och privata sektorn: “Korruption innebär att makt missbrukas för att skaffa 
otillbörliga fördelar åt en enskild eller en grupp.” Diakonia har nolltolerans mot korruption.

Rättighetsbärare Alla människor är rättighetsbärare, men i 
det här sammanhanget avses ”personer 
vars grundläggande mänskliga rättighe-
ter inte tillgodoses”.

Deras rättigheter förnekas/kränks, men de 
är den viktigaste drivkraften i förändrings-
processer.

Samarbetsorganisationer En bred grupp icke-statliga aktörer som 
arbetar för hållbar förändring på lokal, 
nationell, regional och internationell 
nivå.

De driver förändringsprocesser i samarbete 
med rättighetsbärarna.

Huvudmän Equmeniakyrkan och Alliansmissionen. Huvudmännen ger Diakonia mandat och le-
gitimitet. De tillsätter styrelsens ledamöter.

Supporters och aktiva i Sverige Inkluderar församlingar, ombud, aktivis-
ter, och enskilda individer i Sverige.

De skapar grunden och legitimiteten för 
påverkansarbete i Sverige och ger stöd till 
Diakonias arbete globalt.

Nätverk och allianser Plattformar för civilsamhällets aktörer 
på lokal, nationell och global nivå.

Forum för samordning, erfarenhets- och 
kunskapsutbyte samt påverkansarbete.

Beslutsfattare/tjänstemän/myndig-
heter (ansvarsbärare)

Människor och institutioner i maktställ-
ning till exempel offentliga myndigheter, 
ministerier, institutioner och politiska 
partier.

Deras ställning och inflytande är avgörande 
för att skapa en rättvis, jämlik och hållbar 
värld. De har ansvar för att lagar och for-
mella krav följs.

Privat sektor Storföretag, små- och medelstora före-
tag, mikroföretag och egenföretagare.

De kan bidra positivt eller negativt till en 
hållbar utveckling och respekten för mänsk-
liga rättigheter.

Givare (privata och institutionella) Institutioner, församlingar, företag och 
privatpersoner som finansierar Diakonias 
verksamhet.

Tillhandahåller finansiering och samarbe-
tar med Diakonia om biståndsarbete och 
humanitärt arbete.

Diakonias medarbetare Alla Diakonias fasta och tillfälliga 
medarbetare som arbetar på huvudkon-
toret eller på land- eller regionkontor i 
programländerna.

Medarbetare som bidrar till förändring i 
sina olika roller och som är anställda av 
Diakonia.

Leverantörer Leverantörer som förser Diakonia med 
olika typer av varor eller tjänster.

Förser Diakonia med tjänster (till exempel 
konsulter) eller varor (till exempel kontors-
material).

Media Journalister och redaktioner De har möjlighet att sprida Diakonias 
budskap och att påverka den allmänna 
opinionen genom medier.

som ett strategiskt mervärde. Diakonia strävar hela 
tiden efter att öka samarbetsorganisationernas och 
rättighetsbärarnas deltagande i och inflytande på 
insatserna, eftersom lokalt ägarskap är en förutsätt-
ning för hållbarhet. 
 Arbetet med att förändra orättvisa strukturer kan 
inte utföras isolerat. Därför behövs också andra for-
mer av allianser och nya, innovativa arbetssätt och 
relationer som bygger på gemensamma värdering-
ar. Ett sådant exempel är samarbetet med det priva-
ta näringslivet i biståndssammanhang. 
 Tabellen nedan visar alla intressentgrupper som 
Diakonia har kontakt med. Intressenterna uppma-

nas att granska i vilken mån Diakonia fullgör sina 
åtaganden och utkräva ansvar om vi inte lever upp 
till dessa.

FÖRVALTNINGSMODELL 
Etik och integritet. Diakonias åtagande att upprätt-
hålla högsta standard i allt sitt arbete styrs av organi-
sationens vägledande principer 3, som även fungerar 
som riktlinje för Diakonias ansvarstagande. 4 
 För att följa upp organisationens åtaganden har 
Diakonia antagit en uppsättning viktiga ramverk, 
policyer och riktlinjer. En överblick över dessa ges i 
tabellen på nästa sida.
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samhället och deras övervakning och granskning av 
politiker och politiska beslut, fördelningen av of-
fentliga medel och det arbete som utförs av tjänste-
män i den offentliga sektorn.
 Även internt ska Diakonias arbete präglas av en 
hög professionell standard när det gäller kampen 
mot korruption. Det betyder tydligt chefsansvar och 
ansvarsdelegering, men också kapacitetsuppbyg-
gande. Alla anställda ska följa Diakonias policyer, 
manualer och handböcker som är våra verktyg för 
att förhindra korruption. Samarbetsorganisationer-
na ska också ta ansvar i sitt arbete och fungera som 
föredömen där de är verksamma. Den uppföljning 
som Diakonias medarbetare utför är kanske det 
bästa verktyget både för kontroll och för att i dialog 
med samarbetsorganisationerna identifiera svag-
heter och risker och lösa problem. 

