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Vi bygger 
motståndskraft

2019 blev året då klimatkris var ordet på våra 
 läppar. Inte minst på grund av flera extrema 
väder händelser. Ett exempel är Moçambique 
där vi såg hur cyklonen Idai lämnade hundra
tusentals människor hemlösa. 
 Tack vare långsiktigt samarbete med lokala 
organisationer finns vi ofta redan på plats när 
en humanitär katastrof slår till. Det är en styrka. 
Vi kan snabbt gå från utvecklingsarbete till akut 
hjälp. Det kan du läsa mer om på sidan 25.
I Moçambique har den lokala radiostationen  Radio 
Aguia länge fått stöd från Diakonia för att främja 
yttrandefrihet och demokrati i landet. Där träffade 
jag José Duarte som berättade att studion total
förstördes i spåren av Idai. Men radion hade viktig 
information till lyssnarna. Om risken för kolera och 
malaria efter skyfallen, om var det fanns mat och 
annan hjälp att få. Så José Duarte virade fast en 
bärbar högtalare på sin motorcykel och körde runt 
och sände radio live till de många människor som 
befann sig i en akut och utsatt  situation. 
 Nu har radio Aguia fått stöd att återgå till att 
kämpa för demokratiska värden, mänskliga 
rättig heter och jämställdhet. Det är ett angelä
get arbete. Färre människor lever i demokratiska 
samhällen nu än för några år sedan. Diakonia ar
betar för att stärka våra lokala samarbetsorgani
sationer att vara den motrörelse som behövs. För 
vi vet att det är människor som förändrar världen. 
Vi har sett det hända så många gånger.
 Det är med stor stolthet jag blickar tillbaka på 
Diakonias arbete 2019, några exempel hittar du i 
vår årsberättelse. Och det är med stor tillförsikt 
vi tar oss an 2020, trots oron och osäkerheten 
vi alla känner mitt i coronapandemin. Diakonia 
kommer fortsätta stå upp för alla människors rätt 
till ett värdigt liv. Inte minst de som riskerar att 
drabbas hårdast i spåren av covid19, av klimat
krisen eller när demokratin sätts på undantag.

Johan Romare 
Generalsekreterare tf

Bilden. Moçambique drabbades under 2019 av två cykloner och 
förödelsen är enorm. Mer än 35 000 hus förstördes i stormen, 
hela skördar ödelades och tusentals elever kunde inte gå till 
skolan. Diakonia fanns på plats via våra samarbetsorganisatio
ner och kunde ge nödhjälp till människor. Foto: Act partners
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Året i korthet Diakonia arbetar långsiktigt och uthålligt för en rättvis, jämlik och 
hållbar värld. Här är några talande siffror från Diakonias verksamhet 
under 2019 – med sidhänvisningar om var du kan läsa mer.

27
Så var könsfördelningen bland Diakonias

anställda 2019. Läs mer på sidan 44. 

Så många församlingar  bidrog 
till att sprida kampanjen 

 #cykelansiktet med allt från cykel
utflykter, scout samlingar och guds

tjänster till  insamlingsupprop på 
temat Gå eller cykla till  Bangladesh 

där varje kilometer gav en  krona. 
Flera församlingar  bidrog  också 
med att sprida sadelskydd med 

kampanj budskap.
Läs mer om kampanjen på sidan 13.

Ändamålskostnader 495 miljoner

Ändamålskostnader fördelat 
på region.
Läs mer om vårt arbete i världen
på sidan 14 och framåt. 

samarbetsorganisationer
Se vilka på sidan 48.

Antal anställda:

Antal utbildningsinsatser som gjorts för att stärka samarbet s
organisationers kunskaper när det gäller klimaträttvisa och miljöfrågor:

Läs mer på sidan 62.

404

85
Anställda: Afrika: 118. Asien: 37. Latinamerika: 52. Mellanöstern: 27. Sverige: 48.

39%61%

Kvinnor Män

Sverige & Globalt

6%

44%

22%11%

7% 10%
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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 relevanta aktörer som kan bidra i  arbetet för 
alla människors rätt till ett värdigt liv  en rätt som 
gäller oberoende av ålder, klass, funktions hinder, 
 etnicitet, kön, nationalitet, politisk övertygelse, 
 religion eller sexuell läggning och identitet. 

Vision och uppdrag Vision och uppdrag

Landkontoret i Kambodja ordnar varje år en workshop i positiv maskulinitet, där rättighetsbärare och samarbetsorganisationer 
deltar.  2019 var deltagarna också med i en marsch för att uppmärksamma den globala kampanjen 16 days of Activism against 
Gender-Based Violence.
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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)
Sverige (26)

Huvudkontor i Stockholm, Sverige

Samarbetsorganisationer Samarbetsorganisationer

Vi arbetar rättighetsbaserat 
tillsammans med omkring 400 
lokalt och folkligt förankrade 
rörelser och organisationer i 26 

länder runt om i världen. Våra 
 samarbetsorganisationer 

arbetar med  mänskliga 
rättigheter, demokrati, 
jämställdhet, social och ekonomisk 

 rättvisa, konflikt och rättvisa samt 
humanitära insatser och med att 

minska risken för katastrofer. 
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Vår organisation

Så arbetar Diakonia Så arbetar Diakonia

Förändring kan ske när människor fått kunskap om sina  rättigheter 
och går samman för att kräva att rättigheterna  respekteras. Med 
lång erfarenhet och djup förankring i 26 länder arbetar  Diakonia 
tillsammans med människor och organisationer för att förändra 
världen. 

Vårt arbetssätt

Diakonia är en biståndsorganisation som vilar 
på kristen grund och på en fast övertygelse om att 
alla människor är lika mycket värda. Ingen, varken 
människa eller stat, har rätt att kränka en persons 
mänskliga rättigheter. Därför är vår vision en värld 
som är rättvis, jämlik och hållbar. 
 Våra huvudmän är Svenska Alliansmissionen och 
Equmeniakyrkan. På deras uppdrag kämpar vi för 
människors rätt till ett värdigt liv och för att skapa 
rättvisa samhällsstrukturer. 

Vår strategi för förändring är enkel. Kunskap är 
en förutsättning för att kunna skapa förbättringar. 
Organisering krävs för att vi med gemensamma 
krafter ska kunna åstadkomma bestående för-
ändringar. Det är först när vi har kunskap och är 
organiserade som vi kan påverka vår situation och 
uppnå hållbar förändring. 
 Men verkligheten är komplex. För att hitta 
lösningar på världens stora utmaningar krävs djup 
förståelse för hur sammanhang och problem sam-
verkar. 

Drivna av den insikten har vi etablerat kontor i  
23 länder och samarbete med omkring 400 loka-
la organisationer. Samarbetet kännetecknas av 
flexibla och långsiktiga relationer som bygger på 
gemensamma värderingar som tillit, ärlighet, delat 
ansvar och transparens. 
 Vi lutar oss mot gemensamma riktlinjer och 
ramverk, men framför allt arbetar vi för att skapa 
en öppen och nära dialog. 
 För att kunna anpassa verksamheten utifrån de 
lokala förutsättningarna analyserar vi tillsammans 
de problem och möjligheter som människor står in-
för. Allt vårt arbete, oavsett om det är på nationell 
eller global nivå, drivs rättighetsbaserat. 

För att förändra stora strukturella problem 
 behöver vi arbeta brett och på flera nivåer samtidigt. 
Och vi behöver vara många som ställer oss bakom 
den kamp som förs. Därför mobiliserar och infor-
merar vi allmänheten om vårt arbete och de stora 
utmaningar världen står inför. Det är också därför vi 
arbetar med politisk påverkan i Sverige och i världen. 

Våra verksamhetsområden är: 

• Mänskliga rättigheter
• Demokrati 
• Jämställdhet  
• Social och ekonomisk rättvisa

• Konflikt och  rättvisa
• Humanitära insatser och 

katastrof riskförebyggande 
arbete.
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Vi påverkar både 
lokalt och globalt Diakonia kampanjar för 

kvinnors rörelsefrihetVåra samarbetsorganisationer och landkontor bedriver ofta på
verkansarbete i sina respektive länder, på lokal och nationell nivå. 
För att bidra till arbetet i länderna, arbetar Diakonia i Sverige för 
att människor med makt ska agera för rättvisa och jämlikhet.  

Påverkansarbetet i Sverige är inriktat på politiker, 
tjänstemän, företag, investerare och andra som tar 
beslut med globala konsekvenser. Att öka kunskap 
och ställa krav på företag att respektera mänskliga 
rättigheter i sin verksamhet och sina leverantörsled 
är en viktig fokusfråga för Diakonia. I Ica-dalen i Peru 
har vår samarbetsorganisation CODEHICA länge 
arbetat för lokalbefolkningens rätt till vatten. Peru 
är en ledande exportör av vattenkrävande grödor 
som sparris och avocado. Storskaliga exportföretags 
närvaro i Ica-dalen har skapat nya arbetstillfällen och 
ekonomisk tillväxt, men överutnyttjandet av vatten 
har också lett till att grundvattnet sjunkit vilket med-
fört en akut vattenkris. Jordbruksföretagens vatten-
behov prioriteras av staten och stora delar av befolk-
ningen får bara tillgång till vatten två gånger i veckan. 
Många passar då på att bunkra, med risk för bakterie-
tillväxt som kan ge diarréer, utslag och eksem.

Under 2019 följde representanter från de svenska 
livsmedelsföretagen Axfood, Coop och Greenfood 
med Diakonia till Peru för att själva lära känna 
problematiken. Även SIWI som är expert på vatten-
frågor var med på resan. Företagsrepresentanterna 
var bland annat med på Diakonias och CODEHI-
CAs lansering av en rapport om vattensituationen 
i området. Inbjudna var även representanter från 
nationella jordbruksföretag, vattenmyndigheten, 
handelsministeriet, svenska ambassaden, fackför-
bund, arbetare och småjordbrukare. De svenska 
företagsrepresentanterna lyfte vikten av hållbar pro-
duktion, både miljö- och rättighetsmässigt, samt att 
svenska konsumenter och företag ständigt efterlyser 
information om de produkter som säljs i svenska 
mataffärer. Rapporten och resan bidrog till kon-
struktiva diskussioner och möjlighet till en positiv 
utveckling framöver.

Kampanjen #cykelansiktet satte ljuset på de orim-
liga argument som begränsat och fortsätter att 
begränsa tjejers och kvinnors rörelsefrihet världen 
över. Historiskt har fysisk aktivitet ansetts påver-
ka kvinnors anatomi, utseende och reproduktion 
negativt. När svenska kvinnor under tidigt 1900-tal 
började cykla varnades de för att drabbas av kroniskt 
cykelansikte – förvridet av ansträngning eller exta-
tiskt på grund av sadelns stimulering av den nedre 
anatomin. #cykelansiktet samlade också in pengar 
till ett projekt i Bangladesh där flickorna lär sig cyk-
la. Cyklingen ger flickorna frihet eftersom de slipper 
vara beroende av någon annan för att förflytta sig 
längre sträckor. Därmed ökar också möjligheten 
till utbildning. Flickornas självförtroende växer och 
risken för att giftas bort tidigt minskar. Kampanjen 
fick stor spridning, 522 484 personer gillade eller 
kommenterade kampanjfilmen på sociala medier. 
Kampanjen fick även uppmärksamhet i media, till 
exempel SVT Nyheter och Nyhetsmorgon i TV4. 
Kampanjen startade på den internationella kvinno-
dagen 8 mars och pågick fram till 24 maj 2019, då 
Sverige firade 100 år av kvinnlig rösträtt.

Så arbetar DiakoniaSå arbetar Diakonia

Globalt chefsmöte för  
ett starkare Diakonia 

I oktober träffades alla Diakonias chefer på en 
gemensam global träff, The Global Directors’ week. 
Ett viktigt tema för veckan var hur alla tillsammans 
kan bygga ett starkare Diakonia. Organisationen 
växer och världen förändras. Det gör det ännu vikti-
gare att utbyta erfarenheter och idéer över världs-
delarna och dra lärdom av varandra. Under veckan 
lades en god grund för det fortsatta arbetet framåt. 
Cheferna var också delaktiga i arbetet med den på-
gående strategiprocessen, de pratade genusrättvisa 
och feminism, ekonomisk hållbarhet och ledarskap. 

Feministiska
principer  
ska prägla
arbetet

Diakonia stödjer sedan länge viktigt jämställd-
hetsarbete världen över, men vill nu ta nästa steg. 
Under 2019 bestämdes att Diakonias arbete ska 
utgå från feministiska principer. Det betyder bland 
annat att se och motarbeta de synliga effekterna av 
ojämställdhet, men också de bakomliggande orsa-
kerna. Allt arbete ska utgå från en genderanalys av 
de sammanhang och maktstrukturer som finns där 
Diakonia verkar. Flera viktiga verktyg har arbetats 
fram för att stödja Diakonia och samarbetsorgani-
sationerna i det fortsatta arbete för genderrättvisa.

Befolkningen i Icadalen får bara tillgång till  
vatten två gånger i veckan.

Foto: Martina Holmberg
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Insatser för mänskliga rättigheter:

46projekt för att stärka människorätts 
försvarares egenmakt. 16 projekt för uppfyllnad av 
kvinnors rättigheter. 41 projekt för uppfyllnad av 
åtaganden för mänskliga rättigheter.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 495 MSEK. Av dessa användes 22 procent, 
det vill säga 109 MSEK, till det tematiska området mänskliga rättigheter.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

22%

Resultat inom mänskliga rättigheter

M
änskliga rättigheter. Det finns en djupt oroande rörelse i världen där  populism, 
nationalism och antirättighetsrörelser får större inflytande och respekten för 
mänskliga rättigheter försämras. Samtidigt fortsätter utrymmet för civilsam
hället att krympa, i vissa länder är utrymmet till och med stängt och det kan vara 
förenat med livsfara att försvara mänskliga rättigheter. I flera av de länder där vi 

verkar, ser vi hur arbetet förhindras av byråkrati och lagstiftning som används för att  försvåra 
 organisationers möjligheter att arbeta fritt. Lagar mot terror, penningtvätt eller utländska 
 agenter används för att omöjliggöra utländsk finansiering av det civila samhället och i vissa fall 
utnyttjar banker lagstiftningen för att slippa överföra pengar till civilsamhällesorganisationer. 
Mänskliga rättigheter är en kärnfråga för Diakonia och vi fortsätter att utbilda, mobilisera och 
påverka för att de mänskliga rättigheterna ska respekteras i alla länder.

Resultat inom mänskliga rättigheter

Barn vittnar om  kränkta rättigheter 
Palestina. När staten Palestina förra året tog fram en  rapport om barns 
rättigheter saknades ett perspektiv på barn med funktionsnedsättning. 
Därför valde Diakonias samarbetsorganisation att tillsammans med andra 
organisationer ta fram en skuggrapport med fokus på behov hos barn med 
funktions nedsättning. I skuggrapporten framkommer att barn med funk-
tionsnedsättning ofta får sina rättigheter kränkta, något som förbises i den 
statliga rapporten. Fokusgrupper bestående av barn har varit involverade i arbetet. Bland annat berättade 
en pojke om hur han exploaterades av släktingar och tvingades till tiggeri istället för att gå i skolan. I rap-
porten finns flera viktiga rekommendationer om hur staten Palestina kan förebygga  kränkningar mot barn i 
territoriet. Till exempel att införa  program för tidig upptäckt av funktionsnedsättning och att tillhandahålla 
teckenspråkstolkar på polis stationer och  ungdomscentrum så att barn med funktionsnedsättningar kan 
utnyttja sina rättigheter.

Bättre bemötande
hos polisen

Somalia. Under 2019 utbildades 72 somaliska po-
liser i respekt för mänskliga rättigheter, demokra-
tiska principer och jämställdhet. Nu väljer hela 93 
procent av tillfrågade att anmäla brott hos polisen, 
jämfört med 57 procent innan poliserna fick sin 
utbildning. Den politiska situationen i Somalia är 
svår och landets säkerhet skör. Regeringen kon-
trollerar bara delar av landet. Diakonia verkar i 
Puntlandregionen där vi ger stöd till ett brett arbete 
för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi har till 
exempel bidragit till instiftandet av en statlig byrå 
för människorättsförsvarare. Byrån arbetar för att 
lokala och internationella åtaganden om mänskliga 
rättigheter ska uppfyllas. När de samlade in vitt-
nesmål om övergrepp mot mänskliga rättigheter i 
distriktet, framkom tidigt att minst 23 procent fått 
sina rättigheter kränkta hos polisen.

