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Verksamhetsberättelse för CONCORD Sverige 2013
1. Inledning
CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater för en samstämmig utvecklingspolitik och ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle där alla människors
rättigheter respekteras och förverkligas. Utifrån våra prioriterade frågor, Sveriges och EU:s politk för samstämmighet, EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden och EU:s långtidsbudget och nya hållbarhets- och
utvecklingsagendan samordnar vi medlemsorganisationers dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel.
Då flertalet frågor har en europeisk dimension drivs de i nära samspel med CONCORD Europa, med sekretariat i Bryssel och motsvarande nationella plattformar i alla EU:s medlemstater. CONCORD Europa samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Vår styrka är att
vi befinner oss i ett nätverk som har etablerade kanaler gentemot Europakommissionen, Europaparlamentet,
medlemsstaterna, nationella parlament och det civila samhället i Europa.
Vår roll är vidare att bidra till att stärka medlemsorganisationernas kapacitet och kunskap om EU:s utvecklingspolitik samt stärka såväl medlemsorganisationernas som deras partners kapacitet att påverka och söka
EU-bidrag för utvecklings- och informationsinsatser. Vi erbjuder både grundläggande kurser och panelsamtal
om EU:s utvecklingspolitik och om hur CSO:er kan söka och handlägga EU-finansiering. Seminarier och
olika möten är också viktiga mötesplatser för medlemmar att utbyta erfarenhet med varandra.

2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik
CONCORD Sveriges samordning av arbetet med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik syftar till att medlemsorganisationerna i ökad utsträckning synliggör hur EU:s agerande påverkar situationen i utvecklingsländerna och att de bedriver opinionsbildande arbete gentemot intresserad allmänhet och beslutsfattare inom EU:s
institutioner och i Sverige. CONCORD Sverige genomför detta arbete genom att bevaka beslutsprocesser, ta
fram informationsmaterial, analyser och gemensamma positioner, samt genom att kontinuerligt föra en dialog
och samordna möten med beslutsfattare. CONCORD Sverige arbetar i detta sammanhang aktivt med att
fördjupa samarbetet med CONCORD Europa och dess medlemsorganisationer.

2.1 Samstämmighet
► Under 2013 genomförde CONCORD Sverige ett riksdagsseminarium i samband med att Politik för global
utveckling fyllde 10 år, och lanserade samtidigt det gemensamma underlaget ”13 punkter för ett framtida
PGU”. Responsen på seminariet och rekommendationerna var positiv från såväl politiker och åhörare.
Målet för CONCORD Sveriges arbete med samstämmighet är att tillsammans med CONCORD Europa
påverka svensk politik i förhållande till EU och europeisk utvecklings- och samstämmighetspolitik. Syftet är
att återspegla Sveriges och EU:s globala ansvar att all politik gentemot utvecklingsländerna ska bidra till en
rättvis, jämställd och hållbar utveckling.

Sveriges Politik för global utveckling
CONCORD Sverige genomförde flera aktiviteter kopplat till Sveriges politik för global utveckling (PGU), till
exempel genom arbetet med regeringens större PGU-seminarium under våren, där CONCORD
Sverige samordnade civilsamhällets synpunkter på upplägget, och deltagande i panelen. Seminariet följdes
upp genom ett gemensamt brev till Gunilla Carlsson i vilket CONCORD Sverige gav förslag på hur en mer
strukturerad dialog kring tematiska frågor och PGU generellt kan genomföras. I svaret från Gunilla Carlsson uppmärksammades vårt bidrag till PGU-arbetet och den dialog som finns, och att regeringen önskar
återkomma med förslag på former för en mer strukturerad dialog. I oktober arrangerade CONCORD Sverige
ett riksdagsseminarium tillsammans med Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) vid vilket samtliga politiska
partier, statssekreterare Tanja Rasmusson, före detta ledamöter i Globkom (den parlamentariska kommitté
som föregick PGU) med flera deltog för att diskutera PGU.
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Syftet med seminariet var att samla erfarenheter från de senaste tio åren, reflektera över hur PGU kan
utvecklas och förbättras de kommande åren, och få åtaganden från partierna. Fyra av CONCORD Sveriges
medlemsorganisationer presenterade analyser för fyra tematiska områden: handel, kapitalflykt, vapenexport
samt företag och mänskliga rättigheter. På seminariet deltog cirka 175 personer, och utvärderingen som
gjordes gav ett mycket gott betyg, såväl vad gäller innehållet i diskussionerna som formen för seminariet.
Riksdagspartierna uttryckte sin uppskattning både under och efter seminariet,
och ansåg att civilsamhällesorganisationernas arbete fyller en viktig funktion när det
gäller att utveckla PGU.
Inför seminariet hade CONCORD Sverige
tagit fram dokumentet ”13 punkter för ett
framtida PGU”, som utgjorde underlag för
diskussionerna och som politikerna sedan
fick svara på i panelen. I positionspappret
presenteras bland annat rekommendationer för hur samordningen och analysen
av politikens effekter kan bli bättre, och hur
Sverige bör ta sig an de målkonflikter som
identifierats av civilsamhället inom olika
politikområden.

Välbesökt seminarium i riksdagen där “13 punkter för ett
framtida PGU” presenterades

Positionspappret upplevdes som ett bra sätt att
lyfta PGU:s utmaningar av såväl medlemsorganisationer som av tillfrågade politiker. I panelen fick vi positiv
respons på frågorna som ställdes vad gäller olika förslag på hur PGU kan utvecklas. Rekommendationerna i
positionspappret presenterades i omarbetad form i en debattartikel i decembernumret av OmVärlden.
Som en introduktion till seminariet arrangerade CONCORD Sverige i samarbete med FUF och UNDP ett
seminarium den 23 september om globala utmaningar och hur de påverkar möjligheterna och formerna för
bistånds- och utvecklingspolitiken.
I oktober träffade CONCORD Sverige Statskontoret, som hade fått i uppdrag av regeringen att utvärdera
styrningen och samordningen av PGU. Vi fick tillfälle att utveckla förslagen från 13-punktsprogrammet, och
fler av dessa återspeglades senare i Statskontorets rapport.

