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Supervalår, PGU-nystart och
nya utvecklingsmål i fokus
År 2014 präglades CONCORD Sveriges verksamhet, som så många andras, av supervalåret. Med vårt fokus
på såväl Sveriges som EU:s bistånds- och utvecklingspolitik var både Europaparlamentsvalet och riksdagsvalet en självklar del av vårt arbete. Under året kartlade vi riksdagsledamöters och Europaparlamentarikers engagemang i våra frågor, arrangerade utfrågningar, debatter och seminarier och mycket mer. Efter
valen uppvaktade vi både den nytillträdda regeringen och nya parlamentariker för att etablera dialog, väcka
uppmärksamhet och engagemang för utvecklingspolitiska frågor. Tillsammans med CONCORD Europa tog
vi fram underlag inför utfrågningen av den nya EU-kommissionen, och rekommendationer om hur dess nya
uppbyggnad kunde säkerställa en mer samstämmig politik.
Till en av våra största framgångar under året som gick måste räknas den nytillträdda regeringens beslut om en nystart för Politik
för Global Utveckling (PGU). Samstämmighetsfrågan har länge varit
en av CONCORD Sveriges främsta prioriteringar och en fråga där
vi är en självklar aktör. Många av våra medlemsorganisationer har
kunnat bidra till detta arbete utifrån sin särskilda expertis och i vårt
arbete med PGU-Barometern har vi kunnat fånga upp aktuella målkonflikter i svensk politik.
2014 var också året då förhandlingarna om de nya utvecklingsmålen
post-2015 gick in i ett alltmer intensivt skede och nu återstår bara
slutspurten. En milstolpe under året var att de 17 preliminära målen
presenterades i FN:s generalförsamling. Tack vare CONCORD Sverig-
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es arbete med att hitta gemensamma prioriteringar hos svenska civilsamhällesorganisationer (CSO) har vi
kunnat föra fram en stark gemensam röst och få gehör för många av våra förslag. Vi och de organisationer
som engagerat sig i Beyond 2015-kampanjen har kunnat erbjuda vår expertis, driva på och väcka debatt i
frågor som sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), jämlikhet och hållbarhet.
År 2014 valde CONCORD Sverige en ny ordförande och vi antog en ny strategi. Arbetet med att ta fram en
ny strategi inkluderade att tydliggöra vårt mandat, våra roller och våra inriktningsmål. Det innebar också att
jämställdhet blev ett eget verksamhetsområde. Det ger oss goda förutsättningar att förstärka vårt jämställdhetsarbete och driva specifika jämställdhetsfrågor som exempelvis EU:s handlingsplan för jämställdhet
inom utvecklingssamarbetet. Vidare innebär det att vi på ett annat sätt än tidigare har möjlighet att integrera
perspektivet i de politiska processer vi följer.

KRISTINA HENSCHEN 				

MAGNUS FALKLÖF

ordförande CONCORD Sverige			

kanslichef CONCORD Sverige
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» Våra övergripande mål
och arbetsformer

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. Genom att samordna våra medlemsorganisationer vill vi bidra till en
effektiv och betydelsefull dialog med beslutsfattare i Sverige och i Bryssel. Vår ambition är att civilsamhället
ska kunna ha en stark gemensam röst i våra prioriterade frågor: Sveriges och EU:s samstämmighetspolitik,
EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden, EU:s långtidsbudget, jämställdhet och de nya utvecklingsmålen
post-2015.
Vi samarbetar nära CONCORD Europas kansli i Bryssel liksom med motsvarande nationella plattformar i
alla EU:s medlemstater. CONCORD Europa samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet och vi som nationella plattformar har en avgörande roll för att påverka
medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. CONCORDs etablerade relationer gentemot EU-kommissionen, Europaparlamentet, medlemsstaterna, nationella parlament och det civila samhället i Europa är en
av våra största styrkor som organisation.
Vi bidrar också till att stärka medlemsorganisationernas kapacitet och kunskap om EU:s utvecklingspolitik
och stärker såväl medlemsorganisationernas som deras partnerorganisationers kapacitet att påverka och
söka EU-finansiering 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 för sin verksamhet. Våra seminarier och möten utgör också bra möjlighet till erfarenhetsutbyte medlemmar emellan.
Varje delområde i verksamhetsberättelsen inleds med inriktningsmål för 2014, som antagits av styrelsen,
och beskriver sedan hur verksamheten sett ut och vad vi uppnått under 2014.
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EU:s och Sveriges samstämmighetspolitik
►INRIKTNINGSMÅL 1: Sverige och EU ska driva en samstämmig politik i enlighet med gjorda åtaganden, och göra
ytterligare åtaganden som bidrar till en rättvis, jämställd, jämlik och hållbar global utveckling fri från våld.
►INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och sin förmåga att
agera kring EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsagendan och jämställdhetsperspektiv på dessa politiska processer.

Efter riksdagsvalet 2014 utlovade den nya regerin-

sedan fram en gemensam analys av regeringens

gen en nystart för PGU. För CONCORD Sverige och

skrivelse till riksdagen som vi försåg relevanta riks-

våra medlemmar som länge arbetat med att visa

dagsledamöter och tjänstemän med inför behan-

hur brist på samstämmighet drabbat utveckling-

dlingen av skrivelsen i riksdagen.

sländer och motverkat fattigdomsbekämpning, var
detta ett stort och viktigt genombrott. Bara under

För att följa upp regeringens aviserade nystart tog

2014 genomförde vi många aktiviteter som bidrog

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för samstäm-

till regeringens beslut om en nystart.

mighet fram rekommendationer kring tematiska
frågor och hur PGU bättre ska

I mars lanserade CONCORD Sve

kunna

rige tillsammans med medlems

en.

organisationer 2014 års PGU-

bland annat upp behovet av styrn-

Barometer

vid

ett

genomföras

i

praktik-

Rekommendationerna

tar

välbesökt

ing och hantering av målkonflik-

seminarium i Stockholm. I rap-

ter på politisk nivå, dialogformer

porten analyseras Sveriges PGU,

med berörda aktörer, samt kon-

genom utvärdering av sex olika

sekvensbedömningar. De skick-

politikområden - handel, skatte-

ades till bistånds
ministern och

flykt, klimat, säkerhet, migration

hennes statssekreterare samt till

samt företag och mänskliga rät-

riksdagspartiernas

tigheter. I Barometern presen-

tiska talespersoner. Flera partier

teras också konkreta förslag på

återkom med positiva omdömen

hur de målkonflikter som finns

vad gäller rekommendationerna

kan hanteras. På lanseringssemi-

och

nariet deltog Henrik von Sydow

Sveriges synpunkter ska tas med i

(M) ordförande skatteutskottet, Jonas Eriksson (MP)

indikerade

biståndspoli-

att

CONCORD

arbetet med att konkretisera nystarten av PGU.

vice ordförande näringsutskottet, Allan Widman
(FP) ordförande EU-nämnden samt representanter

Utöver arbetet med Sveriges samstämmighetspoli-

från Statskontoret. Utredaren från Statskontoret

tik bidrog CONCORD Sverige under 2014 aktivt till

var inbjuden med anledning av den utvärdering av

arbetet med EU:s samstämmighetspolitik, Policy Co-

arbetsformer och styrningen av PGU inom Reger-

herence for Development (PCD) genom att bland annat

ingskansliet som de fått i uppdrag att göra under

vara ordförande i CONCORD Europas arbetsgrupp

2013. Seminariet bidrog till att bredda kännedo-

för samstämmighet. I slutet av mars deltog CON-

men och åtagandet om PGU hos beslutsfattare, och

CORD Sverige som en av arrangörerna av CONCORD

vi fick god respons på våra rekommendationer av

Europas årliga konferens om PCD i Bryssel. På mötet

de beslutsfattare som deltog, bland annat kring hur

beslutades bland annat om hur CONCORD Europa

riksdagens insyn och roll kan stärkas. Med utgång-

och de nationella plattformarna gemensamt ska ar-

spunkt i PGU-Barometern tog CONCORD Sverige

beta kring EU:s arbetsprogram för PCD och gente-
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mot Europaparlamentet. CONCORD Sverige bidrog

samt vad en ny kommission kan innebära i detta

under året till CONCORD Europas gemensamma

avseende. På seminariet deltog representanter för

synpunkter på EU:s konsekvensbedömningar av

utrikesdepartementet, EEAS och tankesmedjan Eu-

unionens politik och hur de tar hänsyn till PCD och

ropean Centre for Development Policy Management

utvecklingsmålen, så kallade Impact Assessments.