Klagomåls- och incidenthantering. Som ett led i 
en pågående process för att förbättra ansvarstagan-
de har Diakonia infört en klagomålsmekanism så att 
Diakonias medarbetare kan använda systemet för 
att rapportera incidenter. Systemet möjliggör även 
för enskilda och organisationer att komma med kla-
gomål och ge återkoppling på Diakonias och även 
samarbetsorganisationernas arbete. Det kan finnas 
tillfällen då Diakonia inte lyckas leva upp till alla 
intressenters förväntningar eller sina åtaganden. 
I sådana fall har rättighetsbärare, samarbetsorga-
nisationer, andra intressenter och Diakonias med-
arbetare rätt att anmäla detta. Klagomål och in-
cidenter hanteras strikt konfidentiellt och tillåter 
anonymitet.

Indikator 2017
Totalt antal bekräftade incidenter som lett till att 
samarbete avslutats på grund av korruption: 3

Totalt antal brott mot Diakonias uppförandekod 
som lett till att en medarbetare eller representant 
för Diakonia blivit avskedad: 2 

Exempel på ett fall som avslutades 2017. Under 
utvärderingen av en samarbetsorganisations årsre-
dovisning uppstod misstanke om att samarbetsor-
ganisationen använt medel från Diakonia på otill-
börligt sätt. En undersökning visade att vissa medel 
inte hade använts i enlighet med avtalet med Dia-

konia. Samarbetsorganisationen uppmanades att 
betala tillbaka beloppet och samarbetet avslutades.

Riskhantering. Under 2017 genomförde styrelsen 
och ledningsgruppen riskanalyser där både inter-
na och externa faktorer vägdes in. Det övergripan-
de målet med Diakonias riskhantering är att på ett 
systematiskt sätt identifiera, analysera och hantera 
risker som kan förhindra organisationen från att 
uppnå sina mål för strategier, program, projekt 
och bidrag. Alla risker kategoriseras som antingen 
kontextuella eller operativa. Kontextuella risker är 
alltid externa och beror på faktorer som ligger ut-
anför Diakonias kontroll. Operativa risker härrör 
antingen från den egna verksamheten eller från 
samarbetsorganisationers eller andra genomför-
ande intressenters verksamhet. Diakonia använder 
COSO-modellen6 för att beräkna risker. Riskhan-
teringen är en beslutsprocess som innefattar valet 
mellan minst fyra alternativ: att acceptera, undvika, 
lindra eller eliminera risken. 

Indikator 2017
Andel program där korruption ingår
i riskanalysen: 32%

Indikatorn visar behovet av att fortsätta stärka Dia-
konias kapacitet för riskhantering och för analys 
och uppföljning av korruptionsrisken i sina pro-
gram under det kommande året. 

Ekonomi. Diakonias målsättning är att se till att or-
ganisationens medel används på bästa möjliga sätt 
och bidrar till hållbar förändring för rättighetsbä-
rarna. Ekonomisk hållbarhet innefattar bland annat 
att man följer lagar, att insamling och resursmobili-
sering sker på ett effektivt och etiskt sätt, att ekono-
min sköts och följs upp på ett korrekt och transpa-
rent sätt samt att rutiner och kontrollmekanismer 
finns på plats och tillämpas. I det följande avsnittet 
analyseras några av de viktigaste aspekterna. 

Ekonomiskt resultat. Diakonias ekonomiska resul-
tat framgår av årsredovisningen. 

Socialt ansvarsfulla investeringar. Diakonias 
placeringspolicy understryker vikten av att väga in 
miljömässiga, sociala och etiska hänsyn i samband 

med investeringar. Kriterierna har delats in i två 
grupper som kompletterar varandra. Den första 
gruppen gäller de påverkansområden som används 
för att identifiera förbättringspotential inom företag 
i vilka Diakonia investerar, till exempel när det gäl-
ler mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor 
och korruption. Den andra gruppen gäller kriterier 
för aktiviteter och produkter som Diakonia aktivt 
tar avstånd från och vägrar investera i. Dessa krite-
rier bygger på ett antal internationella riktlinjer för 
relevanta miljömässiga, sociala och etiska aspekter. 