EU:s samstämmighetspolitik
I september lanserades rapporten “Spotlight on EU Policy Coherence for Development” i Sverige och övriga
EU. Rapporten, som utvärderar EU:s samstämmighetspolitik på ett antal tematiska områden, var den tredje i
ordningen och fick mycket bra genomslag runt om i europeisk media. Vid lanseringen i Bryssel där
CONCORD Sverige deltog fick den ett bra mottagande av beslutsfattare inom EU-institutionerna.
CONCORD Sverige genomförde en medialansering som bland annat resulterade i en artikel i DN. Vi genomförde dessutom en analys av Sveriges PGU som utgjorde en del av en genomgång av nationella samstämmighetspolicys och som ackompanjerade Spotlightrapporten.
Under hösten deltog CONCORD Sverige aktivt i arbetet tillsammans med CONCORD Europa med att
analysera kommissionens rapport om genomförandet av EU:s samstämmighetspolitik (PCD) med utgångspunkt i Spotlightrapporten, och med att försöka påverka innehållet i tillhörande rådslutsatser. Vi uppvaktade
handläggare på UD, biståndsministern samt ledamöter i utrikesutskottet och EU-nämnden i samband med
förhandlingarna. Resultatet i form av rådslutsatserna som antogs den 12 december var positivt. Vi fick med
nästa alla våra rekommendationer, vilket får ses som ovanligt. Rådslutsatserna tar exempelvis upp EUdelegationers roll för att se över effekterna av EU:s politik, vikten av ett ambitiöst arbetsprogram med tydliga
målsättningar för kommande år, och behovet av samordning med andra ministrar.
CONCORD Sverige har under året deltagit i CONCORD Europas arbete med att ta fram material och utbildning för de nationella plattformarna, och med hjälp av bland annat PGU-barometern färdigställt ett utbildningsmaterial för workshops. CONCORD Sverige deltog på en första utbildning för nationella plattformar i
Bryssel. Därutöver var CONCORD Sverige en av huvudtalarna på en konferens i Edinburgh om samstämmi-
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ghet, och presenterade arbetet i Sverige med PGU.
Som ett led i arbetet med kapitalflykt skickade CONCORD Sverige tillsammans med Forum Syd ett brev till
finansminister Anders Borg, finansmarknadsminister Peter Norman och biståndsminister Gunilla Carlsson
inför EU:s möte om det så kallade penningtvättsdirektivet i april, i vilket vi pekade på hur direktivet kan vara
ett avgörande verktyg för att hindra olovlig kapitalflykt om det utformas rätt. Frågan om hur EU kan motverka
kapitalflykt var aktuell även under hösten, och den var i fokus för vårt lanseringsarbete av Spotlightrapporten
i Sverige och i Europa. I samband med förhandlingar på EU-nivå gav Sverige inte stöd åt det förslag om
land-för-land-rapportering, som skulle kunna möjliggöra en inhemsk resursmobilisering i utvecklingsländer,
vilket vi uttryckte bland annat i ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt.
CONCORD Sverige samordnade under hösten uppvaktning av Sveriges regering gällande företagens
ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Detta gjordes på flera sätt, bland annat genom kontakter med
partiföreträdare. I ett brev som skickades till sex av ministrarna i regeringen och flera andra beslutsfattare,
menade vi att Sverige måste verka aktivt för att få igenom och stärka EU-kommissionens lagförslag om så
kallad icke-finansiell rapportering, en form av obligatorisk redovisning för företag av hur deras verksamhet
påverkar hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Frågan var också aktuell i förhandlingarna om en gemensam EU-position för finansiering av utveckling post 2015.
Följande organisationer har ingått i arbetsgruppen för samstämmighet: ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia,
Forum Syd, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, LO TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen,
Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella
arbete och Svenska missionsrådet.

2.2 EU:s och Sveriges biståndspolitik
► CONCORD Sverige har tillsammans med CONCORD Europa påverkat utformningen av EU:s långtidsbudget för biståndet, så att mer resurser än vad som föreslogs av EU-kommissionen bevarades till biståndet,
till det civila samhället och till grundläggande samhällstjänster som utbildning och hälsa i utvecklingsländer.
Målet för CONCORD Sveriges arbete med bistånd är att tillsammans med CONCORD Europa hålla EU
och dess medlemsstater ansvariga för att uppfylla löftena om biståndets kvantitet och kvalitet. Under våren
arbetade CONCORD Sverige med analys av Sveriges och EU:s biståndsåtaganden som bidrag till årets
AidWatch-rapport. I oktober lanserades rapporten i Sverige. Svenska Dagbladet skrev om den på ett uppslag
i tidningen och därutöver plockade flera andra medier upp rapportlanseringen. CONCORD Sverige deltog
även vid lanseringen i Bryssel, som inkluderade ett rundabordsamtal med representanter för medlemsländernas permanenta representationer, och ett lanseringsseminarium då representanter från kommissionen och
parlamentet deltog. Mottagandet var positivt i de olika aktiviteterna, men det var samtidigt tydligt att de olika
medlemsländernas position vad gäller biståndsåtagandena varierar märkbart. CONCORD Sverige deltog på
det årliga AidWatch-mötet i oktober då bland annat beslut togs om att fokusera arbetet under 2014 på den
internationella process som hanterar åtaganden om utvecklingsfinansiering (Financing for Development),
definitionen av bistånd inom OECD:s biståndskommitté DAC, samt det kommande högnivåmötet om utvecklingseffektivitet i Mexiko.
Inför biståndsministermötet i maj uppvaktade CONCORD Sverige regeringen och riksdagsledamöter med
den analys som tagits fram gemensamt inom AidWatch om hur EU-länderna ligger till vad gäller biståndsåtaganden inför 2015 och vad som behöver göras.
Under året har CONCORD Sverige genom styrgruppen för bistånds- och utvecklingseffektivitet via dialogmöten med UD och Sida givit synpunkter på genomförandet av utvecklingseffektivitetsagendan. Detta har
inkluderat att samordna synpunkter på det internationella arbetet inom GPEDC (Global Partnership for Effective Development Cooperation), civilsamhällets arbete genom den nya plattformen CPDE (som ersatt Open
forum och BetterAid), samt förberedelserna för seminarium om Sveriges stöd till gynnsamma förutsättningar
för civilsamhället att verka (så kallat enabling environment) och vilka konsekvenser biståndseffektivitetsagendan får för stödet och samarbetet med svenska organisationer.
Styrgruppen har därutöver tagit fram underlag för gemensam position kring privata sektorns roll i biståndet,
samt anlitat en konsult för att ta fram ett underlag om Sveriges stöd till enabling environment-frågan internationellt, och hur det förhåller sig till den förda politiken i Sverige och stöd, riktlinjer och krav på svenskt
civilsamhälle. Detta underlag låg till grund för arbetet inför seminariet om gynnsamma förutsättningar, och
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generellt i arbetet kring dialog med Sida och UD.
CONCORD Sverige deltog i oktober tillsammans med några av medlemsorganisationerna på möte med UD
och oberoende utvärderare om hur Sverige har uppfyllt sina åtaganden om transparens i biståndet kopplat
till Open Government Partnership. Vi lyfte framsteg och kvarstående utmaningar baserat på det arbete vi
gjorde under våren tillsammans med Transparency International, då vi gick igenom vad som redovisas inom
Open Aid. Vi lyfte därutöver vikten av att samtliga aktörer utgår från transparensåtagandena, och att arbetet
framöver bör utvidgas till andra utvecklingsfrågor i enlighet med PGU.
Följande organisationer har ingått i AidWatch-arbetsgruppen och/eller styrgruppen för bistånds- och utvecklingseffektivitet: ActionAid, Diakonia, Forum Syd, LO TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, RFSU, Rädda
Barnen, Shia, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet och We Effect.

EU:s långtidsbudget och finansiella program för
utvecklingssamarbete
CONCORD Sverige har under 2013 arbetat för att påverka biståndsdelen av EU:s långtidsbudget för 20142020, så att den skapar bättre resurser för fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och organisationer
i det civila samhället. Arbetet har skett i nära samarbete med CONCORD Europas finansieringsarbetsgrupp
som har tagit fram positioner, rekommendationer och brev riktade till relevanta beslutsfattare, som CONCORD Sveriges finansieringsarbetsgrupp har bidragit till. CONCORD Sverige har deltagit i flera möten och
konsultationer under året med såväl Europakommissionen, Europaparlamentariker samt tjänstemän på
UD och Sida. Konkreta resultat som arbetet har bidragit till är att budgeten till bistånd samt till Europeiska
utvecklingsfonden i princip blev oförändrad och inte skars ner som föreslaget.
Minst 95 procent (istället för föreslagna
90) av resurserna i de tematiska programmen kommer att leva upp till OECD
DAC:s kriterier för bistånd. CONCORD drev
framgångsrikt att 20 procent av instrumentet
DCI (Development Cooperation Instrument)
ska öronmärkas för grundläggande samhällstjänster, med fokus på utbildning och
hälsa. Mer finansiering än under tidigare
budgetperiod ska gå till civilsamhället: 9,7
procent av DCI öronmärks till programmet
CSO LA (Civil Society Organisations and
Local Authorities) vilket nästan når upp till
CONCORD:s krav på 10 prodent.
CONCORD Sverige anordnade under året
ett utåtriktat seminarium om EU:s framtida
bistånd. På eventet lanserades en analys
Biståndspolitiska talespersoner från KD, M, S, MP och V
av och rekommendationer kring
debatterade EU:s framtida bistånd
jämställdhetsperspektivet och MR-perspektivet i de nya finansieringsinstrumenten, en jämörelestudie av stöd till information och opinion för global
utveckling (Development Education and Awareness Raising) inom EU samt CONCORD Europas studie av
EU:s nya biståndsinstrument. Eventet, som lockade 98 deltagare från civilsamhället, Sida, UD och riksdagen, avslutades med en paneldebatt om trenderna inom EU:s bistånd mellan fem riksdagspartier.
CONCORD Sverige har tillsammans med CONCORD Europa gjort en enkätundersökning med över 100
organisationer från det civila samhället i ett flertal länder för att kartlägga deras möjligheter till dialog med
EU-delegationerna under programmeringen av EU:s nya landprogram. Rekommendationerna från enkäten
har mottagits väl av EU-kommissionen och EEAS, som självmant valt att sprida CONCORDs rekommendation till alla EU-delegationer.
Under 2013 har CONCORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa framförallt fått gehör för två frågor
kopplade till Kommissionens tolkningar och hantering av EU-stöd. En av dem var lanseringen av kommissionens nya databas för registrering av ansökningar, Prospect. Ett annat framsteg som efterfrågats var
kommissionens framtagande av en manual för bidragshantering med tydligare uttolkning av regelverket.
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CONCORD Sverige har tillsammans med medlemmar haft dialog med Sida om instruktionerna för egenfinansiering av EU-finansierade insatser, samt fastställt en ny rutin med Sida för att bättre säkerställa svenska organisationers delfinansiering från Sida.
Den arbetsgrupp som har bidragit till påverkan i EU-finansieringsfrågor från CONCORD Sveriges sida är
finansieringsarbetesgruppen. Under 2013 har följande medlemsorganisationer ingått: Diakonia, Fairtrade
Sverige, Forum Syd, LO-TCO biståndsnämnd, Rädda Barnen, Plan Sverige, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska Röda Korset.