Kvinnors rätt att 
äga mark erkänns

KongoKinshasa. I Kongo-Kinshasa  arbetar 
 Diakonia för att stärka organisationer i det  civila 
samhället. Vi arbetar för kvinnors  politiska deltagan-
de och för att kvinnors ekonomiska egenmakt ska 
stärkas. Kvinnor och barn hör till de mest margi-
naliserade grupperna i samhället och är också mest 
utsatta för våld. Diakonia har stöttat inrättandet av 
ett forum för dialog mellan civilsamhället och myn-
digheterna, på lokal såväl som nationell nivå. För att 
lättare kunna bevaka och påverka politiska beslut 
som rör  mänskliga rättigheter har tematiska grupper 
bildats.  Gruppen för kvinnors rättigheter har tillsam-
mans med kvinnliga jordbrukare i provinsen Équat-
eur tagit fram ett förslag till en provinsiell  förordning 
om kvinnors rätt till land. Efter samråd med provins-
församlingen antogs förordningen som erkänner 
kvinnors lagliga rätt att äga och bruka mark.
Stora bilden: I Thailand arbetar flera av våra samarbetsorganisationer för migranters rättigheter. Foto: Jonas Gratzer
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Resultat inom demokratiResultat inom demokrati

D
emokrati. För femtonde året i rad går demokratin bakåt i världen. Inte bara i de 
länder där vi är vana vid att se en negativ utveckling, utan också i  etablerade 
demokratier i Europa. Fler människor lever nu i länder som inte är fria än 
i  demokratier. Men vi ser också att det politiska engagemanget ökar och 
 ungdomsledda klimataktioner världen över inger hopp, liksom protester i Libanon, 

Irak,  Chile, Colombia, Sudan. Folk protesterar mot maktmissbruk, prishöjningar, korruption. 
Diakonia arbetar för demokrati med fokus på ett starkt civilsamhälle, god samhällsstyrning 
och brett politiskt deltagande. När repressiva regeringar begränsar organisationers och 
 människors möjligheter att delta i och påverka samhällsutvecklingen ökar behovet och värdet 
av civilsamhällets arbete. Samtidigt ställs det större krav på civilsamhällets organisationer att 
utvecklas, vara innovativa, bli mer effektiva och stärka samarbete och solidaritet individer och 
organisationer emellan.

Barnen får hälsa på 
föräldrar i fängelse

Kenya. Under 2019 fick barn i Kenya äntligen lov 
att besöka föräldrar som sitter i fängelse. Det är 
ett direkt resultat av att vår samarbetsorganisa-
tion Kenya Legal Resources Foundation utbildade 
fängelsepersonal i FN:s standard för behandling 
av brottslingar. Det ledde till att fängelsevakterna 
utvecklade och utarbetade en handlingsplan som 
bland annat tillåter besöken.  Behovet av konsti-
tutionella och rättsliga reformer i Kenya är stort. 
Diakonias arbete för rättssäkerhet är inriktat på 
institutioner som polisen, rättsväsendet, fängelser 
och åklagarmyndigheten.

Unga kräver 
transparenta beslut

Zimbabwe. Den 
lokala demokratin i 
Zimbabwe är bräcklig. 
Kvinnor och unga är 
marginaliserade och 
utesluts från besluts-

fattande. Arbetslösheten är skyhög, särskilt bland 
unga människor. Diakonias samarbetsorganisa-
tion Community Youth Development Trust, CYDT, 
arbetar för att unga ska lära sig hur lokaldemokrati 
fungerar och få verktyg för socialt ansvarstagande. 
Under 2019 krävde ungdomarna gatlyktor och fri-
tidsanläggningar för unga. Under parollen  “publi-
cera vad du gör” lyckades de främja en kultur där 
beslutsfattare är öppna med vilka frågor de arbetar 
med. Resultatet är en digital plattform där myndig-
heter samverkar med  invånarna.

Flickor får självförtroende med hjälp av kultur
Palestina. Barn i Ramallah påminns ständigt om att de lever i en konflikt. Genom att läsa, leka, skapa och 
berätta historier lär sig barnen att uttrycka sig och tolka världen bättre, även när den är svår att förstå. 
Diakonia samarbetar med Tamerinstitutet som i över 30 år gett barn och unga i Palestina tillgång till 
kulturella aktiviteter.  
 Verksamheten bedrivs på runt 80 lokala palestinska bibliotek. Biblioteken är som en frizon, ett ställe 
som varken är religiöst eller statligt och där barnen kan vara sig själva. Tamers aktiviteter är öppna för 
alla barn, men för flickor spelar de en särskilt viktig roll. I Palestina är samhället konservativt och  flickors 
rörelsefrihet ofta begränsad. Men biblioteken ses av många föräldrar som en säker plats att vara på. 
 Aktiviteterna och samtalen ger flickorna bättre självförtroende och de vågar prata för sig. De förstår mer 
om sina rättigheter och kan lättare prata om sina behov och önskningar med sina föräldrar.

Stora bilden: Tioåriga Zeina Thabet tycker om Tamerinstitutets biblioteksaktiviteter för palestinska barn.

Insatser för demokrati:

102projekt för demokratisk kultur.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 495 MSEK. Av dessa användes 32 procent,
det vill säga 158 MSEK, till det tematiska området demokrati.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

12 projekt för att skapa gynnsamma förutsättningar för 
det civila samhället. 27 projekt för god samhällsstyrning. 
6 projekt för kvinnors politiska deltagande.

32%
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Diakonia i Musikhjälpen
Peru. Sexuellt våld i krig var temat för Musikhjäl-
pen 2019. Diakonias jämställdhetsexpert satt i 

buren och berättade 
om vår samarbetsor-
ganisation Demus 
viktiga arbete i Peru. 
Demus driver hund-
ratusentals kvinnors 
rätt till upprättelse 
och rättvisa efter att 

ha blivit tvångssteriliserade under inbördeskriget på 
1990-talet. Övergreppen ingick i ett nationellt pro-
gram för att minska fattigdomen i landet och kvinnor 
från urfolken var överrepresenterade. Målsättningen 
är att staten offentligt ska uppmärksamma och er-
känna brotten, både för att offren ska få upprättelse 
och för att få fram åtgärder som ska förhindra att det 
händer igen.

Resultat inom jämställdhet Resultat inom jämställdhet

J
ämställdhet. Diakonia arbetar sedan länge tillsammans med organisationer världen 
över för att utmana patriarkala strukturer så att både män och kvinnor ska ha makt 
att påverka sina egna liv och samhället. Vi tror att för att nå varaktig förändring krävs 
en feministisk analys av makt och orättvisor. Under 2019 fortsatte den negativa tren
den med antirättighetsrörelser på frammarsch i olika delar av världen. När FNorganet 

UNDP för första gången undersökte sociala normer i 75 länder svarade nära hälften av de tillfrå
gade att män är överlägsna som politiska ledare och nära en tredjedel tycker att det är accep
tabelt att en man slår sin fru. Samtidigt ser vi på flera håll hur jämställdheten motarbetas av en 
ekonomisk, politisk och religiös elit – som ibland har statsapparaten till sitt förfogande. Behovet 
av ett  starkt civilsamhälle är större än någonsin. Vi och våra samarbetsorganisationer försvarar 
varje dag, över hela världen, rätten till ett jämställt liv.

Karaten ger mod att stå upp mot orättvisor
Bangladesh. Norra Bangladesh har länge präglats av patriarkala normer. Många anser att kvinnans plats 
är i hemmet och inte i det offentliga rummet och var femte flicka gifts bort innan hon fyllt 15 år.  Sport
aktiviteter är förbehållet pojkar. Ett projekt där flickor får lära sig karate utmanar de könsdiskriminerande 
normerna och har visat sig vara en väg mot förändring för deltagarna. Karateträningen visar att flickor kan 
göra samma saker som pojkar och ger det självförtroende som krävs för att stå upp mot orättvisor. Som 
komplement till träningen har Diakonias samarbetsorganisation också startat ett studentråd där eleverna 
diskuterar allt från ledarskap och hälsofrågor till tvångsäktenskap. Har en elev svårigheter hjälper student-
rådet till. De senaste åren har fem tvångsäktenskap stoppats när eleverna berättat för flickornas föräldrar 
om de negativa konsekvenserna av tvångsäktenskap, alltifrån ökad risk för mödra- och barnadödlighet till 
ekonomiska problem. Sima är en av de flickor som nu får fortsätta att studera istället för att gifta sig. 
 – Vi blir modiga och självständiga av att träna. Vi kan försvara oss själva och andra, säger hon.
Simas planerade äktenskap stoppades när hennes familj insåg de negativa konsekvenserna. Foto: Gustav Hugosson

Insatser för jämställdhet:

42projekt för att bekämpa könsbaserat 
våld. 16 projekt för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter. 8 projekt för HBTQpersoners rättigheter. 
1 projekt för män och pojkar för jämställdhet.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 495 MSEK. Av dessa användes 14 procent,
det vill säga 69 MSEK, till det tematiska området jämställdhet.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

14%

Normer om sexuellt 
våld förändras 

Zimbabwe. Genom att föra en dialog om könsba-
serat våld med polis och traditionella och religi-
ösa ledare har Diakonias samarbetsorganisation 
Musasa bidragit till en positiv förändring i några 
av de områden i södra Zimbabwe där religiösa 
och kulturella sedvänjor inskränker flickors och 
kvinnors rättigheter. Musasa verkar för att minska 
fall av sexuellt våld genom att arbeta i alla delar av 
samhället för att förändra attityder och beteenden. 
De driver kampanjer för att människor ska bli 
medvetna om sina rättigheter och utkräva ansvar 
av makthavare. Projektet har lett till att traditio-
nella och religiösa ledare krävt att rättsväsendet 
tar ansvar för att förebygga och klara upp brotten, 
vilket resulterat i lokala förbud mot könsstymp-
ning och mot att barn tvingas in i äktenskap med 
äldre män. Under 2019 greps 209 förövare av 
könsbaserat våld, jämfört med 67 året innan.
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Insatser för social och 
ekonomisk rättvisa:

45projekt för rättvis fördelning av 
välstånd och tillgång till naturresurser. 24 projekt för 
att stärka kvinnors egenmakt. 15 projekt för värdigt 
arbete och rättvis inkomst. 19 projekt för hållbar
utveckling och klimaträttvisa.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 495 MSEK. Av dessa användes 22 procent,
det vill säga 109 MSEK, till det tematiska området social och ekonomisk rättvisa.

Globala hållbarhetsmål – läs mer på sid 51.

22%

Resultat inom social och ekonomisk rättvisaResultat inom social och ekonomisk rättvisa

S
ocial och ekonomisk rättvisa. Den extrema fattigdomen minskar i världen, men rikedomar
na är ojämnt fördelade och klyftorna ökar. På vissa platser till och med förvärras fattig
domen, exempelvis har undernäring blivit vanligare i Centralamerika. Konsekvenserna 
av klimatförändringarna blir värre och kuster eroderar i Asien såväl som i Latinamerika. 
Effekterna av klimatförändringarna drabbar fattiga länder hårdast. Många förlorar sin 

försörjning, ibland till och med sina hem. Diakonia arbetar för en värld fri från fattigdom och för
tryck, där välstånd och tillgång till naturresurser är rättvist fördelat och människor har möjlighet 
att besluta över sin ekonomi, oavsett kön. Kampen för ekonomisk rättvisa kräver smarta lösningar 
och innovativa metoder. Tillsammans med våra samarbetsorganisationer arbetar vi för att stötta 
människor att påverka strukturer och de makthavare som kontrollerar resurser och tillgångar.

När olika behov blir  
synliga räddas liv

Bangladesh. Under den förödande cyklonen 
 Bulbul i Bangladesh arbetade hundratals fri villiga 
för att hjälpa människor ta skydd. Flera liv än 
tidigare kunde räddas, tack vare nya kunskaper 
om förebyggande arbete för att minska risken för 
allvarliga katastrofer vid extrema väderhändelser. 
Deltaområdet Sunderbans i södra Bangladesh 
drabbas av cykloniska stormar nästan varje år. 
Saltvattenintrång är ett ihållande problem och kli-
matförändringarna ökar farorna. Diakonias samar-
betsorganisation Bangladesh Resource Center for 
Indigenous Knowledge, BARCIK, har arbetat för att 
öka områdets motståndskraft. BARCIK har bildat 
grupper av människor i området som fått lära sig att 
använda en så kallad gendered crunch model som 
används för att systematiskt identifiera och svara på 
människors olika sårbarhet. Till exempel drabbas 
män och kvinnor olika vid katastrofer. När cyklonen 
kom evakuerades personer med funktionsnedsätt-
ning, sjuka, gravida och småbarnsföräldrar allra 
först, något som inte skett tidigare. I framtiden pla-
neras för skyddsrum med plats för boskap. Många 
kvinnor vägrade ta skydd under cyklonen eftersom 
de ville stanna hemma och ta hand om djuren för att 
inte förlora sin möjlighet till försörjning. 

Vill ha rättvis 
fördelning av makt

Afrika. I det regionala programmet Africa Eco-
nomic  Justice arbetar samarbetsorganisationer 
från flera länder mot samma mål: rättvis tillgång 
till naturresurser och fördelning av välstånd, som 
i rättvisa skattesystem och minskad skatteflykt. 
Programmet gör framsteg, även om det i vissa fall 
går långsamt. I programmet ingår ett arbete för att 
gruvföretag i södra Afrika ska bli mer transparenta 
och ta socialt och miljömässigt ansvar. Efter en 
medling mellan ett gruvbolag och invånarna i ett 
samhälle som tvångsförflyttades när bolaget eta-
blerade sig på deras mark, beslutades att invånarna 
skulle kompenseras för de negativa konsekvenser-
na. Viktiga prioriteringar i planen för kompensation 
är: byggnation av skolor, ägandebevis för de nya 
husen och flytt av kyrkogårdar. 

Stora bilden: Efter en entreprenörsutbildning startade Amina en blomstrande verksamhet i Waciye, Puntland, som tryggar familjens inkomst.

Kvinnor startar
hållbara jordbruk

Honduras. För att minska den svåra fattigdomen 
på landsbygden i Honduras stödjer Diakonia jord-
brukare. I sydöstra delen av landet har kvinnor 
fått lära sig om värdebaserad ekonomi för en håll-
bar utveckling. De har också fått hjälp att starta 
hållbara jordbruk som bidrar till självförsörjning 
och bättre motståndskraft mot klimatförändring-
arna. Nu har kvinnorna blivit mer ekonomiskt 
självständiga och skapat en god sammanhållning. 
De grödor som inte konsumeras i hemmet, byter 
de med varandra eller säljer för gemensam vinst. 
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Insatser inom konflikt och rättvisa:

16projekt för skydd i väpnade konflikter. 
20 projekt för fredsbyggande. 1 projekt för samstäm
mig politik för fred.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 495 MSEK. Av dessa användes 8 procent, det vill säga 40 MSEK, 
till det tematiska området konflikt och rättvisa.

8%

Resultat inom konflikt och rättvisaResultat inom konflikt och rättvisa

K
onflikt och rättvisa.  Konflikterna i världen blir allt mer utdragna och komplexa. Ofta sam
verkar flera faktorer, som våldsbejakande religiös extremism, organiserad  brottslighet 
och inblandade aktörer som inte drar sig för att använda våld. Risken för våldsamma 
konflikter ökar när klimatet förändras, samtidigt som människor i konflikt områden är mer 
utsatta och sårbara vid naturkatastrofer. Människor i  behov av  humanitärt stöd blir fler 

och många flyr våldsamma konflikter. Med fler på flykt, ökar  politiska och ekonomiska spänningar. 
Diakonias mål är att bygga rättvis och jämställd fred, före bygga  konflikter, ge skydd till människor i 
konfliktområden och stärka respekten för internationell  humanitär rätt och  mänskliga rättigheter.  
För oss är det centralt att öka kvinnors deltagande i arbete för fred och säkerhet.

Sanningen måste
komma fram

Colombia. Sanningskommissionen i Colombia har i 
uppdrag att skapa en officiell redogörelse för hur det 
långa kriget drabbat människor. Arbetet är viktigt 
för upprättelse och för att lära av historien.   
Ett fokusområde är att våld som kvinnor och 
hbtq-personer utsatts för av väpnade aktörer ska 
dokumenteras och erkännas i kommissionens slut-
rapport. Vår samarbetsorganisation Ruta Pacifica 
de las Mujeres har erfarenhet av att dokumentera 
krigsbrott mot kvinnor och lärde ut en metodik för 
hur känsliga vittnesmål bör dokumenteras. Under 
2019 hjälpte de till med att registrera runt 400 fall. 

Starkare skydd för
civila i väpnad konflikt

Respekten för internationell humanitär rätt mins-
kar i världen och förbises ofta i samband med 
väpnade konflikter. Samtidigt agerar det inter
nationella samfundet inte tillräckligt starkt  för fred 
och internationell säkerhet. Diakonia arbetar för att 
främja internationell humanitär rätt, IHL, – grund-
läggande rättsprinciper som ska skydda civila under 
väpnade konflikter. En viktig del  är arbetet för ett 
starkare rättsskydd i de stater där skyddet brister. 
Därför arbetar våra jurister för inför livandet av 
IHL-fördrag i nationell lagstiftning. Under 2019 
påbörjades översynen i Libanon och Mali. 
Stora bilden: Jamileh Dajanis driver en dadelodling i Jordandalen i östra Palestina. Området är perfekt för odling. Men ockupationsmakten Israel kontrollerar vattnet, och 
palestinska odlare får för lite vatten till sina odlingar. Diakonia arbetar för en fredlig lösning på konflikten i området. 
 

