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Tillsammans
kan vi förändra 
världen

Det blir trängre. Det är tufft och farligt. Situatio-
nen för mänskliga rättigheter i världen är minst 
sagt oroande. Att arbeta för en rättvis, hållbar 
och jämlik värld är i många av de länder vi arbetar 
förenat med livsfara. 2018 blev det extra tydligt.
 Men en annan sak blev också tydlig. Och det är 
den beslutsamhet med vilken människor som vi mö-
ter kämpar. Människor som fått nog, som gör mot-
stånd, som trotsar normer och förtryck. Människor 
som tillsammans hittar nya vägar och smarta me-
toder, och vägrar ge upp. Med Diakonias samar-
betsorganisationer i ryggen får människor kraft 
och mod att stå upp för sina rättigheter.
 Som Netty Mushanu från vår samarbetsorgani-
sation Musasa, på omslaget till den här årsberät-
telsen. Hon arbetar mot sexuellt våld i Zimbabwe, 
där våldtäkt är så vanligt att var tredje kvinna 
drabbas någon gång under sin livstid. Till Musasas 
skyddade boende kom 15-åriga Precious*, som 
våldtagits. Nu får hon stöd att åtala mannen som 
utsatt henne.
 Netty och Precious är två av de kvinnor som 
påminner mig om att vara modig, och göra mot-
stånd. I vår årsberättelse kan du läsa om många 
fler, som runt om i världen organiserar sig och gör 
motstånd. Som tillsammans förändrar världen.

* Namnet är fingerat.

Georg Andrén
Generalsekreterare Diakonia

Bilden. Ungefär 350 000 barn beräknas leva i världens nu största 
flyktingläger Cox’s Bazar i Bangladesh. Här är förhållandena tuffa 
och många bär på trauman från flykten. Tillsammans med vår samar-
betsorganisation skapar vi trygga rum med plats för lek och lärande i 
flyktinglägret. Läs mer på sid 25. Foto: Diakonia
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Året i korthet 365 dagars arbete för en rättvis, jämlik och hållbar värld. Här är 
några signifikanta siffror från Diakonias verksamhet 2018, och 
läsanvisningar så att du kan läsa mer om dem.

2018
19 742 000 kr
Läs mer om Diakonias ekonomi på sid. 35.

Så var könsfördelningen bland Diakonias
anställda 2018. Läs mer på sid. 44.

Insamlade medel
från supportrar

Ändamålskostnader 476 miljoner

Ändamålskostnader fördelat 
på verksamhetsområde.
Läs mer om vårt arbete i världen
på sid. 14 och framåt. 

10 817 supportrar och givare

samarbetsorganisationer
Se vilka på sid. 48.

Antal anställda

Antal frågor som barn ställde till politiker via Barnens Tankesmedja
Läs mer om Barnens Tankesmedja på sida 26.

403

1022
Sverige: 44. Mellanöstern: 25. Asien: 39. Afrika: 107. Latinamerika: 51. Totalt: 265
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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

Det vinnande laget i fotbollscupen i Thakurgaon, Bangladesh firar segern med musik och dans. Vår samarbetsorganisation MKP 
använder sport som verktyg i arbetet mot barnäktenskap och för kvinnors rättigheter. Foto: Martina Holmberg.
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176Diakonia
i världen

Region- och landkontor

Program

Landkontor

Bangladesh (1)
Bolivia (2)
Burkina Faso (3)
Colombia (4)
Demokratiska republiken Kongo (5)
Egypten (6)
Guatemala (7)
Honduras (8)
Kambodja (9) 
Kenya (10)
Kuba (11)
Libanon (12)
Mali (13)

Moçambique (14)
Myanmar (15)
Nicaragua (16)
Palestina (17) 
Paraguay (18) 
Peru (19)
Somalia (20)
Sri Lanka (21)
Thailand (22)
Uganda (23)
Zambia (24)
Zimbabwe (25)

Huvudkontor i Stockholm, Sverige

Samarbetsorganisationer Samarbetsorganisationer

Vi arbetar rättighetsbaserat 
tillsammans med omkring 400 
lokalt och folkligt förankrade 
rörelser 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 kata-

strofriskförebyggande arbete.
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Vår organisation

Så arbetar Diakonia Så arbetar Diakonia

När människor som fått kunskap om sina rättigheter går samman 
och kräver att de respekteras kan förändring ske. Med lång erfa-
renhet och djup förankring i 25 länder arbetar vi tillsammans med 
organisationer och människor för att förändra världen.

Vårt arbetssätt

Diakonia är en biståndsorganisation som vilar 
på kristen grund med en övertygelse om att alla 
människor är lika mycket värda. Våra huvudmän är 
Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan. På 
deras uppdrag kämpar vi för människors befriel-
se och upprättelse, och för skapandet av rättvisa 
strukturer. Ingen person har rätt att kränka en 
annan persons mänskliga rättigheter. Därför är vår 
vision en värld som är rättvis, jämlik och hållbar.

Vår strategi för hur förändring uppstår är enkel. 
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 organisera-
de som vi kan påverka vår situation på allvar. Men 
verkligheten är komplex. Därför krävs djup förstå-
else av sammanhanget och problemen för att vi ska 
hitta smarta lösningar på världens stora utmaningar.
 Drivna av den insikten har vi etablerat landkontor 
i 23 länder och samarbetar med 400 samarbetsorga-
nisationer. Vi arbetar för att ha flexibla och långsik-

tiga relationer med våra samarbetsorganisationer. 
Relationer som bygger på gemensamma värdering-
ar, tillit, ärlighet, delat ansvar och transparens.

För att säkerställa detta lutar vi oss mot gemen-
samma riktlinjer och ramverk, men framförallt 
handlar det om att skapa en öppen och nära dialog. 
Tillsammans, med stöd från experter både på 
huvudkontor och regionala kontor, analyserar vi 
problem och möjligheter som människor står inför 
och bygger upp verksamheten. All vår verksamhet, 
oavsett om det är på nationell eller global nivå, 
drivs rättighetsbaserat. 

Vi vet också att för att förändra de stora struktu-
rella problemen behöver vi arbeta brett och på flera 
nivåer samtidigt. Vi behöver vara många som tror 
på mänskliga rättigheter och ställer sig bakom den 
kamp som förs. Därför mobiliserar och informerar 
vi allmänheten om vårt arbete och de stora utma-
ningar världen står inför. Det är också därför vi ar-
betar med politisk påverkan, i Sverige och i världen.

Våra verksamhetsområden är: 
Mänskliga rättigheter, Demokrati, 
Jämställdhet, Social och ekono-
misk rättvisa, Konflikt och rättvisa 
samt Humanitära insatser och 
katastrofförebyggande arbete.

STRATEGI FÖR
FÖRÄNDRING

Organisering Påverkan

Kunskap
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Ett verktyg för framtiden

Framgång för
globalt center
för internationell
humanitär rätt

För att lära av varandra och för att se större strömningar och ten-
denser. Det är två av skälen till att Diakonia förra året lanserade 
Omvärldsanalys med genderfokus som ett viktigt arbetsverktyg 
för vårt fortsatta arbete.

Analysen innebär att Diakonia undersöker olika so-
ciala, politiska och ekonomiska faktorer och analyse-
rar hur de påverkar jämställdhet, kvinnors rättighe-
ter och HBTQI-personers rättigheter i de länder vi är 
verksamma i.
 – När vi använder omvärldsanalysen för att be-
skriva verkligheten så handlar det inte bara om att ta 
ett foto av hur det ser ut just nu, utan snarare om att 
göra en film som visar hur vi kom dit där vi är, säger 
Jenny Enarsson, rådgivare jämställdhet.
 Att genomföra omvärldsanalysen i de länder som 
Diakonia har verksamhet i hjälper oss att ha ett fing-
er i luften, konstaterar Jenny Enarsson. 
 – Det finns en viktig poäng i att vi inte bara har 
koll på jämställdhetsfrågan i varje land vi arbetar 
i utan också kan göra en global analys, se ström-

ningar, trender och tendenser, säger hon.
 Från en lista av femton sociala, politiska och 
ekonomiska faktorer valde varje land ut fem som de 
analyserade på djupet. Sociala normer, ekonomiska 
system och media var de faktorer som hamnade på 
flest länders lista över vad som påverkar jämställd-
heten. Genom kartläggningen kan Diakonia lättare 
förstå hur vi kan vara med och påverka i jämställd-
hetsfrågor och bidra till de förändringar vi vill se. 
 – Sen stärks också de enskilda landkontorens ana-
lys när de ser att samma patriarkala grundorsaker 
påverkar jämställdheten i alla länder även om det 
kan yttra sig på olika sätt, säger Jenny Enarsson.
Analysen ger även ledtrådar till och verktyg för att 
förstå hur framtiden kommer att utformas och vad 
som kommer att forma den.

Utbildningar för intressenter som journalister, 
studenter, diplomater och humanitära aktö-
rer och samarbete med FN. Diakonias globala 
center för humanitär rätt har på kort tid blivit 
en viktig humanitär aktör. 

Sedan 2004 har Diakonia arbetat med internatio-
nell humanitär rätt (IHL) genom vårt resurscenter i 
Jerusalem. 2017 utökades det arbetet genom ett nytt 
globalt program med målet att öka respekten för och 
kunskapen om IHL i konfliktdrabbade områden. Ut-
över resurscentret i Jerusalem etablerades två center 
ett i Mali och ett i Libanon för Syrien. 2018 lanse-
rades programmet i Sverige med ett internationellt 
resurscenter med placering i Stockholm.
 – Folkrätten, och framför allt internationell 
humanitär rätt, glöms lätt bort i staters hante-
ring av kriser. Oftast för att man helt enkelt inte vet 
vad som gäller. Diakonias arbete med att lyfta den 
humanitära rätten började för snart 15 år sedan i 
Israel och Palestina, och nu vidgar vi arbetet för att 
främja respekten för internationell humanitär rätt 
även till andra länder, säger Georg Andrén, general-
sekreterare på Diakonia.
 I slutet av 2018 genomfördes en workshop till-
sammans med seniora FN-anställda i Mellanöstern, 
för att öka kunskapen om hur de kan använda IHL i 
de olika kontexter de arbetar i, samt diskutera utma-
ningar och möjligheter.
 – 2019 kommer bli ett spännande år där vi kom-
mer fortsätta bygga på det erkännande vi fått under 
2018. Vårt arbete med att skapa intressanta och 
engagerande aktiviteter med fokus på IHL i några 
av världens mest utmanande konflikter fortsätter, 
säger Stephen Wilkinson, global IHL-rådgivare på 
Diakonia.

Så arbetar DiakoniaSå arbetar Diakonia

Stora bilden: Lilian Matiska, programhandläggare på Diakonias landkontor i Zimbabwe presenterar för övriga medlemmar i Diakonias globala arbetsgrupp för genderfrågor. 
Foto: Diakonia

I samband med budgetarbetet inför 2019 blev 
det klart att Moderaternas och Kristdemokrater-
nas förslag till budget förväntades få majoritet. 
Moderaternas budgetmotioner för biståndet har 
tidigare inte uppnått motsvarande en procent av 
BNI, och nu fanns en risk att det skulle gälla efter 
riksdagsbeslut. Kristdemokraternas partiledare 
Ebba Busch Thor hade, inför valet, i Diakonias 
partiledarenkät lovat att enbart stödja en bud-
get som uppgick till motsvarande en procent av 
BNI under hela mandatperioden. Detta lyfte vi i 
media. Kristdemokraterna svarade att biståndet 
skulle räddas och Moderaterna medgav att de 
kompromissade på denna punkt. Skillnaden mel-
lan Moderaternas utgångspunkt och resultatet 
motsvarade 1,5 miljarder i bistånd för 2019.

Diakonia lanserar
smarta verktygslådor 

I allt arbete som Diakonia gör, själva, i nätverk 
eller med samarbetsorganisationer, oavsett om det 
är för att bekämpa fattigdom, förändra politiska 
strukturer eller motverka könsbaserat våld så ge-
nomsyrar tre perspektiv vårt arbete: jämställdhet, 
miljö och konfliktkänslighet. Nu har vi tagit fram 
två så kallade verktygslådor, en för jämställdhet 
och en för konfliktkänslighet. Allt för att underlätta 
det praktiska arbetet att integrera ett perspektiv. 
Verktygslådorna består av manualer för varje steg 
så att organisationer garanterar att de har tillämpat 
de olika perspektiven i sin verksamhet. Verktygslå-
dorna finns tillgängliga på Diakonias webb, och är 
fria att laddas ner och användas av alla.

1%-målet räddas
   i budgeten
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Insatser för Mänskliga rättigheter:

41projekt för att stärka människorätts- 
försvarares egenmakt. 15 projekt för uppfyllnad av 
kvinnors rättigheter. 34 projekt för uppfyllnad av 
åtaganden för mänskliga rättigheter.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 476 MSEK. Av dessa användes 20 procent, 
det vill säga 95 MSEK, till det tematiska området Mänskliga rättigheter.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

20%

Resultat inom Mänskliga rättigheterResultat inom Mänskliga rättigheter

M
änskliga rättigheter. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer fortsätter 
Diakonia outtröttligt att utbilda, mobilisera och påverka för att mänskliga rät-
tigheter ska respekteras överallt. 2018 fyllde FN:s allmänna deklaration om de 
mänskliga rättigheterna 70 år och FN:s deklaration om människorättsförsvarare 
20 år. Två viktiga milstolpar, och verktyg, för arbetet med mänskliga rättigheter 

som är värda att fira. Samtidigt är mänskliga rättigheter under attack i allt fler länder. Attacker-
na mot människorättsförsvarare ökar och vi och våra samarbetsorganisationer tvingas ställa om 
verksamheten för att kunna fortsätta. Politiska och ekonomiska eliter lär av varandra, och gör vad 
de kan för att minska utrymmet för organisationer och människor som arbetar för allas lika värde. 
Men trots den dystra globala statistiken är det fler än någonsin som engagerar sig och kämpar för 
förändring.

Miskitufolket vinner
mot staten

Nicaragua. Runt om i världen kämpar urfolk för 
sin rätt till ett liv fritt från våld på mark de levt och 
verkat på i generationer. På norra kusten i Nica-
ragua arbetar Diakonias samarbetsorganisation 
CEJUDHCAN för att stötta Miskitufolket i deras 
kamp. 2018 deltog för första gången ledare från 
Miskitufolket i en förhandling i interamerikanska 
domstolen för mänskliga rättigheter. Efter utbild-
ning och handledning förde de sin talan i målet mot 
den nicaraguanska staten. I sitt domslut krävde 
domstolen att staten ska agera för att utrota våldet 
i området och skydda urfolkets rätt till liv, land och 
kulturell identitet.

Stärkt skydd för
mr-försvarare

Colombia. 321 personer på ett år. Så många 
människor mördades i världen under 2018 för att 
de stod upp för grundläggande mänskliga rättig-
heter. Colombia är ett av de farligaste länderna att 
vara människorättsförsvarare i. Våra samarbetsor-
ganisationer har under flera år kämpat för att staten 
ska ta ansvar för att skydda mr-försvarare. Som ett 
resultat av detta antog staten 2018 en förordning 
som tydliggör lokala myndigheters skyldigheter och 
ansvar. De ska bland annat identifera områdena 
med högst risk för attacker och skapa system och 
verktyg för direkt kontakt med ledare och aktivister 
på utsatta organisationer.

Viktig skuggrapport 
i Kambodja

Kambodja. Under 2018 granskades Kambodja 
av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Vår samar-
betsorganisation CCHR samordnade processen för 
civilsamhällets skuggrapporter. Totalt elva rappor-
ter togs fram och 60 organisationer, inklusive flera 
av Diakonias samarbetsorganisationer, bidrog. Till 
exempel handlade alternativrapporterna om urfolks 
rättigheter och valreformen. En plan har tagits fram 
för uppföljning av rekommendationerna till Kam-
bodjas regering från FN. 

Ny riktning i landet X

Landet X. Ibland är det för farligt att berätta om 
vårt arbete. När den nya lagen för civilsamhällets 
organisationer antogs tvingades våra samar-
betsorganisationer ställa om sitt arbete. Planerade 
projekt gick inte längre att genomföra och flera 
anställda tvingades fly landet. Vi stöttade dem i 
att ta fram nya säkerhetsplaner och riskanalyser. 
Samtidigt växte en ung och stark rörelse i landet 
fram, sammanslutna framförallt via digitala kana-
ler. Stora demonstrationer arrangerades och flera 
av våra samarbetsorganisationer deltog i plane-
ring och genomförande med målet att skydda det 
demokratiska utrymmet. När det demokratiska 
utrymmet blir trängre måste vårt stöd ompriorite-
ras och förändras för att på bästa sätt stötta våra 
samarbetsorganisationer i deras arbete för mänsk-
liga rättigheter.