(ECDPM).

CONCORD Sverige var också involverad i analysen
av EU:s kommande arbetsprogram för PCD. Dessa

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för samstämmig

två processer fortsätter under 2015 men CONCORD

het har under 2014 bestått av följande medlems

Europa har redan nu fått respons från flera medle-

organisationer: ActionAid Sverige, Afrikagrupperna,

msstater och EU-institutioner om att rekommenda-

Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp,

tionerna i flera avseenden finns reflekterade i deras

IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbete, Kristna

ståndpunkter.

Freds
rörelsen, Kvinna till Kvinna, LO-TCO Bistånds
nämnd, Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Svenska

En framgång i arbetet med EU:s samstämmighet un-

Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedoms-

der året var att CONCORD lyckades få igenom flera

föreningen, Svenska kyrkans internationella arbete och

förslag i den resolution om PCD som parlamentet

Svenska missionsrådet.

röstade igenom i mars. Till exempel fick vi gehör för
våra rekommendationer och skrivningar rörande

CONCORD Sverige ingår i CONCORD Europas arbets-

hur målkonflikter ska hanteras och hur utvärdering

grupp för samstämmighet, och sitter med i dess styr-

av EUs politik i högre utsträckning ska titta på ut-

grupp.

vecklingseffekter. CONCORD Sverige och CONCORD
Europa gav förslag såväl i form av längre analyser
och reformförslag, som textformuleringar och rekommendationer genom möten och kontakt med
ledamöter.
Tillsammans med CONCORD Europa tog vi efter
valet fram ett introduktionsmaterial om PCD för

Tre viktiga insatser

nyvalda Europaparlamentariker och formulerade

►Den nya regeringen aviserade en nystart för

frågor om PCD till utfrågningen av de nya kom-

PGU. CONCORD Sverige genomförde möten

missionärerna. För att stärka andra europeiska

med politiker och tjänstemän för att ge synpunk-

plattformars arbete med samstämmighet har CON-

ter på hur PGU bättre kan genomföras, och tog

CORD Sverige ingått i en grupp som ansvarar för

efter valet fram en samling rekommendationer

PCD-utbildningar. Arbetet i denna grupp har bland

för hur regeringen kan få till stånd en betydelse-

annat resulterat i ett utbildningsmaterial och två

full nystart för PGU.

workshopar i Bryssel.
►Under 2014 tog CONCORD Sverige fram PGUCONCORD Sverige genomförde tillsammans med

Barometern genom att engagera en bred skara

medlemsorganisationer en serie seminarier om

av medlemsorganisationer till att bidra till analy-

migration och utveckling inför den internationella

sen. Rapporten presenterades på ett fullsatt

konferensen om migration Global Forum on Migra-

seminarium med deltagande från Statskontoret

tion and Development i Stockholm i maj. I slutet av

och representanter från tre olika riksdagsuts-

september organiserade CONCORD Sverige tillsam-

kott, och fick en god respons från politiker.

mans med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF),
ett seminarium om EU:s utrikestjänst EEAS. Semi-

►CONCORD lyckades få igenom flera förslag i

nariet bidrog till att stärka medlemsorganisationer-

den resolution om PCD som Europaparlamentet

nas och övriga deltagares kunskap om förutsättnin-

röstade igenom i mars.

garna för EU att bedriva en samstämmighetspolitik,
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EU:s och Sveriges utvecklingspolitik
►INRIKTNINGSMÅL 2: Sverige och EU ska uppfylla åtaganden om utvecklingsfinansiering och utvecklingseffekti
vitet, och göra ytterligare åtaganden som bidrar till europeiska och globala mål för hållbar utveckling.
►INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och sin förmåga att
agera kring EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsagendan och jämställdhetsperspektiv på dessa politiska processer.

Målet
Sveriges

för

CONCORD

arbete

med

bistånd och utvecklingsfinansiering är att tillsammans med CONCORD Europa
hålla EU och dess medlemsstater
ansvariga för att uppfylla sina
löften om utvecklingsfinansiering
och biståndets volym och kvalitet,
och att de i förhandlingar om nya åtaganden verkar för att EU intar en ambitiös
position. Till våra framgångar för 2014 hör att
CONCORD Sverige fick möjlighet att delta i den
svenska delegationen under högnivåmötet om
utvecklingseffektivitet i Mexiko City. Vi fick gehör
för flera av våra punkter i det som Sverige lyfte inför och under mötet, exempelvis rörande rättighetsperspektivitet, jämställdhet och civilsamhällets roll.
Mötet i Mexiko var det första av det slaget sedan
Busan, Sydkorea, och det första för det nya globala partnerskapet, Global partnership for Effective
Cooperation (GPEDC). Under våren genomförde

OECD:s biståndskommitté DAC utgörs av 29
givarländer, däribland Sverige. Kommittén fastställer
bland annat riktlinjer för vad ett land kan räkna som
bistånd, och som medlemsland rapporterar Sverige
in allt sitt bistånd till kommittén. Under 2014 inledde
OECD DAC en process med att se över definitionen av
biståndet, av kommittén kallat Official Development
Assistance (ODA).

CONCORD Sverige flera dialogmöten inför mötet i
Mexiko, med utgångspunkt i de civilsamhällesrekommendationer som togs fram gemensamt i Aid-

Sju rekommendationer färdigställdes under hösten

Watch-arbetsgruppen. CONCORD Sverige träffade

av CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp. Re-

vid flera tillfällen Utrikesdepartementet (UD) och

sponsen från utrikesrådet och statssekreteraren,

Sida och ombads komma med synpunkter på vad

som representerade Sverige på mötet, var mycket

Sverige kunde lyfta i förhandlingar inom EU.

positiv. De uttryckte att de delade våra synpunkter
och att de använde vårt underlag i förberedelserna

Under 2014 pågick förhandlingar inom ramen för

för förhandlingsmöten. Som en del av vår dialog

OECD DAC om en ny uppdaterad biståndsdefinition,

hade CONCORD Sverige och UD ett möte i septem-

vilket bland annat handlar om ifall kostnader kopp-

ber då synpunkter om biståndsdefinitionen fram-

lade till militära insatser ska inkluderas och hur låne-

fördes. På mötet gjordes även en uppföljning av

delen av bistånd ska behandlas. CONCORD Sverige

högnivåmötet om utvecklingseffektivitet i Mexiko

tog fram gemensamma rekommendationer inför

samt Sveriges arbete med transparens (Open Gov-

OECD DAC:s möten i mars, oktober och december.

ernment Partnership).
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På grund av ökad fokus på tillväxt och den privata
sektorns roll och betydelse inom utvecklingssamarbetet tog CONCORD Sverige fram en kartläggning
kring näringslivets roll för en hållbar utveckling. För
att reda ut begreppen redogjorde vi för hur den privata sektorn behandlas inom fyra aktuella utvecklingsprocesser:
•

OECD DAC:s översyn av biståndsdefinitionen

•
•
•

Den internationella agendan för utvecklingsfinansiering, Financing for Development är en FN-ledd process som har sitt ursprung i
Monterreykonferensen 2002. Vid Monterreykonferensen fattades beslut om åtaganden för hur
millenniemålens genomförande skulle finansieras.
Agendan tar upp frågor som skuldavskrivningar,
skatteintag, reformering av finansiella institutioner
och biståndsåtaganden. Den tredje konferensen
ska äga rum den 13 till 16 juli 2015 i Addis Abeba
i Etiopien.