Kvinnor manade till 
enighet istället för hat

Sri Lanka. Fredsbyggande är viktigt på Sri Lanka. 
Grundorsakerna till det långa inbördeskriget som 
tog slut 2009 är ännu inte bearbetade och många 
konflikter kvarstår. När landet på påskdagen 2019 
drabbades av flera bombdåd försökte extremistiska 
och nationalistiska grupper utnyttja människors 
rädsla och tidigare trauman till att skapa splittring 
och uppvigla till hat. Flera kvinnoorganisationer 
som Diakonia stödjer gick snabbt samman över 
etniska och religiösa gränser för att motverka den 
ilska och splittring som växte fram. De ifrågasatte 
offentligt de våldsbejakande budskapen och mani-
festerade enighet och medmänsklighet som en väg 
framåt. Polismyndigheter har vittnat om att kvinno-
organisationernas arbete hade en starkt positiv 
effekt på den spända situationen.

Kvinnor och unga 
bidrar till fred

Myanmar. Trots motgångar i den officiella freds-
processen fortsätter etniska kvinno- och ungdoms-
grupper att engagera sig och mobilisera för fred och 
rättvisa i Myanmar. Diakonia arbetar för att unga 
ska få färdigheter inom vetenskaplig forsknings-
metodik och kommunikationsteknik. Därmed kan 
ungdomarna hjälpa till att studera de frågor som 
ingår i fredsförhandlingarna och doku mentera 
 offentliga samråd mellan förhandlare och sam
hällen. Kvinnor som vill leda fredsbyggande 
aktiviteter där de bor får utbildning i ledarskap, 
främjande av dia log,  retorik, fredsbyggande och 
konflikthantering. Utbildningarna har utformats 
för att också främja sociala kontakter och allianser 
mellan freds byggande kvinnor och ungdomar.

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

7projekt för beredskap, nödhjälp och återhämt
ning. 2 projekt för katastrofförebyggande arbete.

Diakonias ändamålskostnader uppgick till 495 MSEK. Av dessa användes 2 procent, det vill säga 10 MSEK, 
till humanitära insatser och katastrofriskreducerande arbete.

Humanitära
insatser 2019

Bangladesh: Psykosocialt stöd åt rohingyer som tvingats 
fly från Myanmar till Bangladesh. Främst åt barn, ungdomar 
och kvinnor. Organisation: UTSA, 24 månader, 700 000 SEK. 
Sektor: skydd, psykosocialt stöd.

Burkina Faso: 350 familjer på flykt efter väpnad konflikt 
och 100 familjer som har tagit emot flyktingar i sina hem 
har fått pengar för att klara sig akut. Lokala ledare och 
myndigheter har fått lära sig mer om skydd och humanitära 
principer. Organisation: ATAD, 6 månader, 700 000 SEK. 
Sektor: kontanter, mat.

Kenya: 600 hushåll, 3600 människor I East Pokot har fått 
mathjälp efter allvarlig torka. Organisation: ADS CR, 6 må-
nader, 700 000 SEK. Sektor: mat.

Mali: Översvämningar i Timbuktu och Koulikoro-området. 11 
540 personer fick hjälp, med fokus på ensamstående kvin-
nor, skolelever och undernärda barn. Hjälpen bestod bland 
annat av mat, rent vatten och näringsstöd. Organisation: 
AMSS och AFAD, 9 månader, 3 396 000 SEK. Sektor: mat, 
vatten, sanitet, hygien och nutrition.

Moçambique: Stödinsatser efter cyklonerna Idai och Ken-
neth. Organisation: ACT Alliance, 24 månader, 500 000 SEK. 
Sektor: vatten, sanitet och hygien, stöd, psykosocialt stöd, 
boende, resiliens, mat, hälsa och nutrition.

Somalia: Intern konflikt och klimatförändringar har lett till 
katastrofer i Puntland-regionen. Den humanitära insatsen 
har bestått av vatten- och sanitetsaktiviteter, utbildning 
och hjälp till återhämtning. Organisation: KAD, 18 månader, 
500000 SEK. Sektor: mat, vatten, sanitet, hygien, utbild-
ning, tidig återhämtning. 

Uganda: Stöd till humanitärt och kapacitetshöjande arbete 
i samband med att cirka 4300 människor som flytt sina 
hembyar i norra Uganda kommer tillbaka. Organisation: 
GWED-G, 6 månader, 291655 SEK. Sektor: mat, nutrition, 
försörjning.

2%

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. När katastrofen slår till finns 
Diakonia redan på plats, är en del av det livräddande stödet och stannar när det akuta 
hjälparbetet är över. Behovet av humanitära insatser är större än någonsin och ökar 
snabbt när klimatet förändras. Under 2019 behövde 166,5 miljoner människor huma
nitär hjälp. Hälften av dem var barn. Diakonia har riktat in sig på att snabbt ge nöd

ställda tillgång till mat, vatten, pengar och hygienartiklar. Vi jobbar också för att människor och 
samhällen ska få bättre motståndskraft och bli mindre sårbara för katastrofer. Det handlar bland 
annat om att både anpassa sig till nya förhållanden som orsakas av klimatförändringar och att 
snabbt återhämta sig efter en katastrof.

Arbetet fortsätter efter 
den akuta katastrofen

Mali. I Mali ger klimatförändringarna ett allt extre-
mare väder. 2018 utsattes landet för svår torka, för 
att senare drabbas av svåra översvämningar som 
drog med sig grödor, boskap och hus. Diakonias 
samarbetsorganisation AFAD, L’Association de 
Formation et d’Appui au Développement, i  staden 
Nara kunde snabbt ge humanitär hjälp till de värst 
drabbade. Extrema väderhändelser är något männi-
skorna i Nara måste vänja sig vid. Därför har AFAD 
under 2019 arbetat för en bättre beredskap för 
framtiden. För att minska risken för översvämning 
arbetar AFAD nu med att gräva kanaler för att leda 
vattnet till en reservoar så att regnvattnet senare kan 
användas till bevattning. De har också gett stöd till  
5 900 personer att bygga upp sin försörjning igen. 

Odling på flotte ger 
mat under regnsäsong

Myanmar. Behovet av att vara förberedd och före-
bygga allvarliga konsekvenser av extremväder ökar. 
Diakonia arbetar för få in ett genderperspektiv i det 
förebyggande arbetet eftersom katastrofer slår olika 
mot människor beroende på deras sårbarhet. Till 
exempel får kvinnor ofta sämre tillgång till infor-
mation och resurser. Under stora delar av året kan 
människor inte odla på grund av översvämningar. 
Tillsammans med Diakonias samarbetsorganisation 
bestämde flera familjer att testa odling på bambu-
flottar. Försöket slog väl ut och familjerna kan odla 
sin egen mat året runt. Kvinnor har stärkts till ledar-
roller i familj och samhälle för att öka medvetenhe-
ten om risker och minska kvinnornas sårbarhet. 
Stora bilden: I Baw Gone har det inte gått att odla under de 6-8 veckor det är regnsäsong varje år och byn 
svämmas över. Men nu odlar byborna på flotte och har tillgång till grönsaker under hela året.
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Allmänt om verksamheten. Diakonia är en 
svensk biståndsorganisation och ideell förening 
som vilar på kristen grund. Våra huvudmän är de 
kristna samfunden Svenska Alliansmissionen och 
Equmenia kyrkan. 
 Vi arbetar för en rättvis, hållbar och jämlik värld, 
fri från fattigdom, förtryck, orättvisa och våld. Vi är 
övertygade om att den viktigaste drivkraften bakom 
samhällsförändring är när människor blir medvet-
na om sina rättigheter och organiserar sig för att 
utkräva dem.  
 Diakonia arbetar rättighetsbaserat med långsiktigt 
utvecklingsbistånd, humanitära insatser, mobilise-
ring och påverkansarbete. Det gör vi tillsammans 

med omkring 400 lokalt och folkligt förankrade 
rörelser och organisationer i 25 länder i världen 
samt i Sverige.  
 Diakonia är medlem av ACT Alliance, en koalition 
av kyrkor och kristna utvecklingsorganisationer som 
arbetar i mer än 125 länder i världen.  
 Verksamheten finansieras genom gåvor från 
församlingar och enskilda givare samt med anslag 
från Sida, EU, Radiohjälpen, Svenska Postkod-
lotteriet och andra finansiärer. Diakonia bedriver 
insamlingskampanjer genom olika kanaler, som till 
exempel insamlingsbrev och sociala medier och har 
ett 90-konto som kontrolleras av Svensk Insam-
lingskontroll. 

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

Diakonias styrelse och generalsekreterare  
avger härmed följande årsredovisning 2019

ÅrsredovisningÅrsredovisning

Foto: Diakonia

Väsentliga händelser under räkenskapsåret   

Februari  
Diakonias styrelse  besöker Burkina Faso 
och Kenya för att lära sig mer om hur 
människor förändrar världen och på vilket 
sätt Diakonia är med och bidrar. 

Februari  
Diakonia firar 25 år i Somalia. Diakonia 
var en av de första organisationerna i 
Puntland. 

Mars 
Vi firar internationella kvinnodagen med 
att lansera #cykelansiktet  kampanjen 
som trotsar absurda argument som 
 begränsar oss.

  Diakonias arbete bedrivs i länder med komplexa 
samhällsstrukturer, där det demokratiska utrym-
met för civilsamhället att verka stadigt minskar. 
Detta kräver en robust och sammanhållen orga-
nisation. Samtidigt behöver vi arbeta mer flexi-
belt och klara av att anpassa system, rutiner och 
metoder till de olika utmaningar och möjligheter 
vi möter i verksamhetsländerna. Därför har vi 
under 2019 fortsatt att bygga ”ett Diakonia” med 
fokus på kvalitet, måluppfyllelse och relevans i all 
 verksamhet.  
 Diakonia har i nära samarbete med huvudmän 
och styrelse arbetat med att uppdatera organisa-
tionens teologiska grund i Diakonias policy. Vi har 
också påbörjat arbetet med en ny global verksam-
hetsstrategi som ska gälla från 2021. Inom ramen 
för den globala strategin har Diakonia utvecklat 
sin förändringsteori. Teorin ska bidra till att stär-
ka vår programutveckling där all verksamhet ska 
planeras, genomföras och följas upp utifrån hur vi 
ser att långsiktig förändring sker.   
 Under 2019 beslutades att Diakonias verksam-
het ska utgå från feministiska principer. Det är ett 
viktigt steg som ökar förutsättningarna att bidra 
till en jämlik värld. En definition av vad Diakonia 
menar med feministiska principer och hur de ska 
genomsyra vårt arbete har tagits fram av vår glo-
bala jämställdhetsgrupp.  

 Ledarskapsutveckling och personalrelatera-
de frågor har prioriterats under 2019. Globala 
 riktlinjer har arbetats fram för utvecklingssamtal 
samt för introduktion av ny personal. Diakonias 
uppförandekod har uppdaterats och kopplingen 
till policyn för barns skydd har stärkts. Upp-
förandekoden finns på fyra språk och som en 
e-utbildning. All personal genomgick utbildningen 
under 2019. En viktig del i att stärka ledarskapet 
har varit att ge regioncheferna större inflytande i 
strategiska diskussioner och beslut.
 I oktober genomfördes en global chefsvecka 
i Stockholm, där chefer från alla verksamhets-
länder arbetade med strategiska och operativa 
frågor som relaterar till chefsrollen och ledarskap 
samt framtagandet av grunden till Diakonias nya 
globala  strategi.
 En prioritering under 2019 har varit att stärka 
rutiner och kunskap för finansiell uppföljning och 
avtalshantering. Diakonia har goda system, rutiner 
och riktlinjer på plats, men det finns behov av att 
utveckla och stärka kapaciteten. Vi behöver lägga 
mer tyngd på landkontorens och samarbetsorgani-
sationers administrativa och finansiella kapacitet, 
eftersom det är där vi ser de största utmaningarna. 
Till exempel är det svårt att arbeta i länder där kor-
ruption genomsyrar samhället samt i miljöer med 
ett krympande demokratiskt utrymme. Det ställer 

Juni  
EUkommissionens biståndsorgan, ECHO, 
godkänner Diakonia som  humanitär 
aktör och strategisk partner. Det ökar vår 
möjlighet att rädda liv och lindra nöd i de 
länder vi bedriver  humanitärt stöd.

Augusti  
Diakonia fattar beslut om att 
 organisationens arbete ska utgå från fe
ministiska principer som också ska vara 
en viktig del i den nya globala strategin 
för 20212030.  

Oktober  
Alla Diakonias chefer träffas för att 
 bygga en starkare organisation.
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nya och stora krav på både samarbetsorganisatio-
ner och på Diakonia.   
 I november hölls ett möte med representanter 
från regionerna och huvudkontoret med syfte att 
fastställa vägen framåt för påverkansarbetet. Hu-
vudkontor och regionkontor arbetade tillsammans 
fram policyprocesser och påverkansstrategier. 
Dessutom har en handbok som tydligt belyser hur 
ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra påver-
kansarbetet tagits fram under året.   
 För att ytterligare stärka den externa kommu-
nikationen färdigställdes under 2019 två viktiga 
styrdokument för kommunikationsarbetet: en 
tonalitetsplattform om hur vi skriver samt en 
kommunikationsstrategi med fokus på svenska 
målgrupper. Ett annat steg har varit att säkerstäl-
la att tre av fyra regioner arbetade med regionala 
kommunikationsrådgivare. Ett globalt kommunika-
tionsmöte genomfördes under året där gemensam-
ma prioriteringar och strategier arbetades fram.  
 På ett globalt möte för humanitära och kata-
strofriskförebyggande frågor togs landspecifika 
handlingsplaner fram. Deltagarna delade också 
lärdomar och goda tillämpningar samt diskutera-
de hur Diakonias mervärde bäst kan stärkas inom 
dessa områden.  
 Under 2019 skedde flera betydelsefulla chefsby-
ten. Diakonias generalsekreterare Georg Andrén 
avslutade sitt kontrakt i december för att tillträda 
som landshövding i Värmland. Johan Romare, 
avgående regionchef för Afrika, tillträdde som 
tillförordnad generalsekreterare. Policy- och 
påverkanschef, Cecilia NilssonKleffner, avslutade 
sin tjänst i december och ersattes av Mattias Bru-
nander, avgående regionchef i Latinamerika. Nya 
regionchefer till Afrika och Latinamerika tillträder i 
januari 2020. 

Externa faktorer som påverkat  organisationen. 
De globala trenderna med ett krympande demokra-
tiskt utrymme, auktoritär maktutövning, populism 
och motstånd mot kvinnor och hbtq-personers 
rättigheter fortsätter. Våra landkontors och sam-
arbetsorganisationers handlingsutrymme blir i 
flera länder alltmer beskuret av nationella lagar, 
regler, hot och övergrepp. I vissa länder förbjuds 
kritik mot regeringen, oavsett vad grundlagen 
säger. Samtidigt sätts rättsväsendets roll att skydda 

 demokratin och medborgerliga fri- och rättigheter 
ur spel. Detta mönster bildar ett allvarligt hot mot 
de normer och rättigheter som antagits för att ga-
rantera och främja fred, demokrati och utveckling. 
I Sverige har vi under 2019 sett en ökad tendens till 
att vissa partier genom desinformation ställer na-
tionella intressen före internationellt ansvar, vilket 
riskerar att bidra till en förskjutning av värderingar 
i samhället. Den negativa utvecklingen försvårar 
Diakonias arbete och kräver innovation och uthål-
lighet. Trots ett ökat engagemang för klimatkrisen 
över världen, är trenden av global uppvärmning 
långt ifrån att vända. Oregelbundna regnperioder, 
extremt väder och katastrofer slår hårt mot många 
av de sårbara grupper vi arbetar med. Diakonia 
och många andra behöver fortsätta att arbeta med 
både påverkansarbete och att stärka lokal bered-
skap.