Stora bilden: Sai I Sai deltar i vårt projekt i Thailand där vi arbetar för att skydda och stärka migranters rättigheter. Foto: Biel Calderon.
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Resultat inom DemokratiResultat inom Demokrati

D
emokrati. Diakonia arbetar för demokrati med fokus på demokratisk kultur, ett starkt 
civilsamhälle, god samhällsstyrning och brett politiskt deltagande. Ett arbete som sker 
i motvind. Under 2018 minskade antalet människor som lever i demokratiska länder en-
ligt The Economists demokratiindex. Repressiva regeringar använder rättsliga och ad-
ministrativa verktyg för att begränsa organisationers och människors möjligheter att 

påverka och delta. Bara 4,5 procent av världens befolkning bedöms leva i fullvärdiga demokratier. 
I många fall kan vi inte prata om det vi och våra samarbetsorganisationer gör. Men vi ser också hur 
allt fler, framför allt unga, vänder ilska och rädsla till handling, går ut på gatorna och organiserar 
sig för att utkräva ansvar och transparens och protestera mot övergrepp, orättvisa och korruption. 

Vi bygger demokrati
från grunden

Demokratiska republiken Kongo. I ett land med 
diktatur och ett politiserat civilsamhälle är det 
riskfyllt att verka för demokrati. En viktig grund 
för ett demokratiskt samhälle är ett aktivt och 
motståndskraftigt civilsamhälle. Nu stöttar vi ett 
projekt för att skapa 26 regionala plattformar för 
dialog och erfarenhetsutbyte mellan icke-statliga 
organisationer. Projektet har tvingats motstå hot, 
förföljelse och många hinder på vägen. Men 2018 
var 12 mötesplatser verksamma som arbetar för 
att stärka relationer till myndigheter och andra ak-
törer. När de regionala plattformarna är igång är 
målet att skapa ett nationellt forum för att skapa 
en bestående dialog och enighet i civilsamhället. 
Samtidigt bedrivs ett intensivt påverkansarbete 
för att förbättra möjligheterna för civilsamhället. 
Till exempel har de lyckats förhindra en ny lag 
som skulle begränsa civilsamhällets handlings-
möjligheter.

Viktiga steg för fred 

Kenya. Oroligheterna kring presidentvalet i 
Kenya 2017 fortsatte under 2018. För att lugna 
situationen och bidra till fredliga lösningar organi-
serade Diakonias samarbetsorganisationer NCCK 
och Inter-Religous Council of Kenya ett forum för 
dialog med religiösa ledare, fackliga organisatio-
ner, civila samhället, privata sektorn och andra 
aktörer. Som ett resultat av forumet träffade de re-
ligiösa ledarna sedan både oppositionsledaren och 
presidenten för att medla och få de två parterna 
att mötas. Dessa möten var viktiga steg på vägen 
till det omskrivna försonande handslaget mellan 
oppositionsledaren och presidenten, som var 
startskottet för initiativet Bygga broar. Ett initi-
ativ och löfte om att arbeta för ett sammanhållet 
Kenya och fred.

Stor ökning av kvinnlig 
representation

Sri Lanka. Kvinnors politiska deltagande ökar i 
världen, men fortfarande är endast 24 procent av 
världens parlamentsledamöter kvinnor. I Sri Lan-
ka infördes 2017 en obligatorisk 25-procentskvot 
för kvinnlig representation på lokal nivå. Sedan 
dess har Diakonias samarbetsorganisationer ut-
bildat och stöttat kvinnliga potentiella kandidater 
inför kommunalvalen, och informerat allmänhet-
en om vikten av representation. Som ett resultat 
av deras arbete ökade antalet kvinnor i kommu-
nala instanser 2018 från tre till 23 procent. Sedan 
2014 är det en markant ökning från 84 kvinnliga 
representanter till 1985 (av 8345) kvinnliga repre-
sentanter 2018.

Stora bilden: Mariya Jeyadas Ledchumi, från Batticaloa i Sri Lanka, är ute och värvar röster inför lokalvalet 2018. Foto: Diakonia

Insatser för Demokrati:

95projekt för demokratisk kultur.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 476 MSEK. Av dessa användes 30 procent, 
det vill säga 143 MSEK, till det tematiska området Demokrati.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

15 projekt för att skapa gynnsamma förutsättningar för 
det civila samhället. 16 projekt för god samhällsstyrning. 
5 projekt för kvinnors politiska deltagande.

30%
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Insatser för Jämställdhet:

46projekt för att bekämpa könsbaserat 
våld. 16 projekt för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. 7 projekt för HBTQI-personers rättigheter. 1 
projekt för män och pojkar för jämställdhet.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 476 MSEK. Av dessa användes 16 procent,
det vill säga 76 MSEK, till det tematiska området Jämställdhet.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

Resultat inom JämställdhetResultat inom Jämställdhet

J
ämställdhet. Diakonias arbete för jämställdhet utmanar patriarkala strukturer med 
målet att förändra maktrelationer mellan kvinnor och män och att alla människor har 
möjlighet att påverka sina liv och samhällen. Under det senaste året har vi sett en 
förskjutning i den offentliga debatten, där det numera är mer accepterat att offentligt 
säga att jämställdhet inte är något positivt. Utrymmet för kvinnorätts- och HBTQI-or-

ganisationer krymper på många håll i världen, och vi såg det tydligare än någonsin 2018. Våra 
samarbetsorganisationer vittnar om hur militarisering tränger bort kvinnor och deras organisa-
tioner från det offentliga rummet. Hur kvinnor tvingas kliva in där stater inte tar sitt ansvar för 
utbildning och sjukvård. Hur unga män manipuleras av politiker till att utöva våld mot betalning. 
Det arbete vi gör tillsammans med våra lokala samarbetsorganisationer är viktigare än någonsin.

Nytt centrum bevakar 
brott mot HBTQI-personer

Bolivia. Diakonia arbetar i flera länder för att 
stärka respekten för HBTQI-personers rättigheter. 
En viktig del i det arbetet är att dokumentera brott 
mot HBTQI-personer, eftersom de ofta inte syns 
i den nationella statistiken. I Bolivia har vår sam-
arbetsorganisation ADESPROC lanserat Centrum 
för HBTQI-personers rättigheter. Det är det första 
centret på regional och nationell nivå som bevakar, 
följer upp och informerar om HBTQI-personers rät-
tigheter. Centret ansvarar bland annat för en digital 
plattform med information, statistik och analyser. 
Där kan människor som utsatts för brott och diskri-
minering lätt rapportera in övergreppen.

Latinamerika. Inom ramen för Diakonias regio-
nala program för jämställdhet skapar vår samar-
betsorganisation REDLAC mötesplatser där ung-
domar får möjlighet att reflektera tillsammans och 
diskutera frågor om stereotyper och könsroller, 
könsbaserat våld och ungas möjligheter i samhäl-
let. I samtalen identifierade ungdomarna behovet 
av att återta termen feminism, eftersom den blivit 
stigmatiserad och det hindrar möjligheterna för 
feministiska organisationer att arbeta. Hittills har 
fyra digitala debatter arrangerats, på teman som 
barnäktenskap, politiskt deltagande, sociala nor-
mer och sexuella och reproduktiva rättigheter.

Förnedrande
våldtäktstest förbjuds

Bangladesh. Sedan 2013 har vår samarbetsorga-
nisation BLAST i Bangladesh arbetat för att det så 
kallade “tvåfingertestet” av våldtäktsöverlevare ska 
förbjudas. Testet som går ut på att en läkare för in 
två fingrar i slidan för att avgöra om samlag har 
ägt rum, är både förnedrande, ovetenskapligt och 
saknar kriminaltekniskt värde. Tillsammans med 
flera andra människorättsorganisationer och med-
icinska experter har de drivit på den nya lagstift-
ningen och engagerat allmänheten i frågan. I april 
2018 gav arbetet resultat, och högsta domstolen 
i Bangladesh förbjöd metoden. Den nya lagstift-
ningen kräver också att ansvariga myndigheter 
använder hälsoprotokoll utformade i enlighet med 
Världhälsoorganisationens riktlinjer och tar fram 
riktlinjer för hur våldtäktsöverlevare ska skyddas.

Stora bilden: Guadalupe Perez, chef för Diakonias samarbetsorganisation Colectivo Rebeldia i Boliva. Där arbetar de för respekten för kvinnors rättigheter och sexuella och 
reproduktiva rättigheter. Foto: Diakonia

Unga feminister
vässar argumenten

16%
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Insatser för Social och 
ekonomisk rättvisa:

47projekt för rättvis fördelning av 
välstånd och tillgång till naturresurser. 25 projekt för 
att stärka kvinnors egenmakt. 12 projekt för värdigt 
arbete och rättvis inkomst. 21 projekt för hållbar
utveckling och klimaträttvisa.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 476 MSEK. Av dessa användes 24 procent,
det vill säga 114 MSEK, till det tematiska området Social och ekonomisk rättvisa.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

24%

Resultat inom Social och ekonomisk rättvisaResultat inom Social och ekonomisk rättvisa

S
ocial och ekonomisk rättvisa. Diakonia arbetar för en värld fri från fattigdom och för-
tryck, där välstånd och tillgång till naturresurser är rättvist fördelat och människor, 
oavsett kön, har möjlighet att besluta över sin ekonomi. Och vi vill se en utveckling som 
är hållbar och klimaträttvis. Globalt sett minskar den extrema fattigdomen, men utveck-
lingen är inte konstant eller jämnt fördelad. I vissa länder och områden har den stannat 

av, och vi ser också hur fattigdomen på flera platser börjat öka. Samtidigt ökar klyftorna mellan 
rika och fattiga. 821 miljoner människor lever i hunger och fler än 150 miljoner barn lider av under-
näring i världen. Kampen för ekonomisk rättvisa går hand i hand med arbetet för mänskliga rättig-
heter och kräver smarta lösningar och innovativa metoder. Tillsammans med våra samarbetsor-
ganisationer arbetar vi brett för att stötta människor och påverka strukturer och makthavare som 
kontrollerar resurser och tillgångar.

Odling av sparris
tömmer Ica på vatten 

Peru. Det torra klimatet i Ica-dalen i Peru har visat 
sig vara gynnsamt för sparrisodling. Exportföreta-
gen skördar stora mängder sparris – två gånger om 
året. Problemet är att det till varje kilo sparris går 
åt runt tusen liter vatten. Grundvattennivån har på 
sina håll sjunkit ner till 100 meter under marken 
och grundare brunnar har torkat ut. Bristen på 
vatten gör invånarna sjuka och hindrar småbön-
der från att försörja sina familjer. På plats arbetar 
Diakonias samarbetsorganisation Codehica för 
att sprida kunskap om frågan och påverka företag 
och myndigheter att ta sitt ansvar. Svenska livs-
medelsbutiker känner till situationen men brister 
i sin uppföljning av leverantörernas påverkan på 
människor och miljö. Tillsammans med Swedwatch 
och Codehica tog vi fram en rapport under 2018. 
Rapporten fick stor spridning på sociala medier och 
i nyhetstidningar i Sverige. Rapporten har lett till 
dialog mellan det drabbade lokalsamhället och de 
ansvariga lokala företagen som inte varit möjlig ti-
digare. Som resultat kommer stora svenska uppkö-
pare besöka de utsatta samhällen tillsammans med 
Diakonia under 2019.

Här möts ministrar
och gräsrötter

Kenya. För första gången blev småskaliga gruv-
arbetare från tio olika gruvsamhällen i Kenya 
inbjudna till Forum för gruvindustrin i Kenya som 
leds av Myndigheten för olja, gruvdrift och indu-
stri. Detta är ett viktigt steg för att regering och 
industri ska förstå den roll som småskaliga gruv- 
arbetare har i industrin och ta ansvar för de frågor 
som påverkar dem, som tvångsförflyttningar eller 
rätten till landkompensation. Sedan Diakonia 
tillsammans med Caritas Kenya, Groots och NCCK 
började arbeta med gruvarbetares rättigheter i Ka-
kamega, Migori, Taita och Kitui har arbetarna gått 
från att arbeta olagligt till att organisera sig och 
samarbeta med lokala och nationella myndigheter.

Stora bilden: Federíco Eliodoro Carguayo Castillos var bonde i Ica-dalen och kämpade för de lokala böndernas rätt till vatten tillsammans med vår samarbetsorganisation 
Codehica. Foto: Claes Herrlander

Strategiskt stöd till
kvinnliga företagare

Kuba. Vår samarbetsor-
ganisation CCDR arbetar 
nära med 30 kvinnliga 
entreprenörer inom 
textil- och hantverks-
industrin som genom 
workshops fått utbildning 
i juridik och ekonomi och 
möjlighet att träffa andra 
företagare i samma situation. Efter projektets slut 
har nu 25 av dem etablerat sina företag, 12 gör 
vinst och 8 är redo att göra vidare investeringar.
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Insatser inom Konflikt och rättvisa:

15projekt för skydd i väpnade konflikter. 
13 projekt för fredsbyggande. 1 projekt för samstäm-
mig politik för fred.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 476 MSEK. Av dessa användes 7 procent, 
det vill säga 34 MSEK, till det tematiska området Konflikt och rättvis.

7%

Resultat inom Konflikt och rättvisaResultat inom Konflikt och rättvisa

K
onflikt och rättvisa. Diakonias mål är att bygga rättvis och jämställd fred, förebygga 
konflikter, ge skydd till människor i konfliktområden och stärka respekten för interna-
tionell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. För oss är det centralt att öka kvinnors 
deltagande i arbete för fred och säkerhet. Vi ser hur väpnade konflikter ökar i komplex-
itet och blir alltmer svårlösta. Många faktorer påverkar, som till exempel våldsbejakan-

de religiös extremism, organiserad brottslighet samt att antalet väpnade aktörer i varje konflikt 
ökar. I takt med att antalet människor på flykt blir fler, ökar också politiska och ekonomiska spän-
ningar. På global nivå syns en koncentration av extrem fattigdom till konfliktdrabbade områden. 
Människor i konfliktområden är dessutom mer utsatta vid naturkatastrofer och med klimatföränd-
ringar ökar sårbarheten ytterligare hos de redan mest utsatta grupperna. 

Svensk industri
måste ta ansvar

Globalt. Diakonia arbetar för att stora svenska tek-
nikföretag ska ta ansvar för sin handel med natur-
resurser och ställa krav på att mänskliga rättigheter 
respekteras. Utvinning av och illegal handel med 
konfliktmineraler har spelat en avgörande roll i kon-
flikter i Central- och Västafrika, Asien och Sydame-
rika. Vi utbildar och samtalar med företag för att öka 
kunskapen om frågan och få dem att agera. Bransch-
organisationen Teknikföretagen med över 4000 
medlemmar inom svensk tillverkningsindustri har 
i samverkan med Diakonia under 2018 genomfört 
sina första utbildningar och implementerat verktyg 
för industrin inför den kommande EU-regleringen 
2021. Sverige ligger därmed i framkant inom Europa 
när det gäller att ställa högre krav på leverantörerna 
av mineral. Företag som använt Diakonias utställ-
ning om konfliktmineraler rapporterar att den setts 
av över 3000 personer.

Med fokus på att 
stoppa radikalisering

Burkina Faso. Den våldsbejakande extremismen 
i världen ökar. Samtidigt så åstadkommer världs-
samfundet få hållbara lösningar. Vi driver projekt i 
Mali, Sri Lanka, Myanmar och, nu också, Burkina 
Faso för att motverka denna utveckling. I Burkina 
Faso ökar osäkerheten efter upprepade terro-
ristattacker. Och i områden med hög ungdomsar-
betslöshet och fattigdom skapas en grogrund för 
extremism. Här har koranskolor blivit en rekryte-
ringsbas för lokala extremistgrupper. Nu arbetar 
vi för att bekämpa radikaliseringen av utsatta ung-
domar i koranskolor genom dialog och utbildning. 
Tillsammans med lokala ledare, religiösa aktörer 
och lärare i koranskolor har vi skapat forum för 
dialog och fred, genomfört kampanjer för barns 
rättigheter och identifierat 200 ungdomar som 
ska få yrkesutbildning. Redan nu har projektet lett 
till ökat självförtroende bland ungdomarna och 
lättare tillgång till arbetsmarknaden.