2.3 Post-2015

► ”Ert engagemang för de globala frågorna i post-2015 processen är mycket uppskattat. Det har varit ett
viktigt stöd i arbetet under mitt uppdrag inom ramen för högnivåpanelen.” Biståndsminister Gunilla Carlsson
Under 2013 skedde en upptrappning i den FN-ledda processen med att ta fram en ny hållbar utvecklingsagenda att ersätta Millenniemålen efter 2015. Ett antal större processer, i form av expertpanelen och mellanstatliga förhandlingar ägde rum, med syfte att påverka utformningen av post-2015-agendan. CONCORD
Sverige har under 2013 informerat om och samordnat svenska organisationers påverkansarbete gentemot
dessa processer. CONCORD Sveriges arbete med Beyond 2015 år 2013 hade som syfte att samordna
svenska organisationers arbete med Beyond 2015-kampanjen och löpande ta fram information om Beyond
2015 och den officiella processen till svenska organisationer. CONCORD Sverige hade även som roll att
samordna dialogen med beslutsfattare i Sverige och vara länk till Beyond 2015-kampanjen på europeisk
nivå. CONCORD Sveriges styrgrupp för Beyond 2015 avsåg under året att påverka de nya utvecklingsmålen
via Beyond 2015, högnivåplanelen för post-2015 samt Sveriges och EU:s positioner gällande Post-2015.
I början av året ledde CONCORD Sverige svenska civilsamhällets arbete med att ta fram gemensamma
övergripande principer för post-2015. I mars antogs ett antal övergripande principer av Generalsekreterarnätverket och svenska styrgruppen för Beyond 2015. Dessa principer låg sedan till grund för gemensamma uttalanden och påverkansarbete under året. Som medlemmar i det Europeiska navet av Beyond
2015-kampanjen, Beyond 2015-CONCORD European Task Force, samordnade CONCORD Sverige även
svenska styrgruppens kommentarer och bidrag till denna position. Särskilt bidrog svenska organisationer
med stärkanden gällande mänskliga rättigheter, inkludera jämställdhet och kvinnor och flickors rättigheter
samt rätten till organisering och vikten av stödjande mål för att säkerställa att de ekonomiska och institutionella ramverken (till exempel kring finans- och kapitalregler, handelsregler).
I maj 2013 arrangerade CONCORD Sverige ett publikt påverkansseminarium med syfte att skapa ett tillfälle
där Sveriges och EU:s arbete och position kring post-2015-agendan diskuterades. Det svenska styrgruppen
presenterade sin gemensamma post-2015-position, Europeiska samordnaren för Beyond 2015 presenterade
Europeiska Beyond 2015-positionen och Sveriges ambassadör för hållbar utveckling deltog och uppdaterade
om Sveriges och EU:s positioner. Detta efterföljdes av en paneldiskussion på temat med riksdagsledamöter
från samtliga partier i utrikesutskottet. Cirka 85 personer deltog vid seminariet, majoriteten representanter
från civilsamhället, men även tjänstemän från Sida och UD.
Under våren 2013 samordnade CONCORD Sverige tillsammans med Sida regelbunden dialog med
biståndminister Gunilla Carlsson, tjänstemän på Sida och UD med syfte att påverka högnivåpanelens rapport. Särskilda synpunker som lyftes från styrgruppens håll var vikten av ett rättighetsbaserat perspektiv,
företagens ansvar och transparens, kvinnors och flickors rättigheter inklusive SRHR och vikten av att fattigdomsbekämpning sker inom ramen för en planet. Genom detta dialogarbete fick de gemensamma principerna gehör och flera av dessa återspeglades i högnivåpanelens slutrapport. Särskilt uttrycktes att styrgruppen varit ett stöd i inkluderingen av formuleringar gällande mänskliga rättigheter, särskilt flickor och kvinnors
rättigheter och SRHR. Den 4 juni 2013 deltog representanter från styrgruppen på ett svenskt lanseringsseminarium för högnivåpanelens rapport och styrgruppen presenterade sina gemensamma kommentarer och
rekommendationer på panelens rapport. Dessa översattes sedan och skickades till Beyond 2015 European
Task Force, som underlag till Beyond 2015:s kommentar på rapporten.
Under våren träffade CONCORD Sverige professor Jeffrey Sachs, chef för det globala nätverket för hållbar
utveckling ’Sustainable Development Solutions Network’, en sammanslutning av forskare och näringslivsrepresentanter. Styrgruppen lyfte särskilt vikten av ett rättighetsbaserat perspektiv, att anta en mer transformativ
ansats än Millenniemålen, vikten av att finansiering av hållbar utveckling går bortom bistånd och att finan-
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siering måste baseras på existerande internationella överenskommelser samt behovet av ett bredare och
mer inkluderande mått och definition av fattigdom, som särskilt bekämpar orsaker till fattigdom och utjämnar
ojämlikhet.
Under våren 2013 förhandlade EU om gällande position om post-2015 och finansiering av post-2015agendan. CONCORD Sverige samordnade kommentarer på EU-kommissionens meddelande om post2015: ”A Decent life for all”, där gruppen särskilt välkomnade Kommissionens stöd för en integrerad post2015-agenda för utrotning av fattigdom och miljömässig hållbarhet och vidare uppmanade kommissionen att
vidareutveckla resonemanget kring ett universellt post-2015 ramverk, stärka skrivningar gällande mänskliga
rättigheter så att redan existerande internationella överenskommelser genomsyrar ramverket samt vikten av
en vidareutveckling av hållbar utveckling, för att säkerställa ett holistiskt begrepp. Inför biståndsministernmötet (FAC) den 28 maj skickade CONCORD Sverige in rekommendationer till UD inför förhandlingar om
post-2015 rådslutsatser. Dessa ingick i biståndsministerns underlag inför FAC.
CONCORD Sverige har under året samordnat påverkansarbete av EU:s och Sveriges positioner gällande finansiering av utveckling, inom ramen för post-2015. CONCORD Sverige har deltagit i detta arbete genom att
ingå i CONCORD Europa-Beyond 2015:s arbetsgrupp för finansiering av utveckling, som tillsammans med
Eurodad och CANEurope har tagit fram positionen ”Financing for development negotiations- what should the
EU bring to the table?”.
Denna position uppmanar EU till en rad åtaganden kopplat till finansiering, för att säkerställa en tillräcklig
och rättvis finansiering av post-2015. CONCORD Sverige tog under hösten fram en svensk översättning av
denna position, som har delats med tjänstemän på UD skriftligt och under dialogmöten. Som ett led i arbetet
med finansiering av post-2015-agendan arrangerade CONCORD Sverige ett seminarium den 8 oktober tillsammans med Dag Hammarskjöldfonden och UNDP på temat ”Will the world pay for its vision?”. Seminariet
besöktes av 80 deltagare och 63 procent av de deltagare som besvarade efterföljande utvärdering angav att
seminariet var mycket relevant och intressant.
I november träffade CONCORD Sverige UD-handläggare, inför biståndsministermötet (FAC) den 12 december. UD förtydligande att Sverige särskilt värnade om ODA-definitionen och volymen i pågående förhandlingar gällande rådslutsatser. CONCORD Sverige lyfte frågor om Sveriges ställningstaganden, bland annat
gällande additionella medel till klimatfinansiering, offentliga-privata samarbeten (’blending’) och företags
ansvar. Styrgruppen kommenterade regeringens faktapromemoria inför för-handlingar gällande finansiering
av post-2015. Gruppen ifrågasatte särskilt att regeringen motsätter sig skrivningar om hållbart företagande
som kan tolkas som reglerande och menade att detta går emot bland annat FN:s vägledande principer för
företagande och mänskliga rättigheter. Denna kritik följdes sedan upp med ett gemensamt brev till ett antal
ministrar för att uppmärksamma vikten av företags ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Brevet hade
vid årets slut ännu inte besvarats.
I samband med FN:s generalförsamlings öppnande i september 2013, ägde ett högnivåmöte för millenniemålen och post-2015 rum. FN:s medlemsstater antog då en första överenskommelse (’outcome document’) där övergripande principer och mål med post-2015-processen klargjordes. CONCORD Sverige ingick
i Sveriges officiella delegation till dessa förhandlingar och
fanns representerade av tre personer, som även deltog i
att ta fram globala Beyond 2015-kampanjens reaktion på
förhandlingarna.
Under 2013 har följande organisationer ingått i styrgruppen
för Beyond 2015: Diakonia, Fairtrade Sverige, Forum Syd,
LO-TCO Biståndsnämnd, LSU, MyRight, Plan Sverige, PMU,
RFSU, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska FN-förbundet,
Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska Missionsrådet, WaterAid och WWF. För att stärka svenska organisationers deltagande i Beyond 2015-kampanjen ingår CONCORD
Sverige sedan juni 2013 i styrgruppen för det europeiska
navet av Beyond 2015-kampanjen.
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FN:s högnivåmöte om post-2015. CONCORD
Sverige ingick i svenska delegationen