Verksamhet och resultat. Den negativa utveck-
lingen med ett krympande demokratiskt utrymme 
påverkar i högsta grad vårt och våra samarbetsor-
ganisationers arbete. I flera länder tvingas vi 
hitta nya vägar och metoder för arbetet. Trots att 
verksamheten bedrivs i svåra kontexter ser vi flera 
viktiga resultat under 2019.  
 Diakonias verksamhet styrs av en global strate-
gi för år 20152020 och av särskilda region och 
landstrategier. Arbetet som utförs inom ett land-
program kan ha olika finansiärer och bestå av ett 
eller flera projekt. Projekten genomförs i samarbe-
te med lokala organisationer och andra strategiska 
samarbetspartners. Diakonia ger finansiellt stöd 
och arbetar nära samarbetsorganisationerna i de-
ras egen kapacitetsutveckling och med gemensam 
resursmobilisering. Diakonia fungerar också som 
ett bollplank och kunskapsstöd och skapar syner-
gier mellan våra olika samarbetsorganisationer – 
nationellt, regionalt och globalt. 
 När människor känner till sina rättigheter kan 
de också skapa förändring. Diakonia arbetar för 
att främja och försvara demokrati och de univer-
sellt erkända mänskliga rättigheterna. 
 I Kambodja arbetar flera av våra samarbetsor-
ganisationer för rätten till land. Under 2019 har 
en av organisationerna varit ett stöd för bybor som 
i landet kämpat för rätten att bo kvar i området 
där de bott i generationer, men tvingats lämna på 

Årsredovisning

   

grund av bygget av ett vattenkraftverk. Efter en 
lång tvist har 52 familjer kunnat hävda sin rätt att 
bo på högre belägen mark i närheten av den gamla 
byn som översvämmats på grund av vattenkraft-
verket. Diakonias samarbetsorganisation 
har stöttat i arbetet med att ta fram alla dokument 
som krävs för att få marken registrerad.  
 Alla människor ska ha samma rättigheter och 
möjligheter att påverka sina egna liv och de sam-
hällen de lever i. Därför är jämställdhet en viktig 
fråga för Diakonia. I Bolivia arbetar Diakonias 
samarbetsorganisationer för att främja sexuell och 
reproduktiv hälsa och kvinnors rätt att bestämma 
över sin egen kropp. Fokus har varit på kvinnor 
från ursprungsbefolkningen, som är de mest 
utsatta i samhället. Kunskap om och tillgång till 
preventivmedel är låg vilket leder till att kvinnor 
genomgår farliga och illegala aborter. Genom att 
presentera statistik och vittnesmål från kvinnor 
som tvingats till farliga aborter arbetade våra sam-
arbetsorganisationer under året för att lokala po-
litiker ska främja och respektera kvinnors  sexuella 
och reproduktiva hälsa och  rättigheter.  

 I Zimbabwe finns det få kvinnor i beslutsfat-
tande församlingar och därmed hamnar kvinnors 
erfarenheter och behov i skymundan. Diakonia 
 arbetar för att stärka kvinnors politiska engage-
mang på  lokal och nationell nivå. Under 2019 har 
staden Gwanda där Diakonias samarbetsorgani-
sation verkar antagit en jämställdhetsintegrerad 
budgetprocess, vilket lett till en budget med större 
fokus på vattenfrågor och hygien.
 För att uppnå ekonomisk och social  rättvisa, 
krävs en rättvisare fördelning av resurser. I Sri 
Lanka har vår samarbetsorganisation inrättat ett 
nätverk av människor över landet för att snabbt 
upptäcka om företag ägnar sig åt otillåten avskog-
ning eller gruvdrift. Sådana fall rapporteras in till 
myndigheterna för uppföljning.  
 I Colombia ökade Diakonia stödet till den san-
ningskommission som ska ta fram en officiell redo-
görelse för hur kriget påverkat vanliga människor. 
Samarbetsorganisationen Asociación feminista 
Ruta Pacífica de las mujeres har också bidragit med 
kunskap om hur man samlar in vittnesmål från 
krigsoffer om deras traumatiska upplevelser.

Årsredovisning

Pojkar spelar fotboll i skuggan av träden i Drudja, Moçambique. Under cyklonen Idai 
ett par  månader tidigare rusade vatten från Buzifloden fram över marken och förstörde 
skörden och många familjers hus. Foto: Gregg Brekke/ACT
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Resultat och ställning. Under 2019 ökade 
 Diakonias intäkter och uppgick till 576 miljoner 
kronor. Ökningen beror främst på avtal med nya 
institutionella givare och på att gåvor och insam-
lade medel ökade. Under 2019 har 86 procent av 
årets intäkter använts till ändamålskostnader, vilka 
uppgick till nästan 495 miljoner kronor. 

Under 2019 erhöll Diakonia en stor testamentsgå-
va om ca 30 miljoner kronor, vilken tillsammans 
med övriga insamlade gåvor, testamentsmedel och 
gåvoshop gav ett resultat på insamlade medel om 
97 miljoner kronor. Arvet planeras att användas 

till viktiga ändamål över en treårsperiod och sätts 
därför av i verksamhets- och investeringsfonden. 
Antalet månadsgivare minskade något under 2019, 
men gav i nivå med 2018, drygt 14 miljoner kronor. 
Diakonias engagemang i Världens barn gav under 
året ett bidrag med 4,4 miljoner kronor och Post-
kodlotteriet bidrog med 27 miljoner kronor. Post-
kodlotteriets överskott går till välgörande ändamål, 
där Diakonia är en av mottagarna.

Finansiella instrument och placeringspolicy. 
Diakonias värdepappersportfölj förvaltas av 
Nordea och är placerad i fonder som följer den 
placeringspolicy som Diakonias styrelse fastställt. 
Detta innebär att placeringar görs i finansiella in-
strument med låg risk, framför allt i räntebärande 
papper. Vid placeringar tas fasta på företagens age-
rande i anslutning till investeringar med avseende 
på mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor 
och korruption. De etiska kriterierna tillåter inte 
placering i verksamhet som omfattar vapen, porno-
grafi, alkohol, tobak och fossila energikällor. 
 Aktier som erhålls som gåva säljs omgående och 
försäljningsvärdet bokas upp som intäkt. 

Hållbarhetsupplysningar. Totalt har Diakonia 
282 personer anställda. Majoriteten av dem, 227 
personer, är anställda i verksamhetsländerna. 
 Diakonias decentraliserade organisations struktur 
skapar kontinuitet och bidrar till effektivitet 
och god förståelse för de länder där Diakonia 
bedriver utvecklingsarbete. De lokal anställdas 
villkor  regleras av interna riktlinjer och av  lokala 
anställnings villkor och lagstiftning. Under 
2019 arbetade 48 personer på huvudkontoret i 

 Antalet människor som behöver humanitär hjälp 
ökade under 2019. När cyklonen Idai drabbade 
Moçambique förlorade hundratusentals människor 
sina hem och skyfall skapade kaos i räddnings-
arbetet. Eftersom Diakonia redan hade ett etablerat 
arbete i Moçambique kunde vi snabbt hjälpa till 
med att samordna arbetet mellan olika organisa-
tioner och tillsammans med ACT Alliance bidra i 
starten av en hjälpinsats.

 Diakonia bedriver också påverkansarbete 
gentemot  politiker, näringsliv och organisationer, 
främst i Sverige och övriga EU, som kan bidra till 
positiv  förändring i våra verksamhetsländer. Inom 
 samarbetet Fair Finance Guide utvecklade vi tio 
förslag på politiska lösningar för en mer hållbar 
finansbransch som presenterades på DN Debatt 
och i ett efterföljande rundabordssamtal.

  Intäkter Ändamåls-

   kostnader
  

  År TSEK

2019 576 063 494 869 86%

2018  516 892 476 232 92%

2017 506 481 460 697 91%

2016  450 585 411 183 91%

2015  463 331 440 622 95%

   Insamlade  Insamlings- 

   medel kostnader 

  År TSEK

2019 97 148 4 800 5% 

2018 68 679 7 058 10%

2017 63 201 9 850 16%

2016 54 540 9 121  15%

2015 43 447 6 041 14%

Totala kostnader per region (TSEK) 

  2019  2018  2017 

Mellanöstern 60 222  11% 61 987  12% 51 708 10%

Asien 56 183  11% 55 930 11%  58 913  12%

Afrika 232 852 44% 219 232 43%  219 801 44%

Latinamerika 115 923 22% 111 207  22% 104 856  21%

Sverige och globalt 29 690  6% 27 876  5% 25 419  5%

Gemensamt 37 647  7% 36 432 7% 38 530  8%

Totalt 532 516  100% 512 664 100% 499 226 100%   

Årsredovisning Årsredovisning

Foto:  Martina Holmberg
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Årsredovisning Årsredovisning

 Stockholm och 7 personer var utlandsanställda. 
Anställda på huvudkontoret omfattas av bransch- 
och löneavtal för ideella och idéburna organisatio-
ner och utsänd personal av allmänna anställnings-
villkor för utsända i internationella uppdrag.  
 Diakonia har en uppsättning viktiga policyer, 
ramverk och riktlinjer för att följa upp organisatio-
nens åtaganden. Under 2019 genomförde Diakonia 
en global medarbetarundersökning för att få all 
personals synpunkter på organisation och led-
ning. En handlingsplan har tagits fram för att följa 
upp slutsatserna. Bland annat kommer ett globalt 
säkerhetsramverk att tas fram under 2020. Under 
2019 påbörjades certifieringen enligt CHS, Core 
Humanitarian Standards. CHS främjar respekt för 
grundläggande mänskliga rättigheter i framför allt 
humanitära insatser, men även i utvecklingsarbe-
tet. Certifieringen förväntas bli klar under 2020.  
 Läs mer i Diakonias hållbarhetsrapport på sidan 50.  

Förväntad framtida utveckling. Under 2020 
kommer fokus att ligga på att fastslå Diakonias 
framtida inriktning. Det innebär att färdigställa 

den globala policyn, den nya globala strategin samt 
region- och landstrategier. Dessutom kommer en 
organisationsutvecklingsplan att arbetas fram för 
att kontinuerligt genomföra och följa upp strategi-
ska förflyttningar.  
 Diakonia kommer fortsätta att prioritera kapa-
citetsbyggande inom finansiell uppföljning och 
avtalshantering med givare. Under 2020 beräknas 
två nya tjänster tillsättas på huvudkontoret för att 
ge goda förutsättningar för kapacitetsbyggandet. 
IT-utveckling och internkommunikation kommer 
också att stå i fokus under 2020, bland annat ska 
cybersäkerheten stärkas i hela organisationen. 

Förvaltning. Årsmötet är Diakonias högsta beslu-
tande organ och fattar beslut om organisationens 
policy som bland annat utvecklar innebörden av 
Diakonias värdegrund och uppdrag. Årsmötet utser 
dessutom generalsekreterare. Årsmötet faststäl-
ler också årsbokslut och beslutar om styrelsens 
ansvarsfrihet. Årsmötets representanter utses av 
huvudmännen. 
 Diakonias ordinarie årsmöte 2019 hölls 8 juni 
i Jönköping, dessutom hölls ett extra årsmöte 20 
 november, för att utse en tillförordnad general-
sekreterare. 
 Styrelsen är ytterst ansvarig för Diakonias 
verksamhet och beslutar om strategi, övergripande 
verksamhetsplan och budget utifrån av årsmötet 
givna ramar. Styrelsen beslutar också om firma-
tecknare och attesträtt, organisationens delega-
tionsordning, avger årsredovisning och bereder 
ärenden som ska behandlas vid årsmötet.  
 Under 2019 sammanträdde styrelsen vid sex 

tillfällen. Styrelsen har under 2019 bestått av ordfö-
rande Pether Nordin (deltagit 6/6), vice ordförande 
Anette Drewitz (deltagit 6/6). Övriga ledamöter 
har varit Christer Daelander (deltagit 6/6), Linnea 
Gullholmer (deltagit 5/6), Göran Gunner (delta-
git 4/6), Oskar Permvall (deltagit 6/6) och  Ingela 
Svedin (deltagit 6/6). 
 Generalsekreteraren är Diakonias högste tjänste-
man och ansvarig inför styrelsen. Generalsekretera-
ren företräder organisationen och ska säkerställa att 
verksamheten följer fastställda riktlinjer och beslut. 
Generalsekreteraren delegerar befogenheter och 
ansvar till HRchefen samt till verksamhetscheferna.  
 Valberedning inför årsmötet 2019 var Marcus 
Bernström, Ulrica Morazán, Bengt Svensson och 
Margareta Larsson. Verksamhetsrevisorer för 2019 
är Marie Lackenbauer  Roland Henrysson  och Johan 
Lindgren. Till revisorer för 2019 utsågs auktoriserad 
revisor Jonas Grahn, PwC och auktoriserad revisor 
Erik Albenius, PwC utsågs till revisorssuppleant.

Diakonias styrelse

Från vänster: Anette Drewitz (vice ordförande), Christer Daelander (ledamot),  Linnea Gullholmer (ledamot), Pether Nordin  
(ordförande), Ingela Svedin (ledamot), Oskar Permvall (ledamot) och Göran Gunner (ledamot).  Foto: Diakonia

Med hjälp av pengar från Världens barn finansierar Diakonia ett projekt i ett flyktingläger i Libanon 
där barn får tillgång till en fredad zon och lära sig om sina rättigheter. 

Administrativa kostnader – vad är det?   

En fungerande administration är nödvändig för att 

det ska gå att bedriva en seriös verksamhet. Till det 

behövs både personal och system. Till stor del hand-

lar det om att se till att pengarna kommer fram och 

används på rätt sätt. Diakonia har till exempel säkra 

ekonomisystem och system för att upptäcka miss-

tänkt korruption. 2019 var kostnaderna för adminis-

tration och insamling 7,07 procent av omsättningen.  
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Diakonias huvudkontor ligger i Stockholm. 

Region och landkontor. Diakonia är en decent-
raliserad organisation med lokala kontor i 23 av 
de 25 länder där långsiktigt bistånd och humani-
tära insatser bedrivs. Fyra regionkontor stöttar 
landkontoren med övergripande koordinering och 
administration.  

Afrika. Regionkontor: Kenya. Landkontor:  Burkina 
Faso, Demokratiska Republiken Kongo (DRC), 
Kenya, Mali, Moçambique, Somalia, Uganda, 
 Zambia och Zimbabwe.
  
Asien. Regionkontor: Thailand. Landkontor: 
Bangladesh, Kambodja, Myanmar, Sri Lanka och 
Thailand.  

Latinamerika. Regionkontor: Colombia. Land-
kontor: Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay och Peru.  

Mellanöstern. Regionkontor: Har tillfälligt  flyttats 
till huvudkontoret i Stockholm. Landkontor: 
 Libanon och Jerusalem.

Övrig information. Diakonia är medlem i Giva 
 Sverige, Svenska postkodföreningen och det 

 globala nätverket ACT  Alliance. Vi deltar i flera 
olika grupper kopplade till ACT,  såsom ACT EU, 
ACT Europa, Styrgruppen för ACT medlemmar 
(E8), ACT Nordic samt i ACT EU:s arbetsgrupper 
för påverkansarbete runt klimat samt för Mellan-
östern. Vi deltar också i lokala ACT-forum i de 
flesta av våra samarbetsländer. Vi deltar aktivt 
i flera av Concord Sveriges arbetsgrupper. Vi 
representerades under året i flera styrelser, bland 
andra Concord Sverige, European network for 
Central Africa, Swedwatch samt Radiohjälpen. 
Vi är medlemmar i svenska samarbeten som Fair 
Finance Guide Sweden, Mänskliga Rättighets-
dagarna, Ekumeniska följeslagarprogrammet i 
Palestina och Israel och Europeiska civilorga-
nisationsnätverket för företagsansvarsfrågor i 
Sverige. Vi finns också i Network for Transitional 
Justice, Colombiagruppen, Säkerhetsforum och 
Strategiska partnerorganisationers olika nätverk. 
På europeisk nivå deltar vi bland annat i Concord 
Europa, Eurodad, EULAT Network för Latin-
amerika, OIDAHCO för Colombia och Zimbabwe 
Europe Network. För det humanitära arbetet är 
vi medlemmar av Core Humanitarian Standard, 
Charter for Change, Svenska Humanitära Nätver-
ket – SNHA, Svenska Nätverket för Katastrofrisk 
och Resiliens (SNKR). Vi är även medlemmar i 
Global network for  Disaster  Reduction. 

Årsredovisning
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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. 

 

2019

493 630

80 641

1 793

576 063

-494 869

-4 800

-32 848

-532 516

43 547

5 605

194

-2 828

2 971

46 518

46 518

3 167

-45 000

-4 410

275

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

Resultaträkning

Årsredovisning
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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.      

 2019-12-31

0

125

157 801

157 926

2 336

13 040

15 377

152 635

168 012

325 938

58 073

5 464

83 484

147 021

17 605

3 571

139 380

1 935

16 426

161 312

325 938

 2018-12-31

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

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 verksam-
heten kunna täcka fasta kostnader under ett år som vi har i form av hyres- och anställningsavtal på huvud kontor, 
region- och landkontor. I år utgör kostnaderna för region- och landkontor cirka 124 MSEK och redovisas enligt av-
tal med Sida som verksamhetskostnader. Huvudkontorets kostnader är ca 38 MSEK varav 33 MSEK redovisas som 
administration  och 5 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 procent 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 EUavtal, bryggfinansiering av landkontor och större itinvesteringar. En stor enskild gåva under 2019, 
avsätts också för att under en treårsperiod användas till viktiga ändamål.