Stora bilden: Barak Sastifa arbetar långt under marken i trånga gruvgångar. En uppgift som faller på de yngre gruvarbetarna. Med livet som insats hackar han loss malmen. 
Ovanför hans huvud hålls många ton sten uppe av några enkla pinnar, fastkilade mot bergväggen. Foto: Jeppe Schilder

Nu bygger de unga fred

Myanmar. I Myanmar använder extremister reli-
gion för att skapa konflikter mellan olika grupper. 
För att stärka motståndskraften mot våldsbejakande 
religiös intolerans så har Diakonias samarbetsorga-
nisationer utbildat 23 unga så kallade fredsförebil-
der. De har sedan tagit fram handlingsplaner med 
fredssamtal, utbildningsshower och workshoppar 
som genomförts i flera byar med målet att sprida 
information om fred och hur olika religiösa grupper 
kan leva tillsammans.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.
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Humanitära insatser och 
katastrofriskreducerande arbete:

9projekt för beredskap, nödhjälp och återhämt-
ning. 3 projekt för Katastrofförebyggande arbete.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 476 MSEK. Av dessa användes 3 procent, 
det vill säga 14 MSEK, till Humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete.

Bangladesh Akut humanitärt stöd åt rohingyer som tving-
ats fly från Myanmar till Bangladesh via psykosocialt stöd 
till barn, unga och kvinnor i flyktinglägren. Partner UTSA, 24 
månader, 1 506 000 SEK. Sektor skydd och psykosocialt stöd

Burkina Faso Respons genomförd tillsammans med 
landkontoret i Mali för en hungerkris skapad av en torka i 
Sahel-området. Projektet gav matstöd till 220 hushåll och 
nutritionsrespons till 81 ammande mödrar i Burkina Faso. 
Partner ATAD, 3 månader, 396 000 SEK (2018) Sektor livsmed-
el, nutrition

Guatemala Katastrofrespons genom kontantbaserat stöd 
och hygieninriktade aktiviteter, i samband med ett utbrott 
av vulkanen Fuego, som försatte över 12 000 människor på 
flykt. Partner ACT Alliance, 9 månader, 150 000 SEK (2018) 
Sektor vatten, sanitet och hygien, skydd, psykosocialt stöd

Libanon Två projekt för att stärka Diakonias landkontor i 
Libanon och dess partners utifrån kvalitetsstandarden Core 
Humanitarian Standards. Partner ABAAD och DAA, 2 måna-
der, 352 000 SEK (2018) Sektor beredskap

Mali Respons genomförd tillsammans med Burkina Faso 
för en hungerkris skapad av en torka i Sahel-området, som 
genom två projekt gav matstöd till 600 hushåll och nutri-
tionsrespons till 40 ammande mödrar i Mali. Partner AMSS 
och AFAD, 3 månader, 1 104 000 SEK (2018) Sektor livsmedel, 
nutrition

Somalia Akut humanitärt stöd till 14 400 människor påver-
kade av den svåra torkan i Puntland. Partner KAD, 468 000 
SEK, 15 månader. Sektor livsmedel, vatten

Uganda Stödjande humanitärt och kapacitetsbyggan-
de arbete i samband med återvandringen av cirka 4 300 
människor som har flytt från sin hemby i norra Uganda. 
Partner GWED-G, 6 månader, 788 000 SEK (2018). Sektor 
livsmedel, näringstillskott

3%

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. Diakonia arbetar för 
att människor, organisationer och länder ska vara mindre sårbara för katastrofer. 
Samtidigt finns vi och våra samarbetsorganisationer på plats och kan snabbt rädda 
liv, minska lidande och erbjuda stöd när katastrofer slår till. Världens behov av 
humanitära insatser är större än någonsin, och de ökar snabbt. Antalet människor 

som behöver humanitärt stöd är över 131 miljoner, vilket motsvarar en av 70 personer i världen. 
Även antalet människor som befinner sig på flykt fortsätter att stiga, 2018 låg siffran på 
68 miljoner. Under 2018 fortsatte vi, tillsammans med våra samarbetsorganisationer och 
nätverk, att genomföra insatser som får stor effekt, både kortsiktigt och långsiktigt. 

En plats för lek
i flyktinglägret

Bangladesh. Förföljelse, våld och mord i delstaten 
Rakhine i Myanmar har tvingat 720 000 rohingy-
er att fly till Bangladesh sedan hösten 2017. Här 
lever de i världens numera största flyktingläger och 
förhållandena är svåra för både män, kvinnor och 
barn med brist på sysselsättning och svårigheter att 
röra sig utanför hemmet. Diakonias samarbetsor-
ganisation UTSA arbetar med att erbjuda psykoso-
cialt stöd till vuxna och barn. Genom en plats för 
lärande, lek, teater, musik och samtal bearbetar 
de sina erfarenheter och får verktyg att klara sin 
vardag. Teaterpjäserna tar upp vardagsproblem 
som könsbaserat våld och barnäktenskap som ofta 
ökar i humanitära katastrofer. Detta ger möjlighet 
till ökad trygghet, ger möjligheter till återhämtning, 
lek och att kunna sova lugnare igen.

Humanitära
insatser 2018

1000 familjer fick stöd
genom den extrema torkan

Mali och Burkina Faso. Matbrist och undernäring 
till följd av extrem torka är stora problem i Mali och 
Burkina Faso. 2018 genomförde våra samarbetsor-
ganisationer en gemensam humanitär insats i de två 
länderna för att stötta särskilt utsatta familjer. Resul-
taten är lovande, bland annat har sjukdomar kopp-
lade till undernäring minskat avsevärt i de berörda 
byarna. Projektet har hjälpt 1000 hushåll att överle-
va den extrema torkan. Vi har också delat ut välling 
till undernärda barn och utbildat deras föräldrar i 
hygienrutiner och matlagningstekniker så att de är 
bättre rustade för liknande situationer i framtiden.

Stora bilden: Barnen leker utanför vår samarbetsorganisation UTSA:s barnhörna i flyktinglägret Cox’s Bazar. Läs mer i texten ovan. Foto Diakonia.
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Mod och motstånd          i svenska valet
Demokratin i världen hotas och mänskliga rät-
tigheter ifrågasätts. Inför valet i Sverige ville vi 
sätta fokus på de stora frågorna och diskutera 
vilken värld vi egentligen vill leva i.

Det bubblade av engagemang på scoutlägret MOD 
utanför Rättvik. Här samlades 120 scouter och en 
av aktiviteterna var en workshop med material från 
kampanjen Barnens Tankesmedja. 
 – Redan första gången jag hörde talas om 
Barnens Tankesmedja kände jag att det var en 
typisk scoutaktivitet, berättar Kersti Vikström 
som varit med och arrangerat scoutlägret.
 I scoutlagen står det ju att “en scout tar ansvar 
för sig själv och andra”. I tankesmedjan får barnen 
dels möjlighet att sätta sig in i andras situation, 
dels att aktivt vara med och påverka dem som 
bestämmer i vårt land angående barns situation i 
världen.
 Idéen bakom Diakonias kampanj Barnens Tan-
kesmedja är att öka barns delaktighet och inflytan-
de i samhället, och få upp de mänskliga rättighe-

terna på agendan under valåret. Det är en politiskt 
obunden arena där barn genom workshops med 
pyssel, lekar och övningar kan prata om mänskliga 
rättigheter och ställa frågor till svenska politiker 
om världens orättvisor. 
 Under året har lärare, barnledare i kyrkor, 
aktivister och andra engagerade arrangerat tanke-
smedjor runt om i Sverige och engagemanget från 
barnen har varit stort. Vi samlade ihop över 1000 
frågor från barnen, varav de flesta handlade om 
mänskliga rättigheter, krig och jämställdhet. Tre 
frågor valdes ut och skickades till alla 986 politiker 
på riksdagslistorna. Av dem svarade 143 på bar-
nens frågor.
 Vi gjorde också en enkätundersökning till 
partiledarna för riksdagens samtliga partier 
med 14 frågor relaterade till fattigdomsbe-
kämpning, jämställdhet och mänskliga rättig-
heter. Och vi kunde glatt konstatera att det finns 
ett brett stöd bland partierna för en nyskapande 
utrikespolitik. Bland annat svarar mer än hälften ja 
till bindande regler för att öka de svenska företa-

gens respekt för mänskliga rättigheter. Modera-
terna och Sverigedemokraterna är de enda partier 
som inte ställer sig bakom 1-procentsmålet.
 – Svaren i enkäten kommer vara viktiga un-
der hela den kommande regeringsperioden och 
vi kommer påminna partierna om deras löften 
till oss och väljarna. Många av frågorna har vi 
följt under flera år och enkäten visar på viktiga 
svängningar och trender i politiken som vi behöver 
reagera på, säger Cecilia Nilsson Kleffner, policy- 
och påverkanschef på Diakonia.
 Runt om i Sverige arrangerade Diakonia och 
frivilliga valambassadörer en serie samtal mellan 
politiker och allmänhet, med namnet Vilken värld 
vill du leva i? Totalt deltog 62 riksdags- och kom-
munpolitiker.
 – Målet med samtalen var att politikerna 
skulle få chansen att tala till punkt om sin poli-
tiska vision för demokrati och rättvisa i Sverige 
och i världen. Trots att Sverige är ett litet land 
spelar vi en viktig roll för demokrati på den inter-
nationella arenan, och oavsett valresultatet behöver 

vi modiga politiker som 
fortsätter leda Sverige i 
den rollen.
 Samtalen inled-
des med dokumentärföreställningen 
Mod och motstånd, där fem röster 
från Zimbabwe, Honduras, Kambodja, 
Uganda och Sverige berättar om varför 
de fortsätter att kämpa för mänskli-
ga rättigheter trots att de själva har 
tvingats betala ett högt personligt 
pris. Av dem som lyssnade på 
samtalen uppgav 81 procent att 
de kände sig stärkta i sitt engage-
mang för att arbeta för mänskliga 
rättigheter där de lever och verkar. 
 Valdebatten i Sverige präglades tyvärr inte av 
frågor kring mänskliga rättigheter och globala 
utmaningar, men de barn och vuxna som Diakonia 
mötte under året kommer fortsätta kämpa och stäl-
la krav på att Sverige fortsätter vara en viktig röst 
för mänskliga rättigheter.

Foto: Andreas H Nilsson.
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En trygg plats
för lek och liv

Flyktinglägret utanför Beirut i Libanon är en tuff plats. Här lever över 17 000 
personer på ett område byggt för 5000. Men det finns ljuspunkter. Som 
centret där barn får chans att vara barn, skapat av Diakonias samarbetsor-
ganisation Najdeh. Med hjälp av dans, lek och andra terapeutiska metoder 
får barnen stöd att bearbeta sina upplevelser och sin vardag. Både själva 
och i aktiviteter tillsammans med sina föräldrar.
 – Jag har rätt att ha ett namn, en nationalitet, att uttrycka mig, att ha ett 
hus, att ha en familj, att inte bli utnyttjad, att få ha en stor plats att leka på.
 8-åriga Hasnaa rabblar sina rättigheter fort och sprudlande när vi möter 
henne. Nästan så hon snubblar på orden. 

Allmänt om verksamheten. Diakonia är en svensk 
biståndsorganisation (ideell förening) som vilar på 
kristen grund. Vi arbetar för en rättvis, hållbar och 
jämlik värld fri från fattigdom, förtryck, orättvi-
sa och våld. Vi är övertygade om att den viktigas-
te drivkraften bakom samhällsförändring är när 
människor är medvetna om sina rättigheter och 
organiserar sig för att tillsammans utkräva dessa. 
Våra huvudmän är de kristna samfunden Svenska 
Alliansmissionen och Equmeniakyrkan.
 Diakonia arbetar rättighetsbaserat med lång-
siktigt utvecklingsbistånd, humanitära insatser, 
mobilisering och påverkansarbete. Vi arbetar till-
sammans med omkring 400 lokalt och folkligt för-
ankrade rörelser och organisationer i 25 länder runt 
om i världen. Diakonia är medlem av ACT Alliance, 
en koalition av kyrkor och kristna utvecklingsorga-
nisationer som arbetar i mer än 125 länder. Tillsam-
mans skapar vi ett världsomspännande nätverk av 
människor som arbetar för varaktig förändring för 
dem som lever i fattigdom, våld och förtryck.
 Vår verk samhet finansieras genom gåvor från 
församlingar och enskilda givare samt med anslag 
från Sida, EU, Radiohjälpen, Svenska Postkodlot-
teriet och andra finansiärer. Diakonia bedriver in-
samlingskampanjer genom olika kanaler, som till 
exempel insamlingsbrev och sociala medier, och 
har ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insam-
lingskontroll. 

Väsentliga händelser under året. Diakonia har 
under året fortsatt att utveckla och anpassa orga-
nisationen för att säkerställa effektiv och hållbar 

måluppfyllelse och relevans. Att genomföra verk-
samhet i en decentraliserad struktur ställer krav på 
organisationens styrning, system och rutiner.
 Under 2018 fokuserade Diakonia på ett antal vik-
tiga områden, som att förbättra kvalitetssäkring och 
finansiell uppföljning, att förtydliga ledningsfunk-
tioner samt att ytterligare klargöra tematiskt arbete 
och påverkansarbete i organisationen. En fördjupad 
studie av det kombinerade region- och landkontoret 
för Mellanösterns möjligheter att verka i en kom-
plex regional kontext genomfördes i januari 2018. 
Studien påvisade behovet av att omstrukturera kon-
toret och tillskapa ett specifikt landkontor för Pales-
tinaprogrammen. Därför flyttades regionkontoret i 
juni 2018 tillfälligt till huvudkontoret i Stockholm. 
En svensk regionchef anställdes och viktiga åtgärder 
för att stärka landkontoret påbörjades.
 Under 2018 påbörjades framtagandet av ett 
nytt globalt ramverk för insamling och resursmo-
bilisering. Syftet med ramverket är att på sikt öka 
förutsättningarna för en långsiktig finansiell och 
organisatorisk hållbarhet. Ramverkets holistiska 
perspektiv ska bidra till att insamling från privata 
svenska givare och resursmobilisering från insti-
tutionella finansiärer stärker varandra och skapar 
synergier, samtidigt som effektivare riktlinjer och 
rutiner ska öka tydligheten i roller och ansvarsför-
delning inom respektive område.
 2018 var året då den globala ACT Alliansens ge-
neralförsamling möttes i Sverige, med Svenska Kyr-
kan och Diakonia som värdar. Generalförsamlingen 
antog en strategi för de kommande åtta åren, med 
fokus på samarbete runt tre pelare: påverkansarbe-
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Förvaltningsberättelse

Diakonias styrelse och generalsekreterare 
avger härmed följande årsredovisning 2018.
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te, humanitärt arbete och bistånd. Under året arbe-
tades även riktlinjer för Diakonias eget påverkans-
arbete fram. Målet med riktlinjerna är att stärka 
kvalitet och koherens i påverkansarbetet genom att 
förtydliga metoder och struktur. Riktlinjer och en 
checklista för jämställdhetsintegrering i påverkans-
arbetet har också arbetats fram under året. Som ett 
led i att öka insamlingen från privata givare i Sverige 
utvecklade Diakonia en gåvoshop med digitala pro-
dukter. Diakonia har även uppdaterat sin grafiska 
profil för hela organisationen, med syfte att moder-
nisera den visuella identiteten.
 Två chefsbyten ägde rum på huvudkontoret un-
der 2018. Lena Lundin tillträdde som HR-chef. Bi-
trädande generalsekreterare och administrativ chef, 
Krister Adolfsson, avslutade sin tjänst och tjänsten 
omvandlades till administrativ chef, som Ann-Sofie 
Lasell tillträdde i november 2018.