2.4 Övrigt arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik
► Antalet gemensamma uttalanden och positionspapper som CONCORD Sverige samordnade kring
Sveriges och EU:s utvecklingspolitik ökade under 2013, vilket inkluderade frågor som företags ansvar för
hållbar utveckling, kapitalflykt och uppföljning av biståndstaganden.
CONCORD Sverige har under året haft kontinuerlig kontakt med beslutsfattare och tjänstemän och givit
synpunkter inom ramen för politiska processer och på beslutsunderlag. Vårens första dialogmöte med UD
ägde rum i februari, där CONCORD Sverige representerades av tio medlemsorganisationer. På mötet diskuterades den irländska ordförandeskapsagendan vilket bland annat inkluderar beslut om Post-2015-målen,
biståndsåtaganden, långtidsbudgeten, beslut om livsmedelssäkerhet och kopplingen mellan EU:s säkerhetsoch utvecklingspolitik. Som en uppföljning av mötet samordnade CONCORD Sverige skriftliga synpunkter
på dessa frågor, och fick positiv respons på att UD tar med dessa som underlag för det fortsatta arbetet.
CONCORD Sverige hade under hela våren en löpande dialog med UD angående förhandlingarna inför
biståndsminsitermötet (FAC) i maj.
CONCORD Sverige blev kontaktade vid flera tillfällen under förhandlingarna och fick förfrågningar om att
bidra med textförslag. Inför FAC följdes dessa rekommendationer upp genom att skicka ett brev till
biståndsminister Gunilla Carlsson som tog upp de viktigaste rekommendationerna. Vi kontaktade dessutom
samtliga ledamöter i utrikesutskottet och EU-nämnden inför att de skulle behandla FAC.
I slutet av mars kontaktade vi Carl Bildt med anledning av att EU:s utrikesministrar skulle behandla översynen av EU:s utrikesförvaltning (External Action Service, EEAS). I en analys som tagits fram gemensamt inom
CONCORD Europa gav vi ett antal rekommendationer, exempelvis rörande rollfördelningen mellan EEAS
och DEVCO, vikten av att EU:s samstämmighetspolitik följs, samt civilsamhällets roll i förhållande till EEAS.
I april arrangerades årets policyforum för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. På mötet presenterades en uppdatering av de viktigaste frågorna och processerna som står på den utvecklingspolitiska
dagordningen i EU under 2013, vilket inkluderade EU:s långtidsbudget, EU:s biståndsåtaganden, EU:s
kommande rapport om samstämmighet och förhandlingar om gemensam position för Post-2015-processen.
Forumet gav också medlemsorganisationerna ett tillfälle att ge synpunkter på höstens planerade aktiviteter
och hur formerna för dessa kunde utvecklas.
Under hösten träffade en delegation från CONCORD Sverige traditionsenligt UD för att gå igenom frågorna
på EU:s utvecklingsagenda under hösten, fram till biståndsministrarnas möte den 12 december. Fokus för
mötet låg på Post-2015 och hur EU:s nya inriktning på biståndet, Agenda for Change, genomförs i praktiken.
I november genomfördes ett dialogmöte med UD inför biståndsministermötet (FAC) den 12 december.
CONCORD Sverige gav synpunkter på Financing for Development, PCD, och implementeringen av Agenda
for Change. CONCORD Sverige tog för dessa frågor fram skriftliga synpunkter som framfördes såväl på
mötet som i kontakt med respektive handläggare. Generellt togs våra synpunkter emot väl. Ett förberedande
arbete har också genomförts för gemensamma aktiviteter inför Europaparlamentsvalet 2014.
CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp författade ett brev till Gunilla Carlsson med rekommendationer för hennes deltagande i post-2015-panelen, samt förhandlingar om rådslutsatser inom EU. Brevet rörde
Sveriges ställningstagande för jämställdhet och sexuell och reproduktiv hälsa i post- 2015-ramverket, och
inkludera rekommendationer om stärkt språk kring SRHR, tydliga referenser till internationella överenskommelser, målformuleringar etc. Arbetsgruppen fick ett utvecklat och positivt svar i vilket Gunilla Carlsson ger
stöd till våra rekommendationer och att hon kommer att driva dessa frågor (vilket också bekräftades i panelens slutrapport och rådslutsatser).
CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp fokuserade under hösten på att bidra till arbetet med post2015, vilket bland annat innebar att delta på UNGA-mötet i New York, samt att ge synpunkter på Sveriges
position. Arbetsgruppen har också bidragit till den jämställdhetsanalys av EU:s långtidsbudget som lanserades i slutet av november (se separat rubrik).
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3. Kapacitetsstärkande av medlemsorganisationer
CONCORD Sverige bedriver ett kapacitetsstärkande arbete riktat till våra medlemsorganisationer om EU:s
utvecklingspolitik och om EU-bidrag.