 

 Ändamålsbe-

stämda medel 

Verksamhets- och 

investeringsfond

Balanserat

kapital

Totalt eget

kapital

Ingående balans 4 221 13 073 83 209 100 503

Avsättning till Verksamhets- 

och investeringsfonden

45 000 45 000

Ej utnyttjande av ändamåls- 

bestämda medel

4 410 4 410

Utnyttjande av ändamålsbe-

stämda medel

-3 167 -3 167

Kvarstående belopp för året 275 275

Utgående balans 5 464 58 073 83 484 147 021

   2019 2018

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat 43 547 4 228

Avskrivningar 392 623

Övriga ej likviditetspåverkande poster  868 5 192 

Erhållen ränta och resultat av valutahantering 194 922 

Erhållna utdelningar 549 1 176

Erlagd ränta och resultat av valutahantering -2 828 −1 401

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av verksamhetskapital 42 722 10 740
  

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 4 124 −7 647

Ökning/minskning leverantörsskulder 553 1 662

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 18 875 35 113

Kassaflöde från den löpande verksamheten 66 275 -39 868

Investeringsverksamheten  

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -401 -145

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar -77 874 −32 836

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 35 151 40 842

Kassaflöde från investeringsverksamheten -43 123 7 861

Årets kassaflöde 23 151 47 729

Likvida medel vid årets början 129 484 81 755

Likvida medel vid årets slut 152 635 129 484

Likviditet på 152 MSEK består av bankkontoinnehav samt handkassa  

på Huvudkontor (133 Mkr) samt region- och landkontoren (19 MSEK)

Årsredovisning

Per den 31 december
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Diakonias redovisnings- och värderingsprinciper överensstäm-
mer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva 
Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är 
oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår.

Resultaträkningen

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

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

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

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

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

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, dvs såväl privatpersoner som företag och  organisationer. 

Detta omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka 
nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarre-
gister. Insamlingskostnaderna kan således bestå av annonser, 
informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som 
arbetar med insamlingsaktiviteter. 

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

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

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

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

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

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

Finansiella tillgångar. Vid anskaffningstidpunkten värderas 
finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för 
direkta transaktionsutgifter.
 Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga 
placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansda-
gen.
 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 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden 
(med avdrag för nedskrivning). Alla tillgångar som innehas 
för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och 

 betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta vär-
dets princip respektive vid nedskrivningsprövning. Nedskriv-
ning av  anläggningstillgång görs om marknadsvärdet understi-
ger anskaffningsvärdet 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 
legalt eller informellt åtagande som följd av inträffade händelser 
och där Diakonia förväntar sig att en utbetalning kommer att 
krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig uppskatt-
ning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas till den bästa 
uppskattningen 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 
redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är san-
nolikt 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

2019 2018

Reserverade projektmedel, 1 januari 35 636 37 388

Insamlade medel ändamål, 1 januari 4 221 4 830

Offentliga bidrag 287 565 174 958 31 107 493 630 469 079

Insamlade medel 3 312 12 934 1 785 62 610 80 641 45 851

Övriga intäkter 1793 1 793 1 962

Summa intäkter 2019 290 877 187 892 32 892 62 610 1 793 576 063 516 892

Mellanöstern 32 492 27 730 60 222 61 987

Asien 40 971 15 212 56 183 55 930

Afrika 146 757 86 095 232 852 219 232

Latinamerika 84 038 31 885 115 923 111 207

Globalt 1 036 28 653 29 690 27 876

Gemensamt 32 848 4 800 37 647 36 432

Summa kostnader 2019 305 295 189 574 32 848 4 800 0 532 516 512 664

Verksamhetsresultat 14 418 1 682 44 57 810 1 793 43 547 4 228

Nettoutnyttjande av ändamålsbestämda medel 1 243 −608

Nettoutnyttjande av projektmedel 11 743 -1 752

Reserverade projektmedel, 31 dec 2019 47 378 35 636

Insamlade medel ändamål, 31 dec 2019 5 464 4 221

Not 2. Sammandrag av intäkter och kostnader för projekten under 2019

1) Se Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper.
2) Andel av Diakonias Övriga intäkter som tillförts projektmedlen.

Årsredovisning Årsredovisning

38 39



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: 2019 2018

Insamlade medel 97 184 68 679

Offentliga bidrag 477 087 446 252

Övriga intäkter 1 793 1 962

Summa 576 063 516 892

Gåvor 2019 2018

Gåvor av månadsgivare (autogiro) 14 093 14 165

Gåvor av privatpersoner 6 120 5 577

Gåvor från församlingar tillhörande Diakonias huvudmän 1 724 1 020

Gåvor från organisationer, föreningar & företag 3 398 1 178

Givande via sparande i fonder 1 948 1 661

Testamente 35 327 1 436

Svenska Postkodlotteriet 17 850 21 000

Återförda insamlade medel 181 −187

Summa 80 641 45 851

Privata bidrag 2019 2018

Världens Barn-kampanjen 4 413 5 175

Andra bidrag Radiohjälpen 6 295 6 524

Svenska Postkodlotteriet 9 224 7 261

Övriga privata bidrag 1 350 3 860

Periodiserade insamlade medel -4 732 24

Återbetalade bidrag -8 −16

Summa 16 543 22 828

Summa insamlade medel 97 184 68 679

Offentliga bidrag fördelar sig enligt följande: 2019 2018

Sida CivSam 1, 2 156 993 153 416

Sida Info 1, 3 5 400 4 900

Sida RegLA 1, 4 5 453 5 300

Sida Hum 1, 5 21 467 17 398

Sv Amb. Mellanöstern 6 10 541 8 200

Sv. Amb. Afrika 6 167 317 145 728

Sv. Amb. Asien 6 15 400 14 600

Sv. Amb. Latinamerika 6 43 144 42 639

EU Mellanöstern 0 449

EU Afrika 16 611 12 631

EU Latinamerika 17 439 15 874

Nordic Development Fund 481 1 870

Utländska ambassader 16 295 15 360

Övriga finansiärer 8 663 16 047

Periodiserade anslag -7 192 1 915

Återbetalade anslag -925 −10 076

Summa 477 087 446 252

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 ca 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

2019 2019

Föreningens intäkter

Offentliga bidrag 485 204 543 264 -58 060

 - Periodiserade projektmedel/Återbetalda bidrag -8 117 -8 117

Insamlade medel 101 742 85 639 16 103

 - Periodiserade/Återbetalda bidrag -4 558 -4 558

Övriga intäkter 1 793 450 1 343

Summa föreningens intäkter 576 063 629 353 53 290

Föreningens kostnader

Ändamålskostnader -494 869 -564 994 70 125

Insamlingskostnader -4 800 -4 117 -683

Administrationskostnader -32 848 -35 656 2 808

Summa föreningens kostnader 532 516 604 767 72 251

Verksamhetsresultat 43 547 24 586 18 961

Resultat från finansiella investeringar 2 971 0 2 971

Årets resultat 46 518 24 586 21 932

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen 46 518 24 586 21 932

Saldo utnyttjande och reservering av ändamålsbestämda medel -1 243 3 087 -4 330

Utnyttjande av Verksamhets- och investeringsfonden -45 000 -30 000 -15 000

Kvarstående belopp för året, balanserat kapital 275 2 327 2 602

2019 2018

Utdelningar 549 1 176

Vinst/förlust försäljning långfristiga placeringar 5 056 -855

Återföring/nedskrivning anläggningstillgångar 0 -208

Summa 5 605 112

2019 2018

Ränteintäkter från bank och resultat av valutahantering 194 1 014

Summa 194 1 014

2019 2018

Räntekostnader och dröjsmålsräntor -2 827 -2

Resultat av valutahantering -1 -1 491

Summa 2 828 1 493

40 41



 

Årsredovisning Årsredovisning

Not 11. Leasing

Not 12. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 13. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 15. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Not 14. Avsättningar för pensioner

Not 8. Immateriella anläggningstillgångar

Not 9. Materiella anläggningstillgångar

Not 10. Långfristiga värdepappersinnehav

Värdeförändring av programvara 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 17 856 17 856

Årets anskaffning 

Årets försäljning, utrangering 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 856 17 856

Ingående avskrivningar 17 856 17 452

Årets avskrivningar 0 -404

Årets försäljning, utrangering 

Utgående ackumulerade avskrivningar 17 856 17 856

Utgående restvärde enligt plan 0 0

Värdeförändring av inventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 6 017 5 872

Årets anskaffning 302 145

Årets utrangering

Omklassificering

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 318 6 017

Ingående avskrivningar 5 900 5 809

Omräkningsdifferens 22 128

Årets avskrivningar -316 -219

Årets utrangering 

Omklassificering

Utgående ackumulerade avskrivningar 6 193 5 900

Utgående restvärde enligt plan 125 117

2019 2019 2018 2018

Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde

Banco Humanfond 10 930 19 234 10 930 14 718

Swedbank Robour SICA 512 540 151 230

Aktieansvar Sverige 371 1 272 347 1 005

Handelsbanken Lux 98 113 98 113

AktieAnsvar Europa 6 6 6 6

Penningmarknadsfonden 13 574 13 594 12 052 12 094

Nordea Kapitalfond 128 839 132 894 85 588 87 276

Nordea Institutionell Kortränta 161 161 281 383

SEB Fonder 3 293 3 314

Enskilda aktier 17 17 569 569

Summa 157 801 171 144 110 022 116 393

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

Leasingkostnader 2019 uppgick till 9 246 TSEK (7 398 TSEK)

* Avser pensionsförpliktelser för lokal personal i lokala kontor

*Varav bruttolönebelopp för organisationens generalsekreterare var 812 TSEK (755 TSEK), inga avtalade villkor vid avslut av tjänst. Av pensionskostnader avser 247 TSEK (295 TSEK) 
organisationens generalsekreterare. Generalsekreterarens bruttolön var vid årsslut 63,8 TSEK (62,5)/mån. All personal med svenskt anställningsavtal omfattas av kollektivavtal. 
Styrelseordförande arvoderas enligt beslut på årsmötet 2019. Övriga styrelseledamöterna har ej erhållit arvode från Diakonia för sitt arbete. Ersättning för förlorad arbetsinkomst 
kan utgå.        

2019 2018

Hyresavtal Hyreskostnader Hyreskostnader

Tom 1 år 7 517 7 342

1-5 år 12 299 15 133

Över 5 år 3 160 2 962

Summa 22 976 25 437

20191231 20181231

Förutbetalda hyror 483 793

Upplupna projektintäkter 11 412 15 556

Förutbetalda projektkostnader 496 396

Övriga poster 649 1 103

Summa 13 040 17 847

20191231 20181231

Projektsaldo 47 378 35 636

Skuld till finansiärer 170 33

Förutbetalda projektmedel Sida 56 577 55 624

Förutbetalda projektmedel EU 21 769 14 414

Förutbetalda projektmedel Svenska Postkodlotteriet 0 9 224

Förutbetalda projektmedel övriga 13 485 6 697

Summa 139 380 121 629

20191231 20181231

Avsättningar utanför tryggandelagen* 17 605 16 737

2019 2018

Generalsekreterare* 1 303 1 307

Personal i Sverige* 33 721 28 721

Personal med utlandsavtal 4 178 3 658

Lokalanställda 76 858 76 363

Summa löner och ersättningar 116 060 110 049

*Lönekostnader Sverigeanställda 24 168 20 793

Sociala kostnader för Sverigeanställda 8 474 6 834

Pensionskostnader för Sverigeanställda 2 381 2 402

2019 2018

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 35 024 35 024 30 029 30 029

Mellanöstern 418 18 334 161 23 995

Asien 896 7 833 735 7 543

Afrika 1 756 37 102 1 680 32 292

Latinamerika 1 107 17 767 1 082 16 191

Summa 39 202 116 060 33 687 110 049

Innehav i fonder och motsvarande 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 110 022 118 027

Förvärv 77 874 32 836

Försäljningar -30 095 -40 842

Utgående anskaffningsvärde 157 801 110 022

Utgående redovisat värde 157 801 110 022

Marknadsvärde 171 144 116 393
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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

20191231 20181231

Semesterlöner 1 615 1 356

Upplupna sociala avgifter 646 584

Särskild löneskatt 1 030 514

Övriga poster, personal 2 733 2 428

Upplupna projektkostnader 2 917 2 093

Övriga poster 7 486 8 460

Summa 16 426 15 436

2019 2018

Antal heltids-
tjänster 

 Varav män Antal heltids-
tjänster 

 Varav män

Avtalsform

Personal i Sverige 48 24% 44 30%

Personal med svenskt utlandsavtal 7 46% 6 52%

Antal anställda med lokala avtal 227 42% 215 42%

Summa 282 39% 265 40%

Geografisk placering

Sverige 48 24% 44 30%

Mellanöstern 27 21% 25 22%

Asien 37 27% 39 31%

Afrika 118 57% 107 57%

Latinamerika 52 29% 51 31%

Summa 282 39% 265 40%

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal per den              
20191231

Varav män Antal per den              
20181231

Varav män

Styrelseledamöter 7 57% 7 57%

Generalsekreterare och ledningsgrupp 6 17% 6 17%

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. 

Diakonias internationella chef slutade i början av året. Tills vidare fungerar en intern lösning i avvaktan på rekrytering. I början av 2020 har flera 
utvecklingsprojekt inom IT inletts, bland annat av ekonomihanteringssystem. Med anledning av Coronapandemin under våren 2020 har Diakonia 
anpassat arbetet till de omständigheter som råder för personal och samarbetsorganisationer.

Alvik, Sverige den 29 april 2020.

Styrelsens och generalsekreterarens underskrifter, digitalt signerat 29 april 2020.     

Pether Nordin Ordförande  
Annette Drewitz Vice ordförande  
Christer Daelander
Linnea Gullholmen
Ingela Svedin
Göran Gunner
Oskar Permvall     
Johan Romare, Generalsekreterare

Revisorspåteckning, digitalt signerad.

Min revisionsberättelse har avgivits 2020-04-29.
Jonas Grahn, Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers AB

I Tierralta i norra Colombia har familjer tvångsförflyttats på grund av 
 bygget av ett vattenkraftverk. Den nya marken är svårodlad och många 
har  lidit av den väpnade konflikten och närvaron av paramilitära  grupper 
i  om rådet. Barn och unga har svårt att ta plats i samhället och i besluts
fattande  församlingar. För att stärka unga att höja sina röster och 
 uttrycka sina  behov,  arbetar vår samarbetsorganisation Benposta med 
att lära barn om deras rättig heter. Metoden är cirkus och akrobatik. I 
pauserna är det  fokus på mänskliga rättig heter och vikten av att fatta 
beslut om sitt eget liv.  Benposta arbetar också för att rädda unga från att 
bli tvångs rekryterade av  beväpnade aktörer i området. 

Glädjens cirkus – 
drömmen fortsätter

Foto: Diakonia
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Uttalanden. Jag har utfört en revision av årsredovis-
ningen för Diakonia för år 2019. Föreningens årsre-
dovisning ingår på sidorna 26-44 i detta dokument.
 Enligt min uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
föreningens finansiella ställning per den 31 december 
2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsbe-
rättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Grund för uttalanden. Jag har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort 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 125, sidan 
45 och sidorna 4849) och Hållbarhetsrapport 2019 
(sidorna 50 – 67) (men innefattar inte årsredovis-
ningen 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 årsredovisning-
en är det mitt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovis-
ningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den 
kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt 
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseen-
de denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, 
är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att 
rapportera i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar. 
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har an-
svaret för att årsredovisningen upprättas och att den 

ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på 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 felaktighe-
ter, 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 felak-
tighet 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 vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsent-
lig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av fören-

ingens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings-
principer som används och rimligheten i styrelsens 
och generalsekreterarens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrel-
sen och generalsekreteraren använder antagandet 
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga 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 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning 
samt tidpunkten för den. 

Jag måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland 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 2019.
 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 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

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

Revisorns ansvar. Mitt mål beträffande revisionen 
av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om 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 upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot föreningen.
 Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder jag professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka till-
kommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuse-
rar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för föreningens situation. Jag går igenom 
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 29 april 2020

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsmötet i Diakonia, org.nr 8020173517
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Samarbetsorganisationer Samarbetsorganisationer

Våra samarbetsorganisationer
Här listas de länder och samarbetsorganisationer som fick ekonomiskt 
stöd av Diakonia under 2019.