Externa faktorer som påverkat organisationen.
Krympande demokratiskt utrymme för civilsam-
hället att verka fortsätter att vara en global, negativ 
trend. Denna utveckling går allt fortare och drabbar 
främst redan utsatta grupper i civilsamhället, som 
människorättsförsvarare och organisationer som 
verkar för kvinnors, urfolks och HBTQI-personers 
rättigheter och/eller med mark- och naturresursfrå-
gor. Auktoritära beteenden och ökat förtryck mot 
oliktänkande samt missbruk av administrativa och 
legala institutioner för att tysta och skrämma poli-
tisk opposition, fria media och det civila samhället 
har blivit allt vanligare. Detta har påverkat vårt ar-
bete i ett flertal av våra verksamhetsländer där vi 
sett hot mot samarbetsorganisationer och inskränk-
ningar av deras möjligheter att utföra sin verksam-
het. Detta har även påverkat Diakonias förutsätt-
ningar att utföra vår roll i ett antal länder. 
 Nya former av mobilisering till exempel via soci-
ala medier har blivit ett allt viktigare motstånd mot 
auktoritära regimer. Respekten för mänskliga rät-
tigheter befinner sig i en nedåtgående spiral och det 
sker en global värdeförskjutning mot ökad auktori-
tär maktutövning, populism och isolationism som 
breder ut sig i flera länder. De demokratiska bak-
slagen i stater är fler än de länder som kan påvisa 
en positiv trend och förutsättningarna för att upp-
nå målen i Agenda 2030 undermineras. 2018 ka-
raktäriserades av stora kontraster inom jämställd-

hetsområdet. Vi såg ett antal viktiga framgångar på 
nationell nivå, exempelvis Bangladeshs förbud av 
det så kallade tvåfingerstestet på våldtäktsöverle-
vare. På global nivå fortsätter den extremt oroande 
utvecklingen med olika yttringar, till exempel den 
fundamentalistiska anti-jämställdhetsvågen som 
sveper över Latinamerika.
 Under 2018 har antalet personer som är i behov 
av humanitärt stöd till följd av konflikter och natur-
katastrofer nått rekordhöga nivåer. En allt viktiga-
re förklaring till de ökade humanitära behoven är 
försämrade säkerhetssituationer, där utbrett våld, 
gängkriminalitet och försämrad demokrati skapar 
allt mer ohållbara situationer i bland annat Cen-
tralamerika, Myanmar/Burma, Bangladesh och 
Demokratiska Republiken Kongo (DRC). Under 
årets klimattoppmöte i polska Katowice, COP24, 
antog världens länder det regelverk som ska styra 
genomförandet av Parisavtalet. Regelverket omfat-
tar planering och uppföljning av aktiviteter för både 
utsläppsminskningar och anpassning samt av finan-
siering. Reglerna är omfattande men inte bindande, 
och innehåller ett antal kryphål. För att det ska vara 
möjligt att uppnå Parisavtalets mål krävs därför ett 
starkt civilsamhälle som ställer krav och en ambiti-
ös klimatpolitik med mänskliga rättigheter och jäm-
ställdhet i fokus i alla länder.
 Svensk politik under 2018 präglades av valkam-
panj och regeringsförhandlingar snarare än konkre-
ta förändringar i utrikes- och biståndspolitiken. På 
EU-nivå dominerades biståndspolitiken av ett flertal 
viktiga processer; framtagande av EUs långtidsbud-
get, som inte avslutats i skrivande stund men där 
vi utläser stora risker för att EUs resurser till fattig-
domsbekämpning i framtiden riskerar sväljas av in-
satser som syftar till att stoppa migration; som kust-
bevakning och gränskontroller eller till att finansiera 
militären. Även på OECD-nivå pågår viktiga förhand-
lingar om denna gränsdragning, samt hanteringen 
av avräkningar för asylkostnader och olika typer av 
samarbeten med privata aktörer inom biståndet som 
kan få stora påföljder för biståndet framöver.

Verksamhet och resultat. Diakonias arbete styrs 
av vår globala strategi för perioden 2015-2020, samt 
av specifika region- och landstrategier. Insatserna 
som utförs inom ett landprogram kan ha olika fi-
nansiärer och bestå av ett eller flera projekt. Projek-
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ten genomförs i samarbete med lokala organisatio-
ner och strategiska aktörer. Diakonia ger finansiellt 
stöd och arbetar nära organisationerna i deras egen 
kapacitetsutveckling och gemensam resursmobili-
sering. Vårt samarbete handlar också om att vara 
ett bollplank och kunskapsstöd och skapa synergier 
mellan våra olika samarbetsorganisationer natio-
nellt, regionalt och globalt.
 Under 2018 såg vi hur det allt tuffare klimatet för 
mänskliga rättigheter påverkade vår verksamhet, 
och tillsammans med våra samarbetsorganisationer 
tvingas vi i flera länder ställa om och hitta nya vägar 
och metoder för vårt arbete.
 I Palestina fortsätter vårt arbete, tillsammans med 
organisationen Palvision, för människor med funk-
tionsnedsättningars rättigheter och bland annat ut-
bildades 60 ungdomar i ledarskap. De organiserade 
sedan en konferens som resulterade i skapandet av 
organisationen Disabled People Organization.
 Vårt arbete för transparens och demokrati i Bur-
kina Faso fortsätter att nå resultat. TV-programmet 
för medborgardialog, som startades av vår samar-
betsorganisation, låter medborgare ringa in och 
ställa frågor till ansvariga politiker. Under 2018 
deltog 11 ministrar i programmet. Under året blev 
också Diakonias landchef i Burkina Faso inbjuden 
till FNs generalförsamling för att presentera arbetet 
med demokratisatsningen Presimetre. Det är en di-
gital plattform för att utkräva ansvar från politiker.
 Under året arbetade vi med en rad humanitära 
katastrofer men också med katastrofriskreduce-
rande arbete. Ett exempel är i Myanmar där nästan 
1000 personer deltog i förberedande analyser för 
att identifiera risker och strategier för att förebygga 
katastrofer och minska konsekvenserna. Vår samar-
betsorganisation berättar också hur deltagarna fått 
nya insikter om konsekvenserna av klimatföränd-
ringarna och vikten av hållbarhetsarbete.
 I Egypten har vår samarbetsorganisation arbetat 
med utbildning och information för religiösa aktö-
rer för att öka kunskapen om de negativa konse-
kvenserna kopplat till barnäktenskap.
 Våra samarbetsorganisationers arbete för att stöt-
ta människor som utsatts för sexuellt våld i konflik-
ter gav resultat under 2018. I Guatemala dömdes 
fyra högt uppsatta militärer i fallet Molina Theissen 
för brott mot mänskligheten. Under året bekräfta-
des också domen i det omtalade fallet Sepur Zarco, 

vilket betyder att den inte längre kan överklagas och 
de elva kvinnorna som varit målsägande i fallet får 
sin upprättelse.
 I flera länder kämpar vi för urfolks rätt till land 
som de nyttjat i generationer. I Thailand har vår 
samarbetsorganisation Karen Development Service 
Foundation arbetat i tre år för att människor i 46 Ka-
ren-byar ska få rätt till sin mark. 2018 skrevs ett sam-
förståndsavtal under mellan rättighetsbärarna och 
myndigheterna som ger byborna rätt att bo på och 
bruka marken. Läs mer om våra resultat på sid. 15-27.

Resultat och ställning

Under 2018 ökade Diakonias intäkter och uppgick till 
nästan 517 miljoner kronor. Ökningen om cirka 10 
miljoner kronor jämfört med 2017 beror bland annat 
på ökade anslag från svenska ambassader i Afrika. Un-
der 2018 har 92% av årets intäkter använts till ända-
målskostnader, vilka uppgick till 476 miljoner kronor.

 Insamlade medel för 2018 uppgick till drygt 68 
miljoner kronor, vilket innebar en ökning om 5,5 mil-
joner kronor, jämfört med 2017. Antalet månadsgi-
vare ökade under 2018 och gav ytterligare 1 miljon 
kronor jämfört med 2017.
 Diakonias engagemang i Världens barn gav under 
året ett bidrag med 5 miljoner kronor, en ökning med 
3 miljoner kronor och Svenska Postkodlotteriet bidrog 

  Intäkter Ändamåls-

   kostnader
  

  År TSEK

2018  516 892 476 232 92%

2017 506 481 460 697 91%

2016  450 585 411 183 92%

2015  463 331 440 622 95%

2014  450 571 422 920 94%

   Insamlade  Insamlings- 

   medel kostnader 

  År TSEK

2018 68 679 7 058 10%

2017 63 201 9 850 16%

2016 54 540 9 121 17%

2015 43 447 6 041 14%

2014 36 832 6 298 17%
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med 28 miljoner kronor, en ökning med 3,5 miljoner 
kronor, jämfört med 2017. Svenska Postkodlotteriets 
överskott går till välgörande ändamål, varav Diakonia 
är en av förmånstagarna. Gåvor från privatpersoner 
(förutom månadsgivare) minskade under 2018.

Finansiella instrument och placeringspolicy 
Diakonias värdepappersportfölj förvaltas av Nordea 
och är placerad i fonder som följer den placeringspo-
licy som Diakonias styrelse fastställt. Detta innebär 
att placeringar görs i finansiella instrument med låg 
risk, framför allt i räntebärande papper. De etiska 
kriterierna tillåter inte placering i verksamhet som 
omfattar vapen, pornografi, brott mot mänskliga 
rättigheter, alkohol, tobak och miljöförstöring med 
mera.
 Aktier som erhålls som gåva säljs omgående, och 
försäljningsvärdet bokas upp som intäkt.

Hållbarhetsupplysningar. Diakonia har en decen-
traliserad organisations struktur. Totalt har Diakonia 
265 personer anställda. Majoriteten av dem, 215 
personer, är anställda i verksamhetsländerna. Det 
skapar kontinuitet och bidrar till effektivitet och god 
förståelse för de sammanhang där Diakonia bedriver 
utvecklingsarbete. De lokalanställdas villkor regleras 
av Diakonias interna riktlinjer och av lokala anställ-
ningsvillkor och lagstiftning. Under 2018 arbetade 44 
personer på huvudkontoret i Stockholm och 6 perso-
ner var utlands anställda. Anställda på huvudkontoret 
omfattas av bransch- och löneavtal för ideella och idé-
burna organisationer och utsänd personal av allmän-
na anställningsvillkor för utsända i internationella 
uppdrag. Diakonia har en uppsättning viktiga ram-
verk, policyer och riktlinjer för att följa upp organisa-

tionens åtaganden. Som ett led i att förbättra ansvars-
tagandet samt för att möjliggöra för alla som berörs 
av Diakonias verksamhet att hålla oss ansvariga, har 
Diakonia en mekanism för klagomål. Under 2018 an-
tog styrelsen en uppdaterad version av Diakonias upp- 

föranderegler. Reglerna länkar tydligt till Diakoni-
as policy för skyddsmekanismer för barn. Diakonia 
planerar att söka Core Humanitarian Standard (CHS) 
certifiering och under 2018 genomfördes en intern 
genomlysning där områden som behöver stärkas in-
för certifieringen inkluderades i en åtgärdsplan. CHS 
främjar respekt för grundläggande mänskliga rättig-
heter i humanitära insatser. Diakonia lägger stor vikt 
vid att allt arbete ska vara rättighetsbaserat. I huma-
nitära insatser styrs arbetet av de humanitära princi-
perna. Läs mer i Diakonias hållbarhetsrapport sid 50.

Framtida utveckling. Under 2019/20 kommer fo-
kus att ligga på framtagandet av en ny global strategi 
för de kommande åren. En viktig del innebär att ana-
lysera och uppdatera Diakonias globala policy. Må-
let är att organisationen ska stå väl förberedd inför 
de möjligheter och utmaningar vi kommer att möta  
i framtiden och öka förutsättningarna för att vi når 
våra övergripande mål och kan bidra till en bättre 
värld för människor som lever i fattigdom och för-
tryck i de länder där vi verkar. Diakonia har under 
2018 arbetat med att utveckla vår förändringsteori. 
Teorin kommer att ligga till grund för strategi- och 
värdegrundsarbetet och även bidra till att stärka pro-
gramutveckling genom att all verksamhet ska plane-
ras, genomföras och följas upp med utgångspunkt i 
hur vi ser att långsiktig förändring sker.
 Diakonia kommer att fortsätta att utveckla och 

Totala kostnader per region 

  2018  2017  2016 

Mellanöstern 61 987 12% 51 708 10% 50 963 12%

Asien 55 930 11% 58 913 12% 59 496 13%

Afrika 219 232 43% 219 801 44% 183 435 41%

Latinamerika 111 207 22% 104 856 21% 95 534 21%

Sverige och globalt 27 876 5% 25 419 5% 21 756 5%

Gemensamt 36 432 7% 38 530 8% 37 609 8%

Totalt 512 664 100% 499 226 100% 448 792 100%   
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stärka internkommunikation under 2019, då detta är 
en grundförutsättning för att få den decentralisera-
de organisationsstrukturen att fungera väl. En viktig 
del i det arbetet kommer att vara uppgraderingen av 
vårt globala intranät. Diakonia är medlem i ett e-lä-
rande samarbete mellan systerorganisationer. Under 
2018 arbetades två viktiga utbildningar fram; om vår 
uppförandekod samt om mekanismen för klagomål. 
Dessa båda utbildningar kommer att under 2019 lig-
ga till grund för lanseringen av e-lärande inom Dia-
konia.  
 Diakonia kommer att ansöka om att bli CHS-cer-
tifierade 2020. För att uppnå detta kommer ett fler-
tal förbättringsåtgärder att genomföras under 2019. 
Några exempel är uppdatering av upphandlingsreg-
ler och förbättring av mekanismen för klagomåls- 
och incidenthantering.  
 Diakonia kommer att fortsätta att utveckla verk-
samheten med globala program, med fokus på det 
globala IHL-programmet. Möjligheten att öppna 
ytterligare resurscenter för humanitär rätt i konflik-
tområden kommer att undersökas under 2019. 

Förvaltning. Årsmötet är Diakonias högsta beslutan-
de organ som bland annat tar beslut om eventuella 
ändringar i organisationens policy, vilket inkluderar 
Diakonias värdegrund och uppdrag. Årsmötet väljer 
ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamö-
ter, valberedning samt auktoriserade revisorer och 
verksamhetsrevisorer. Det utser dessutom generalse-
kreterare samt fastställer årsbokslut och beslutar om 
styrelsens ansvarsfrihet. Årsmötets representanter 
utses av huvudmännen.
 Styrelsen är ytterst ansvarig för Diakonias verk-
samhet. Den beslutar om strategi, övergripande 
verksamhetsplan och budget utifrån av årsmötet giv-
na ramar. Styrelsen beslutar också om firmatecknare 
och attesträtt, organisationens delegationsordning, 
avger årsredovisning och bereder ärenden som ska 
behandlas vid årsmötet. Under 2018 sammanträdde 
styrelsen vid 5 tillfällen. Styrelsen har under 2018 be-
stått av ordförande Pether Nordin (deltagit 5/5), vice 
ordförande Ann-Sofie Lasell avgick vid ett extra års-
möte 181118 (deltog 3/4). Vid samma extra årsmö-
te 181118 valdes ledamoten Anette Drewitz till vice 
ordförande (deltagit 4/5) , och Linnea Gullholmer till 
styrelseledamot (deltagit 1/1). Övriga ledamöter har 
varit Göran Gunner (deltagit 5/5), Oskar Permvall 

(deltagit 5/5), Christer Daelander (deltagit 3/5) och 
Ingela Svedin (deltagit 5/5).
 Generalsekreteraren är Diakonias högste tjänste-
man och är ansvarig inför styrelsen. Generalsekre-
teraren företräder organisationen i olika samman-
hang och har att säkerställa att verksamheten följer 
fastställda riktlinjer och beslut. Generalsekreteraren 
delegerar befogenheter och ansvar till HR-chef samt 
till verksamhetschefer för de olika verksamhetshets-
områdena. Diakonias delegationsordning beskriver 
ansvarsfördelningen i 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: Bangla-
desh, Kambodja, Myanmar/Burma, 
Sri Lanka och Thailand. 

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

Mellanöstern. Regionkontor: Palestina till och med 
31:a maj 2018, därefter tillfälligt flyttat till huvudkon-
toret i Stockholm. Landkontor: Libanon och Jerusa-
lem.

Övrig information. Diakonia är medlem i Frivilligor-
ganisationernas Insamlingsråd (FRII), Svenska post-
kodföreningen och det globala nätverket ACT Alliance. 
Vi deltar i flera olika grupper kopplade till ACT, såsom 
ACT EU, ACT Europa, E8, ACT Nordic samt i ACT 
EU:s arbetsgrupper för påverkansarbete runt klimat, 
Mellanöstern och Centralamerika. Vi deltar också i lo-
kala ACT-forum i ett flertal av våra samarbetsländer.
 Vi representeras i flera styrelser, bland andra 
Concord Sverige, European network for Central 
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Africa, Swedwatch och Världens Barn. Generalse-
kreteraren har under året också suttit i styrelsen för 
Radiohjälpen.
 Vi är medlemmar i svenska samarbeten som Fair 
Finance Guide Sweden, Mänskliga Rättighetsdagar-
na, Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina 
och Israel och Europeiska civilorganisationsnät-
verket för företagsansvarsfrågor i Sverige. Vi finns 
också i Network for Transitional Justice, Colombi-
agruppen, Säkerhetsforum och Ramorganisationer-
nas olika nätverk. 
 På Europeisk nivå deltar vi bland annat i Con-
cord Europa, Eurodad, EU-LAT Network för Latin-
amerika och Zimbabwe Europe Network. 

 För det humanitära arbetet är vi medlemmar av 
Core Humanitarian Standard, Charter for Change, 
Svenska Humanitära Nätverket – SNHA, Svenska 
Nätverket för Katastrofrisk och Resiliens (SNKR). 
Vi är även medlemmar i Global network for Disaster 
Reduction.