Åtagandena om utvecklingseffektivitet i
Busan och Mexiko

Konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis

Post 2015-processen med tillhörande

Abeba är tätt sammankopplad med processen för att

finansieringsagenda

ta fram de nya utvecklingsmålen post-2105. För att

EU:s gemensamma position om privat

svenska CSO:er ska ha en tydlig gemensam röst och

sektorutveckling

få genomslag för de förslag vi driver har CONCORD
Sverige börjat samordna civilsamhällets synpunk-

Kartläggningen syftade till att stärka våra medle-

ter inför konferensen. I november genomfördes en

msorganisationers kunskaper på området och an-

workshop i Stockholm med syfte att stärka kunskap-

vändas i påverkanssyfte. Den presenterades för ett

en hos svenska organisationer och diskutera fram

20-tal medlemsorganisationer på ett seminarium i

en gemensam strategi och ståndpunkt inför kon-

mitten av juni och användes sedan under hösten i

ferensen i Addis Abeba. Workshopen resulterade i

både CONCORD Sveriges och CONCORD Europas

ett förslag till strategi och former för arbetet under

påverkans- och kapacitetsstärkande arbete.

2015. Inför workshopen tog CONCORD Sverige fram
dokumentet Utvecklingsfinansieringens nyckelfrågor,

I november lanserades årets AidWatch-rapport där

som ringade in prioriterade frågor att driva och ön-

svenska organisationer bidragit med en landsida

skat utfall från konferensen. Dokumentet bygger på

om Sveriges bistånd och till den övergripande analy-

de ställningstaganden och rekommendationer som

sen av EU-ländernas bistånd. Rapporten fick bra

vi tagit fram gemensamt inom CONCORD Europa.

genomslag i media, med bland annat inslag i Ekot,

Dessa tar upp bland annat förnyade biståndsåta-

P1 Morgon och Studio 1. Rapporten lanserades

ganden, arbete mot kapitalflykt, företags åtagan-

också med en debattartikel i tidningen OmVärlden

den för att främja mänskliga rättigheter och hållbar

där vi argumenterade för att regeringen måste

skuldhantering. I anslutning till workshopen träffade

sluta urholka biståndet. Som ett sätt att uppvakta

CONCORD Sverige och Eurodad statssekreterare Ul-

den nya regeringen tog vi även fram 11 bistånds

rika Modéer och ansvariga på UD för ett första möte

utmaningar för den nya regeringen. En analys med

sedan regeringsskiftet om civilsamhällets synpunk-

tillhörande rekommendationer som bygger vidare

ter och rekommendationer.

på AidWatch-rapportens svenska landsida och tar
upp utmaningar relaterade till biståndets styrning

CONCORD Sverige inledde under året även ett sa-

och principer, urholkning samt utvecklingseffektiv-

marbete mellan alla nordiska CSO-plattformar inför

itet och olika aktörers roll. Vi tog fram ett separat

mötet i Addis Abeba. Samarbetet syftar till att vi, ge-

underlag om urholkning av biståndet med fokus på

nom gemensamma budskap och insatser, ska få till

migrationskostnader. Rapporten bidrog till att lyfta

ett effektivare påverkansarbete med större genoms-

frågan genom ett bra genomslag i europeisk media

lag hos beslutfattare i våra respektive länder.

och genom att CONCORD Sverige deltog i det lanser-
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ingsseminarium och panelsamtal som ägde rum på

Under året har CONCORD Sverige även bidragit med

OECD DAC i Paris.

rekommendationer inom ramen för arbetet som

genomförts av FN:s expertkommitté för finansering
av hållbar utveckling. Vi har bland annat deltagit vid
konsultationer på europeisk nivå och på CONCORD
Europas samordningsmöte i Paris i november.
CONCORD Sverige träffade även under 2014 ansvarig för utvecklingsfrågor på Sveriges permanenta
representation i Bryssel för att diskutera OECD DACförhandlingarna om biståndsdefinition, post-2015
och utvecklingsfinansiering.
CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp har under 2014 bestått av följande medlemsorganisationer:
Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp, IOGTNTO-rörelsens Internationella arbete, LO-TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Svenska

Enkät

Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella
arbete, Svenska missionsrådet och We Effect. I slutet av

För att utveckla och förbättra CONOCRD Sveriges

året skapades en projektgrupp för utvecklingsfinan-

verksamhet skickar vi varje år ut en enkät till våra

siering med deltagare från de olika arbetsgrupperna.

medlemmar där vi ställer frågor om hur de uppfattar vårt arbete. Bland annat följer vi upp om de som

CONCORD Sverige ingår i CONCORD Europas arbets-

tagit del av våra seminarier och utbildningar anser

grupp för AidWatch, och sitter med i dess styrgrupp.

att dessa bidragit till att öka deras kunskaper i våra

CONCORD Sverige ingår även i CONCORD Europas

prioriterade frågor. Totalt svarade 30 av våra 54

Task Force för utvecklingsfinansiering.

medlemsorganisationer på 2014 års enkät.
I 2014 års medlemsenkät uppskattar 57 procent
av våra medlemmar att deras organisations kunskap om EU:s utvecklingspolitik är god eller ganska

Tre viktiga insatser

god, jämfört med att 93 procent uppskattar att
kunskaperna om Sveriges utvecklingspolitik är god
eller ganska god. Ett logiskt resultat med tanke på

►CONCORD Sverige deltog i regeringens delega-

att många av våra medlemsorganisationer främst

tion för mötet om utvecklingseffektivitet i Mexiko

fokuserar på svensk politik. I medlemsenkäten följer

och fick gehör för flera av våra synpunkter inför och

vi även upp om de som tagit del av våra seminarier

under mötet.

och utbildningar anser att det bidragit till att öka
deras kunskaper i EU:s och Sveriges utvecklings- och

►Flera av de rekommendationer som CONCORD

samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsa-

Sverige tog fram inför förhandlingarna inom OECD

gendan och/eller jämställdhetsperspektiv på dessa

om en uppdaterad biståndsdefinition togs med i

frågor. 85 procent ansåg att våra seminarier och

regeringens underlag för mötena.

utbildningar bidrog till detta som förväntat eller över
förväntan 2014.

►CONCORD Europa och CONCORD Sverige tog
fram en analys och presenterade årets AidWatchrapport, som fick ett mycket bra genomslag i
media.

CONCORD Sverige Verksamhetsberättelse 2014
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Gynnsamma förutsättningar för
det civila samhället
►INRIKTNINGSMÅL 3: Sverige och EU ska utforma och genomföra en bistånds- och utvecklingspolitik som bidrar
till gynnsamma förutsättningar för det globala civila samhället och människors deltagande och inflytande.

Under året har CONCORD Sverige varit en relevant
kanal för medlemmars röster och förslag kring
förutsättningarna för det civila samhället genom
att bland annat påverka planerna för EU:s program
inom utvecklingssamarbetet 2014-2020. Vidare har
vi uppmärksammat hur EU:s likviditetssituation och
budgetsystem slår mot CSO:ers projekt inom utvecklingssamarbetet. Vi har även spridit kunskap
som ger organisationer förutsättningar att engagera sig i dialog med EU och EU-delegationerna.
CONCORD Sverige har under 2014 arbetat för att
påverka utformningen av EU:s biståndsprogram
för perioden 2014-2020, med särskilt fokus på de

Programmet Civil Society Organisations and
Local Authorities (CSO-LA), är EU:s program
för stöd till civilsamhället och lokal demokrati.
Programmet Global Public Goods and Challenges
(GPGC) är EU:s tematiska program för en social,
ekonomisk och ekologisk global hållbar utveckling. De tematiska programmen ska komplettera
de geografiska biståndsprogram som EU bedriver
på landnivå. Båda dessa tematiska program
ingår i EU:s budgetpost Development Cooperation
Instrument (DCI). Beslut om alla planer för utvecklingssamarbetet via DCI förbereds genom dialog
mellan EU-kommissionen och EU-parlamentet
samt berörda aktörer, och fattas sedan av en
kommitté bestående av representanter för EU:s
medlemsstater.

tematiska programmen CSO-LA och GPGC som
är av stor betydelse för många organisationer i
det civila samhället. CONCORD Sveriges EU-finan-

EU:s medlemsstaters finansdepartement, med EU-

sieringsgrupp har bidragit till de rekommendation-

kommissionen och i media på EU-nivå. Bland annat

er som utvecklats av CONCORD Europa, och fört

har CONCORD Sverige samordnat brev från medle-

dialog med EU-kommissionen, EU-parlamentariker

mmar till finansminister Anders Borg om betalning-

samt svenska representanter i DCI-kommittén. Rap-

skris i det humanitära EU-biståndet och till finans-

porten om GPGC-programmet från Europaparla-

minister Magdalena Andersson om betalningskris i

mentets utvecklingskommitté reflekterar många av

det långsiktiga utvecklingssamarbetet.