Bangladesh (1) Antal samarbetsorganisationer: 11
Association of Development for Economic and Social Help, Bolipara Nari 
Kalyan Somity, Manab Kallyan Parished, Organization for Women’s 
Development in Bangladesh, Social Association for Rural Advancement, 
Bangladesh Resource Centre for Indigenous Knowledge, Bangladesh 
Legal Aid And Services Trust, Safety and Rights Society, Unite Theatre for 
Social Action, Udayankur Seba Sangstha, Nagorik Uddyog

Bolivia (2) Antal samarbetsorganisationer: 6
Centro de Estudios Juridicos e Investigacion Social, Centro de investiga-
cion y promocion del campesinado, Asociacion Colectivo Rebeldia, Union 
Nacional de Instituciones para el Trabajo de Accion Social, Coordinadora 
de la Mujer, Centro de promocion de la mujer Gregoria Apaza

Burkina Faso (3) Antal samarbetsorganisationer: 40
Association pour la Promotion des Oeuvres Sociales, Cadre de concertation 
des ONG actives en Education de Base, Association des Femmes Juristes 
du Burkina Faso, Association Semfilms, Centre pour la Gouvernance Démo-
cratique, Eau Vive Délégation pour le Burkina Faso et le Togo, Association 
tout pour tous - Yennega (CivSam), Ecole Notre Dame de l’Espérance, 
Reseau Afrique Jeunesses, Centre de Recherche et d’Intervention en Genre 
et Développement, Centre de Suivi et d’Analyse, Citoyens des Politiques 
Publiques, Association pour la Promotion et le Développement du Gulmu, 
Alliance Technique d’Assistanceau Développement, Balai Citoyen, Fonda-
tion pour l’Etude et la Promotion des Droits Humains en Afrique, Institut 
Free Afrik, Union Nationale de l’Audiovisuel Libre du Faso, Centre National 
de Presse Norbert Zongo, Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et 
des Peuples, Reseau National de Lutte Anti-Corruption, Groupe d’Etude et 
de Recherche sur la Democratie et le Developpement Economique, Associa-
tion d’Appui et d’Eveil Pugsada, Association Monde Rural, Les Films du Défi, 
Association Tin Tua (CivSam), Secretariat permanent du conseil national 
pour la promotion du genre, Association Tout pour Tous Yennenga, Associa-
tion Semfilms, Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la 
pratique de l’excision, Association des Femmes Tisseuses de Ponsomtenga, 
SOS Penitencier, Centre d’Information de Formation et d’Etudes sur le Bud-
get, Association des Bloggueurs de Burkina, Association IQRA, Le Cercle d 
Etudes de Recherches et de formation Islamiques (Dialogue et changement 
social), Centre d’Information et de Formation de Droits Humains en Afrique, 
Organisation pour le Renforcement de Capactité de Developpement, Fede-
ration du Cartel, West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) Burkina 
Faso, ACT Alliance (partner)

Colombia (4) Antal samarbetsorganisationer: 29 
Asociación Movimiento Feminista por la Paz Ruta Pacífica de las Mu-
jeres, Oficina Internacional de Derechos Humanos - Acción Colombia 
- OIDHACO, Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar, Instituto 
Latinoamericano para una, Sociedad y un Derecho Alternativos, Consejo 
Regional Indígena del Cauca, Fundación Estrella Orográfica del Macizo 
Colombiano, Fundación Comité de Solidaridad con los  Presos Políticos, 
Consejo Comunitario Mayor de la Asociación, Campesina Integral del 
Atrato, Fundación Centro de Investigación y Educación Popular, Corpo-
racion Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Corporación Sisma Mujer, 
Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Proyecto Colombia Diversa, 
Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, Corporacion Co-
mité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, Corporación administra-
tiva de formación y construcción de paz del Foro Interétnico Solidaridad 
Chocó- COADFORPAZ, Humanidad Vigente Corporacion Juridica, Cor-
poración Centro de Atención Psicosocial CAPS, Voces Diversas Funda-
cion, Corporación Colectivo Psicosocial Colombiano Acción Psicosocial 
Transformacodora, Fundacion Verdad Abierta, Corporacion Colectivo de 
Abogados Jose Alvear Restrepo, Asociación de Mujeres cabeza de familia 
del municipio de Sabana de Torres -ASOMUSAT, Fundación Centro de Fe 
y Culturas, Benposta Nacion de Muchachos Colombia, Business and Hu-
man Rights Resource Centre BHRR, Asociación de Cabildos y Autoridades 
Indígenas del Cabildo Mayor de la Zona CATRU , Secretariado Nacional 
Pastoral social, Fundación Paz y Reconciliación

Demokratiska republiken Kongo (5) Antal samarbetsorganisationer: 14
Eurac Network, 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, Conseil Régional des Organisations non gouverne-
mentales de Développement du Bas-Congo, Centre d’Etudes sur Handicap, 
Justice et Résolution 1325, Centre National d’Appui au Développement et à 
la  Participation Populaire, Nouvelle société civile congolaise, Comité Natio-
nal Femme et Développement, Caritas Congo Asbl, Cadre de concertation 
nationale de la société civile RDC, Organisation Congolaise des Ecologistes 
et Amis de la Nature, Femmes des Medias pour la Justice au Congo

Egypten (6) Antal samarbetsorganisationer: 5
The Integral development Action of Minia, Bishopric of Public Ecumeni-
cal and Social Services, Eparchial Development Office, Human Rights 
Association for Community Development in Assiut, Coptic Evangelical 
Organization for Social Services

Guatemala (7) Antal samarbetsorganisationer: 22
Conferencia de Religiosos de Guatemala, Bufete Jurídico de Derechos 
Humanos, Asociación de Mujeres Q’eqchies Nuevo Horizonte, Asociación 
por Nosotras Ixmukané, Asociación Grupo Integral de Mujeres Sanjuane-
ras AGIMS, Centro para la, Acción Legal en Derechos Humanos, Asoci-
ación La Alianza, Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las 
organizaciones de Base, IBIS Guatemala, Asociacion de Mujeres Aqabal, 
Fundacion Myrna Mack, Centro de investigacion para la prevencion de la 
violencia en Centroamerica, Centro Ecumenico de Integracion Pastoral, 
Asociacion para el desarrollo legislativo y la democracia, Asociación 
Consejo de Unidad Campesina de Guatemala CUC-G, Agronomos y 
veterinarios sin Fronteras (Francia), Asociacion Civil Gente Positiva, Aso-
ciacion Union Nacional de Mujeres Guatemaltecas, Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Unidad de Protección a 
Defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala, Asociaci-
on para la justicia y reconciliacion AJR, Asamblea Social y Popular

Honduras (8) Antal samarbetsorganisationer: 14
Organización Intibucana de Mujeres “Las Hormigas”, Asociacion Colecti-
vo Violeta, Fundacion para la Salvaguardia del Medio Ambiente en el De-
mocratico Desarrollo Socioeconomico y de las Instituciones, Asociación 
Comité por la Libre Expresión, Asociación de organismos no gubernamen-
tales (ASONOG), Centro de Estudios de la Mujer - Honduras, Organismo 
Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras, Movimiento de Mujeres por 
la Paz Visitacion Padilla, Comisión de Acción Social Menonita, Comite 
de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, Fundacion 
San Alonso Rodriguez, Fundacion Equipo de Reflexion Investigacion y 
Comunicacion de la Compañia de Jesus, Centro de Derechos de Mujeres, 
Christian Aid (as partner in Central America)

Kambodja (9) Antal samarbetsorganisationer: 17
Center for Alliance of Labor and Human Rights, Building Community Voi-
ces, Banteay Sreim, Cambodian Center for Independence Media, Gender 
and Development for Cambodia, The NGO Forum on Cambodia, Cambo-
dian League for the Promotion and Defense of Human Rights, Sahmakum 
Teang Tnaut, Cambodia Human Rights and Development Association, 
Equitable Cambodia, Coalition for Cambodian Farmer Community, 
Cambodian Center for Human Rights, Cambodia Indigenous People 
Organisation, AMARA, Women’s Resource Center, Committee for Free and 
Fair Elections in Cambodia, Cooperation Committee for Cambodia

Kenya (10) Antal samarbetsorganisationer: 19
The Oslo Center, Legal Resources Foundation, Catholic Diocese of 
Kitui- Caritas Kitui, Inuka Kenya Ni Sisi Limited, International Center 
for Policy and Conflict, Independent Medico Legal Unit, Inter-Religious 
Council of Kenya, Transparency International Kenya, Uraia Trust, Poverty 
Eradication Network, Katiba Institute, Christian Impact Mission, Kenya 
Human Rights CommissionACK Nakuru Region InterDiocesan Christian 
Community Services, National Council of Churches of Kenya, Grassroots 
Organization Operating Together in Sisterhood Kenya Association, Kenya 
conference of catholic bishops, Anglican Development Services - Nyanza, 
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 
Bartolomé Gregorio Lavastida, Movimiento Estudiantil Cristiano, Servicio 
de Noticias de la Mujer de Latinoamerica y el Caribe

Libanon (12) Antal samarbetsorganisationer: 9
Arab NGO Network for Development, Lebanese Union for People with 
Physical Disabilities, Arcenciel, Dar Al Amal, Lebanese Women Democra-
tic Gathering, Association Najdeh, Lebanese Observatory for Rights of 
Workers and Employees, Developmental Action without Borders, Lebanon 
Support

Mali (13) Antal samarbetsorganisationer: 20
Observatoire des Droits Humains et de la Paix-ODHP, Association pour 
l’Appui au Développement Intégré, 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, Norwegian Church Aid - NCA (as partner 
Mali), Helvetas Swiss Intercooperation, SNV Netherlands Development 

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

Moçambique (14) Antal samarbetsorganisationer: 18
Gender Links Mozambique, Associacao para o Desenvolvimento das 
Mulheres de Morrual, Associacao das Mulheres Domesticas da Zambezia, 
Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil, Nucleo de 
Amigos da Natureza e do Ambiente, Associacao Juvenil Othoko, Forum 
das Radios Comunitarias de Mocambique, Associacao de Cegos e Amb-
liopes de Mocambique, Associacao Amigos da Crianca Boa Esperanca, 
Associacao Mulher Lei e Desenvolvimento, Rede da Crianca, Associa-
cao Parlamento Juvenil, Associacao  Mocambicana das Mulheres de 
Carreira Juridica, Rede Contra Abuso de Menores, Associacao de Jovens 
da SOALPO, Centro de Estudos Urbanos de Mocambique, Associacao 
Mocambicana Para Democracia Parlamentar, Associacao Mocambicana 
para o Desenvolvimento da Familia

Myanmar/Burma (15) Antal samarbetsorganisationer: 13
Thingaha Gender Organization, Kalyana Mitta Foundation, Myan-
mar Baptist Convention, World Concern Myanmar, Gaia Sustainable 
Management Institute/Gaia Organization, Equality Myanmar (EQMM), 
NGO Gender Group, KBC Social Mission, Myanmar Council of Churches, 
Knowledge and Dedication for Nation Building/Karen Development 
Network, Women’s Organizations Network, Colors Rainbow, Spirit in 
Education Movement

Nicaragua (16) Antal samarbetsorganisationer: 11
Colectivo de Derechos Humanos: Nicaragua Nunca +, Centro de Pre-
vencion de la Violencia, Acción Médica Cristiana, Coordinadora Pueblos 
Indígenas Chorotegas, Asociación Proyecto Miriam para la Promoción 
Intelectual de la Mujer, Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la 
Costa Atlántica de Nicaragua, Centro “Alexander Von Humboldt” para la 
promoción del desarrollo del territorio y la gestión del ambiente, Centro 
de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonomicos, Asociación de Muje-
res Indígenas Costa Atlántica, Red Nicaragüense por la Democracia y el 
Desarrollo Local, Centro de Estudios y Promoción Social

Palestina och Israel (17) Antal samarbetsorganisationer: 29
Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel, Gisha - 
Legal Centre for freedom of movement, Legal Action Worldwide (LAW), 
Palestinian Vision Organization, Future Society for Deaf Adults, Society of 
St Yves, Catholic Center for Human Rights, Community Based Rehabi-
litation Association (CBR central West bank), Palestine Medical Relief 
Society, CBR Nablus and Farah, Voices society for the rights of persons 
with intellectual disability, General Union of Palestinians with disability, 
Bethlehem branch, 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, 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, Small Enterprise Center (SEC) 
Association, Al Salam Sports Club for persons with disabilities, Birzeit 
University, Al-Haq, BADIL Resource Center for Palestinian Residency and 
Refugee Rights, Al Mezan Centre For Human Rights, B’Tselem – The Israeli 
Information Center for Human Rights in the Occupied Territories

Paraguay (18) Antal samarbetsorganisationer: 10
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Panambi 
Asociacion de Travestis, Transgeneros y Transexuales, Tierraviva a los Pue-
blos Indígenas del Chaco, Coordinadora de Derechos Humanos del Para-
guay, Federación Nacional Campesina, Servicio Paz y Justicia Paraguay, 
Asociación Nacional de Productores Agropecuarios, Base Investigaciones 
Sociales, Centro de Documentación y Estudios, Memetic Media

Peru (19) Antal samarbetsorganisationer: 13
Lesbianas Independientes Feministas Socialistas-LIFS, Centro para el 
Desarrollo de los Pueblos Ayllu, 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, COOPE-
RACCION Acción Solidaria para el Desarrollo, Centro Peruano de Estudios 
Sociales, Asociación Para el Desarrollo Andino Amazónico - Huñuq Mayu, 
DEMUS Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Movimiento 
Ciudadano frente al Cambio Climático

Somalia (20) Antal samarbetsorganisationer: 12
Galkayo Education Center for Peace and Development, Kaalo Aid and 
Development Organization, Forum For African Women  Educationalists- 
Somalia Chapter, Somali Family Services, We are Women Activists, 
Puntland Office of Human Rights Defender, Ministry of Interior South 
West State, Isha Human Rights Organisation, Wadajir Rural Develop-
ment Organisation, Timely Integrated Development Services  -TIDES, 
 Puntland Non State Actors Association-PUNSAA, Puntland Youth 
 Association Network-PYAN

Sri Lanka (21) Antal samarbetsorganisationer: 11
Plantation Rural Education and Development Organization, International 
Centre for Ethnic Studies, Suriya Women’s Development Centre, Womens 
Development Centre, Law and Society Trust, VILUTHU - Centre for Human 
Resource Development, Transparency International Sri Lanka, Sri  Lanka 
Centre for Development Facilitation,Peoples Action for Free and Fair 
Elections, Centre for Environmental Justice, Muslim Women’s Research & 
Action Forum

Thailand (22) Antal samarbetsorganisationer: 14
ECPAT Foundation Thailand, Help Without Frontiers  Foundation Thailand, 
Center for Girls, Legal Status Network Foundation,  Karen  Development 
and Service Foundation, Foundation of Child  Understanding, 
 Development Center for Children and  Community Network,  Thailand 
Lahu  Development Foundation, Inter Mountain  Peoples Education and 
Culture in Thailand Association, The  Foundation of the Church of Christ 
in Thailand, Upland Holistic  Development  Project, The Mirror Foundation, 
MAP Foundation, Micro Economic  Development Foundation

Uganda (23) Antal samarbetsorganisationer: 8
Chapter Four Uganda, The Cross-Cultural Foundation of Uganda, 
 African Youth Development Link, Action for Development, Uganda Joint 
Christian Council, Gulu Women Economic Development & Globalization, 
Centre for Policy Analysis, Born Again Faith Federation   (BAFFe)-Acholi 
Sub Region

Zambia (24) Antal samarbetsorganisationer: 14
Jesuit Centre for Theological Reflection( JCTR), Youth Alliance for 
 Development (YAD), Extractive Industries Transparency Alliance, 
 Foundation for Democratic Process (FODEP), Caritas Zambia, Africa 
Directions (AD), National Legal Aid Clinic for Women (NLACW), Zambia 
Health Education & Communications Trust (ZHECT), Caritas Solwezi, 
Non-governmental Gender Organisations’ Coordinating Council, 
Southern Africa Center for Constructive Resolution of Disputes, Women 
for Change, Centre for Trade Policy and Development, Media Institute for 
South Africa- Zambia

Zimbabwe (25) Antal samarbetsorganisationer: 18
South Western Region Gender Network, United Chiredzi Residents and 
 Ratepayers Association, Gweru Residents and Ratepayers  Association, 
Institute for Young Women Development, Zimbabwe Womens  Bureau, 
Gender Links Zimbabwe, Community Tolerance Reconciliation and 
 Development Trust, Community Youth Development Trust, Youth 
 Empowerment and Transformation Trust, Heal Zimbabwe Trust,  Musasa, 
Zimbabwe Womens Resource Centre and Network, Women in Politics 
Support Unit, Zimbabwe Council of Churches, Bulawayo  Progressive 
Residents Association, Habakkuk Trust, Emthonjeni Womens Forum, 
 Womens Institute for Leadership Development

Latinamerika Regionalt Antal samarbetsorganisationer: 8
Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe, Proyecto Colombia 
Diversa, Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos 
Sociales y Ambientales, Red de salud de las mujeres latinoamericanas y 
del Caribe, Observatorio de Conflictos Mineros de America Latina, Centro 
de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Elige Red de Jóvenes por 
los Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C., Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional, Comité de America Latina y el Caribe para la 
defensa de los derechos de las mujeres

Afrika regionalt (Africa Economic Justice Program)  
Antal samarbetsorganisationer: 11
Third World Network, Africa, Tax Justice Network - Africa, Reality of Aid 
Africa Network, Women in Law and Development in Africa Mali, Women in 
Law and Development, Southern and Eastern African Trade,  Information 
and Negotiations Institute - Uganda, Eastern African Sub-Regional 
 Initiative for the Advancement of Women, African Network & Forum on 
Debt and Development, Africa Centre for Energy Policy (ACEP), Bench 
Marks Foundation, Gender Links

Global IHL Antal samarbetsorganisationer: 1
Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights
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FOKUS PÅ ANSVAR OCH MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER 
Diakonias vision är en rättvis, hållbar och jämlik 
värld. Att arbeta för hållbarhet är att verka för 
mänskliga rättigheter. Därför är ett omfattande 
hållbarhetsperspektiv en förutsättning för att 
vår vision ska nås. Diakonia arbetar i 26 länder 
och stödjer omkring 400 organisationer som 
verkar på lokal och nationell nivå. Samarbets-
organisationerna påverkar beslutsfattare och stär-
ker rättighetsbärare - särskilt kvinnor och andra 
marginaliserade grupper – att själva ska ta sig ur 
fattigdom och förtryck. Det är så vi tror att verklig 
förändring är möjlig. 
 Grundorsakerna till fattigdom, våld och förtryck 
finns ofta i orättvisa och internationella politiska 
och ekonomiska strukturer. Därför bedriver vi ett 
politiskt påverkansarbete även i Sverige och EU. Vi 
arbetar också för att engagera människor i Sverige 
och sprida kunskap om globalt utvecklingsarbete, 
vårt arbete i världen och våra övergripande frågor. 
 