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

Årsredovisning

  Not

Föreningens intäkter 

 

Bidrag

Gåvor 

Andra intäkter  

 Summa föreningens intäkter 2, 3, 4 

Föreningens kostnader  

 Ändamålskostnader  

 Insamlings- och marknadsföringskostnader   

 Administrationskostnader  

 Summa föreningens kostnader 2 

 

Verksamhetsresultat  

 

Resultat från finansiella investeringar

 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar  5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 

 Räntekostnader och liknande resultatposter 7 

 

Summa resultat från finansiella investeringar  

 

Årets resultat  

 

Förändring av ändamålsbestämda medel 4

Årets resultat enligt resultaträkningen 

 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 

Avsättning/utnyttjande av medel från Verksamhets- och investeringsfonden 

 

Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året 

 

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

Alla siffror är i TSEK då annat ej anges. 

 

2018

469 079

45 851

1 962

516 892

−476 232

−7 058

−29 374

−512 664

4 228

112

1 014

−1 493

−366

3 862

3 862

3 401

−2 000

−2 793

2 470

2017

457 889

46 413

2 179

506 481

-460 697

-9 850

-28 680

-499 226

7 254

2 107

2 142

-7 664

-3 416

3 838

3 838

2 259

-1 400

-4 611

85

Resultaträkning

Årsredovisning

Diakonias styrelse

Från vänster Pether Nordin (styrelsens ordförande), Anette Drewitz (vice ordförande), Linnea Gullholmer (styrelseledamot), Göran 
Gunner (styrelseledamot), Christer Daelander (styrelseledamot) och Oskar Permvall (styrelseledamot). Saknas på bilden gör Ingela 
Svedin (styrelseledamot). Foto: Martina Holmberg
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   Not

Tillgångar    

 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar

  Balanserade utgifter för programvara  8 

Materiella anläggningstillgångar 

  Inventarier  9 

Finansiella anläggningstillgångar

  Långfristiga värdepappersinnehav 10 

Summa anläggningstillgångar  

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar    

  Övriga fordringar  

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  12 

Summa kortfristiga fordringar   

Kassa och bank  

Summa omsättningstillgångar   

Summa tillgångar   

Eget kapital och skulder

Eget kapital  

  Verksamhets- och investeringsfond  

  Ändamålsbestämda medel    

  Balanserat kapital  

Summa eget kapital    

Avsättningar  

  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 

Kortfristiga skulder  

  Leverantörsskulder   

  Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 13 

  Övriga skulder  

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  16 

Summa kortfristiga skulder   

Summa eget kapital och skulder

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.      

 2018

0

117

110 022

110 139

2 856

17 847

20 703

129 484

150 187

260 327

13 073

4 221

83 209

100 503

16 737

3 018

121 629

3 004

15 436

143 086

260 327

 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

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, regi-
on- och landkontor. I år utgör kostnaderna för region- och landkontor cirka 109 MSEK och redovisas enligt avtal med 
Sida som verksamhetskostnader. Huvudkontorets kostnader är ca 36 MSEK varav 29 MSEK redovisas som administra-
tion och 7 MSEK som insamlingskostnader. Huvuddelen av dessa kostnader utgörs av personal- och hyreskostnader. 
Alla Diakonias medel är destinerade till verksamheten eller hantering av verksamheten. Hur stort det egna kapitalet 
ska vara är en rimlighetsbedömning. Enligt styrelsens beslut bör det egna kapitalet ligga på cirka 25% av den totala 
omsättningen. Dessutom har Diakonia upprättat en verksamhets- och investeringsfond. Till denna avsätts eventuella 
överskott av administrativa bidrag. Syftet är att tillskapa likvida medel för exempelvis förskott på EU-avtal, bryggfinan-
siering av landkontor och större IT-investeringar.

 

 Ändamålsbe-

stämda medel 

Verksamhets- och 

investeringsfond

Balanserat

kapital

Totalt eget

kapital

Ingående balans 4 830 11 073 80 739 96 641

Avsättning till Verksamhets- 

och investeringsfonden

2 000 2 000

Ej utnyttjande av ändamåls- 

bestämda medel

2 793 2 793

Utnyttjande av ändamålsbe-

stämda medel

  -3 401 -3 401

Kvarstående belopp för året 2 470 2 470 

Utgående balans 4 221 13 073 83 209 100 503

   2018 2017

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 4 228 7 254

Avskrivningar 623 868

Övriga ej likviditetspåverkande poster  5 192 2 428 

Erhållen ränta och resultat av valutahantering 922 2 142 

Erhållna utdelningar 1 176 800

Erlagd ränta och resultat av valutahantering −1 401 -7 664

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av verksamhetskapital 10 740 5 828
  

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar −7 647 -3 191

Ökning/minskning leverantörskulder 1 662 -2 944

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 35 113 -27 530

Kassaflöde från den löpande verksamheten 39 868 -27 837

Investeringsverksamheten  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -145 -87

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar −32 836 −36 190

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 40 842 32 921

Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 861 −3 356

Årets kassaflöde 47 729 -31 193

Likvida medel vid årets början 81 755 112 948

Likvida medel vid årets slut 129 484 81 755

Likviditet på 129 MSEK består av bankkontoinnehav samt handkassa

på huvudkontor (110 MSEK) samt Region- och landkontoren (19 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:

 – Kostnader 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 erfarenhets-
  utbyte, 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 gi-
varregister. Insamlingskostnaderna kan således bestå av annon-
ser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som 
arbetar med insamlingsaktiviteter. 

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 balans-
dagens 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 vill-
koren ännu inte har 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 att en utbetalning kommer att krä-
vas 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

2018 2017

Reserverade projektmedel, 1 januari 2018 37 388 17 653

Insamlade medel ändamål, 1 januari 2018 4 830 2 477

Offentliga bidrag 276 991 163 376 28 712 469 079 441 101

Insamlade medel 6 123 15 753 2 000 21 975 45 851 63 201

Övriga intäkter 1 962 1 962 2 179

Summa intäkter 2018 283 114 179 129 30 712 21 975 1 962 516 892 506 481

Mellanöstern 28 574 33 413 61 987 51 708

Asien 41 706 14 224 55 930 58 913

Afrika 150 127 69 105 219 232 219 801

Latinamerika 78 304 32 903 111 207 104 856

Globalt 428 27 449 27 876 25 419

Gemensamt 29 374 7 058 36 432 38 530

Summa kostnader 2018 299 139 177 093 29 374 7 058 0 512 664 499 226

Verksamhetsresultat −16 024 2 036 1 338 14 917 1 962 4 228 7 254

Nettoutnyttjande av ändamålsbestämda medel −608 2 353

Nettoutnyttjande av projektmedel -1 752 19 735

Reserverade projektmedel, 31 dec 2018 35 636 37 388

Insamlade medel ändamål, 31 dec 2018 4 221 4 830

Not 2. Sammandrag av intäkter och kostnader för projekten under 2018

1) Se Not 1. 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: 2018 2017

Insamlade medel 68 679 63 201

Offentliga bidrag 446 252 441 101

Övriga intäkter 1 962 2 179

Summa 516 892 506 481

Gåvor 2018 2017

Gåvor av månadsgivare (autogiro) 14 165 13 399

Gåvor av privatpersoner 5 577 9 920

Gåvor från församlingar tillhörande Diakonias huvudmän 1 020 248

Gåvor från organisationer, föreningar & företag 1 178 134

Givande via sparande i fonder 1 661 1 479

Testamente 1 436 1 199

Svenska Postkodlotteriet 21 000 20 000

Återförda insamlade medel −187 33

Summa 45 851 46 413

Privata bidrag 2018 2017

Världens Barn-kampanjen 5 175 2 286

Andra bidrag Radiohjälpen 6 524 4 096

Svenska Postkodlotteriet 7 261 4 615

Övriga privata bidrag 3 860 3 427

Periodiserade insamlade medel 24 2 419

Återbetalade bidrag −16 -54

Summa 22 828 16 788

Summa insamlade medel 68 679 63 201

Offentliga bidrag fördelar sig enligt följande: 2018 2017

Sida CivSam 1, 2 153 416 152 693

Sida Info 1, 3 4 900 4 700

Sida RegLA 1, 4 5 300 4 860

Sida Hum 1, 5 17 398 19 517

Sv Amb. Mellanöstern 6 8 200 7 000

Sv. Amb. Afrika 6 145 728 137 657

Sv. Amb. Asien 6 14 600 14 000

Sv. Amb. Latinamerika 6 42 639 52 219

EU Mellanöstern 449 3 146

EU Asien 0 857

EU Afrika 12 631 12 940

EU Latinamerika 15 874 16 958

Norska Handikappförbundet 1 870 3 575

Utländska ambassader 15 360 10 637

Övriga finansiärer 16 047 22 667

Periodiserade anslag 1 915 -22 188

Återbetalade anslag −10 076 -136

Summa 446 252 441 101

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

Under året har cirka 300 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

2018 2018

Föreningens intäkter

Offentliga bidrag 454 412 468 881 −14 469

 - Periodiserade projektmedel/Återbetalda bidrag −8 161 −8 161

Insamlade medel 68 857 59 843 9 014

 - Periodiserade/Återbetalda bidrag −178 −178

Övriga intäkter 1 962 868 1 094

Summa föreningens intäkter 516 892 529 592 −12 700

Föreningens kostnader

Ändamålskostnader −476 232 −491 651 15 419

Insamlingskostnader −7 058 −8 790 1 732

Administrationskostnader −29 374 −32 072 2 698

Summa föreningens kostnader −512 664 −532 513 19 849

Verksamhetsresultat 4 228 −2 921 7 149

Resultat från finansiella investeringar −366 0 −366

Årets resultat 3 862 −2 921 6 783

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 3 862 −2 921 6 783

Saldo utnyttjande och reservering av ändamålsbestämda medel 608 1 400 −792

Utnyttjande av Verksamhets- och investeringsfonden −2 000 −2 000

Kvarstående belopp för året, balanserat kapital 2 470 −1 521 3 991

2018 2017

Utdelningar 1 176 800

Vinst/förlust försäljning långfristiga placeringar −855 1 306

Återföring/nedskrivning anläggningstillgångar −208

Summa 112 2 107

2018 2017

Ränteintäkter från bank och resultat av valutahantering 1 014 2 142

Summa 1 014 2 142

2018 2017

Räntekostnader och dröjsmålsräntor −2 -1

Resultat av valutahantering −1 491 -7 663

Summa −1 493 -7 664
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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

Balanserade utgifter för programvara 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 17 856 18 076

Årets anskaffning 

Årets försäljning, utrangering 0 -221

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 856 17 856

Ingående avskrivningar −17 452 -17 126

Årets avskrivningar −404 -547

Årets försäljning, utrangering 221

Utgående ackumulerade avskrivningar −17 856 -17 452

Utgående restvärde enligt plan 0 404

Värdeförändring av inventarier 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 5 872 6 112

Årets anskaffning 145 87

Årets utrangering -327

Omklassificering

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 017 5 872

Ingående avskrivningar −5 809 -5 815

Omräkningsdifferens 128

Årets avskrivningar −219 -321

Årets utrangering 327

Omklassificering

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 900 -5 809

Utgående restvärde enligt plan 117 63

2018 2018 2017 2017

Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde

Banco Humanfond 10 930 14 718 10 889 16 108

Swedbank Robour SICA 151 230 151 233

Aktieansvar Sverige 347 1 005 320 978

Handelsbanken Lux 98 113 98 113

AktieAnsvar Europa 6 6 6 6

Penningmarknadsfonden 12 052 12 094 10 444 10 532

Nordea Kapitalfond 85 588 87 276 85 266 90 235

Nordea Institutionell Kortränta 281 383 10 190 10 156

Enskilda aktier 569 569 664 664

Total | Summa 110 022 116 393 118 027 129 026

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

Leasingkostnader 2018 uppgick till 7 398 TSEK (7 195 TSEK)

* Avser pensionsförpliktelser för lokal personal i lokala kontor

Av pensionskostnader avser 295 TSEK (196 TSEK) organisationens generalsekreterare. Styrelseordförande arvoderas enligt beslut på årsmötet 2018. Övriga styrelseledamöterna 
har ej erhållit arvode från Diakonia för sitt arbete. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan utgå. All personal med svenskt anställningsavtal omfattas av kollektivavtal. Löne- och 
pensionskostnader för 2017 omfattar generalsekreterare och fd generalsekreterare under delar av året. Generalsekreterarens bruttolön var vid årsslut 62,5 TSEK (60 TSEK).  
    

2018 2017

Hyresavtal Hyreskostnader Hyreskostnader

Tom 1 år 7 342 6 232

1-5 år 15 133 14 954

Över 5 år 2 962 1 528

Summa 25 437 22 715

2018-12-31 2017-12-31

Förutbetalda hyror 793 425

Upplupna projektintäkter 15 556 8 941

Förutbetalda projektkostnader 396 175

Övriga poster 1 103 650

Summa 17 847 10 191

2018-12-31 2017-12-31

Projektsaldo 35 636 37 388

Skuld till finansiärer 33 296

Förutbetalda projektmedel Sida 55 624 20 160

Förutbetalda projektmedel EU 14 414 6 887

Förutbetalda projektmedel Svenska Postkodlotteriet 9 224 16 485

Förutbetalda projektmedel övriga 6 697 10 883

Summa 121 629 92 099

2018-12-31 2017-12-31

Avsättningar utanför tryggandelagen* 16 737 10 353

2018 2017

Generalsekreterare* 1 307 1 306

Personal i Sverige* 28 721 27 425

Personal med utlandsavtal 3 658 3 541

Lokalanställda 76 363 60 227

Summa löner och ersättningar 110 049 92 500

*Lönekostnader Sverigeanställda 20 793 20 331

Sociala kostnader för Sverigeanställda 6 834 6 277

Pensionskostnader för Sverigeanställda 2 402 2 122

2018 2017

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 30 029 30 029 28 731 28 731

Mellanöstern 161 23 995 0 14 247

Asien 735 7 543 1 114 6 975

Afrika 1 680 32 292 1 678 27 194

Latinamerika 1 082 16 191 749 15 352

Summa 33 687 110 049 32 272 92 500

Innehav i fonder och motsvarande 2018 2017

Ingående anskaffningsvärde 118 027 114 758

Förvärv 32 836 36 190

Försäljningar -40 842 -32 921

Utgående anskaffningsvärde 110 022 118 027

Utgående redovisat värde 110 022 118 027

Marknadsvärde 116 393 129 026

Ökningen av kostnader för lokalanställda härrör sig till ökad verksamhet med fler lokalanställda i Afrika, personalkostnader i samband med omorganisation av region- och 
landkontor i Palestina samt tidigare ej avsatta pensionsmedel för personal vid Palestinakontoret.
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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

2018-12-31 2017-12-31

Semesterlöner 1 356 1 567

Upplupna sociala avgifter 584 487

Särskild löneskatt 514 722

Övriga poster, personal 2 428 1 452

Upplupna projektkostnader 2 093 2 143

Övriga poster 8 460 4 781

Summa 15 436 11 152

2018 2017

Antal heltids-
tjänster 

 Varav män Antal heltids-
tjänster 

Varav män

Avtalsform

Personal i Sverige 44 30% 43 26%

Personal med svenskt utlandsavtal 6 52% 7 45%

Antal anställda med lokala avtal 215 42% 211 44%

Summa 265 40% 261 41%

Geografisk placering

Sverige 44 30% 43 26%

Mellanöstern 25 22% 26 30%

Asien 39 31% 38 35%

Afrika 107 57% 103 57%

Latinamerika 51 31% 50 32%

Summa 265 40% 261 41%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal per den              
2018-12-31

Varav män Antal per den        
2017-12-31

Varav män

Styrelseledamöter 7 57% 7 57%

Generalsekreterare och ledningsgrupp 6 17% 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. 

I januari påbörjades arbetet med att ta fram en ny global strategi samt att revidera Diakonias värdegrund.

Bromma, Sverige den 27/4 2019     
     
     
     

Pether Nordin Annette Drewitz  
Ordförande Vice ordförande  

     
     
     

Ingela Svedin Linnea Gullholmer Christer Daelander  Oskar Permvall Göran Gunner  
   
  Min revisionsberättelse har lämnats den 27/4 2019

     

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

Niobarnsmamman Loveness Kamwendo i byn Kabwela i nordvästra Zambia 
blev av med jordbruksmark när den närliggande koppargruvan Kansanshi 
utvidgade verksamheten. Hon har ännu inte fått ersättning för förlorat le-
vebröd och den plätt hon fortfarande har kvar ger dåliga majsskördar och 
måste numera gödslas. Missväxten tror hon beror på att marken förorenats 
av gruvavfall och alltför höga järnhalter i grundvattnet. Vår samarbetsorga-
nisation Youth Alliance for Development har skapat en plattform där bybor-
na, gruvbolaget, lokala myndigheter och organisationer från civilsamhället 
kan mötas för att långsiktigt hitta gemensamma lösningar. 