CONCORD Europas rekommendationer. Förändringar som gjordes mellan utkast och färdiga flerårs-

CONCORD Sverige har under året bidragit till CON-

planer, och som reflekterar CONCORD Europas rek-

CORD Europas arbete med att ta fram rapporter

ommendationer, inkluderar skrivningar om vikten

och annat material som syftar till att få en bredare

av jämställdhet på flera ställen i strategin för GPGC.

grupp av CSO:er i Europa och EU:s partnerländer att

Det lades även till en skrivning om en nysatsning på

engagera sig i dialog med EU. Under 2014 togs det

barns välfärd och i planerna för de tematiska pro-

fram en guide till EU:s program inom utvecklings-

grammen finns CONCORDs krav på öronmärkning

samarbetet 2014-2020. Guiden ger en tydlig över-

av budget till hälsa och utbildning med.

sikt över EU:s olika biståndsprogram och visar hur
det civila samhället kan följa och delta i dialog om

Under 2014 har försenade utbetalningar från EU-

utformningen av EU:s utvecklingssamarbete. Den

kommissionen påverkat CSO:ers projekt inom ut-

hade över tusen nedladdningar under den första

vecklingssamarbetet. Detta beror dels på en stor

månaden efter publicering och har fortsatt vara ett

eftersläpning i betalningar från tidigare år och dels

av de mest nedladdade dokumenten på CONCORD

på den skillnad mellan åtaganden och betalningar

Europas hemsida.

som finns inbyggd i EU:s budgetsystem. CONCORD
Sverige och CONCORD Europa har lyft frågan med

10

Under året har även ett informationsblad om de så

Civilsamhället manifesterar vid
högnivåmötet om utvecklings
effektivitet i Mexiko City. FOTO: CPDE

kallade CSO Roadmaps (kartläggningar och strategier för hur EU-delegationerna ska arbeta med

Tre viktiga insatser

CSO:er) tagits fram. Informationsbladet spreds på

►EU-kommissionen gjorde ändringar mellan utkast

tre språk till organisationer i ett stort antal län-

och färdig strategi för GPGC-programmet, vilket in-

der innan konsultationerna kring CSO Roadmaps

nebar att nya skrivningar om vikten av jämställdhet,

startade. Flera CSO:er från EU:s partnerländer har

en ny satsning på barns välfärd, och att CONCORDs

rapporterat att de har medverkat i konsultation-

gemensamma krav om öronmärkning av budget till

sprocesser efter att ha fått information via CON-

hälsa och utbildning säkerställdes.

CORD Europa. Vidare färdigställdes under 2014 en
studie av relationerna mellan EU-delegationer och

►En ny Guide till EU:s biståndsprogram 2014-2020

det civila samhället som publicerades i januari 2015.

ger en tydlig översikt över EU:s olika biståndsprogram och visar hur CSO:er kan följa och delta i EU:s

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för EU-finansiering

utvecklingssamarbete. Den har varit ett av de mest

har under 2014 bestått av följande medlemsorgan-

nedladdade dokumenten på CONCORD Europas

isationer: Forum Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige,

hemsida under året.

LO-TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, Rädda Barnen,
Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska Röda

►Via CONCORD Europa spreds information om CSO

Korset och We Effect.

roadmap-konsultationerna på tre språk till organisationer i ett stort antal länder, och flera CSO:er

CONCORD Sverige samarbetar med CONCORD Eu-

från EU:s partnerländer har rapporterat att de har

ropas arbetsgrupp Funding for Development and Re-

medverkat i konsultationsprocesser efter att ha fått

lief (FDR) och sitter med i dess styrgrupp.

informationen.

CONCORD Sverige Verksamhetsberättelse 2014
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De nya utvecklingsmålen post-2015
►INRIKTNINGSMÅL 4: Sverige, EU och FN ska göra ambitiösa åtaganden samt bidra till finansiering- och genomförande av en global agenda för hållbar utveckling, som bidrar till jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet och att de
mänskliga rättigheterna följs.
►INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och sin förmåga att
agera kring EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsagendan och jämställdhetsperspektiv på dessa politiska processer.

Under 2014 har CONCORD Sverige bidragit till att säkerställa att prioriteringar från svenska civilsamhället
finns med i den nya globala agendan post-2015. Vidare har CONCORD bidragit till att det svenska civilsamhället har en kontinuerlig och betydelsefull dialog med relevanta beslutsfattare och att kunskapen
om de nya målen stärkts hos våra medlemmar.
Sedan 2012 är CONCORD Sverige samordnare för
den svenska styrgruppen för Beyond 2015-kampanjen. Kampanjens syfte är att påverka utformningen
av de nya utvecklingsmål som ska ta vid när millenniemålen löper ut. Styrgruppen består av 14 organisationer och representerar en bred kompetens
inom områden med relevans för den nya agendan.
Därutöver har ytterligare medlemmar i CONCORD
Sverige valt att skriva under gemensamma ståndpunkter eller på andra sätt medverka i våra påverkansaktiviteter.
Under våren 2014 samordnade CONCORD Sverige
styrgruppens arbete med att identifiera prioriteringar och ta fram gemensamma ståndpunkter från
det svenska civilsamhället. Genom att föra fram gemensamma rekommendationer till beslutsfattare
har vi i högre grad kunnat få gehör för de frågor vi

FOTO: UN PHOTO/ESKINDER DEBEBE

UN Open Working Group on Sustainable
Development Goals/FN:s öppna arbetsgrupp
för hållbar utveckling inrättades vid Rio+20konferensen i juni 2012. 30 medlemsländer har
deltagit i arbetet däribland Danmark, Norge och
Island. Den öppna arbetsgruppen fick i uppdrag
att utarbeta konkreta förslag för en hållbar utveckling. I slutet av juli 2014 presenterade gruppen sin
rapport med förslag till 17 hållbara utvecklingsmål
och 169 delmål.

driver. CONCORD Sverige har under året samordnat
en regelbunden dialog med Sveriges chefsförhand-

sel om EU:s förhandlingsposition, har styrgruppen

lare för post-2015 och andra ansvariga handläggare

skickat rekommendationer till UD och represen-

på UD. Det har bland annat innefattat tre dialog-

tationen i New York. Båda representationerna har

möten med UD där styrgruppen haft möjlighet att

uttryckt att vår input varit värdefull vilken tagits i

lyfta gemensamma prioriteringar. Det har också va-

beaktning för att ta fram Sveriges anföranden inför

rit viktiga tillfällen för bägge parterna att uppdateras

förhandlingarna.

om kritiska frågor i förhandlingarna.
På uppdrag av styrgruppen har CONCORD Sverige
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Under året har olika delar av agendan varit fokus

varit på plats vid två tillfällen för mellanstatliga

för olika förhandlingstillfällen i New York. Inför varje

förhandlingar om post-2015 i New York. Vid ett av

delförhandling i New York, samt förhandlingar i Brys-

dessa tillfällen hade CONCORD Sverige möjlighet

att hålla ett direkt anförande till samtliga medlemsstater i FN:s öppna arbetsgrupp. I anförandet lyfte vi
särskilt vikten av att agendan inkluderar tydliga åtaganden för hållbarhet och hållbar ekonomisk tillväxt.
Det var ett viktigt tillfälle att lyfta frågor om hållbarhet då ett övervägande antal medlemsstater förespråkade vikten av traditionell ekonomisk tillväxt,
som ofta står i stark kontrast till hållbarhet i dess
sociala och miljömässiga dimensioner.