3.1 Kapacitetsstärkande om EU:s utvecklingspolitik
► Våra utbildningar och seminarer har under 2013 nått ungefär 575 deltagare som representerar 37 av våra
medlemsorganisationer.
Vårt kapacitetsstärkande arbete syftar till att öka
våra medlemsorganisationers kunskap om EU:s
bistånds- och utvecklingspolitik för att stärka
deras möjligheter att följa, påverka och vidarebefordra information om EU:s utvecklingspolitik.
Flera av de seminarier och panelsamtal som vi
under året arrangerat inom ramen för dialog med
beslutsfattare fungerar också som kapacitetsstärkande för CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. I början av november hölls utbildningen
“EU – så funkar det” med ett 40-tal medverkande
från olika medlemsorganisationer där bland annat
EU-parlamentariker Carl Schlyter gästade
tjänstemän från UD:s EU-grupp beskrev Sveriges
utbildningen “EU - så funkar det”
roll i förhållande till EU:s utvecklingspolitik och
Europaparlamentarikern Carl Schlyter (MP) gav tips på hur man kan påverka EU.
Vi har under hösten stämt av intresset hos medlemmar för ett gemensamt breddat utbildningsprojekt om
PGU med våra medlemmars medlemmar och intresserad allmänhet som målgrupp. Då medlemmar arbetar
med samstämmighet och målgruppen utifrån olika inriktning och behov
saknas förutsättningar för gemensamt projekt. Medlemmar efterfrågor dock fortsättningsvis
kapacitetsstärkande insatser om PGU men de kommer framöver att fokusera på anställda och förtroendevalde hos medlemmar med ansvar för policy och kommunikationsinsatser samt på enskilda medlemsorganisationer.
CONCORD Sverige har under året deltagit i CONCORD Europas arbetsgrupp för utbildning om ut-vecklingsfrågor, DARE-forum. Arbetsgruppen, som inkluderar representanter från samtliga medlems-stater, har under
året, till sammanas med CONCORD Europas finansieringsgrupp, FDR, försökt påverka framtida utformande
av kommissionens specifika CSO-program i frågan, DEAR, Development Education and Awareness Raising. I november deltog CONCORD Sverige på seminariet Global justice through global citizenship i Bryssel,
med DARE-forum som medarrangör, där engagerade från civil samhället mötte forskare för att utbyta goda
erfarenheter och kunskap av DEAR-arbete.

3.2 Kapacitetsstärkande om EU-finansiering
► En uppskattad insats under året var ett nytt utbildningsmaterial om att hitta och söka EU-bidrag, som
användes i flera utbildningar under året.
Behoven hos CONCORD Sveriges medlemsorganisationer när det gäller EU-finansiering ser olika ut. Därför
satsade vi under 2013 extra mycket på att erbjuda individuellt anpassad rådgivning och s.k. ”in-housekurser”
för enskillda medlemsorganisationer. Genom in-house-utbildningar och skräddarsydd coachning nådde vi
sammanlagt 81 personer hos ungefär hälften av våra medlemsorganisationer under året.
Under 2013 anordnade CONCORD Sverige två utbildningar om EU-finansiering öppna för alla medlemsor-
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ganisationer. En av dessa handlade om att hitta och söka EU-finansiering, och en om att handlägga EUbidrag. Genom dessa två utbildningstillfällen nådde vi 53 personer hos medlemsorganisationerna.
Under 2013 tog CONCORD Sverige fram ett nytt kursmaterial på engelska, i samarbete med CONCORD
Europa. Kursmaterialet ”Accessing and Applying for EU-funding” motsvarar en tvådagars-kurs och finns
tillgängligt på hemsidan för medlemmar att ladda ner och använda gratis med sin personal eller samarbetspartners.
CONCORD Sveriges rådgivare har gett kontinuerligt stöd till medlemmar genom att dagligen svara på specifika frågor via telefon, mejl och personliga möten, angående ansökningar och handläggning av EU- bidrag.
Vi har även fortsatt skicka ut veckovisa nyhetsbrev med information om aktuella EU-ansökningar som går
ut till över hundra personer på medlemsorganisationerna. Detta är ett komplement till den information som
kontinuerligt publiceras om EU-finansiering på vår hemsida.
De organisationer som har ett starkt intresse av EU-finansiering samordnar sig inom CONCORD Sveriges
finansieringsgrupp. Denna grupp mottar extra information om EU-finansieringsfrågor flera gånger i månaden
och har haft fem möten under året där medlemmar har möjlighet att utbyta inform-ation och erfarenheter om
alltifrån ansökningar, handläggning, rapportering och partnerfrågor.

4. Kommunikations- och informationsinsatser
► I juni lanserades CONCORD Sveriges nya webbplats som ger oss bättre möjligheter att synliggöra våra
tematiska områden och annan relevant information med fokus på vår primära målgrupp anställda och förtroendevalda inom våra medlemsorganisationer.
CONCORD Sverige har under året arbetat med olika typer av kommunikationsinsatser i syfte att öka intresse, kunskap och engagemang bland medlemsorganisationer och allmänhet för EU som global utvecklingsaktör. I juni lanserades CONCORD Sveriges nya webbplats som tagits fram i samarbete med en extern
webbyrå. De flesta texter har uppdaterats och fler bilder
har lagts till, och vi har strävat efter att tydlig-göra vad
CONCORD gör och vilka tjänster vi erbjuder. Det finns
nu även en medlemssida på webben där medlemmar
i våra arbetsgrupper kan logga in och ta del av material. Under året har webbplatsen haft drygt 30 unika
besökare per dag och totalt drygt 12 000 under hela
2013. Vi har kontinuerligt pubiicerat artiklar och notiser
om aktuella händelser och processer kopplade till EU:s
utvecklingspolitik.
När det gäller sociala medier, främst Twitter och Facebook, har vi kontinuerligt publicerat länkar, jobbtips
och annat material samt spridit medlemsorganisationers material. Särskilt Twitter har givit goda möjligheter
CONCORDS möte för kommunikatörer var uppskattat
till interaktion med medlemmar, politiker och journalister
varför vi har satsat särskilt på att twittra vid våra seminarier vilket skapat ringar på vattnet i form av ”retweets”
och fler följare. I slutet av året var vi uppe i 413 följare på Twitter och 340 på Facebook.
Nyhetsbrevet har utkommit en gång per månad (utom under sommaren) till 765 prenumeranter. Därutöver
har extra nyhetsbrev skickats ut vid lanseringen av AidWatch och Spotlight-rapporterna. Nyhetsbrevet når
både personer i våra medlemsorganisationer och tjänstemän vid Sida, UD och riksdagen. Syftet med nyhetsbrevet är att sprida information om de frågor vi arbetar med, öka kunskapen och engagemanget för EU:s
utvecklingspolitik och bjuda in till våra evenemang.
Den 18 september lanserades Spotlight-rapporten om EU:s samstämmighetspolitik i Bryssel, vilket bland annat uppmärksammades av Dagens Nyheter som publicerade en artikel om hur EU:s politik inom till exempel
skatteflykt motverkar utveckling. Rapporten lyftes även i OmVärldens nyhetsbrev och av tidningen Dagen.
Den 10 oktober lanserade vi AidWatch-rapporten för svensk media, vilken fick mycket gott genomslag:
TT skrev en artikel om rapporten som återgavs i drygt 50 tidningar. TT valde samma vinkel som Svenska
Dagbladet, med fokus på att en ökande andel svenska biståndspengar används till flyktingmottagning. Vi
tog även fram ett interaktivt bildspel om AidWatch för webben, som åskådliggjorde frågorna på ett lättfattligt vis. Utöver mediearbetet kring Spotlight och AidWatch har personal på CONCORD Sveriges kansli blivit
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intervjuade av Miljöaktuellt, Världshorisont och i en publikation från Utrikespolitiska Institutet. Vi medverkade
även med en debattartikel om Politik för global utveckling för OmVärldens decembernummer som undertecknades av ett tiotal medlemmar.
Under året har vi även satsat extra på att nå målgruppen kommunikatörer och pressekreterare i våra
medlemsorganisationer. Den 30 augusti bjöd vi in till ett möte i syfte att informera om höstens aktiviteter,
prata om gemensamma aktiviteter samt att lyssna in hur vi kan bistå just den här målgruppen med material
och samverkan. Ett tjugotal personer deltog och mötet var uppskattat. Inför lanseringen av Spotlight- respektive Aid Watch-rapporterna kunde vi i och med upprättandet av en e-postlista till denna grupp förse medlemmar med material på förhand, vilket resulterade i att fler än vanligt lyfte rapporterna på sina webbplatser och
i sociala medier.
När det gäller samarbete med CONCORD Europa har vi under året deltagit i en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en ny grafisk profil för CONCORD Europa, vilket påverkar CONCORD Sverige eftersom vi
använder samma logotyp. Arbetet kom en bit på vägen men inte ända fram, beroende på förseningar på
kontoret i Bryssel. Utöver det har vi samarbetat med CONCORD Europas kommunikat-ionsansvarige kring
bland annat utformande av pressmaterial i samband med rapportlanseringar.