Kampen för rätt 
till sin mark

Resultatberättelse

Foto: Diakonia
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden. Jag har utfört en revision av årsredovis-
ningen för Diakonia för år 2018. Föreningens årsredo-
visning ingår på sidorna 29-44 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 2018 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 2018 (sidorna 1-28, sidan 
45 och sidorna 48-49) och Hållbarhetsrapport 2018 
(sidorna 50 – 63) (men innefattar inte årsredovisning-
en 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 misstag.
 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 misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en 
sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen.
 Som del av en revision enligt ISA använder 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 misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upp-
täcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentlig-
heter är högre än för en väsentlig felaktighet som 
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan inne-
fatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosät-
tande 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 revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om be-
tydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
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 2018.
 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 2019

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Diakonia, org.nr 802017-3517
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Våra samarbetsorganisationer
Här listas de länder och samarbetsorganisationer som fick ekonomiskt 
stöd av Diakonia under 2018.

Bangladesh (1) Antal samarbetsorganisationer: 11
Association of Development for Economic & Social Help, Bangladesh Re-
source Centre for Indigenous Knowledge, Bangladesh Legal Aid And Ser-
vices Trust, Bolipara Nari Kalyan Somity, Manab Kallyan Parished, Orga-
nization for Womens Development in Bangladesh, Social Association for 
Rural Advancement, Safety and Rights Society, Unite Theatre for Social 
Action, Udayankur Seba Sangstha, Nagorik Uddyog 

Bolivia (2) Antal samarbetsorganisationer: 8
FUNDACION SUMAJ HUASI, Centro de Estudios Juridicos e Investigacion 
Social, Centro de investigacion y promocion del campesinado, Asocia-
cion Colectivo Rebeldia, Union Nacional de Instituciones para el Trabajo 
de Accion Social, Coordinadora de la Mujer, Centro de promocion de la 
mujer Gregoria Apaza, Asociacion Civil de Desarrollo Social y Promocion 
Cultural Libertad

Burkina Faso (3) Antal samarbetsorganisationer: 39
Association des Femmes Juristes du Burkina Faso, Association SEM-
FILMS, Centre pour la Gouvernance Démocratique, Association tout pour 
tous-Yennega, Forum for African Women Educationalist, Reseau Afrique 
Jeunesses, Centre de Recherche et d’Intervention en Genre et Dévelop-
pement, Commission Justice et Paix - Burkina, Association pour la Pro-
motion des Oeuvres Sociales, Cadre de concertation des ONG actives 
en Education de Base, ASSEMBLEE NATIONALE, Association pour la Pro-
motion et le Développement du Gulmu, Balai Citoyen, Fondation pour 
l’Etude et la Promotion des Droits Humains en Afrique, Institut Free Afrik 
Union Nationale de l’Audiovisuel Libre du Faso, Alliance Technique d’As-
sistance au Développement, Union des Religieux et Coutumiers du Bur-
kina, Association Monde Rural, Groupe d’Etude et de Recherche sur la 
Democratie et le Developpement Economique, Reseau National de Lutte 
Anti-Corruption, Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Pe-
uples, Centre National de Presse Norbert Zongo, Association d’Appui et 
d’ Eveil Pugsada, Association IQRA, Cercle d’Etudes, de Recherches et de 
formation Islamiques (Dialogue et changement social), Burkina Business 
Incubator, SOS Penitencier, Centre d’Information de Formation et d’Etu-
des sur le Budget, Association des Bloggueurs de Burkina, Association Tin 
Tua, Institut de Recherche en Sciences de la Santé, SECRETARIAT PER-
MANENT DU CONSEIL NATIONAL POUR LA PROMOTION DU GENRE, Pla-
te-forme d’Actions à la Sécurisation des Ménages Pastoraux, Programme 
de Marketing Social et de Communication pour la Santé, Association Tout 
pour Tous Yennenga, Secrétariat permanent du Conseil national de lutte 
contre la pratique de l’excision, Ministère du Commerce, de l’Industrie et 
de l’Artisanat, Association des Femmes Tisseuses de Ponsomtenga

Colombia (4) Antal samarbetsorganisationer: 17
Corporacion Comite civico por los derechos humanos del Meta, Pensa-
miento y Accion social PAS, Corporación administrativa de formación 
y construcción de paz del Foro Interétnico Solidaridad Chocó- COAD-
FORPAZ, Corporación para el Desarrollo de los Territorios, Asociación 
Movimiento Feminista por la Paz Ruta Pacífica de las Mujeres, Oficina 
Internacional de Derechos Humanos-Accion Colombia, Consejo Comu-
nitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Fundación 
Centro de Investigación y Educación Popular, Instituto Latinoamericano 
para una Sociedad y un Derecho Alternativos, Consejo Regional Indíge-
na 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, Centro de 
Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, Colombia Diversa

Demokratiska republiken Kongo (5) Antal samarbetsorganisationer: 14 
Conseil Régional des Organisations non gouvernementales de Dévelop-
pement du Bas-Congo, Comité National Femme et Développement, Or-
ganisation Congolaise des Ecologistes et Amis de la Nature, Femmes des 
Medias pour la Justice au Congo, Centre d’Etudes sur Handicap, Justice 
et Résolution 1325, Caritas Congo Asbl, Cadre de concertation nationale 
de la société civile RDC, Centre National d’Appui au Développement et à 
la Participation Populaire, Nouvelle société civile congolaise, League of 
Youth for the Renaissance of Congo, Association Congolaise pour l’Accès 
à la Justice, Commission Episcopale Justice et Paix, La Voix des Sans Voix, 
EURAC NETWORK 

Egypten (6) Antal samarbetsorganisationer: 5
The Integral development Action of Minia, Bishopric of Public Ecumenical 
and Social Services, Eparchial Development Office, Coptic Evangelical 

Organization for Social Services, Human Rights Association for Commu-
nity Development in Assiut

Guatemala (7) Antal samarbetsorganisationer: 18
Bufete Jurídico de Derechos Humanos, Asociación de Mujeres Q’eqchies 
Nuevo Horizonte, 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, Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las organizacio-
nes de Base, IBIS Guatemala, Asociacion de Mujeres Aqabal, Fundacion 
Myrna Mack, Centro de accion legal ambiental y social de Guatemala, 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, 
Unidad de Protección a Defensoras y defensores de Derechos Humanos 
de Guatemala, Concejo Ecumenico Cristiano de Guatemala, Asociación 
Consejo de Unidad Campesina de Guatemala CUC-G, Asociacion Civil 
Gente Positiva, Asociacion Union Nacional de Mujeres Guatemaltecas, 
Agronomos y veterinarios sin Fronteras (Francia), ACT Alliance (partner) 

Honduras (8) Antal samarbetsorganisationer: 14
Christian Aid, Foro ACT Honduras/HEKS, Fundacion para la Salvaguar-
dia del Medio Ambiente en el Democratico Desarrollo Socioeconomico y 
de las Instituciones, Asociacion Comite por la Libre Expresion, ASONOG, 
Fundacion Equipo de Reflexion Investigacion y Comunicacion de la Com-
pania de Jesus, Centro de Derechos de Mujeres, Centro de Estudios de 
la Mujer - Honduras, Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Hon-
duras, Movimiento de Mujeres por la Paz Visitacion Padilla, Comisión de 
Acción Social Menonita, Comite de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos en Honduras, Fundacion San Alonso Rodriguez, Asociacion Colectivo 
Violeta

Kambodja (9) Antal samarbetsorganisationer: 17
Center for Alliance of Labor and Human Rights, Banteay Srei, The NGO 
Forum on Cambodia, Cambodian Center for Independence Media, 
Building Community Voices, Gender and Development for Cambodia, 
Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights, 
Sahmakum Teang Tnaut, Cambodia Human Rights and Development As-
sociation, Equitable Cambodia, Coalition for Cambodian Farmer Com-
munity, Cambodian Center for Human Rights, Cooperation Committee 
for Cambodia, Cambodia Indigenous People Organisation, AMARA, Wo-
men’s Resource Center, Committee for Free and Fair Elections in Cam-
bodia

Kenya (10) Antal samarbetsorganisationer: 18
International Budget Partnership, Christian Impact Mission, Kenya Hu-
man Rights Commission, ACK Nakuru Region InterDiocesan Christian 
Community Services, The Oslo Center, International Center for Policy 
and Conflict, Independent Medico Legal Unit, Inter-Religious Council of 
Kenya, Uraia Trust, Catholic Diocese of Kitui- Caritas Kitui, Inuka Kenya 
Ni Sisi Limited, Poverty Eradication Network, Katiba Institute, Legal Re-
sources Foundation, National Council of Churches of Kenya, Grassroots 
Organization Operating Together in Sisterhood Kenya Association, Kenya 
conference of catholic bishops, Federation of Women Lawyers - Kenya

Kuba (11) Antal samarbetsorganisationer: 7  
Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo, Centro Memorial Martin Luther 
King, Consejo de Iglesias Cuba, Centro de reflexión y solidaridad Oscar 
Arnulfo Romero, Centro Cristiano de Servicio Social y Capacitación Bar-
tolomé Gregorio Lavastida., Movimiento Estudiantil Cristiano, Servicio de 
Noticias de la Mujer de Latinoamerica y el Caribe

Libanon (12) Antal samarbetsorganisationer: 12
Arab NGO Network for Development, Lebanese Union for People with 
Physical Disabilities, arcenciel, Dar Al Amal, Lebanese Women Democra-
tic Gathering, Community Based Rehabilitation Association, Association 
Najdeh, Lebanese Observatory for Rights of Workers and Employees, Le-
banon Support, ABAAD-Resource Center for Gender Equality, Amel Asso-
ciation, Naba’a Development Accion without Borders

Mali (13) Antal samarbetsorganisationer: 18
Norwegian Church Aid - NCA, Helvetas Swiss Intercooperation, SNV Ne-
therlands 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 Developpement Integré, Coalition 
pour l’Annulation de la Dette au GLD III 2014-2017, Comité d’Appui au 
Developpement de la jeunesse, Observatoire des Droits Humains et de la 
Paix-ODHP, Association de Formation et d’Appui au Developpement, As-
sociation Malienne pour la Promotion au Sahel, Association d’Appui au 
Developpement Communautaire, Oui pour une Enfance Noble au Mali, 
Yam-Giribolo-Tumo, Service de Developpement Integré, Reseau Plaidoy-

er Lobbying, Women in Law and development in Africa Mali, Association 
Malienne pour la Survie au Sahel

Moçambique (14) Antal samarbetsorganisationer: 16
Associacao de Cegos e Ambliopes de Mocambique, Associacao Amigos 
da Crianca Boa Esperanca, Associacao Mulher Lei e Desenvolvimento, 
Rede da Crianca, Associacao Parlamento Juvenil, Centro de Estudo de 
Democracia e Desenvolvimento, Associacao Mocambicana das Mulheres 
de Carreira Juridica, Rede Contra Abuso de Menores, Gender Links Mo-
zambique, Instituto Fanelo Ya Mina, Centro de Aprendizagem e Capaci-
tação da Sociedade Civil, Nucleo de Amigos da Natureza e do Ambiente, 
ASSOCIACAO JUVENIL OTHOKO, Forum das Radios Comunitarias de 
Mocambique, Associacao para o Desenvolvimento das Mulheres de Mor-
rua, Associacao das Mulheres Domesticas da Zambezia 

Myanmar/Burma (15) Antal samarbetsorganisationer: 14
Women’s Organizations Network, Colors Rainbow, Thingaha Gender 
Organization, Kalyana Mitta Foundation, Myanmar Baptist Convention, 
Charity Oriented Myanmar, World Concern Myanmar, Gaia Sustainable 
Management Institute/Gaia Organization, Equality Myanmar (EQMM), 
Karen Baptist Convention, Knowledge and Dedication for Nation Buil-
ding/Karen Development Network, NGO Gender Group, Myanmar Coun-
cil of Churches, Spirit in Education Movement

Nicaragua (16) Antal samarbetsorganisationer: 13
Centro Alexander Von Humboldt, Centro de Derechos Humanos, Ciuda-
danos y Autonomicos, Centro por la Justicia y Derechos Humanos de 
la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), Asociacion de Mujeres 
Indigenas Costa Atlantica AMICA, Centro de Informacion y Servicios de 
Asesoria en Salud, Instituto de Liderazgo de las Segovias., Coordinado-
ra Pueblos Indígenas Chorotegas, Centro de Prevencion de la Violencia, 
Centro Nicaraguense de Derechos Humanos, Accion Médica Cristiana, 
Instituto para el Desarrollo y la Democracia, Instituto de Liderazgo de Las 
Segovias, ILSS, Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local

Palestina och Israel (17) Antal samarbetsorganisationer: 30
Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, B’Tselem 
– The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Terri-
tories, Kerem Navot (Naboth’s Vineyard), Palestinian Vision Organization, 
Small Enterprise Center Association, Community Based Rehabilitation 
Association (CBR central West bank), Society of St Yves-Catholic Center 
for Human Rights, Women Affairs Technical Committee, Tamer Institute 
for Community Education, Palestinian Counseling Center, Basma Society 
for Culture and Arts, Bethlehem Arab Society for Rehabilitation, National 
Society for Rehabilitation, Deir Al Balah Rehabilitation Society, Baseera 
Forum for Blind, Future Society for Deaf Adults, Palestinian Medical Relief 
Society, Farah 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, 
BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Al 
Mezan Centre For Human Rights, Palestine Medical Relief Society, CBR 
Nablus, Voices society for the rights of persons with intellectual disability, 
General Union of Palestinians with disability, Bethlehem branch, Palesti-
nian Consultative Staff for Developing NGOs, Al Salam Sports Club for 
persons with disabilities, Birzeit University

Paraguay (18) Antal samarbetsorganisationer: 12
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Or-
ganización de Mujeres Campesinas e Indígenas, Asociación Nacional de 
Productores Agropecuarios, Base Investigaciones Sociales, Centro de Do-
cumentación y Estudios, Coordinadora de Derechos Humanos del Para-
guay, Federación Nacional Campesina, Servicio Paz y Justicia Paraguay, 
Panambi Asociacion de Travestis, Transgeneros y Transexuales, Tierraviva 
a los Pueblos Indígenas del Chaco, Memetic.Media, Coordinadora de Lí-
deres Indígenas del Bajo Chaco

Peru (19) Antal samarbetsorganisationer: 12
Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu, Comisión de Derechos 
Humanos de Ica, 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, Movi-
miento Ciudadano frente al Cambio Climático

Somalia (20) Antal samarbetsorganisationer: 8
Galkayo Education Center for Peace and Development, Ministry of Con-

stitution Federal Affairs & Democratisation, Puntland, Kaalo Aid and De-
velopment Organization, Forum For African Women Educationalists- So-
malia Chapter, Samo Development Organization, Somali Family Services, 
We are Women Activists, Puntland Office of Human Rights Defender

Sri Lanka (21) Antal samarbetsorganisationer: 13
Plantation Rural Education and Development Organization, Suriya Wo-
men’s Development Centre, Eastern Human and Economic Development, 
Womens Development Centre, Law and Society Trust, Transparency Inter-
national Sri Lanka, VILUTHU - Centre for Human Resource Development, 
Sri Lanka Centre for Development Facilitation, Peoples Action for Free 
and Fair Elections, Samadana/m, Centre for Environmental Justice, Eco 
Friendly Volunteers (ECO V), Muslim Women’s Research & Action Forum
 
Thailand (22) Antal samarbetsorganisationer: 16
Center for Girls, Legal Status Network Foundation, Development Center 
for Children and Community Network, Thailand Lahu Development Foun-
dation, Inter Mountain Peoples Education and Culture in Thailand Asso-
ciation, MAP Foundation, The Foundation of the Church of Christ in Thai-
land, Upland Holistic Development Project, The Mirror Foundation, Micro 
Economic Development Foundation, Karen Development and Service 
Foundation, Foundation of Child Understanding, Help Without Frontiers 
Foundation Thailand, ECPAT Foundation Thailand, The Border Consorti-
um, ECPAT Sweden (as partner)
 
Uganda (23) Antal samarbetsorganisationer: 17
Born Again Faith Federation of Acholi, Chapter Four Uganda, Deutsche 
Stiftung Weltbevoelkerung, Center for Policy Analysis, Uganda Joint 
Christian Council, Cross cultural Foundation of Uganda, Church of Ugan-
da, Forum for Women in Democracy, Human Rights Focus, Rights Evi-
dence Action, Human Rights Network - Uganda, Gulu Women Economic 
Development & Globalization, ZOA, Teso Initiative for Peace, Uganda Wo-
mens Network, Action for Development, Human Rights Network - Uganda