Finansiell hållbarhet. All resursmobilisering inom 
Diakonia ska följa policyn för resursmobilisering 
samt Diakonias övergripande etiska förhållnings-
sätt. Processen för att uppdatera den nuvarande 
policyn för global resursmobilisering inleddes un-
der 2017, och att utveckla specifika etiska kriterier 
för medelanskaffning är ett prioriterat område. Den 
uppdaterade policyn förväntas bli klar och antas av 
styrelsen under 2018. 
 Ett mål för Diakonias finansiella hållbarhet på 
lång sikt är att öka graden av diversifiering av medel. 
Ett viktigt delmål är att öka insamlingen från priva-
ta givare. En högre grad av diversifiering förutsätter 
ökad kapacitet att samverka med, och förvalta finan-
siering från, olika typer av givare. Diakonia har ar-
betat med att utveckla struktur, system, verktyg och 
kapacitet för resursmobilisering och förvaltning av 
medel. Den decentraliserade organisationsstruktu-
ren har ökat förutsättningarna för medarbetare att 
ta kontakt med givare på olika nivåer. Den gör det 
också nödvändigt att utveckla flera centrala funktio-
ner, till exempel att identifiera synergieffekter mel-
lan program, stärka stöd- och kontrollmekanismer, 
dra fördel av globala och internationella givare och 
allianser samt stärka innovation.

Indikator 2017
Procent av intäkter från svenska statliga medel
via Sida eller andra svenska myndigheter: 73%

Totalt antal privata givare: 10 669

Upphandlingsrutiner. Diakonia sätter en hög stan-
dard för sitt eget arbete. Diakonias riktlinjer för upp-
handling ska tillämpas vid alla inköp där Diakonias 
medel används för att betala för varor och konsult-

tjänster. Riktlinjerna hjälper Diakonias personal att 
se till att inköpen är så transparenta, rättvisa, miljö-
vänliga och kostnadseffektiva som möjligt. Alla leve-
rantörer ska följa Diakonias upphandlingsprinciper. 
För konsulter gäller även Diakonias uppförandekod. 
Riktlinjerna för upphandling är kopplade till Dia-
konias arbete mot korruption. När en anställd tilläm-
par riktlinjerna fungerar det också som en försäkring 
mot oetiskt eller korrupt agerande i samband med 
förhandlingar eller köp av varor från leverantörer. 
Reglerna gör det också lättare för medarbetaren att 
jämföra offerter från olika leverantörer. 

Miljöaspekter. Att systematiskt arbeta med och föl-
ja upp miljöfrågor är ett strategiskt beslut och ett 
viktigt område inom Diakonias hållbarhetsarbete. 
Beslutet grundar sig på det faktum att förstörelsen 
av ekosystem påverkar människors liv och försörj-
ning. Klimatförändringarna är ett globalt hot mot 
människans överlevnad och slår hårdast mot ut-
vecklingsländer. 
 Diakonia försöker påverka utvecklingen i positiv 
riktning genom att stödja samarbetsorganisationer 
som har ett fokus på hållbar utveckling, bland annat 
ett ansvarsfullt användande av mark och naturre-
surser. Diakonia verkar också för klimaträttvisa och 
främjar motståndskraft och anpassningsförmåga.
 Diakonias miljöpolicy och globala genomföran-
deplan antogs av styrelsen i januari 2016. I genom-
förandeplanen anges globala mål, aktiviteter och 
indikatorer för att främja gemensam planering, ge-
mensamt genomförande och gemensam kontroll för 
miljöstyrning. 
 Diakonia och våra samarbetsorganisationer har 
arbetat med frågor som rör miljö och klimatför-
ändringar i många år, och många bra initiativ har 
genomförts i organisationen. Ett exempel är ”Mil-
jölinsen”, som utvecklades som ett verktyg för att 
integrera miljöfrågor på program- och projektnivå. 
Det är dock tydligt att det behövs fler åtgärder för att 
se till att miljöaspekter alltid beaktas vid alla beslut. 
 Diakonia är en internationell organisation med 
verksamhet i tjugofem länder. Arbetet innebär re-
sor inom och mellan länder. Vid resor ska färdme-
del med lägre miljöpåverkan prioriteras. Diakonia 
ska fortsätta utveckla sina rutiner för miljöstyrning 
för att minska koldioxidutsläppen. Alla medarbetare 
redovisar antal resdagar och beräknar sina koldi-

6) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) är ett globalt ramverk för riskanalys och riskhantering. 
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oxidutsläpp. Rutinerna är dock inte helt etablerade 
på alla kontor och den statistik som finns är därför 
inte tillförlitlig. Under 2017 fattade Diakonia beslut 
om att implementera en ny modell för att samla in 
och beräkna uppgifter om koldioxidutsläpp. Den nya 
modellen ska användas från 2018. Diakonia ska även 
utarbeta mål och planer för att minska sina utsläpp.
 Diakonia klimatkompenserar inte, eftersom vi 
menar att det äventyrar nödvändigt fokus på att bi-
dra till minskade utsläpp och att nuvarande system 
för handel med utsläppsrätter är ineffektiva. 
 Alla våra kontor genomförde under 2017 åtgärder 
för att minimera miljöpåverkan från resor och for-
donsanvändning. Några exempel är förbättrade ru-
tiner för planering av resor och besök, minskat antal 
resor, samordnade fältbesök samt att flera möten 
genomfördes via videolänk. 
 Under 2017 stöttade Diakonia ett 50-tal samar-
betsorganisationer och projekt med fokus på miljö 
eller klimatförändring. Några exempel på fokusom-
råden är naturtillgångar, hållbar vattenförvaltning, 
närsamhällens rättigheter vid vattenkraftsutbygg-
nad, jordbruksövervakning och konsumtionsmöns-
ter. Diakonia och våra samarbetsorganisationer har 
också genomfört påverkans- och nätverksaktiviteter 
som rör klimatförändringar. I Sverigeprogrammet 
är påverkansarbete för klimaträttvisa ett av de hu-
vudsakliga arbetsområdena och Diakonia ingår i 
ACT Alliances kampanj för klimaträttvisa. 
 Att utveckla kompentens gällande klimatför-
ändringar och dess effekter internt och hos samar-
betsorganisationer är viktigt för att uppnå målen i 
genomförandeplanen. 
 Siffrorna nedan visar hur många aktiviteter som 
genomfördes under 2017. 

Indikator 2017
Antal kapacitetsutvecklingsinitiativ riktat
till samarbetsorganisationer (klimaträttvisa
och miljöfrågor): 57

Antal kapacitetsutvecklingsinitiativ internt
(klimaträttvisa och miljöfrågor): 30

Socialt. Diakonias vision och uppdrag grundar sig 
på teologisk reflektion och de universella mänsk-
liga rättigheterna. Diakonias globala strategi för 
2015–2020 vägleder organisationens verksamhet. 

Diakonia arbetar för förverkligandet av alla männ-
iskors rätt att leva ett värdigt liv – oberoende av 
ålder, klass, funktionsvariation, etnicitet, kön, na-
tionalitet, politisk övertygelse, religion eller sexuell 
läggning och identitet.
 Diakonias program har utarbetats med utgångs-
punkt i en grundlig kontextanalys och ett strategiskt 
urval av insatsområden för att säkerställa program-
mens relevans i specifika kontexter. Diakonia anser 
att det inte finns någon starkare förändringskraft än 
när människor som känner till sina rättigheter or-
ganiserar sig för att utkräva dem. Genom att göra 
det möjligt för människor som lever i fattigdom eller 
är marginaliserade att delta aktivt i demokratiska 
processer och genom att utmana ansvarsbärare kan 
verklig och varaktig förändring uppnås. Diakonias 
verksamhet genomsyras av våra vägledande prin-
ciper och ett rättighetsperspektiv (som inkluderar 
delaktighet, ansvarstagande, diskrimineringsfrihet, 
jämlikhet och en tydlig koppling till lagar och åtag-
anden avseende mänskliga rättigheter). Diakonia 
eftersträvar att all verksamhet ska genomsyras av 
ett jämställdhetsperspektiv (med särskilt fokus på 
kvinnors och flickors aktiva deltagande och rättig-
heter). Detta är en förutsättning för att komma åt 
strukturella orättvisor till fattigdom och det bidrar 
till långsiktigt hållbara insatser. 
 Diakonias humanitära arbete styrs av de humani-
tära principerna om humanitet, opartiskhet, neutra-
litet och oberoende.  

Planering, uppföljning, utvärdering och lärande. 
För att Diakonia på bästa sätt ska kunna bidra till 
långsiktig ekonomisk, social och miljömässig håll-
barhet eftersträvar vi hög kvalitet och ansvarstagan-
de i all verksamhet. 
 Diakonia tillämpar resultatbaserad styrning för 
att säkerställa att alla medel används för att uppnå 
angivna resultat och att lärdomar identifieras och in-
tegreras i arbetet. Kvalitetssäkring genomsyrar alla 
processer för att säkerställa att de är effektiva och 
ändamålsenliga samt att redovisningen är tillför-
litlig och att alla tillämpliga lagar och förordningar 
följs. Diakonias riktlinjer för planering, uppföljning 
och utvärderingar är det viktigaste styrdokumentet 
för internkontroll. Riktlinjerna innehåller instruk-
tioner för både långsiktigt biståndsarbete och hu-
manitärt arbete. 