5. CONCORD Europa
Samverkan inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD Sverige skall kunna bedriva ett
framgångsrikt arbete gentemot EU:s olika institutioner. CONCORD Europa är en konfederation vars medlemmar utgörs av 27 nationella plattformar och 17 europeiska organisationsnätverk som tillsam-mans rymmer
närmare 2 000 organisationer. CONCORD Europa har ett sekretariat i Bryssel som ansvarar för och samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europa-parlamentet.
De nationella plattformarna har en avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är General Assembly (GA) och CONCORD Sverige
representerades av styrelsen och kanslichefen på mötet i juni. På GA samlades cirka 120 deltagare från 42
av CONCORD Europas 44 medlemmar. CONCORD Europas styrelse består av ordförande och ytterligare
nio ledamöter som representerar både nationella plattformar och europeiska nätverk.
Till de tre öppna positionerna i styrelsen fanns det rekordmånga åtta kandidater. GA valde Farah Nazeer och
Johannes Trimmel, från nationella plattformen i Storbritannien respektive Österrike och Lars Bosselmann
from Christian Blind Mission.
I samband med GA firade CONCORD Europa sitt 10 års jubileum, efter ombildandet 2003, med bland annat
deltagande av biståndskommissionären Andris Piegbalgs. Utifrån en bra bas och bred repre-sentation, gott
samarbete med högt förtroende samt effektivt påverkansarbete har vi anledning att vara stolt för vad CONCORD Europa genomfört. Samtidigt finns en tro att man kan göra mer och bli en mer proaktiv aktör. Styrelsen har därför tagit initiativ till en process är CONCORD Europa till-sammans med medlemmar tar fram
en ny gemensam vision. Arbetet med denna vision har präglat hela verksamhetsåret och var en viktig del av
årets general assambly. CONCORD Sverige har under året besökt av både CONCORD Europas ordförande
Johanna Maycock och under hösten ny tillträdd generalsekreterare Seamus Jeffresson.
CONCORD Sverige har deltagit aktivt i fölnde arbetsgrupper: AidWatch, DARE-forum, FDR (Finance for Development and Relief), Gender och Policy Coherence for Development. Därutöver har CONCORD Sverige
deltagit vid samtliga tre Policy Forum som ägde rum under 2013.
CONCORD Sverige har sedan flera år samarbetat med andra nationella plattformar. Utifrån behovet att
stärka samarbetet mellan och kapacitet för enskilda plattformar har CONCORD Sverige tagit aktiv del i process för att ta fram gemensam ansökan till EuropeAid.
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6. Medlemmar
Under året har följande sex organisationer beviljats medlemskap; Barnfonden, Ekumeniska EU-kontoret,
Fair trade center, Hungerprojektet, Jordens Vänner och Kunskapsutveckling i Norden. Fyra organisationer
har under året utträtt som medlemar.
Vid årets slut hade CONCORD Sverige följande 47 medlemsorganisationer: ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Ekumeniska EU-kontoret, Fair trade center, Fairtrade Sverige, Fairtrade Återförsäljarna, Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen för Utvecklingsfrågor, Individuell Människohjälp, Hungerprojektet, IOGT-NTO Internationella arbete, Jordens Vänner, KFUM
Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kunskapsutveckling i Norden Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life
& Peace Institute, LO-TCO Biståndsnämnd, MyRight, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella
Center, Operation 1325, Plan Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, SOS barnbyar, Svalorna Indien-Bangladesh, Svalorna
Latinamerika, Svenska Afghanistankommittén, Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, Svenska Röda Korset, Sveriges
kristna råd, Swedwatch, We Effect (f.d. Kooperation Utan Gränser) och Vi-skogen.

7. Årsmötet och styrelsen
CONCORD Sveriges årsmöte hölls 25 april hos We Effect (f.d. Kooperation Utan Gränser) med 26 deltagare
från 22 medlemsorganisationer. På årsmötet omvaldes Annika Malmborg till ordförande för CONCORD Sveriges styrelse. Styrelsen utsåg Sofia Svarfvar till vice ordförande med ansvar för policy frågor, Åsa Svensson
till vice ordförande med ansvar för mötesledning och personal samt Mattias Brunander till kassör.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Annika Malmborg, Plan Sverige, ordförande
Viveka Carlestam, We Effect, ledamot
Karin Gregow, Forum Syd, ledamot
Viktoria Isaksson, Svenska missionsrådet, ledamot
Annika Andersson, Diakonia
Johannes Hartvigsson, Fairtrade Sverige, ledamot
Mattias Brunander, Rädda Barnen, kassör
Julia Schalk, RFSU, ledamot
Jonas Magnusson, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet, ledamot
Åsa Svensson, LO-TCO Biståndsnämnd, vice ordförande
Sofia Svarfvar, Svenska kyrkans internationella arbete,
vice ordförande

Årsmötet omvalde Annika Malmborg till ordförande

Under hösten 2012 initierade styrelsen ett arbete med att ta fram riktlinjer för 3-årig Sida-ansökan från 2014.
Som del av detta arbete genomfördes en extern utvärdering av CONCORD Sveriges verksamhet och roller.
Under våren 2013 förändras förutsättningar och tidtabell för vår Sida-ansökan då Svenska Kyrkan beslutade
att fasa ut sin roll som vidareförmedlare av Sida-finansering till oss.
Efter dialog med Sida beslutades att vi från 2015 kommer att söka direkt från Sida-CIVSAM via samma ”fönster” som Civicus, Beyond 2015 och andra internationella organisationer. Utifrån nytt finansieringsupplägg
och med en långsiktig strategi med mål satta endast till 2015 beslutade styrelsen att ta fram en strategi. I
september tillsatte styrelsen en arbetsgrupp med uppgift att tillsammans med övriga, kansli och arbetsgrupper ta fram en ny uppdaterad strategi för perioden 2014 och framåt. Som en del av detta har styrelsen inbjudit representanter från arbetsgrupper och medlemsorganisationer till workshop om CSOs som förändringsaktör i december 2013.
Styrelsen har, utifrån årsmötes beslut i frågan, under hösten tagit fram förslag på hur vi kan stärka vårt eget
kapital och den långsiktiga finansieringen. Vidare har styrelsen under hösten antagit upphandlingspolicy.
Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten.
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8. Personal
CONCRD Sverige har under året haft följande anställda:
Magnus Falklöf, kanslichef på 35 % samt rådgivare för EU-finansiering, 65 %
Jessica Janrell, rådgivare och samordnare för EU-finansiering på 100 %
Peter Sörbom, policysamordnare på 100 %
Hanna Hansson, nationell samordnare för Beyond 2015 på 100 %
Karin Haglind, informationsansvarig på 50 %
Sigrid Bergfeldt, utbildningssamordanare, 100 %, från 19 augusti till 31 december
Eliina Brinkberg, praktikant, informations- och policyassistent 100 % från 21 januari till 31 maj
Linnéa Richardson, praktikant, informations- och policyassistent 100 % från 2 september till 20 december
CONCORD Sveriges kansli flyttade under 2012 till nya lokaler vid Medborgarplatsen i Stockholm. Våra lokaler erbjuder bra möjlighet för både mindre möten och seminarer samt kontorplatser för personal. Tillsammans
med det centrala läget i Stockholm skapar det goda förutsättningar för oss att vara en gemensam möteplats
för våra medlemmar.