HÅLLBARHETSARBETET KAN SAMMANFATTAS
I TRE HUVUDOMRÅDEN:

Ekonomiskt ansvar. Diakonias målsättning är 
att organisationens medel ska användas på bästa 
möjliga sätt och bidra till hållbar förändring för 
rättighetsbärare.  

Socialt ansvar. Diakonias verksamhet är inriktad 
på att främja och försvara de universellt erkända 
mänskliga rättigheterna, så att alla människor 
kan leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck. Vi 
sätter rättighetsbärare i fokus och utgår från deras 
behov. 
 
Miljömässigt ansvar. Klimatförändringarna 
är ett hot mot människans överlevnad och slår 
hårdast mot utvecklingsländer. Därför stödjer 
Diakonia samarbetsorganisationer som verkar 
för en hållbar utveckling, klimaträttvisa och som 

främjar motståndskraft och anpassningsförmåga. 
Vi strävar också efter att minimera verksamhetens 
negativa avtryck på miljön.  

RAPPORTENS PROFIL, UPPBYGGNAD OCH 
BEGRÄNSNINGAR
Diakonia har redovisat sitt hållbarhetsarbete 
 s edan 2017. Syftet är att beskriva de styr dokument 
och rutiner som är hörnstenar i vårt arbete för 
en hållbar värld. I rapporten analyserar vi det 
arbete vi  redan gör för att bidra till hållbarhet, 
men även de  svagheter som behöver åtgärdas 
för att  Diakonia ska förbättras och utvecklas.  
Hållbarhets redovisningen utgår från krav i lag-
stiftningen  avseende hållbarhets rapportering samt 
Global Reporting  Initiatives (GRI), ett ramverk för 
hållbarhetsrapportering. Redovisningen  omfattar 
hela Diakonias  verksamhet, både i Sverige och 
internationellt, och avser kalender året 2019. 
Hållbarhetsrapporten har utarbetats av Diakonias 
ledningsgrupp och godkänts av styrelsen. Den är 
en del av 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.  

Hållbarhetsrapport

HållbarhetsrapportHållbarhetsrapport

Foto: Jonas Gratzer

DIAKONIAS VERKSAMHETSOMRÅDEN 
OCH FN:S GLOBALA MÅL 
Världens länder har genom Agenda 2030 åtagit 
sig att leda utvecklingen mot en hållbar och rättvis 
framtid. Agenda 2030 förbättrar möjligheterna 
till ett samordnat arbete för en långsiktigt hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig förändring och 
för att kräva att länders regeringar ska uppfylla 
sina åtaganden. De 17 globala hållbarhetsmålen 
är inriktade på att utrota alla former av fattig-
dom, bekämpa orättvisor och motverka klimat-
förändringar samt se till att alla, inte minst de 

mest utsatta, inkluderas i samhällsutvecklingen. 
 Diakonias mandat att arbeta med de bakomlig-
gande orsakerna till fattigdom och ojämlikhet, 
skapar goda möjligheter och förutsättningar för 
att bidra. Som universellt antaget åtagande kan 
Agenda 2030 användas för att driva rättighetsbä-
rares och samarbets organisationers krav framåt. 
Lokalt ägarskap, deltagande och engagemang 
är viktiga faktorer för att målen ska kunna nås. 
Diakonias arbete, som beskrivs i den  globala stra-
tegin för 2015–2020, bidrar främst till de  globala 
hållbarhetsmålen 1, 2, 5, 8, 10, 13, 16 och 17. 

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

2%

32%

14%

22%

22%
8%

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.
Hbtq-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.

SÅ BIDRAR DIAKONIAS MÅL OCH 
 VERKSAMHET TILL AGENDA 2030:

Humanitära insatser och
katastrofriskreducerande arbete
Beredskap, nödhjälp och återhämtning. 
Katastrofförebyggande arbete.

Christine Ndau är Programme Officer för det regionala 
 programmet Africa Economic Justice.
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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.

Hållbarhetsrapport

STYRNING
Etik, integritet och ansvarstagande.  
Diakonias åtagande att  upprätthålla högsta stan-
dard i allt arbete styrs av  organisationens två väg-
ledande principer:   

 
• strategin för hur rättighetsbaserad
 förändring sker.  
• våra riktlinjer för långsiktigt och
 respektfullt partnerskap.

För att följa upp organisationens åtaganden har 
Diakonia antagit en uppsättning ramverk, policyer 
och riktlinjer. En överblick över dessa ges i tabellen 
ovan.  
 Här beskrivs de områden som är särskilt viktiga 
för att säkerställa etik, integritet och ansvarstagan-
de i Diakonias verksamhet.1

Uppförandekod. Syftet med Diakonias uppfö-
randekod är att beskriva anställdas ansvar i för-
hållande till de människor Diakonia arbetar för. 

Uppförandekoden ska ge Diakonias medarbeta-
re en förståelse för förväntat uppträdande och 
vilka skyldigheter de har. Alla som representerar 
Diakonia är ålagda att uppträda i enlighet med 
uppförandekoden och gällande lagstiftning. Alla 
är också förpliktigade att förhindra oegentligheter, 
som korruption, bedrägerier, sexuellt utnyttjande 
och övergrepp samt se till att inga barn kommer 
till skada. Chefer på alla nivåer inom Diakonia 
har ansvar för att all personal känner till uppfö-
randekodens innehåll och hur den ska 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
Globalt ramverk för resursmobilisering 
Riktlinjer för upphandling

Styrelse
Generalsekreterare
Generalsekreterare

Miljö

Miljö Miljöpolicy
Genomförandeplan för miljö 

Styrelse
Generalsekreterare

Socialt

Korruptionsbekämpning Riktlinjer för att motverka korruption Generalsekreterare

Personal Policy för personalfrågor
HRhandbok 
Uppförandekod
Arbetsmiljöpolicy

Styrelse
HRchef
Styrelse
Styrelse

Skydd av barn Policy för barns skydd Styrelse

Ansvarighet och transparens Policy för klagomål/incidenthantering
Riktlinjer för transparens och ansvarstagande

Styrelse
Generalsekreterare

Kunskap skyddar 
mot kränkningar

Slavlöner, långa arbetsdagar och ohygieniska bostäder. Arbetsför
hållandena för migranter i Thailand är ofta omänskliga. Särskilt utsatta 
är  redan svaga grupper, barn och mödrar. Diakonia och Ecpat Sverige 
 arbetar tillsammans med lokala organisationer  för att minska risken 
för att migranter från Myanmar till Thailand utsätts för exploatering 
 eller trafficking. Många migranter kommer illegalt, vilket ökar risken för 
 exploatering. Få känner till att de kan söka tillstånd. Med arbetstillstånd 
får de rätt till socialförsäkring, minimilön och att bilda fackförbund.  
För att informera om migrantarbetares villkor, deras rättigheter och hur 
de kan söka arbetstillstånd, arbetar vår samarbetsorganisation på båda 
 sidor av gränsen. Redan nu ser vi att allt flera migrantarbetare använder 
sig av sina rättigheter och väljer att förhandla med sina arbetsgivare.  

Foto: Jonas Gratzer
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Riskhantering. Det övergripande målet med 
Diakonias riskhantering är att på ett systematiskt 
sätt identifiera, analysera och hantera risker som 
kan förhindra organisationen från att uppnå sina 
mål.  Under 2019 genomförde styrelsen, lednings-
gruppen och alla region- och landteam riskanaly-
ser där både interna och externa faktorer vägdes 
in.  Diakonia använder COSO-modellen2 för att 
beräkna hur allvarlig en identifierad risk är för 
verksamheten. Riskhanteringen är en beslutspro-
cess som består av valet att acceptera, undvika, 
lindra eller eliminera risken. De allvarligaste 
riskerna på global nivå är risk för korruption, ett 
minskat demokratiskt utrymme för civilsamhället, 
katastrofsituationer orsakade av naturkatastrofer 
eller sociala/väpnade konflikter, finansiella risker 
och cyber relaterade risker.

Arbete mot korruption. All Diakonias verksam-
het ska präglas av en hög professionell standard 
i kampen mot korruption3. Korruption drabbar 
ytterst enskilda individer och har konstaterats vara 
ett av de största hindren i kampen mot fattigdom. 
Korruption har en skadlig och ibland förödande 
inverkan på investeringar och ekonomisk tillväxt, 
resultat och effektivitet inom administrationen 
samt på den politiska utvecklingen. Civilsamhällets 
medverkan i kampen mot korruption är viktig. Utan 
det civila samhällets övervakning och granskning är 
risken stor att arbetet mot korruption skulle have-
rera. Under 2018/2019 utarbetade Diakonia i sam-
verkan med andra ACT-organisationer en e-utbild-
ning i anti-korruption. All personal har genomgått 
utbildningen. Utbildningen utgör en obligatorisk 
del av introduktionen för nyanställd personal.  

Klagomåls och incidenthantering. Det kan 
finnas tillfällen då Diakonia inte lyckas leva upp 
till sina åtaganden eller alla intressenters förvänt-
ningar. Som ett led i att förbättra vårt ansvars-
tagande har Diakonia infört ett digitalt system 
för klagomålshantering - en klagomålsmekanism 
- så att Diakonias medarbetare kan rapportera 
incidenter. Systemet gör det också möjligt för 
rättighetsbärare, organisationer och enskilda att 
komma med klagomål och ge återkoppling på 
Diakonias och samarbetsorganisationernas arbete. 
Klagomål och incidenter hanteras strikt konfiden-
tiellt och tillåter anonymitet. 

Exempel på ett fall som avslutades 2019.  
En av Diakonias samarbetsorganisationer kom inte 
in med sin årsrapportering i tid, vilket kan vara ett 
tecken på att organisationen inte lever upp till Dia-
konias krav. Diakonia utredde ärendet och då det 
visade sig att det fanns en konflikt i organisationen 
gav vi stöd till konflikthantering. Vi gav också stöd 
till organisationen att upprätta årsrapporteringen. 
Årsrapporten visade att trots konflikten hade inga 
oegentligheter skett. Rättighetsbärarna berättade 
också hur viktigt det var för dem att organisatio-
nens arbete skulle fortsätta. Diakonia och organisa-
tionens ledning kom överens om en åtgärdsplan för 
att stärka organisationen, gällande både adminis-
tration och ledning. 

Kvinnor drabbas 
hårt av klimat
förändringar   

Inom ramen för programmet Global Social and Economic  Justice 
 Innovation arbetar Diakonia med att stärka vår egen och våra samarbets
organisationers kompetens att tillämpa ett genderperspektiv i arbetet med 
att bygga motståndskraft mot klimatförändringarnas konsekvenser. Under 
2019 gjorde Diakonia en jämförande studie av arbetet i sju av våra länder 
som visade på ojämlika maktstrukturer i alla länderna. Det ökar kvinnors 
sårbarhet i kriser och katastrofer eftersom deras erfarenheter inte vägs in. 
En slutsats i studien är vikten av att ta  tillvara på kvinnors erfarenhet och 
kompetens och stärka deras möjligheter till inflytande och ledarskap i kata
strofförebyggande arbete. Det ger hela samhället ökad  motståndskraft. 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.

Hållbarhetsrapport

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

2017: 3 2019: 9
2018: 9Indikator. Andel program som inkluderar korruption i sin 

riskanalys: 32% (2017), 100% (2018), 100% (2019) 

2018: 100%

2017: 32% 2019: 100%

Diakonia har under 2018 och 2019 haft som mål att stärka  

den interna kapaciteten för riskanalys och riskhantering  

samt  förebyggandet av korruption.

Totalt antal brott mot Diakonias uppförandekod 
som lett till att en medarbetare blivit avskedad:

Antal fall redovisas och följs upp årligen.  

Diakonia har nolltolerans mot korruption. 

2017: 2 2019: 1
2018: 0

Elva månader gamla Assata Diakite och hennes mamma Fatoumata 
Doucoure drabbades hårt av översvämningarna i Mali. Gravida och 
ammande kvinnor i området får hjälp att komma igång med exem
pelvis odling och enklare djurhållning. Det förbättrar deras ekono
miska situation, ger mat till familjen och gör dem mindre sårbara vid 
framtida naturkatastrofer. 
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INTRESSENTER OCH VÄSENTLIGHETSANALYS
Att förändra orättvisa strukturer är ett  komplext 
arbete som kräver olika former av allianser och 
innovativa arbetssätt. Diakonia samarbetar 
med rättighetsbärare, lokala organisationer och 
 andra strategiska aktörer som bidrar till hållbar 
förändring. Lokalt ägarskap är en förutsättning 
för hållbarhet och Diakonia strävar efter att öka 
samarbetsorganisationernas och rättighetsbärar-
nas deltagande och inflytande på insatserna. Vi 
ser oss som en följeslagande partner till samar-
betsorganisationerna och strävar efter att bygga 

relationer som grundas i förtroende, deltagande 
och transparens. Ovan presenteras de aspekter som 
har identifierats som mest väsentliga för Diakonias 
hållbarhetsarbete. Aspekterna har grupperats i tre 
ansvarsområden: ekonomiska, miljömässiga och 
sociala.   
 Bedömningen har gjorts av Diakonias medarbet-
are i samverkan med samarbetsorganisationer och 
rättighetsbärare. Bilden speglar även andra intres-
senters perspektiv. Under 2019 har vi utvärderat 
bedömningen och gjort små justeringar. En djupare 
genomgång är planerad att genomföras under 2020.  

Ekonomiskt
ansvar

Ekonomiskt ansvar:  
Ekonomiskt resultat, anti-korruption,  

finansiell hållbarhet, socialt ansvarsfulla 
 investeringar, upphandlingsförfarande.  

Miljöansvar

Positiv påverkan på miljön,  
CO2 utsläpp.

VÄSENTLIGHETSANALYS – 
VÅRA VIKTIGASTE OMRÅDEN

Hållbarhetsrapport

Socialt ansvar

Jämställdhet och mångfald, 
säkerhetspraxis, planering, uppföljning 
och lärande, allmänt erkännande och  

förtroende,  kompetensförsörjning. 

Bilden ovan: Tillsammans med rättighetsbärare och samarbetsorganisationer har vi identifierat de aspekter som är mest väsentliga för Diakonias hållbarhetsarbete. Vi har 
grupperat dem i tre ansvarsområden: ekonomiska, miljömässiga och sociala. Foto: Gustav Hugosson

Aktörer Definition Roll

Diakonias intressenter

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

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

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

De driver förändringsprocesser i samarbete 
med rättighetsbärarna.

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

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

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

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

Forum för samordning, erfarenhets och 
kunskapsutbyte samt påverkansarbete.

Beslutsfattare/tjänstemän/myndig
heter (ansvarsbärare)

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

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

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

De kan bidra positivt eller negativt till en 
hållbar utveckling och respekt för mänskli
ga rättigheter.

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

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

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

Medarbetare som bidrar till förändring i 
sina olika roller.

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

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

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

Jordbrukaren Margarita Huamaní deltar i ett projekt om hållbart 
jordbruk i Alpacocha, Ayacucho, Peru. Foto: Laura Ardila

Hållbarhetsrapport
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Hållbarhetsrapport

EKONOMISKT ANSVAR Ekonomisk hållbarhet 
innefattar bland annat att följa lagar och etik för en 
effektiv insamling och resursmobilisering, att eko-
nomin sköts och följs upp korrekt och transparent 
samt att rutiner och kontrollmekanismer finns på 
plats och tillämpas. I det följande avsnittet analyse-
ras några av de för Diakonia viktigaste aspekterna. 

Ekonomiskt resultat. Diakonias ekonomiska 
 resultat framgår av årsredovisningen, sid. 26-44.  

Socialt ansvarsfulla investeringar.  Diakonias 
placeringspolicy understryker vikten av att väga in 
miljömässiga, sociala och etiska hänsyn i samband 
med investeringar. Diakonia tar aktivt avstånd 
från och vägrar att investera i verksamhet som 
omfattar vapen, pornografi, alkohol, tobak och 
fossila  energikällor. Dessutom arbetar Diakonia 
för att påverka företag och banker att ta ansvar 
och förbättra sitt arbete, när det gäller till exempel 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöfrågor 
och  korruption.  