Personal. Kompetent och engagerad personal är den 
viktigaste faktorn för framgång och hållbarhet inom 
vår organisation och i vår verksamhet. Diakonia ef-
tersträvar en arbetsmiljö som präglas av ömsesidig 
respekt, uppmuntran till professionell utveckling, 
öppen kommunikation och jämställdhet. Alla med-
arbetare ska ges lika möjligheter att påverka sin ar-
betssituation. Alla chefer ska främja mångfald och 
lika möjligheter på arbetsplatsen och samarbeta med 
medarbetarna för att uppnå detta. Diakonia har bör-
jat följa upp och årligen utvärdera hur organisationen 
följer bestämmelserna om mångfald. Arbetet tar sin 
utgångspunkt i de åtta diskrimineringsgrunder som 
definieras i diskrimineringslagen från 2017.
Vi strävar efter att hålla en hög professionell nivå 
och erbjuda medarbetarna goda förutsättningar att 

utveckla sin kompetens. Kompetensförsörjning ut-
formas i allt högre grad för att vara lättillgänglig och 
stödja såväl professionell och personlig utveckling 
som hela organisationens utveckling. 
 2017 anslöt sig Diakonia till ActLearns plattform 
för e-lärande för att stärka och vidareutveckla syste-
matiskt lärande. E-lärande ger medarbetarna större 
möjligheter att delta i viktiga och relevanta utbild-
ningar, och förbättrar även spridningen och utbytet 
av kunskap inom vår decentraliserade organisation. 
Under 2018 kommer regionerna att introduceras till 
plattformen.

Indikator 2017
Antal medarbetare som deltog i e-kurser
som anordnades av ActLearn: 15
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HållbarhetsrapportHållbarhetsrapport

REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till årsmötet i Diakonia, org.nr 802017-3517

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 på sidorna 51 - 61 och för att 
den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstad-
gade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan 
inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att 
denna granskning ger mig tillräcklig grund för mitt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 27 april 2018

Jonas Grahn, Auktoriserad revisor
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Det är snart dags för cykelrally och Asma Akther och hennes kompisar är pir-
riga. Det är dags att cykla runt på gatorna i Thakurgaon för att visa att de 
har fel, de som tvivlar på att flickor ska eller kan cykla. För tjejerna vi möter 
i projektet i norra Bangladesh är det nu självklart: De har samma rättigheter 
som pojkarna. En gång fick en av dem höra från en man att hon inte borde 
cykla, för att hon är flicka.
 – Men då svarade jag honom: Det är min rättighet att cykla för det är ingen 
skillnad mellan män och kvinnor, berättar Muslima Rahman Tamanna ivrigt.

De är
människorna

som förändrar 
världen
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Muslima, Asma och de andra tjejerna beskriver alla på olika sätt hur de 
ska svara när någon ifrågasätter deras rätt att cykla, men också att röra 
sig fritt, studera och välja vem de ska gifta sig med. En sak har deras svar 
gemensamt – de tänker kämpa för sina rättigheter. De är dropparna som 
urholkar stenen. De är människor som förändrar världen. 

(Läs mer om vår samarbetsorganisation
MKP:s arbete i Bangladesh på nästa sida).
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Vi bygger jämställdhet med en cykel. Det går. Hur 
då tänker du nu? Jo, en flicka som får cykla får 
ökad rörlighet. Med det kommer valmöjligheter, en 
känsla av frihet och styrka. Cykeln är ett hållbart 
och ekonomiskt effektivt färdmedel. Med minskade 
kostnader och tryggare skolväg säkras flickors 
skolgång och riskerna för barnäktenskap minskar. 
Bangladesh är ett av de länder i världen som har 
högst antal barnäktenskap, över hälften av alla 
flickor under 18 är gifta och nästan en femtedel 
redan innan de fyller femton. I Thakurgaon arbetar
vår samarbetsorganisation MKP outtröttligt för
kvinnors rättigheter. Genom att lära flickor cykla, 
stötta kvinnogrupper, genom samtal med lokala 
politiker, rektorer, lärare och föräldrar motar de 
envist bort fundamentalister och konservativa för 
att göra plats åt kvinnor och flickor, och respekten 
för alla människors rättigheter. Under 2017 fortsatte 
Diakonias kamp mot orättvisor för en hållbar, 
jämställd värld.
 
Följ med oss framåt!

Diakonia is a member of the
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