Exempel på CONCORD Sveriges
former för dialog och påverkan

Vid förhandlingarna i mars 2014 kunde
CONCORD Sverige, tack vare vårt en-

CONCORD Sverige har kontinuerlig dialog med rel-

gagemang i Beyond 2015 globalt, ar-

evanta beslutsfattare och tjänstemän för våra prior-

rangera ett sidoevent tillsammans med

iterade frågor. Exempelvis träffar vi och represent-

den globala Beyond 2015-kampanjen

anter för våra medlemsorganisationer regelbundet

och Sveriges regering. Sidoeventet

UD inför biståndsministermöten i Bryssel. Vid dessa

utgjorde en möjlighet att presentera

dialogmöten ges en genomgång av ministermötets

kampanjens budskap och rekommen-

dagordning och uppdateringar kring aktuella förhan-

dationer. 15 medlemsstater deltog och

dlingar. Det ger oss som CSO:er en möjlighet att ställa

Sveriges chefsförhandlare för post-

frågor och komma med synpunkter och rekommenda-

2015 konstaterade i sitt anförande att

tioner på den svenska regeringens ståndpunkter.

Sverige tagit intryck av kampanjens rekommendationer.

Inför vårens biståndsministermöte i Bryssel träffade
CONCORD Sverige tillsammans med medlemmar UD

Processen för att formulera den nya

vid två tillfällen. Som en uppföljning och på förfrågan

agendan för hållbar utveckling har varit

av UD inför deras dragning med biståndsminister

unik vad det gäller konsultationernas

Hillevi Engström, skickade vi kortare synpunkter på

omfattning och möjligheter för civil-

de frågor som skulle behandlas på ministermötet.

samhället att bidra. Den globala Beyond 2015-kam-

Vi följde även upp med ett brev till biståndsminis-

panjen har varit en viktig aktör i detta och möjliggjort

tern med våra synpunkter kring genomförandet av

för en global samordning och gemensam civilsam-

Agenda for Change, privatsektorutveckling, post-2015,

hällesröst inför förhandlingarna. Tack vare kampan-

biståndsmålen, samt uppföljning av mötet om ut-

jen har CONCORD Sverige haft möjlighet att nå ut

vecklingseffektivitet i Mexiko. I juli inför det informella

till fler medlemsländer med våra prioriterade stånd-

biståndsministermötet i Florens skickade CONCORD

punkter. Bland annat var CONCORD Sverige med

Sverige och CONCORD Europa ytterligare ett brev till

och arrangerade två workshopar i Bryssel för euro-

biståndsministern där vi på nytt lyfte förhandlingarna

peiska medlemmar i CONCORD Europa och Beyond

kring post-2015, privata sektorns roll för utveckling

2015. Vid dessa tillfällen har vi kunnat säkerställa att

samt några av de aspekter där EU måste ha en tydlig-

prioriteringarna för CONCORD Europa och Beyond

are position. Efter regeringsskiftet genomfördes under

2015 i hög grad reflekterar den svenska styrgrup-

hösten ytterligare ett dialogmöte inför biståndsmin-

pens. Därigenom har CONCORD Sveriges medlem-

istermötet i Bryssel i december. CONCORD Sverige

mar getts en starkare röst i diskussioner med EU:s

uppvaktade den nytillträdda biståndsministern Isabella

institutioner.

Lövin genom ett brev med rekommendationer kring
post-2015, privata sektorns roll, EU:s handlingsplan för

CONCORD Sverige har aktivt medverkat i CONCORD

jämställdhet samt åtaganden om utvecklingsfinansier-

Europas arbete för att påverka EU:s förhandlingspo-

ing. Vi fick svar på tre av våra brev och information om

sitioner gällande post-2015. Under 2014, när EU:s

att Sverige bland annat tagit våra rekommendationer

rådslutsatser och uppdaterade förhandlingsposition

kring jämställdhet i beaktande.

CONCORD Sverige Verksamhetsberättelse 2014
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runt agendan antogs, lyfte CONCORD Europa särskilt

vill att civilsamhället ska fortsätta vara en blåslampa

vikten av samstämmighet, universalitet, mänskliga

i processen.

rättigheter och tydliga åtaganden för finansiering
och genomförande av agendan. CONCORD Sverige

I 2014 års enkät bland CONCORD Sveriges medlem-

tog även fram särskilda rekommendationer gällande

mar, vilken gjordes efter seminariet, angav närmare

vikten av jämställdhet och SRHR. UD efterfrågade

75 procent att de har goda kunskaper om post-2015

våra rekommendationer för att stärka detta perspe-

och hur de kan påverka.

ktiv i rådslutsatserna. I den slutgiltiga EU-positionen
som antogs i december fanns tydliga referenser till

CONCORD Sverige har under året deltagit i följande

åtaganden för SRHR.

globala arbetsgrupper inom Beyond 2015: arbetsgruppen för påverkan av FN:s öppna arbetsgrupp

I mars publicerade Omvärlden en artikel där CON-

för hållbara utvecklingsmål, mänskliga rättigheter,

CORD Sverige intervjuades tillsammans med Sverig-

jämställdhet samt arbetsgruppen för finansiering.

es chefsförhandlare för post-2015, Kajsa B Olofs-

CONCORD Sverige har även ingått i CONCORD Euro-

gård, om våra respektive prioriteringar och analyser

pas Beyond 2015-styrgrupp för det europeiska navet

av förhandlingsläget. I samband med förhandlin-

av kampanjen.

garna i september deltog CONCORD Sverige även i
Beyond 2015:s globala press- och Twitterkampanj

Styrgruppen för Beyond 2015-kampanjen, som

med budskapet #aimhigher2015. Organisationer

samordnas av CONCORD Sverige, har under 2014

från hela världen deltog. Twitterbudskapen nådde

bestått av följande organisationer: Diakonia, Forum

tiotusentals och 34 debattartiklar publicerades i

Syd, LO-TCO Biståndsnämnd, LSU, MyRight, Plan Sverige,

20 länder. Här i Sverige samordnade CONCORD en

PMU, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, Svenska FN-

debattartikel med krav på ambitiösa svenska åta-

förbundet, Svenska Kyrkans Internationella arbete,

ganden i post 2015-agendan. Debattartikeln public-

Svenska Missionsrådet, WaterAid och WWF.

erades på SVT Opinion och undertecknades av 17
organisationer.

Tre viktiga insatser

Den 4 november arrangerade CONCORD Sverige
och styrgruppen för Beyond 2015 seminariet

►CONCORD Sverige samordnade gemensamma

Business as usual is not an option – ett år kvar av

rekommendationer och ståndpunkter från svenska

förhandlingarna för nya hållbara utvecklingsmål.