Finansiell hållbarhet. All resursmobilisering inom 
Diakonia ska följa ramverket för resursmobilisering 
samt Diakonias övergripande etiska förhållnings-
sätt. 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. 

Upphandlingsrutiner. Diakonias riktlinjer för upp-
handling ska tillämpas vid alla inköp där Diakonias 
medel används för att betala för varor och konsult-
tjänster. Riktlinjerna hjälper Diakonias personal 
att se till att inköpen är så transparenta, rättvisa, 
miljövänliga och kostnadseffektiva som möjligt. Alla 
leverantörer ska följa Diakonias upphandlingsprin-
ciper. För konsulter gäller även Diakonias uppfö-
randekod. Riktlinjerna för upphandling är kopplade 
till Diakonias arbete mot korruption. När en an-
ställd tillämpar riktlinjerna fungerar det också som 
en försäkring mot oetiskt eller korrupt agerande i 
samband med  förhandlingar eller köp av varor från 
leverantörer. 

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

2018: 73%

2019: 73%2017: 73%

Diakonia strävar efter diversifiering av våra intäkter för att  
hantera risker vid ett bortfall av någon finansiär. 

Indikator. Totalt antal privata givare:

2018: 10 8172017: 10 669

2019: 10 520

Diakonia strävar efter att på sikt öka antalet privata givare.

Foto: Diakonia

Ekonomiskt
ansvar

Ekonomiskt ansvar:  
Ekonomiskt resultat, anti-korruption,  

finansiell hållbarhet, socialt ansvarsfulla 
 investeringar, upphandlingsförfarande.  

Hållbarhetsrapport

I Peru riskerar hbtqpersoner diskrimineras, hotas och till och med dödas. 
I fyra städer över landet har Diakonia skapat så kallade trygga rum där 
unga hbtqpersoner kan dela erfarenheter och lära sig mer om sina rättig
heter. Projektet har också sammanfört flera feministiska organisationer för 
 kunskapsutbyte, vilket lett till att organisationerna tagit fram en nationell 
agenda för hur de ska arbeta för att få sina rättigheter lagstadgade. De har 
regel bundna dialogmöten med myndigheter och deltar i en arbetsgrupp på 
kvinnoministeriet för lesbiska kvinnors situation. Dessutom driver de också 
ett fall i domstol om att två kvinnor båda ska erkännas som föräldrar till ett 
barn. Det skulle innebära ett viktigt prejudikat för hbtqpersoner. Isabella 
Fernandez är  transaktivist och deltar i projektet. 

För allas rätt att 
vara den man är

Hållbarhetsrapport

Foto: Laura Ardila
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Säkerhetspraxis. Diakonia verkar i länder och 
sammanhang där rutiner för säkerhet är avgö-
rande för att verksamheten ska bedrivas an-
svarsfullt och säkert med hänsyn till personal, 
 samarbetsorganisationer och rättighetsbärare. 
Viktiga säkerhetsrutiner är till exempel:  

• Analyser och beredskapsplaner anpassade 
till de lokala förhållandena. 

• Riskhantering. 
• Incidentrapportering och uppförandekod.  
• Transparens och öppenhet om verksamheten. 
• Ett aktivt engagemang av all personal i 

 säkerhetsarbetet.  

Diakonia har identifierat att det är av hög prioritet 
att fortsätta att utveckla och stärka säkerhetsarbetet.   

Jämställdhet och mångfald. Diakonia arbetar 
för alla människors rätt att leva ett värdigt liv – 
oberoende av ålder, klass, funktionsnedsättning, 
etnicitet, kön, nationalitet, politisk övertygelse, 
religion eller sexuell läggning och identitet.  All 
verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhets-
perspektiv, med särskilt fokus på kvinnors och 
flickors aktiva deltagande och rättigheter. Under 
2019 beslutades att Diakonias verksamhet ska 
utgå från feministiska principer. Det är en förut-
sättning för att komma åt strukturella orsaker till 
fattigdom och det bidrar till långsiktigt hållbara 
insatser. 

Personal. Kompetent och engagerad personal är 
den viktigaste faktorn för framgång och hållbarhet 
både inom vår organisation och i vår verksam-
het. Diakonia eftersträvar en arbetsmiljö som 
präglas av ömsesidig respekt, uppmuntran till 
professionell utveckling, öppen kommunikation 
och jämställdhet. Alla medarbetare ska ges lika 
möjligheter att påverka sin arbetssituation. Dia-
konia har nolltolerans mot sexuella trakasserier 
och arbetar aktivt för att motverka tystnadskultur. 
2019 påbörjades arbetet med ett lokalt samver-
kansavtal som ska omfatta alla anställda i Sverige 
och leda till ökat inflytande och bättre förståelse 
för verksamheten. Alla chefer ska främja mångfald 
och lika möjligheter på arbetsplatsen och samar-
beta med medarbetarna för att uppnå detta. Sedan 
2018 har vi en rutin för att årligen följa upp och 
utvärdera hur organisationen följer bestämmel-
serna om mångfald. Arbetet tar sin utgångspunkt 
i diskrimineringslagen. Kompetensförsörjning 
utformas i allt högre grad för att vara lättillgäng-
lig och stödja både professionell och personlig 
utveckling och hela organisationens utveckling. 
Diakonia är medlem av ActLearns plattform för 
e-lärande. Syftet är att stärka systematiskt lärande 
och förbättra spridningen och utbytet av kunskap 
inom organisationen.

Socialt ansvar

Jämställdhet och mångfald,    
säkerhetspraxis, planering, uppföljning 
och lärande, allmänt erkännande och  

förtroende,  kompetensförsörjning. 

SOCIALT ANSVAR Diakonias verksamhet genom-
syras av våra vägledande principer och ett rät-
tighetsperspektiv som inkluderar delaktighet, 
ansvarstagande, diskrimineringsfrihet, öppenhet, 
jämlikhet och en tydlig koppling till lagar och åtag-
anden  avseende mänskliga rättigheter.  
 Diakonias humanitära arbete styrs av de hu-
manitära principerna om humanitet, opartiskhet, 
neutralitet och oberoende. 

Planering, uppföljning och lärande. Diakonia 
tillämpar resultatbaserad styrning för att alla 
medel ska användas för att uppnå angivna resultat 
och för att identifiera och integrera lärdomar i ar-
betet. Kvalitetssäkring genomsyrar alla  processer 

för att de ska vara effektiva och ändamålsenliga 
samt garantera en tillförlitlig redovisning och 
att alla tillämpliga lagar och förordningar följs. 
Diakonias riktlinjer för planering, uppföljning och 
utvärderingar är vårt viktigaste styrdokument för 
internkontroll.

Allmänt erkännande och förtroende.  Diakonia 
arbetar utifrån principerna om ansvar och 
 öppenhet och strävar efter att kommunicera tyd-
ligt och öppet. Målet är att det ska vara tydligt för 
medlemmar, givare, myndigheter, samarbetsorga-
nisationer, rättighetsbärare, personal och allmän-
het vilka vi är, hur vi arbetar, hur de finansiella 
resurserna utnyttjas och resultaten uppnås.

Bilden: I Burkina Faso utbildar vår samarbetsorganisation ATTOUS kvinnor till motorcykelmekaniker. Foto: Mia Rimby

Hållbarhetsrapport Hållbarhetsrapport
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Miljöansvar

Positiv påverkan på miljön,  
CO2 utsläpp.  

Hållbarhetsrapport

MILJÖANSVAR Diakonias miljöpolicy och globala 
genomförandeplan antogs av styrelsen i januari 
2016. I genomförandeplanen anges globala mål, 
aktiviteter och indikatorer för att främja gemen-
sam 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. Diakonia är en interna-
tionell organisation med verksamhet i tjugofem 
länder. Arbetet innebär resor både inom och 
mellan länder. Vid resor ska färdmedel med lägre 
miljöpåverkan prioriteras. Diakonia ska även ut-
arbeta mål och planer för att minska sina utsläpp. 
Under 2019 fortsatte arbetet med att utveckla 
rutiner för att minska koldioxidutsläppen. Några 
exempel är förbättrade rutiner för planering av 
resor och besök, minskat antal resor, samordnade 
fältbesök samt större andel möten som genomför-
des via videolänk. Alla medarbetare redovisar an-
tal resdagar och beräknar sina koldioxid utsläpp. 

2018 infördes en ny modell för att samla in och 
beräkna uppgifter om koldioxidutsläpp. Syftet 
är att informationen ska vara ett verktyg för att 
kunna följa att vi bidrar till minskat koldioxidut-
släpp. Diakonia klimatkompenserar inte, eftersom 
vi menar att det äventyrar nödvändigt fokus på att 
bidra till minskade utsläpp och att nuvarande sys-
tem för handel med utsläppsrätter är ineffektiva.  

Positiv påverkan på miljön. Under 2019 stöttade 
Diakonia ett femtiotal samarbetsorganisationer 
och projekt med fokus på miljö eller klimat. Några 
exempel på fokusområden är hållbar förvaltning 
och utvinning av naturtillgångar, närsamhällets 
rättigheter vid vattenkraftsutbyggnad och klimat-
anpassade jordbruksmetoder. Diakonia och våra 
samarbetsorganisationer har också genomfört på-
verkans- och nätverksaktiviteter som rör klimat-
förändringar. I Sverigeprogrammet är påverkans-
arbete för klimaträttvisa ett av de huvudsakliga 
arbetsområdena och Diakonia ingår i ACT Allian-
ces kampanj för klimaträttvisa. Vi arbetar för att 
utveckla kompetens gällande klimatförändringar 
och dess effekter, både internt och hos samarbets
organisationer.  
 Siffrorna nedan visar hur många utbildnings
aktiviteter som genomfördes under 2019. 

Hållbarhetsrapport

När Baringo i Kenya drabbades av svår torka 2017, ödelades grödor 
och boskap dog. Invånarna i Baringo är pastoralister, kring flyttande 
boskapsskötare, och helt beroende av djuren för sin försörjning. 
 Boskapsstölder samhällen emellan är vanligt, vilket ofta leder till våld 
och konflikter. Nu har invånarna i Baringo fått utbildning i jordbruk och 
med metoder  anpassade till det torra området framgångsrikt börjat odla 
grönsaker. Jordbruket ger större möjlighet till försörjning samtidigt som 
det minskar risken för  konflikter. En viktig del i projektet har varit att 
 invånarna ska se att de själva kan driva den förändring de vill uppnå. 

Jordbruket 
gav ny livsstil

Indikator. Antal flygkilometer (relaterat till CO2 utsläpp):

2019: 2 947 473

Diakonia har under 2018 introducerat en ny mätmetod för 
att följa upp utsläpp från resor. Vi mäter antal flygkilometer. 
 Mätmetoden användes under fyra månader 2018 och under 
hela året 2019. Vi kommer att använda 2019 som utgångs
punkt för vår uppföljning.

Indikator: Antal initiativ till kapacitetsutveckling riktat 
till samarbetsorganisationer (klimaträttvisa och miljö
frågor):

2018: 84 2019: 852017: 84

Indikator: Antal kapacitetsutvecklingsinitiativ internt 
(klimaträttvisa och miljöfrågor):

2018: 34 2019: 35

Som ett led i att bidra till ökad miljö medvetenhet följer vi upp 

och redovisar årligen antal  kapacitetsutvecklingsinitiativ. 

2017: 34
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REVISORNS YTTRANDE AVSEENDE DEN LAGSTADGADE HÅLLBARHETSRAPPORTEN
Till årsmötet i Diakonia, org.nr 8020173517

Uppdrag och ansvarsfördelning. Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets-
rapporten för år 2019 på sidorna 50  67 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo-
visningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning. Min granskning har skett enligt FARs 
 rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 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 29 april 2020

Jonas Grahn, Auktoriserad revisor
Sharifa och Akhi Akther bor i Thakurgaon i norra Bangladesh. De har deltagit i ett projekt som uppmuntrar flickor 
att trotsa könsnormer genom att cykla. Det har gett systrarna större rörelsefrihet. Foto: Gustav Hugosson.
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GRI Innehållsindex 2019
Nedan presenteras Diakonias redovisning i ett GRI-index enligt GRI standards i Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI Core, 
samt Diakonias egna områden 

 ORGANISATIONENS PROFIL 
 
GRI 102-1 Organisationens namn.......................................................................................................................................... 1, 10
GRI 102-2  De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna  .................................................................6, 8, 10-25
GRI 102-3  Lokalisering av organisationens huvudkontor  ................................................................................................. 8, 9, 34
GRI 102-4  Antal länder som organisationen är verksam i  .............................................................................................. 8-10, 34
GRI 102-5  Ägarstruktur och företagsform  .......................................................................................................................... 26, 33
GRI 102-6 Marknaden som organisationen är verksam i samt målgrupper organisationen vänder sig till 
  ...................................................................................................................................... 6, 8-9, 10-11, 14-25, 26-27, 48-49, 56 
GRI 102-7  Organisationens storlek  .................................................................................... 4-5, 8-9, 10-11, 26-27, 31, 34-35
GRI 102-8  Total personalstyrka uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön  ....................................... 44 
GRI 102-9  Organisationens leverantörskedja  ........................................................................................................................... 56 
GRI 102-10 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden ...................................................................................... 27-28 
GRI 102-11 Beskrivning av hur organisationen följer försiktighetsprincipen ......................................................... 52, 54, 58, 60 
GRI 102-12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller initiativ som 
 organisationen stödjer  ............................................................................................................................................. 34, 38, 50-51 
GRI 102-13 Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer  ...................................... 34
 
STRATEGI

GRI 102-14 Uttalande från ledningen  ..........................................................................................................................................2

ETIK OCH INTEGRITET 
 
GRI 102-16 Organisationens värderingar, principer och normer, t.ex uppförande kod och etiska aspekter ...50, 52, 54, 60-61

STYRNING 

GRI 102-18 Redogörelse för organisationens styrelse ............................................................................................................... 33

ENGAGEMANG MED INTRESSENTER

GRI 102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med ...........................................................................48-49, 56
GRI 102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal  .............................................................................. 43-44 
GRI 102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter  .............................................................. 6, 10, 26, 32, 50, 52, 61
GRI 102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter  ..................................................10-11, 26-27, 50, 52, 54
GRI 102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter  .................................................. 57

REDOVISNINGSPRAXIS 

GRI 102-45 Enheter som inkluderas i organisationens  finansiella rapport  ...................................................................... 8-9, 34
GRI 102-46 Beskrivning av processen för att definiera redovisningens innehåll och aspektavgränsningar .......................50, 57
GRI 102-47 Redogörelse för samtliga aspekter som redovisas  .................................................................31-32, 35-44, 50-62
GRI 102-48 Väsentliga förändringar som gjorts samt effekten av dessa  ......................................... Inga förändringar har gjorts
GRI 102-49 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod  .................. Inga förändringar har gjorts
GRI 102-50 Redovisningsperiod  ............................................................................................................................................... 50
GRI 102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen  .................................................................................... juni-19
GRI 102-52 Redovisningscykel  ................................................................................................................................................. 50
GRI 102-53 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll  .....................................................................2
GRI 102-54 Förklaring om rapportering i enlighet med GRI-standarden  ................................................................................. 50
GRI 102-55 GRI innehållsindex  ........................................................................................................................................... 66-67
GRI 102-56 Redogörelse för tillvägagångssätt för externt bestyrkande av redovisningen ....................................................... 50
 
EKONOMISKA STANDARDER
 
GRI 201 Ekonomiskt resultat 
GRI 103-1  Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning .................................................................... 57-58
GRI 103-2  Hur organisationen ser på frågan och hanterar den  ......................................................................................... 57-58

Hållbarhetsrapport Hållbarhetsrapport

GRI 103-3  Hur organisationen utvärderar hanteringen av frågan och hur resultatet av utvärderingen presenteras  ... 35-44, 57-58 
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Klimatkrisen är verklig och den händer nu. De som drabbas 
hårdast är ofta de människor som gör minst avtryck.  
I Anderna, Peru finns världens största tropiska glaciärer. 
Glaciärerna är viktiga sötvattenreservoarer som ger vatten 
till regionen under de torra perioderna. De senaste åren har 
glaciärerna smält i skrämmande fart, nu finns bara cirka 
10 procent kvar. Här lever Luisiana Tacuri Misarayme och de 
andra invånarna av det som alpackadjuren ger. Kvinnorna är 
ansvariga för att valla djuren och när torkan slår till måste de 
gå flera mil om dagen för att djuren ska få mat. Tillsammans 
med lokalbefolkningen arbetar vi med att ta fram enkla och 
smarta metoder för att spara vatten till torrperioderna. Alla 
i byn, unga som gamla, har gått samman för att förbättra 
situationen. En fördämning som behåller regnvatten i en stor 
damm är ett av de viktigaste resultaten i projektet. Det ger 
byborna vatten under torrperioden. I slutet av 2019 hade 
byborna fått 4000 kubikmeter vatten från dammen. Genom 
plantering av träd vill vi också öka vattnet i markerna nära 
byn för att gräs ska kunna växa året om.

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

Diakonia is a member of the