Zambia (24) Antal samarbetsorganisationer: 10
Caritas Solwezi, Non-governmental Gender Organisations’ Coordinating 
Council, Southern Africa Center for Constructive Resolution of Disputes, 
Women for Change, Media Institute for South Africa- Zambia, Jesuit Cen-
tre for Theological Reflection, Caritas Zambia, Foundation for Democra-
tic Process, Extractive Industries Transparency Alliance, Youth Alliance for 
Development

Zimbabwe (25) Antal samarbetsorganisationer: 16
Heal Zimbabwe Trust, Youth Empowerment and Transformation Trust, 
Musasa, Bulawayo Progressive Residents Association, Zimbabwe Coun-
cil of Churches, Women in Politics Support Unit, Zimbabwe Womens Re-
source Centre and Network, Habakkuk Trust, Emthonjeni Womens Forum, 
Womens Institute for Leadership Development, South Western Region 
Gender Network, Gender Links Zimbabwe, Community Tolerance Recon-
ciliation and Development Trust, Community Youth Development Trust, 
Institute for Young Women Development, Zimbabwe Womens Bureau

Latinamerika regionalt Antal samarbetsorganisationer: 11
Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, A. C,
Womens link worldwide, Colombia Diversa, Red de salud de las mujeres 
latinoamericanas y del Caribe, DEMUS Estudio para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer, Comité de America Latina y el Caribe para la de-
fensa de los derechos de las mujeres, Observatorio de Conflictos Mineros 
de America Latina, Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe, Centro 
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional, Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de 
los Derechos Sociales y Ambientales

Afrika regionalt Antal samarbetsorganisationer: 9
Transparency International Kenya, Tax Justice Network Africa, Reality 
of Aid Africa Network, Anglican Development Services - Nyanza, Bench 
Marks Foundation, Gender Links, Women in Law and Development-Afri-
que de l’Ouest, African Network & Forum on Debt and Development, 
Southern and Eastern African Trade, Information and Negotiations Insti-
tute - Uganda, 
Eastern African Sub-Regional Support Initiative for the Advancement of 
Women

Globala IHL programmet Antal samarbetsorganisationer: 2
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 
Legal Action Worldwide (LAW)

Samarbetsorganisationer Samarbetsorganisationer
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FOKUS PÅ ANSVAR OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
För Diakonia är hållbarhet och ansvarstagande en 
grundförutsättning. Vår vision är en rättvis, håll-
bar och jämlik värld och den är omöjlig att uppnå 
utan ett brett hållbarhetsperspektiv. Vi menar att 
arbeta för mänskliga rättigheter är att arbeta för 
hållbarhet. 
 Diakonia arbetar tillsammans med omkring 
400 lokala organisationer i 25 länder som driver 
projekt för att människor själva ska kunna ta sig 
ur fattigdom och förtryck. Diakonia har en stark 
lokal närvaro och verkar tillsammans med lokala 
partners genom dialog och kapacitetsuppbygg-
nad. Genom att stödja våra samarbetsorganisa-
tioner som arbetar på lokal och nationell nivå för 
att stärka rättighetsinnehavare – särskilt kvinnor 
och andra marginaliserade grupper – och genom 
att engagera beslutsfattare, är verklig och hållbar 
förändring möjlig. Diakonias program har utarbe-
tats med utgångspunkt i en grundlig kontextana-
lys och ett strategiskt urval av insatsområden för 
att säkerställa programmens relevans i specifika 
kontexter. Grundorsakerna till fattigdom, våld och 
förtryck finns ofta i orättvisa politiska och ekono-
miska strukturer. Därför ger vi inte bara stöd till 
våra samarbetsorganisationer, utan arbetar ock-
så med politisk påverkan. Vi arbetar också för att 
engagera människor i Sverige och sprida kunskap 
kring globalt utvecklingsarbete, vårt arbete i värl-
den och våra övergripande frågor.

RAPPORTENS PROFIL, UPPBYGGNAD OCH 
BEGRÄNSNINGAR
2018 är andra året som vi redovisar utifrån den nya 
lagstiftningen som grundar sig i ett EU-direktiv med 
syfte att göra information om hur företag och orga-
nisationer arbetar med hållbarhetsfrågor mer trans-
parent och jämförbar. Syftet med rapporten är att 
beskriva de styrdokument och rutiner som är hörn-
stenar i vårt arbete för en hållbar värld. I rapporten 

analyserar och reflekterar vi över det vi redan gör 
för att bidra till hållbarhet, men även över svagheter 
som behöver åtgärdas för att Diakonia ska förbätt-
ras och utvecklas.
 Hållbarhetsredovisningen har utarbetats i enlig-
het med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlin-
jer G4, nivå Core, med sektorstillägg för den ideella 
sektorn. Redovisningen omfattar hela Diakonias 
verksamhet, både i Sverige och internationellt. Dia-
konias hållbarhetsredovisning tas fram årligen, och 
denna rapport avser kalenderåret 2018. 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 långsiktigt hållbar ekonomisk, 
social och miljömässig förändring och 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 
minska klimatförändringarnas konsekvenser samt 
att se till att ingen lämnas utanför. Mänskliga rät-
tigheter och jämställdhet står i fokus, och skyddan-
det av vår planet och våra naturtillgångar ska ga-
ranteras. Diakonia strävar mot och verkar aktivt för 
att uppnå de globala målen genom långsiktigt arbe-
te med bistånd, humanitära insatser och påverkan. 
Diakonias mandat att arbeta med de bakomliggande 
orsakerna till fattigdom och ojämlikhet, skapar goda 
möjligheter och förutsättningar för att bidra.

Hållbarhetsrapport

HållbarhetsrapportHållbarhetsrapport

Diakonias arbete bidrar främst till de globala hållbarhetsmålen 1, 2, 5, 8, 10, 13, 16 och 17. I bilden nedan ser du hur Diakonias mål och verksamhet bidrar till de globala målen i 
Agenda 2030. Foto: Anna Hugosson. 

Som nytt och universellt antaget åtagande kan 
Agenda 2030 användas för att driva rättighetsbä-
rares och samarbetsorganisationers krav framåt. 
Diakonia arbetar tillsammans med lokala sam-
arbetsorganisationer och andra strategiska aktö-
rer för att förverkliga alla människors rätt till ett 
värdigt liv. Diakonias nära samarbete med lokala 
organisationer och aktörer ligger i linje med de 
gemensamma principer som FN satt upp för ge-
nomförandet av Agenda 2030. Lokalt ägarskap, 
deltagande och engagemang är viktiga faktorer för 
att målen ska kunna nås. Agenda 2030 berör alla 
aspekter av Diakonias arbete och ska därför inte-
greras i och genomsyra verksamheten.

Konflikt och rättvisa
Skydd I väpnade konflikter.
Fredsbyggande.
Kvinnor, fred och säkerhet.
Samstämmig politik för fred.

3%

30%

16%

20%

24%
7%

Demokrati
Demokratisk kultur.
Kvinnors politiska deltagande.
God samhällsstyrning. 
Gynnsamma förutsättningar 
för det civila samhället.

Jämställdhet
Bekämpa könsbaserat våld.
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.  
Män och pojkar för jämställdhet.
HBTQI-personers rättigheter.

Mänskliga rättigheter
Stärka människorättsförsvarares egenmakt.
Uppfyllande av kvinnors rättigheter.
Uppfyllande av åtaganden för mänskliga 
rättigheter.

Social och ekonomisk rättvisa
Rättvis fördelning av välstånd
och tillgång till naturresurser.
Värdigt arbete och rättvis inkomst.
Stärka kvinnors ekonomiska egenmakt.
Hållbar utveckling och klimaträttvisa.

Humanitära insatser och
katastrofriskreducerande arbete
Beredskap, nödhjälp och återhämtning. 
Katastrofförebyggande arbete.
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2) The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) är ett globalt ramverk för riskanalys och riskhantering.
3) 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.

1) 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.

HållbarhetsrapportHållbarhetsrapport

STYRNING
Etik, integritet och ansvarstagande. Diakonias 
åtagande att upprätthålla högsta standard i allt 
sitt arbete styrs av organisationens två vägledande 
principer: 1. Vår förändringsstrategi – kunskap, or-
ganisering och påverkan med ett rättighetsbaserat  

 
perspektiv leder till förändring samt 2. Långsiktigt 
och respektfullt partnerskap. För att följa upp or-
ganisationens åtaganden har Diakonia antagit en 
uppsättning viktiga ramverk, policyer och riktlin-
jer. En överblick över dessa ges i tabellen nedan.

Riskhantering. Det övergripande målet med Dia-
konias riskhantering är att på ett systematiskt sätt 
identifiera, analysera och hantera risker som kan 
förhindra organisationen från att uppnå sina mål. 
Under 2018 genomförde styrelsen, ledningsgrup-
pen och alla region- och landteam riskanalyser där 
både interna och externa faktorer vägdes in. 
 Risker kan antingen vara kontextuella eller ope-
rativa. Kontextuella risker är alltid externa och 
beror på faktorer som ligger utanför Diakonias 
kontroll. Operativa risker härrör antingen från den 
egna verksamheten eller från samarbetsorganisa-
tioners eller andra genomförande intressenters 
verksamhet. Diakonia använder COSO-modellen2 
för att beräkna hur allvarlig risken är för verksam-
heten. Riskhanteringen är en beslutsprocess som 
innefattar valet mellan fyra alternativ: att accepte-
ra, undvika, lindra eller eliminera risken. De vikti-
gaste riskerna som Diakonia identifierat på global 
nivå är korruptionsrisker, det minskade demokra-
tiska utrymmet för civilsamhället, katastrofsitua-
tioner orsakade av naturkatastrofer eller sociala/
väpnade konflikter, finansiella risker och cyberre-
laterade risker. 

Arbete mot korruption. All verksamhet som Dia-
konia bedriver ska präglas av en hög professionell 
standard när det gäller kampen mot korruption. Kor-
ruption3 har konstaterats vara ett av de största hin-
dren i kampen mot fattigdom och drabbar ytterst den 
enskilda individen. Korruption har skadlig och ibland 
förödande inverkan på investeringar och ekonomisk 
tillväxt, resultat och effektivitet inom administra-
tionen samt den politiska utvecklingen. Korruption 
kväver entreprenörsanda, leder till felaktig använd-
ning av länders tillgångar och försvagar förvaltning 
och demokrati. För Diakonia är civilsamhällets med-
verkan i kampen mot korruption en viktig prioritet, 
då arbetet mot korruption skulle riskera att haverera 
utan det civila samhället och deras övervakning och 
granskning. 

Klagomåls- och incidenthantering. Som ett led 
i en pågående process för att förbättra ansvarsta-
gande har Diakonia en klagomålsmekanism (ett 
digitalt system för klagomålshantering) så att Dia-
konias 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 inci-
denter hanteras strikt konfidentiellt och systemet 
tillåter anonymitet.

Exempel på ett fall som avslutades 2018. En 
samarbetsorganisation inkom sent med årsredo-
visning. Vid en analys av redovisningen framkom 
att samarbetsorganisationens finansiella rapport 
var en annan än den som fanns i revisorernas rap-
port. Diakonia har utrett ärendet, och man har 
funnit att samarbetsorganisationens administrati-
va kapacitet är svag. Med hjälp av Diakonia, som 
också haft samtal med samarbetsorganisationens 
revisor, har de kunna visa att inga oegentligheter 
skett och också kunnat visa ett korrekt bokslut. 
Diakonias stöd var ett förstagångskontrakt för att 
pröva ett nytt samarbete. Diakonia kommer inte 
fortsätta samarbetet.

Här beskrivs de områden som är särskilt viktiga för 
att säkerställa etik, integritet och ansvarstagande i 
Diakonias verksamhet.1

Uppförandekod. Alla som arbetar åt eller represen-
terar Diakonia har skyldighet att uppträda i enlig-
het med lagar och Diakonias uppförandekod. Alla 
är också skyldiga att förhindra oegentligheter. Det 
innefattar bland annat korruption, bedrägerier, sex-
uellt utnyttjande och övergrepp samt att se till att 
inga barn kommer till skada på något sätt. Huvud-
syftet med Diakonias uppförandekod är att beskri-

va anställdas huvudsakliga ansvar i förhållande till 
de människor för vilka Diakonia arbetar samt deras 
välbefinnande och rättigheter. Strävan är att skyd-
da rättighetsbärare, samarbetsorganisationer, sam-
hällsmedborgare, medarbetare och andra intressen-
ter som vi kommer i kontakt med. Uppförandekoden 
ska ge Diakonias medarbetare en bättre förståelse 
av förväntat uppträdande och vilka skyldigheter de 
har. Chefer på alla nivåer inom Diakonia har ansvar 
för att se till att all personal känner till innehållet i 
uppförandekoden och vet hur den ska tillämpas, och 
agera när den inte tillämpas.

Område Policy/styrdokument Beslutsnivå

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
Styrelse
Styrelse
Styrelse
Internationell chef
Generalsekreterare

Ekonomi

Investeringar 
Resursmobilisering/insamling 
Upphandling

Placeringspolicy
Global resursmobiliseringspolicy
Riktlinjer för upphandling

Styrelse
Styrelse
Generalsekreterare

Miljö

Miljö Miljöpolicy
Genomförandeplan för miljö 

Styrelse
Generalsekreterare

Socialt

Korruptionsbekämpning Riktlinjer för att motverka korruption Generalsekreterare

Personal Policy för personalfrågor
HR-handbok 
Uppförandekod
Arbetsmiljöpolicy

Styrelse
HR-chef
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

Indikator. Andel program där korruption
ingår i riskanalysen:

2017: 32% 2018: 100%

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

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

Antal fall redovisas och följs upp årligen. Diakonia har nolltolerans mot korruption.

2017: 3

2017: 2

2018: 9

2018: 0

Specifika satsningar genomfördes under 2018 för att
stärka den interna kapaciteten för riskanalys.
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INTRESSENTENGAGEMANG 
OCH VÄSENTLIGA ASPEKTER
Diakonia samarbetar med rättighetsbärare, lokala 
organisationer och andra aktörer som i olika rol-
ler och funktioner bidrar till hållbar förändring. 
För Diakonia utgör långsiktiga samarbeten och 
partnerskap med etablerade organisationer en 
grundläggande strategi för förändring. Precis som 
Diakonia är en aktör i det svenska civilsamhället 
är våra samarbetsorganisationer självständiga ak-
törer i sina respektive länder. Diakonia innehar 
olika roller i förändringsarbetet. Rollen som ”följe-
slagande partner”, där dialog som bygger på förtro-
ende är en viktig komponent, har identifierats som 
ett viktigt mervärde. Diakonia strävar efter att öka 
samarbetsorganisationernas och rättighetsbärar-
nas deltagande i och inflytande på insatsernas alla 
delar: planering, genomförande och utvärdering.

Lokalt ägarskap är en förutsättning för hållbarhet. 
Arbetet med att förändra orättvisa strukturer är 
komplext och kräver många olika former av allian-
ser och nya, innovativa arbetssätt. Oavsett vilken 
relation det gäller så uppmanas intressenterna att 
granska i vilken mån Diakonia fullgör sina åtagand-
en och utkräva ansvar om vi inte lever upp till dessa.
 I bilden ovan presenteras de aspekter som har 
identifierats som mest väsentliga för Diakoni-
as hållbarhetsarbete. Bedömningen har gjorts av 
Diakonias medarbetare, i samverkan med samar-
betsorganisationer och rättighetsbärare. Men den 
speglar även andra intressenters perspektiv. As-
pekterna har identifierats genom en så kallad vä-
sentlighetsanalys, en metod som används i enlighet 
med GRI:s riktlinjer för hållbarhetsredovisning. 
Aspekterna har grupperats i tre ansvarsområden: 
ekonomiska, miljömässiga och sociala. 

Ekonomiskt
ansvar

Ekonomiskt resultat. 
Finansiell hållbarhet. 

Socialt ansvarsfulla investeringar.
Upphandlingsförfarande.

Miljöansvar

Positiv påverkan på miljön genom
projektstöd och påverkansarbete.

CO2-utsläpp.

VÄSENTLIGHETSANALYS – 
VÅRA VIKTIGASTE OMRÅDEN

Diakonias
intressenter

Diakonias medarbetare

Alla Diakonias fasta och tillfälliga 
medarbetare som arbetar på huvud-
kontoret eller på land- eller regionkon-
tor i programländerna.

Samarbetsorganisationer

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

Rättighetsbärare

Alla människor är rättig-
hetsbärare, men i det här 
sammanhanget avses ”per-
soner vars grundläggande 
mänskliga rättigheter inte 
tillgodoses”.