CSO:er för post-2015, som undertecknades av 21

Seminariet var en unik möjlighet för det svenska

organisationer.

civilsamhället att presentera sina rekommendationer för en ny regering i ett tidigt skede. Semina-

►Den nya svenska regeringen har gjort positiva ut-

riet hade 120 deltagare från civilsamhället, Utrikes-

talanden om Beyond 2015-kampanjens arbete och

departementet, Socialdepartementet och Sida.

budskap. Bland annat vid ett av våra seminarier

Biståndsminister Isabella Lövin, statssekreteraren

om post-2015 i Stockholm där biståndsministern,

hos barn-, äldre och jämställdhetsministern Per-

statssekreteraren hos barn-, äldre och jämställ-

nilla Baralt, samt Sveriges chefsförhandlare för

dhetsministern samt Sveriges Ambassadör för

post-2015 Kajsa B Olofsgård deltog vid seminariet.

post-2015 deltog. Seminariet hade 120 anmälda

Biståndsministern presenterade Sveriges prioriter-

deltagare.

ingar för post-2015 och intygade att regeringen tar
styrgruppens rekommendationer i beaktning. Hon

►CONCORD Sverige samarrangerade ett sidoevent

underströk vikten av och styrkan i styrgruppens

i New York tillsammans med Beyond 2015 och den

möjlighet att genom den globala kampanjen kunna

svenska regeringen. 15 medlemsstater deltog och

påverka även andra länder. Särskilt nämndes jäm-

Beyond 2015:s prioriteringar presenterades och

ställdhet inklusive SRHR, mänskliga rättigheter och

mottogs väl av medlemsstaterna.

miljömässig hållbarhet som viktiga frågor där hon
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Jämställdhet
►INRIKTNINGSMÅL 5: Sverige och EU ska som del av utvecklingspolitiken, samstämmighetspolitiken och den globala agendan göra starka åtaganden för jämställdhet och se till att dessa genomförs och får finansiering.
►INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och sin förmåga att
agera kring EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsagendan och jämställdhetsperspektiv på dessa politiska processer.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp
för jämställdhet har i uppdrag
att lyfta jämställdhetsfrågor i dialog med beslutsfattare. Arbetsgruppen ska också i samarbete
med CONCORD Europas Gender
FOTO: MD ZABIR HASAN

Working Group (GWG) säkerställa
att ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar CONCORD Sveriges och
CONCORD Europas analyser och
ställningstaganden i utvecklingspolitiken, jämställdhetspolitiken
och den globala agendan. Under
2014 har vi, i enlighet med vår nya strategi, arbetat

till att det internationella civilsamhället har lyft jäm-

konsekvent med att integrera ett jämställdhetsper-

ställdhet både i Bryssel och i New York.

spektiv i alla våra prioriterade frågor. I november
2014 tillsatte vi även en deltidstjänst för att samo-

Inom arbetet med EU:s biståndsbudget har CON-

rdna policyarbetet kring jämställdhet. I och med den

CORD Sverige tillsammans med CONCORD Europa

nya samordnartjänsten har vi goda förutsättningar

framfört behovet av ett starkare jämställdhetspers-

för att kunna förstärka vårt jämställdhetsarbete yt-

pektiv i EU:s nya biståndsprogram med tillhörande

terligare under kommande år.

strategierna och årsplaner. Vi lyckades driva igenom
förbättringar av skrivningarna i programmen genom

Inom arbetet med de nya utvecklingsmålen post-

att framföra våra rekommendationer och underlag

2015 har jämställdhetsarbetsgruppen bidragit till

till EU-kommissionen och Europaparlamentet. Ge-

CONCORD Sveriges och CONCORD Europas analys-

nom dialogmöten med UD och brev till biståndsmin-

och påverkansarbete kopplat till såväl FN:s rapporter

ister Hillevi Engström, och efter regeringsskiftet till

som EU:s rådslutsatser och den svenska regeringens

Isabella Lövin, lyckades vi även få Sverige att lyfta frå-

position. Ett särskilt viktigt bidrag var att driva på för

gan på biståndsministermöte i maj och i december.

att svenska CSO:ers gemensamma ställningstaganden och rekommendationer för post-2015 skulle in-

CONCORD Sverige har i samarbete med CONCORD

nefatta krav på ett separat mål för jämställdhet med

Europa även påvisat bristerna i genomförandet av

starka åtaganden för SRHR samt integreringen av

EU:s handlingsplan för jämställdhet inom utveck-

jämställdhet i samtliga nya utvecklingsmål. Genom

lingssamarbetet. Vårt gemensamma påverkansar-

att CONCORD Sverige och våra medlemmar i jäm-

bete fokuserar på att genomförandet av den nya

ställdhetsarbetsgruppen kontinuerligt lyft vikten av

handlingsplanen 2016-2020 måste prioriteras högre

jämställdhet och SRHR inför alla förhandlingar kring

av EU:s institutioner och EU:s medlemsstater. Även

de nya utvecklingsmålen har vi bidragit till att frågor-

detta har framförts i vår dialog med UD och de båda

na tydligt prioriterats av den svenska regeringen och

biståndsministrarna under perioden, vilket har bi-
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dragit till att Sverige också har lyft den bristfälliga
implementeringen av handlingsplanen på biståndministermötet i maj och i december.

Kapacitetsstärkande
om EU-finansiering

Inför Europaparlamentsvalet tog CONCORD Sverige
fram en kartläggning för att uppmärksamma svens-

►INRIKTNINGSMÅL 8: Medlemmarna stärker sin kom-

ka EU-parlamentarikers ställningstaganden i aktuel-

petens och sina samarbetspartners förutsättningar att

la utvecklingsfrågor, hur aktiva de varit i utvecklings-

söka och genomföra EU-finansierade insatser.

frågor och på vilket sätt de bedrivit sitt arbete under
mandatperioden 2009-2014. Enkäten innehöll även
frågor kring jämställdhet och SRHR, vilket synligg-

Under året har verksamheten bidragit till att stärka

jorde hur dessa frågor behandlats av våra svenska

medlemmarnas och deras samarbetspartners kapa-

parlamentariker.

citet att söka och handlägga EU-finansiering. Detta
genom att utbilda och ge rådgivning till samman-

I 2014 års AidWatch-rapport inkluderades ett tydligt

lagt 135 personer inom CONCORD Sveriges medle-

jämställdhetsperspektiv och jämställdhetsarbets-

msorganisationer. Enligt 2014 års medlemsenkät

gruppen bidrog även till att inkludera jämställdhet

använde två tredjedelar av våra medlemmar sig av

som en särskild utmaning i 11 biståndsutmaningar

rådgivning och/eller utbildning om EU-finansiering

för den nya regeringen.

under året, både personal i Sverige och partnerländer. För att informera och uppdatera våra medlem-

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har

mar om vilka tjänster CONCORD Sverige erbjuder

under 2014 bestått av följande medlemsorganisa-

inom rådgivning och utbildning om EU-finansiering,

tioner: Afrikagrupperna, Kvinna till Kvinna, Män för

fick alla våra medlemsorganisationer i början av

Jämställdhet, Plan Sverige, PMU, RFSU, Svalorna Indien

året ett utskick med information om detta. Informa-

Bangladesh och Svenska Kyrkans internationella arbete.

tionen om att söka EU-bidrag på CONCORD Sveriges
hemsida omarbetades och utökades i början av

CONCORD Sverige samarbetar med CONCORD Eu-

2014, bland annat med en betydligt mer utförlig vä-

ropas Gender Working Group och sitter sedan no-

gledning på engelska jämfört med tidigare.

vember med i dess styrgrupp.
De flesta av CONCORD Sveriges medlemmar har

Tre viktiga insatser

minst grundläggande kunskaper om hur EU-finansiering fungerar. När det gäller att kunna söka EU-finansiering var det drygt 53 procent som i vår under-

►CONCORD Sveriges arbete har bidragit till att

sökning svarade att det stämmer bra eller ganska

Sveriges regering har lyft det bristande jämställd-

bra att de har tillräckliga kunskaper om att söka EU-

hetsperspektivet i EU:s biståndsprogram och den

finansiering, ungefär lika stor andel som föregående

bristfälliga implementeringen av EU:s Gender Ac-

år. Samtliga av våra nytillkomna medlemmar 2014

tion Plan på årets biståndsministermöten.

fick introduktion till EU-finansiering. Informationen
om EU-finansiering som CONCORD Sverige erbjuder

►EU-kommissionen stärkte jämställdhetspers-

via mejl och hemsida upplevdes av 96 procent av

pektivet mellan utkast och färdig strategi för EU:s

medlemmarna som tillräcklig, eller i hög utsträck-

största tematiska biståndsprogram, Global Public

ning, relevant.