9. Ekonomi
Vi har erhållit Sida-bidrag för 2013, dels för rådgivning om EU-bidrag och arbete med EU-finansieringsfrågor
samt bistånds- och utvecklingseffektivitet via CSO-anslaget och dels för kommunikation och utbildning om
EU:s utvecklingspolitik via info-anslaget. Vi har också erhållit ett mindre
bidrag från Gates Foundation via CONCORD Europa för arbete kopplat till EU:s långtidsbudget. För att
möjliggöra för heltidanställning för samordning av Post-2015 under hela året sökte och erhöll vi extra bidrag
från Svenska Kyrkan. CONCORD Sveriges medlemmar har i likhet med tidigare år bidra-git med extra stöd
till att säkerställa egeninsatsen kopplat till denna finansiering.
Vår omsättning för 2013 var 4 423 388 kronor, vilket är en ökning med 473 242 kronor jämfört med 2012. Resekostnaderna är något högre än budgeterat då vi under 2013 tagit ett större ansvar i CONCORD Europas
arbetsgrupper och oftare rest till Bryssel. Övriga kostnader i resultatrapport in-kluderar i första hand kostnader för extern utvärdering av vår verksamhet och roller. Vid årets slut visar vårt bokslut på ett mindre överskott
på 8 358 kronor, som övergår i ny räkning.
Intäkterna till CONCORD Sveriges verksamhet för år 2013 fördelas enligt följande: Medlemmar
479 500 SEK (11 % av totalt bidrag), Sida: 3 450 000 SEK (78 %), Gates Foundation 53 850 SEK
(1 %), Adminstrationsersättning 255 500 SEK (6 %), Övriga intäkter 184 038 SEK (4 %) varav 120 000 SEK
från Svenska Kyrkan till post-2015.
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Sid 1 (av 2)

Resultatrapport

Utskrifts-ID: 770

Concord - Sverige, 802401-0855 (CONCORD)
Period: 1301-1312
Senast reg verifikat: A:492, LA:1614, Avsl:1
Utskriven: 140227 08:56 av EH
Konto

Benämning

Föregående år
1201-1212
(tkr)

Avvik

Resultat
1301-1312

Ackumulerat
1301-1312

235,0
3 114,7
292,5
17,6
0,0
16,0
231,5
3,0
30,7
0,0

-6%
11%
-12%
-100%
0%
-100%
10%
101%
14%
33%

221 500,00
3 450 000,00
258 500,00
0,00
189 739,90
0,00
255 500,00
6 032,00
34 908,84
1,73

221 500,00
3 450 000,00
258 500,00
0,00
189 739,90
0,00
255 500,00
6 032,00
34 908,84
1,73

3 941,0

12%

4 416 182,47

4 416 182,47

0,0

0%

3 068,00

3 068,00

0,0

0%

3 068,00

3 068,00

3 941,0

12%

4 419 250,47

4 419 250,47

-147,3
-55,0
-58,9
-16,6
-2,9
-15,1
-56,2
-0,2
-48,9

-7%
-15%
37%
-93%
36%
-66%
-80%
1817%
-85%

-137 015,20
-46 659,76
-80 880,00
-1 148,63
-4 014,00
-5 165,00
-11 322,21
-3 058,00
-7 144,00

-137 015,20
-46 659,76
-80 880,00
-1 148,63
-4 014,00
-5 165,00
-11 322,21
-3 058,00
-7 144,00

-401,1

-26%

-296 406,80

-296 406,80

3 539,9

16%

4 122 843,67

4 122 843,67

-197,7
-44,4
-5,7
0,0
-10,9
0,0
-115,6
-4,0
-20,9
-1,3
-40,5
-19,6
-33,6
-9,1
-51,5
-2,5
-4,8
-39,4
-23,1
-3,1
-43,2
-231,5
-2,5

24%
-84%
-100%
0%
317%
0%
26%
66%
0%
198%
57%
-20%
-48%
182%
29%
100%
-2%
-49%
15%
467%
42%
10%
-3%

-246 000,00
-7 225,00
0,00
-12 000,00
-45 399,52
-102,00
-145 742,62
-6 562,30
-20 799,51
-3 843,00
-63 662,00
-15 712,00
-17 609,61
-25 510,00
-66 476,85
-5 048,13
-4 684,00
-20 091,81
-26 600,00
-17 675,00
-61 437,00
-255 500,00
-2 408,00

-246 000,00
-7 225,00
0,00
-12 000,00
-45 399,52
-102,00
-145 742,62
-6 562,30
-20 799,51
-3 843,00
-63 662,00
-15 712,00
-17 609,61
-25 510,00
-66 476,85
-5 048,13
-4 684,00
-20 091,81
-26 600,00
-17 675,00
-61 437,00
-255 500,00
-2 408,00

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3010
3120
3130
3140
3190
3420
3510
3515
3520
3740

Medlemsavgifter
Sidabidrag
Medlemsbidrag
EU-bidrag
Övriga bidrag
Deltagaravgift seminarier
Administrationsers., Projekt
Arvoden
Reseersättningar
Öresutjämning

Summa nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3990

Avstämningskonto projekt

Summa övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4010
4020
4110
4410
4610
4612
4613
4910
4920

Medl.avg. till CONCORD Europa
Kurser / seminarier
Arvoden köpta tjänser
Tryck o kopieringskostnader
Resekostnader Sverige
Kost- och logikostn. Sverige
Resekostnader utlandet
Förtäring
Hyra av lokaler

Summa material och varor
BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
5010
5050
5090
5410
5420
5460
5810
5831
5832
6071
6090
6110
6211
6212
6230
6250
6310
6410
6420
6520
6530
6535
6570

Lokalhyra
Lokaltillbehör
Övriga lokalkostnader
Förbrukningsinventarier
Datautrustning
Förbrukningsmaterial
Resor
Kost och logi i Sverige
Kost och logi i utlandet
Representation
Information
Kontorsmateriel
Telefon
Mobiltelefon
Datakommunikation
Porto
Företagsförsäkringar
Styrelsekostn/Fören.kostn
Revisionsarvode
Tryck- och kopieringskostn
Redovisningstjänster
Adm.kostnad, Projekt
Bankkostnader

Sid 2 (av 2)

Resultatrapport

Utskrifts-ID: 770

Concord - Sverige, 802401-0855 (CONCORD)
Konto

Benämning

Föregående år
1201-1212
(tkr)

Avvik

Resultat
1301-1312

Ackumulerat
1301-1312

6590
6970
6981

Övriga externa tjänster
Tidskrifter o facklitteratur
Föreningsavgifter

-111,3
-0,8
0,0

48%
191%
0%

-164 473,10
-2 467,00
-6 052,00

-164 473,10
-2 467,00
-6 052,00

-1 017,0

22%

-1 243 080,45

-1 243 080,45

-1 627,9
0,0
-2,0
0,0
-75,7
-1,6
-15,9
-111,9
-512,1
-15,9
-25,6
-16,1
0,0
-6,4
-0,1
-15,1

-2%
0%
210%
0%
-30%
-62%
48%
39%
9%
20%
40%
-85%
0%
28%
4372%
59%

-1 588 534,91
-353 251,84
-6 195,00
-17 652,00
-53 291,00
-623,00
-23 562,00
-155 097,00
-556 215,00
-19 160,00
-35 921,00
-2 406,00
-27 082,10
-8 156,00
-4 271,20
-24 087,92

-1 588 534,91
-353 251,84
-6 195,00
-17 652,00
-53 291,00
-623,00
-23 562,00
-155 097,00
-556 215,00
-19 160,00
-35 921,00
-2 406,00
-27 082,10
-8 156,00
-4 271,20
-24 087,92