Huvudmän

Equmeniakyrkan
och Svenska
Alliansmissionen.

Nätverk och allianser

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

Supportrar och
aktiva i Sverige

Inkluderar församlingar, ombud,
aktivister och enskilda individer i Sverige.

Beslutsfattare/tjänstemän/
myndigheter (ansvarsbärare)

Människor och institutioner i maktställning, till 
exempel offentliga myndigheter, ministerier, 
institutioner och politiska partier.

Privat sektor

Storföretag, små- och medel- 
stora företag, mikroföretag 
och egenföretagare.

Media

Journalister och
redaktioner.

Givare (privata och institutionella)

Institutioner, församlingar, företag och privatpersoner 
som finansierar Diakonias verksamhet.

Leverantörer

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

Hållbarhetsrapport

Socialt ansvar

Jämställdhet och mångfald.
Antikorruption och klagomålsmekanism.
Säkerhetspraxis. Planering, uppföljning,

utvärdering och lärande. Allmänt erkännande 
och förtroende. Kompetensförsörjning.

Mångfald och lika möjligheter.

Foto sid 54: Martina Holmberg
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Diakonias målsättning är att se till att organisa-
tionens medel används på bästa möjliga sätt och 
bidrar till hållbar förändring för rättighetsbärarna. 
Ekonomisk hållbarhet innefattar bland annat att 
följa lagar, att insamling och resursmobilisering 
sker på ett effektivt och etiskt sätt, att ekonomin 
sköts och följs upp på ett korrekt och transparent 
sätt samt att rutiner och kontrollmekanismer finns 
på plats och tillämpas. I följande avsnitt analyseras 
några av de viktigaste aspekterna. 

Ekonomiskt resultat. Diakonias ekonomiska re-
sultat framgår av årsredovisningen, sid 29. 

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 före-
tag i vilka Diakonia investerar, till exempel när det 
gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö-
frågor och korruption. Den andra gruppen gäller 
kriterier för aktiviteter och produkter som Dia-
konia aktivt tar avstånd från och vägrar investera 
i. Dessa kriterier bygger på ett antal internationella 
riktlinjer för relevanta miljömässiga, sociala och 
etiska aspekter. 

Finansiell hållbarhet. All resursmobilisering inom 
Diakonia ska följa policyn för resursmobilisering. 
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 privata 
givare. En högre grad av diversifiering förutsätter 
ökad kapacitet att samverka med, och förvalta fi-
nansiering från, olika typer av givare. Diakonia 

har arbetat med att utveckla 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 funk-
tioner, till exempel att identifiera synergieffekter 
mellan program, stärka stöd- och kontrollmeka-
nismer, dra fördel av globala och internationella 
givare och allianser samt stärka innovation. 

Upphandlingsrutiner. Diakonia sätter en hög 
standard för sitt eget arbete. Diakonias riktlinjer 
för upphandling ska tillämpas vid alla inköp där 
Diakonias medel används för att betala för varor 
och konsulttjänster. Riktlinjerna hjälper Diakoni-
as personal att se till att inköpen är så transpa-
renta, rättvisa, miljövänliga och kostnadseffektiva 
som möjligt. Alla leverantörer ska följa Diakonias 
upphandlingsprinciper. För konsulter gäller även 
Diakonias uppförandekod. Riktlinjerna för upp-
handling är kopplade till Diakonias arbete mot 
korruption. När en anställd tillämpar riktlinjerna 
fungerar det också som en försäkring mot oetiskt 
eller korrupt agerande i samband med förhand-
lingar eller köp av varor från leverantörer.

Hållbarhetsrapport

Indikator. Procent av intäkter från svenska statliga medel
via Sida eller andra svenska myndigheter:

Indikator. Totalt antal privata givare:

2017: 73% 2018: 73%

2017: 10669 2018: 10817

Hållbarhetsrapport

Ekonomiskt ansvar

Diakonia strävar efter diversifiering av våra intäkter för att hantera risker vid ett 
bortfall av någon finansiär på land- eller global nivå.

Diakonia strävar efter att öka antal privata givare.

Foto: Ezequiel Sanchez.
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HållbarhetsrapportHållbarhetsrapport

Klimatförändringarna är ett globalt hot mot männ-
iskans överlevnad och slår hårdast mot utveck-
lingsländer. Vi försöker påverka utvecklingen i 
positiv riktning genom att stödja samarbetsorgani-
sationer som har ett fokus på hållbar utveckling, 
som till exempel ett ansvarsfullt användande av 
mark och naturresurser. Diakonia verkar också 
för klimaträttvisa och främjar motståndskraft och 
anpassningsförmåga. Diakonias miljöpolicy och 
globala genomförandeplan antogs av styrelsen i 
januari 2016. I genomförandeplanen anges globala 
mål, aktiviteter och indikatorer för att främja ge-
mensam planering, genomförande och kontroll för 
miljöstyrning. Det är dock tydligt att det behövs 
fler åtgärder för att se till att miljöaspekter alltid 
beaktas vid alla beslut. 

CO2-utsläpp. Diakonia är en internationell or-
ganisation med verksamhet i tjugofem länder. Ar-
betet innebär resor inom och mellan länder. Vid 
resor ska färdmedel med lägre miljöpåverkan prio-
riteras. Diakonia ska även utarbeta mål och planer 
för att minska sina utsläpp. Under 2018 fortsatte 
arbetet med att utveckla rutiner för miljöstyrning 
för att minska koldioxidutsläppen. Några exempel 
är förbättrade rutiner för planering av resor och 
besök, minskat antal resor, samordnade fältbesök 
samt att flera möten genomfördes via videolänk. 
Alla medarbetare redovisar antal resdagar och be-
räknar sina koldioxidutsläpp. 2018 infördes en ny 
modell för att samla in och beräkna uppgifter om 
koldioxidutsläpp. Diakonia klimatkompenserar 
inte, eftersom vi menar att det äventyrar nödvän-
digt fokus på att bidra till minskade utsläpp och att 
nuvarande system för handel med utsläppsrätter är 
ineffektiva. 

Positiv påverkan på miljön. Under 2018 stöttade 
Diakonia ett 50-tal samarbetsorganisationer och 
projekt med fokus på miljö eller klimatförändring. 
Några exempel på fokusområden är naturtillgång-
ar, hållbar vattenförvaltning, närsamhällens rättig-
heter vid vattenkraftsutbyggnad, jordbruksöver-
vakning och konsumtionsmönster. Diakonia och 
våra samarbetsorganisationer har också genomfört 
påverkans- och nätverksaktiviteter som rör kli-
matförändringar. I Sverigeprogrammet är påver-
kansarbete för klimaträttvisa ett av de huvudsakliga 
arbetsområdena och Diakonia ingår i ACT Alliances 
kampanj för klimaträttvisa. Att utveckla kompetens 
gällande klimatförändringar och dess effekter in-
ternt och hos samarbetsorganisationer är viktigt för 
att uppnå målen i genomförandeplanen. 
 Siffrorna nedan visar hur många utbildningsak-
tiviteter som genomfördes under 2018.

All verksamhet som Diakonia genomför är inriktad 
på att främja och försvara de universellt erkända 
mänskliga rättigheterna, så att alla kvinnor och 
män kan leva ett liv fritt från fattigdom och för-
tryck. Det är vårt viktigaste bidrag till en hållbar 
värld och socialt ansvarstagande. Diakonia ser de-
mokrati och mänskliga rättigheter som ömsesidigt 
beroende och förstärkande. Människor som lever i 
fattigdom har många gånger vittnat om hur deras 
liv har förändrats när de blivit medvetna om sina 
rättigheter. Det är därför Diakonia alltid sätter 
rättighetsbärarna i fokus. Diakonias verksamhet 
genomsyras av våra vägledande principer och ett 

rättighetsperspektiv (som inkluderar delaktighet, 
ansvarstagande, diskrimineringsfrihet, jämlikhet 
och en tydlig koppling till lagar och åtaganden av-
seende mänskliga rättigheter). 
 Diakonias humanitära arbete styrs av de hu-
manitära principerna om humanitet, opartiskhet, 
neutralitet och oberoende.

Planering, uppföljning och lärande. För att Dia-
konia på bästa sätt ska kunna bidra till långsiktig 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ef-
tersträvar vi hög kvalitet och ansvarstagande i all 
verksamhet. Diakonia tillämpar resultatbaserad 

Indikator. Antal flygkilometer (relaterat till CO2 utsläpp):

2017: – 2018: 891600

Miljöansvar

Socialt ansvar

BIlden: Från vänster, Gabriella Riddez, insamlingsansvarig på Diakonia tillsammans med bychefen Mawarire och hans fru Sifoso Chekedzerai och Julia Gerestrand, kommuni-
katör på Diakonia under ett besök i Zimbabwe. Foto: Anna Hugosson

Indikator. Antal kapacitetsutvecklingsinitiativ riktade till 
samarbetsorganisationer (klimaträttvisa och miljöfrågor):

Antal kapacitetsutvecklingsinitiativ internt 
(klimaträttvisa och miljöfrågor):

2017: 57 2018: 84

2017: 30 2018: 34
Som ett led i att bidra till ökad miljömedvetenhet följer vi upp och redovisar 
årligen antal kapacitetsutvecklingsinitiativ.

Diakonia har under 2018 introducerat en ny mätmetod för att följa upp utsläpp 
från resor. Från och med september redovisar vi antal flygkilometer istället för 
CO2, då det senare innebar för stor osäkerhet i mätmetoden. Dessa månader har 
varit en läroperiod och vi kommer först nästa år att kunna etablera en ny baslinje.
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Det kan vara lätt att känna sig uppgiven inför klimatets utmaningar och de 
svårigheter som lokala jordbrukare möter. Men Zin Myo Lwins historia bevi-
sar att det är i högsta grad möjligt att åstadkomma en positiv förändring. 
Som 24-årig universitetsstuderande i Myanmar var Zin Myo Lwins framtid 
utstakad – ett tryggt kontorsjobb med fast lön. Men efter att ha deltagit i 
en jordbruksutbildning, anordnad av Diakonias samarbetspartner Kalayana 
Mitta Foundation (KMF), tog hans liv en ny vändning.
 – Innan utbildningen kände jag inte mig själv. Men efteråt visste jag vem jag 
var, vad som intresserade mig och vad jag skulle göra. Jag kände att jag mås-
te åka hem och bli jordbrukare, förklarar han. Via KMF gjorde Zin bland annat 
praktik på ett ekologiskt jordbruk i Bhutan och deltog i ett projekt för unga 
jordbrukare, som även tog upp ämnen som beslutsfattande och att tala inför 
publik. Och utbildningen och stödet gav resultat. Zin odlar nu framgångsrikt 
med hjälp av ekologiska gödningsmedel som han själv producerar. 

Den innovativa 
jordbrukaren

Hållbarhetsrapport Hållbarhetsrapport

styrning för att säkerställa att alla medel används 
för att uppnå angivna resultat och att lärdomar 
identifieras och integreras i arbetet. Kvalitetssäk-
ring genomsyrar alla processer för att säkerställa 
att de är effektiva och ändamålsenliga samt att re-
dovisningen är tillförlitlig och att alla tillämpliga 
lagar och förordningar följs. Diakonias riktlinjer 
för planering, uppföljning och utvärderingar är det 
viktigaste styrdokumentet för internkontroll. Rikt-
linjerna innehåller instruktioner för både långsik-
tigt biståndsarbete och humanitärt arbete.

Allmänt erkännande och förtroende. Diakonia 
arbetar utifrån principerna om ansvar och öppen-
het och strävar efter att hantera alla frågor som 
rör kommunikation och information med detta 
perspektiv. Diakonia syftar till att kommunicera 
tydligt och öppet så att medlemmar, givare, myn-
digheter, partners, rättighetsinnehavare, personal 
och allmänheten kan se vem vi är, hur vi arbetar, 
hur de finansiella resurserna utnyttjas och hur re-
sultaten uppnås. 

Säkerhetspraxis. Diakonia verkar i länder och 
kontexter där god säkerhetspraxis är avgörande 
för att bedriva verksamhet på ansvarfullt och sä-
kert vis med hänsyn till personal, samarbetsorga-
nisationer och rättighetsbärare. Punkterna nedan 
är grundläggande för Diakonias säkerhetspraxis (i 
vissa fall där det finns en ökad risk förutsätter det 
ytterligare specifika åtgärder): 

• Kontextanalys, inklusive konfliktkänslighets- 
 analys och kontextspecifika beredskapsplaner
• Incidentrapportering och uppförandekod 
• Transparens
• Riskhantering 
• Koordinering med andra aktörer 

Diakonia har identifierat att säkerhetspraxis är av 
hög prioritet och den kommer att fortsätta att ut-
vecklas och stärkas. 

Jämställdhet och mångfald. Diakonia arbetar för 
förverkligandet av alla människors rätt att leva ett 
värdigt liv – oberoende av ålder, klass, funktions-
variation, etnicitet, kön, nationalitet, politisk över-
tygelse, religion eller sexuell läggning och identitet. 

Vi eftersträvar att all verksamhet ska genomsyras 
av ett jämställdhetsperspektiv, med särskilt fokus 
på kvinnors och flickors aktiva deltagande och rät-
tigheter. Detta är en förutsättning för att komma åt 
strukturella orättvisor till fattigdom och det bidrar 
till långsiktigt hållbara insatser. Vårt arbete om-
fattar alla människor, oavsett sexuell läggning och 
sexuell identitet.

Personal. Kompetent och engagerad personal är 
den viktigaste faktorn för framgång och hållbarhet 
inom vår organisation och i vår verksamhet. Dia-
konia eftersträvar en arbetsmiljö som präglas av 
ömsesidig respekt, uppmuntran till professionell 
utveckling, öppen kommunikation och jämställd-
het. Alla medarbetare ska ges lika möjligheter att 
påverka sin arbetssituation. Under 2018 togs be-
slutet att arbeta fram ett lokalt samverkansavtal 
som ska innefatta all personal och leda till ökat in-
flytande och bättre förståelse för verksamheten och 
på så vis leda till bättre underbyggda beslut. Alla 
chefer ska främja mångfald och lika möjligheter på 
arbetsplatsen och samarbeta med medarbetarna 
för att uppnå detta. Diakonia har nolltolerans mot 
sexuella trakasserier och arbetar aktivt för att mot-
verka tystnadskultur. Diakonia har börjat följa upp 
och årligen utvärdera hur organisationen följer 
bestämmelserna om mångfald. Arbetet tar sin ut-
gångspunkt i de diskrimineringsgrunder som defi-
nieras i diskrimineringslagen från 2017. Vi strävar 
efter att hålla en hög professionell nivå och erbju-
da medarbetarna goda förutsättningar att utveckla 
sin kompetens. Kompetensförsörjning utformas i 
allt högre grad för att vara lättillgänglig och stöd-
ja såväl professionell och personlig utveckling som 
hela organisationens utveckling. Diakonia är sedan 
2017 medlem av ActLearns plattform för e-läran-
de för att stärka och vidareutveckla systematiskt 
lärande. E-lärande ger medarbetarna större möj-
ligheter att delta i viktiga och relevanta utbildning-
ar, och förbättrar även spridningen och utbytet av 
kunskap inom vår decentraliserade organisation.

Foto: Diakonia
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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 2018 på sidorna 50 - 63 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 2019

Jonas Grahn, Auktoriserad revisor

62 63



Runt om i världen kämpar människor modigt och trotsigt för 
att försvara sina rättigheter. Som till exempel i Zimbabwe. Där 
är våldtäkt så vanligt att var tredje kvinna drabbas någon 
gång under sin livstid. Tillsammans med organisationen 
Emthonjeni Women’s Forum arbetar Diakonia för att stärka 
kvinnor och flickor på landsbygden i provinsen Matabeleland. 
Under projektet har vi träffat 1500 kvinnor för att diskutera 
och dela kunskap om mänskliga rättigheter, skyddsnät och 
rapportering av våld och övergrepp. 55 kvinnliga rådgivare 
har utbildats och sedan rest runt och erbjudit rådgivning 
till omkring 1000 kvinnor som utsatts för våld. 108 utsatta 
kvinnor har fått upprättelse genom att deras förövare blivit 
åtalade och fällda i domstol. Projektet arbetar parallellt med 
att sprida kunskap till myndigheter, institutioner, traditionella 
ledare och till män som utövar våld.

Kunskap är en förutsättning för att hitta lösningar. 
Organisering krävs om vi vill samla krafter för att åstad-
komma bestående förändringar. Det är först när vi har 
kunskap och är organiserade som vi kan påverka vår situation 
på allvar. Tillsammans är vi människor som förändrar världen.

Diakonia is a member of the