Goods and Challenges.
Vidare har våra kurser om EU-finansiering fått goda
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►Svenska regeringen har efterfrågat och gett ge-

omdömen av kursdeltagare. Sammanlagt genom-

hör för CONCORD Sveriges synpunkter och rekom-

fördes under 2014 fyra allmänna utbildningar och

mendationer kring jämställdhet och SRHR i proces-

fyra skräddarsydda kurstillfällen för enskilda medle-

sen för de nya utvecklingsmålen post-2015.

msorganisationer. Dessutom har representanter

FOTO: CONCORD SVERIGE

från våra medlemsorganisationer deltagit i kurser

icke-svenskspråkig personal. Ett nytt utbildningsma-

på europeisk nivå via CONCORD Europa. Vi har löp

terial om att handlägga EU-bidrag baserat på prak-

ande besvarat frågor om EU:s regler och specifika

tiska övningar och deltagande metoder har också

ansökningsmöjligheter och gett skräddarsydd råd-

under 2014 utvecklats inom CONCORD Europa med

givning via möten, telefonsamtal och mejl. Nära 90

aktiv medverkan av CONCORD Sveriges rådgivare.

procent av de som gått en utbildning under året an-

Materialet är fritt för alla medlemmar att använda

såg att utbildningen ökat deras kunskaper som

som det passar dem.

CORD Sveriges EU-finansieringsgrupp ordnades under 2014 fyra möten för nätverkande och bidrag till
påverkansarbete på EU-nivå, samt ett specialiserat

Tre viktiga insatser

erfarenhetsutbyte om att skriva projektbeskrivningar, så kallade EU-concept notes.

►CONCORD Sveriges information om EU-finansiering via hemsida och mailutskick upplevs av medle-

Ett ökande antal av CONCORD Sveriges medlemsor-

mmarna som uppdaterad och relevant.

ganisationer upplever att de har tillräcklig kunskap
för att handlägga EU-bidrag tillsammans med sina

►Nära 90 procent av de som gått en utbildning hos

partnerorganisationer. I medlemsenkäten angav

CONCORD Sverige under 2014 sa att utbildningen

60 procent, jämfört med 52 procent året innan, att

har ökat deras kunskaper som förväntat eller över

detta stämmer bra eller ganska bra. När det gäller

förväntan.

att stötta partnerorganisationer med kunskapsutbyte om EU-finansiering hade 30 procent av de

►CONCORD Sverige har utökat sin information om

svarande gjort det, jämfört 18 procent året innan.

EU-finansiering på engelska på hemsidan, för att

Under 2014 har vi utökat informationen om EU-

underlätta för medlemmar att sprida information

finansiering på CONCORD Sveriges hemsida så att

till partnerorganisationer och icke-svenskspråkig

lika mycket information finns tillgänglig på engelska

personal.

som på svenska, för att underlätta för medlemmar
att sprida information till partnerorganisationer och

CONCORD Sverige Verksamhetsberättelse 2014
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Gemensam plattform och medlemmar
►INRIKTNINGSMÅL 6: Att via medlemskap samla en mångfald av organisationer som är engagerade i frågor
som rör global utvecklings-, jämställdhets- och samstämmighetspolitik, som därmed bidrar till att och stärka identiteten som en gemensam plattform med stor samlad sakkunskap och en tydlig röst inom dessa frågor.

Under året har följande sju organisationer bev-

Latinamerika, Svenska Afghanistankommittén, Svenska

iljats

Erikshjälpen,

FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsförenin-

Läkarmissionen, Män för Jämställdhet, PRO Global,

gen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska

Unicef Sverige och Världsnaturfonden i Sverige (WWF).

missionsrådet, Svenska Röda Korset, Sveriges kristna

Att organisationer med olika inriktning söker medle-

råd, Swedwatch, UNICEF Sverige, We Effect, Vi-skogen

mskap i CONCORD Sverige ser vi som ett kvitto på

och Världsnaturfonden i Sverige (WWF).

medlemskap:

ABF

Gotland,

att vi är en plattform som upplevs som relevant av
många aktörer. Genom 2014 års nya medlemmar vi

Ett flertal av våra medlemmar, 85 procent en-

har breddat vår mångfald ytterligare. Ingen organi

ligt 2014 års medlemsenkät, tycker att CONCORD

sation
har avsagt sig medlemskapet
under året. Det
MEDLEMSUTVECKLING
2003-2014

Sverige är en plattform som stärker och komplet-

innebär att vi vid årets slut har 54 medlemsorgan-

terar det arbete som medlemmar och deras samar-

isationer.

betspartners bedriver.
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Våra medlemmar är: ABF Gotland, ActionAid Sverige,
Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Ekumeniska EU-kontoret, Erikshjälpen, Fair Trade Center, Fair
Trade Återförsäljarna, Frivilligorganisationernas fond
för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Föreningen för
Fairtrade Sverige, Föreningen för Utvecklingsfrågor,
Individuell Människohjälp, Hungerprojektet, IOGTNTO-rörelsens Internationella arbete, Jordens Vänner,
KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kunskapsutveckling i Norden, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrup-

2010

2014

Svenska CSO:ers förutsättningar
Under våren 2014 initierade biståndsminister Hillevi Engström en dialogprocess mellan regeringen
och civilsamhällesorganisationer på biståndsområdet. Dialogen syftade till att ta fram en överenskommelse som etablerar tydligare rutiner för
dialogen mellan regeringen och organisationerna
samt förtydliga de svenska organisationernas roller
och mervärden i biståndet. CONCORD Sverige och
flertalet av våra medlemsorgansationer har tagit
aktiv del i dialogen.

perna, Life & Peace Institute, LO-TCO Biståndsnämnd,
Läkarmissionen, MyRight, Män för Jämställdhet, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella Center,
Operation 1325, Plan Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet,
PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet,
SOS barnbyar, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna
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Årsmöte
CONCORD Sveriges årsmöte för 2014 hölls den 25
april på IOGT-NTO-gården i Stockholm. 23 deltagare
från 18 medlemsorganisationer deltog. På årsmötet
valdes Kristina Henschen, LO-TCO Biståndsnämnd,
till föreningens ordförande.
Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag till
nya stadgar samt bekräfta våra inriktningsmål. För
att skapa koherens mellan ny strategi och våra stadgar antog årsmötet en ny syftesformulering i stadgarna: Att vara en plattform för samordning av civilsamhällesorganisationer i Sverige och samverkan med
CONCORD Europa. Vi bidrar till kapacitetsstärkning
av medlemmar, informationsutbyte och gemensamt
agerande för att påverka EU:s utvecklingspolitik och
utvecklingssamarbete. Vi kan även fungera som plattform i andra utvecklingsfrågor. Årsmötet beslutade
vidare att styrelsen framöver skall fatta beslut om
verksamhetsplan och budget för kommande år.
För att göra CONCORD Sverige mindre ekonomiskt
sårbart gav årsmötet 2013 styrelsen i uppdrag att

FOTO: GABRIEL HOLMBOM

utreda den långsiktiga finansieringen för att nå en

bete. Samtidigt möjliggör vi för att vi, som tidigare,

reservfondering. Då ny finansieringsväg från Sida

kan fungera som en plattform i andra utvecklings-

från och med 2015 inte ställer krav på egeninsats,

frågor. Strategin bekräftar vidare våra två roller, att

kan vårt bidrag från medlemmar riktas till andra de-

påverka och att kapacitetsstärka. Den framhåller

lar av vår ekonomi. Årsmötet beslutade därför att 50

också att en viktig del av vårt påverkansarbete är

procent av vårt årliga bidrag från medlemmar ska

samordning och organisering av medlemmar. Våra

avsättas till att bygga upp vårt eget kapital.

tematiska områden och dess inriktningsmål har lyfts
från själva strategin och beskrivs nu i ett nytt doku-