Summa personalkostnader

-2 426,4

19%

-2 875 505,97

-2 875 505,97

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-3 844,5

15%

-4 414 993,22

-4 414 993,22

96,5

-96%

4 257,25

4 257,25

9,2
0,0
0,0
-0,1
-0,3
-0,3

-45%
-100%
0%
159%
-100%
73%

5 018,36
0,00
-36,58
-313,00
0,00
-568,00

5 018,36
0,00
-36,58
-313,00
0,00
-568,00

8,4

-51%

4 100,78

4 100,78

RES EFTER FINANSIELLA POSTER

105,0

-92%

8 358,03

8 358,03

ÅRETS RESULTAT

105,0

-92%

8 358,03

8 358,03

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010
7012
7020
7029
7090
7320
7321
7410
7510
7519
7533
7570
7610
7620
7631
7690

Löner till kanslianställda
Lön Ungdom
Lön tillfälligt anställda
Uppl. lönekostnad
Förändring semesterlöneskuld
Skattefria traktamente inrikes
Skattefria traktam., utland
Pensionsförsäkringspremier
Lagstadgade sociala avgifter
Beräkn soc.avg på uppl sem.lön
Särskild löneskatt
Premier arb.markn.försäkringar
Personalutbildning
Sjuk- hälso- och friskvård
Personalrepresentation
Övriga personalkostnader

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
8310
8331
8336
8410
8422
8423

Ränteintäkter
Valutakursvinster
Valutakursförluster
Räntekostnader
Dröjsmålsräntor lev.skulder
Kostnadsräntor skatter och avg

Summa resultat från finansiella investeringar

Sid 1 (av 1)

Balansrapport

Utskrifts-ID: 778

Concord - Sverige, 802401-0855 (CONCORD)
Period: 1301-1312
Senast reg verifikat: A:492, LA:1614, Avsl:1
Utskriven: 140227 09:02 av EH
Konto

Benämning

Ingående balans
130101

Förändring
1301-1312

Utgående balans
131231

16 388,00
-16 388,00

0,00
0,00

16 388,00
-16 388,00

Summa materiella anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0,00

0,00

0,00

0,00
-23 984,00
9 456,91
66 000,00
3 072,00
5 672,00

30 503,47
23 806,00
-5 328,35
0,00
154,00
153,00

30 503,47
-178,00
4 128,56
66 000,00
3 226,00
5 825,00

60 216,91

49 288,12

109 505,03

1 191 458,65
9 160,16

-1 070 077,95
829 960,36

121 380,70
839 120,52

1 200 618,81

-240 117,59

960 501,22

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
1220
1229

Inventarier Sverige
Ack avskr inventarier Sverige

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
1511
1630
1689
1710
1730
1790

Kundfordringar reskontra
Avräkn skatter och avgifter
Övr kortfristiga fordringar
Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda försäkringar
Övr förutbet kostn/upplup int

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1930
1940

Nordea 3204 17 02982
Nordea 4104 17 12304

Summa kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

1 260 835,72

-190 829,47

1 070 006,25

SUMMA TILLGÅNGAR

1 260 835,72

-190 829,47

1 070 006,25

-174 620,99
-17 096,63
-104 965,97
-60 000,00
-57 268,00

0,00
-104 965,97
96 607,94
0,00
0,00

-174 620,99
-122 062,60
-8 358,03
-60 000,00
-57 268,00

-413 951,59

-8 358,03

-422 309,62

-136 882,13
-40 075,00
-50 159,00
0,00
-222 823,00
0,00
-7 257,00
-1 229,00
0,00
-222 982,00
0,00
-70 061,00
-25 614,00
-19 000,00
-50 802,00

114 466,13
-2 224,00
2 536,00
-40,00
215 823,00
-9 479,00
-4 727,63
1 229,00
-17 652,00
-53 291,00
-5 546,00
-13 614,00
-10 307,00
-26 500,00
8 514,00

-22 416,00
-42 299,00
-47 623,00
-40,00
-7 000,00
-9 479,00
-11 984,63
0,00
-17 652,00
-276 273,00
-5 546,00
-83 675,00
-35 921,00
-45 500,00
-42 288,00

-846 884,13

199 187,50

-647 696,63

-1 260 835,72

190 829,47

-1 070 006,25

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
2067
2068
2069
2086
2089

Balanserad vinst/förlust
Vinst/förlust föreg. år
Årets resultat
Reservfond Allmän
Reservfond Rådgivning

SUMMA EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
2440
2710
2731
2823
2890
2891
2892
2893
2910
2920
2940
2941
2943
2985
2990

Leverantörsskulder
Personalskatt
Avräkn lagstadgade sociala avg
Övr kortfr.personalskulder
Övriga kortfristiga skulder
Utlägg Hanna Hansson
Utlägg Magnus Falklöf
Utlägg Karin Haglind
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Uppl soc.avg på löneskuld
Ber uppl lagst sociala avg
Beräkn. särskild löneskatt
Förutbetalda bidrag
Övr uppl kostn/förutbet int

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

CONCORD Sverige
Total

5 000

5 406

61 437
10 000

13 750

45 700

20 000

EU:s utvecklingspolitik

Post 2015

51 500

39 200

Resultat

500 000

Budget

Budget

500 000

16 572

36 900

65 000

65 000

1 180 000

40 000

1 574 100

103 700

56 236

88 813

59 251

1 098 594

40 000

1 563 848

27 000

30 000

37 000

9 500

35 000

65 000

300 000

20 000

551 500

22 222

20 000

40 812

37 000

22 601

35 000

27 527

458 073

15 015

690 073

134 301

103 600

56 822

25 000

-

45 000

7 101

43

-

-

9 223

38 290

-

12 000

15 000

-

20 600

3 584

102 900

41 200

17 400

Resultat

5 000

Resultat

17 400

Budget

EU-finansiering

Resultatrapport 2013 för - gentemot budget
Resultat

Förening - Kansli
Budget

2 600

Resultat

Budget

690 073

Intäkter

3 000

1 400 000

551 500

41 200
102 900
1 400 000

3 000

123 700
13 400

1 563 848

121 900
7 400

2 172
1
1 765 623

3 000

53 850

1 764 600

80 000
1 046 368
84 708
129 413
40 174
114 800
74 975

1 574 100

142 200
1 550 000

80 000
1 055 000
100 000
140 000
50 000
114 800
49 800

23 811
35 365
125 750
260
10 000

50 000

40 000
15 000
110 000

1 765 623
-

-

142 200
1 550 000

10 000

255 500

1 764 600

255 400

5 517
2 143
11 000

8 358

16 165

395 485
-

30 000

9 000

11 243
403 843

137 015
2 875 506
193 247
253 225
180 448
255 500
178 016

389 700

389 700

232 000
252 500
3 450 000
50 000
255 400
5 000
35 000
4 279 900

64 662
95 876
152 490
2 445
26 600

221 500
258 500
3 450 000
53 850
255 500
34 909
149 129
4 423 388

145 000
2 770 000
295 000
240 000
142 100
255 400
134 800

4 415 030

2 000
272 471
21 762

102 000
60 600
110 000
25 000

5 000
235 000
65 000

Medlemsavgifter
Medlemsbidrag
Sida-bidrag
Gates Foundation
Admin.ersättning
Kursavgifter
Reseersättningar
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
CONCORD Europa
Personalkostnader
Kurser/seminarer
Lokalhyra
kontorskostnad
Admin.kostnad
Resor

4 279 900

8 358

Information
IT
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Revisionskostnader

-

Summa kostnader
Resultat

Följande medlemmar har gett extra medlemsbidrag för 2013 : ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Fairtrade Sverige, Forum Syd, Individuell Människohjälp,

IOGT-NTO:s internationella arbete, KFUM Sverige, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, LO-TCO:s biståndsnämnd, Palmecenter, Plan Sverige,

PMU, Praktisk Solidaritet, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Svenska Afghinistankommittén, Svenska FN-förbundet,
Svenska missionsrådet, Svenska Röda Korset, Svenska kyrkans internationella arbete, Sveriges Kristna Råd, SwedWatch och We Effect.