Ny strategi och
inriktningsmål

ment: Inriktningsmål för CONCORD Sverige. Strategin
omfattar istället ett antal kriterier att beakta innan
vi inkluderar ett nytt tematiskt område. Arbetet med
strategin inkluderade även att tydliggöra mandat
för beslut om såväl ny strategi som andra styrdoku-

Under sommaren 2013 beslutade styrelsen att ta

ment. Enligt ny ordning fastställer årsmötet strate-

fram en ny strategi för CONCORD Sverige eftersom

gin, medan styrelsen fastställer våra inriktningsmål.

dåvarande strategi enbart sträckte sig fram till 2015

Strategin och inriktningsmålen ska vid behov upp-

och inte omfattade våra nya verksamhetsområden.

dateras utifrån förändring i den utvecklingspolitiska

En ny strategi var avgörande för att kunna formulera

omvärlden, finansieringsmöjligheter samt rapport-

en bra ansökan till Sida för perioden 2015-2017.

ering, utvärderingar och lärande. Utifrån styrelsens
arbete och förslag antog årsmötet den nya strategin

Arbetet med den nya strategin inkluderade avstämn-

samt bekräftade, av styrelsen redan beslutade, inrikt-

ing av verksamhetsinriktning, mandat och roller. Den

ningsmål för vår verksamhet.

nya strategin bekräftar vårt kärnmandat: att arbeta
med EU:s utvecklingspolitik och utvecklingssamar-
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Styrelsen

Carolina Grelsson, Svenska Kyrkan, valdes i juni in
som ledamot i styrelsen fram till april 2015, som
ersättare för Sofia Svarfvar som är föräldraledig. Jo-

På årsmötet valdes Kristina Henschen till ny ordför

hanna Leander, Palmecentret, adjungeras i styrelsen

ande. Styrelsen utsåg Fredrik Lindahl till vice ord-

efter att Ulrika Lång lämnat styrelsen på grund av att

förande med ansvar för policyfrågor, Åsa Svensson till

hon avslutat sin anställning på Palmecentret.

vice ordförande med ansvar för mötesledning och personal, samt Mattias Brunander till kassör. Styrelsen har

Då vi för perioden 2015-2017 för första gången kom-

sedan årsmötet haft följande sammansättning:

mer att erhålla finansiering direkt från Sida har vi

Annika Andersson, Diakonia, ledamot

på uppdrag av Sida genomgått en granskning av vår

Mattias Brunander, Rädda Barnen, kassör

interna styrning och kontroll. Granskningen som

Johannes Hartvigson, Föreningen för Fairtrade

genomfördes under sommaren visade att vi har en

Sverige, ledamot

grundläggande bra kontroll men att ytterligare åt-

Kristina Henschen, LO-TCO Biståndsnämnd,

gärder behöver vidtas. Som del av vår åtgärdsplan har

ordförande

styrelsen uppdaterat vår upphandlingspolicy för varor

Karin Gregow, Forum Syd, ledamot

och tjänster och antagit en ny anti-korruptionspolicy.

Fredrik Lindahl, RFSU, vice ordförande

Vidare har styrelsen under hösten uppdaterat arbets-

Jakob Lundberg, We Effect, ledamot

ordning för styrelsen och arbetsinstruktion för kanslichef.

Ulrika Lång, Palmecentret, ledamot
Jonas Magnusson, Socialdemokrater för Tro och

Utifrån årsmötets beslut om strategi och inrikt-

Solidaritet, ledamot

ningsmål samt beslutsnivåer för styrdokument upp

Sofia Svarfvar, Svenska Kyrkans Internationella

drog årsmötet till styrelsen att säkerställa fortsatt

arbete, ledamot

dialog, inkluderande processer och beslutsfattande

Åsa Svensson, LO-TCO Biståndsnämnd, vice ord-

där medlemmars synpunkter beaktas. Styrelsen

förande
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Medlemmars representanter i våra arbetsgrupper
samt styrgrupp – under 2014
Samstämmighet
PGU/PCD

ActionAid

Christine von
Sydow, Tove
Engström

Afrikagrupperna

Marja Wolpher

Diakonia

Magnus Walan,
Petter Lydén,
Penny Davies

AidWatch
Utvecklingsfinansiering,
utvecklingseffektivitet

EU-finansiering,
Gynnsamma
förutsättningar

Jämställdhet

Anna Gren
Penny Davies,
Magnus Walan,
Annika Andersson

Föreningen för Fairtrade
Sverige

Penny Davies

Johannes
Hartvigsson

Forum Syd

Karin Gregow

Kenneth Hermele

Individuell
Människohjälp

Peter Brune

Peter Brune

IOGT-NTO-rörelsens
Internationella arbete

Kristina Sperkova

Kristina Sperkova

Kristna Fredsrörelsen

Ester Harrius

Kvinna till Kvinna

Eva Zillén

LO-TCO Biståndsnämnd

Åsa Svensson

Lisa Lindstrand

Maud Johansson,
Kenneth Hermele

Charlotte Pruth
Nina Larrea

Carina Söderbjörn,
Nathalie Lucasson

Nina Larrea

LSU*

Olle Svahn

MyRight

Tiina NummiSödergren

Män för Jämställdhet
Plan Sverige

Tomas Agnemo
Kristian Korsgard

Monica Lorensson,
Anna Edgren, Mia
Haglund-Heeelas

Karin Johansson

PMU

Sara Österlund

Karin Ödquist,
Monica Lorensson

Elisabeth Hammar
berg, Matilda
Hector

Sven Olof Möller

PRO Global

Inger Axel

RFSU

Annika Malmborg

Annika Malmborg

Rädda Barnen

Sara Lindblom

Charlotta Mockrish, Sara Lindblom

Julia Schalk,
Karin Nilsson
Madeleine
Winqvist

Svalorna Indien
Bangladesh
Svenska Afghanistan
kommittén

Ellen Gustafsson
Jane Karlsson,
Sofie Westerberg

Maud Johansson
Berith Granath

Svensk Freds och Skiljedomsföreningen

Anna Ek, Linda
Åkerström

Svenska kyrkans
internationella arbete

Gunnel Axelsson
Nycander, Martin
Vogel

Martin Vogel

Svenska Missionsrådet

Birgitta Rosén
Eva Christina
Nilsson

Birgitta Rosén,
Matilda Pearson

Svenska Röda Korset

Maria Opoku

Annika Linde

Martin Vogel

Birgitta Rosén

Lena Birgitta
Hansson

WaterAid*
We Effect

Karin Nilsson
Sara Lindblom

Svenska FN-förbundet

Jenny Fredby
Jakob Lundberg,
Michael Hauer

WWF
*Icke-medlemmar som deltagit i styrgruppen för Beyond 2015.

22

Beyond 2015

Gunilla Kinne
strand
Gunilla Elsässer

har därför i samspel med arbetsgrupperna, som

Jenny Haraldsson Molin, kommunikations-

består av representanter från våra medlemsorgan-

samordnare på 100 %, från 1 februari

isationer, uppdaterat uppdragsbeskrivning för respe-

Karin Haglind, kommunikationssamordnare,

ktive arbetsgrupp. Vidare har arbetsgrupperna inklu-

tjänstledig på 100 % hela året

derats i arbetet med att följa upp verksamhetsåret

Jessica Janrell, rådgivare och samordnare för EU-

2014 samt i framtagande av verksamhetsplan för

finansiering på 100 %, till 15 februari, föräldraledig

2015. För att fånga upp ytterligare
synpunkter från medlemmar, även
från de som inte är representerade
i våra arbetsgrupper, inkluderades
frågan om hur vi kan vidareutveckla vårt påverkansarbete gentemot
beslutsfattare som del av vår policyforum i november.
Våra inriktningsmål som antogs i
samband med att strategin utarbetades ska minst årligen stämmas av utifrån specifika triggers
som förändring i den utvecklingspolitiska

omvärlden,

finansier-

ingsmöjligheter samt rapportering,
utvärderingar och lärande. Målen

FOTO: CONCORD SVERIGE

för våra tematiska områden var styrande när vi tog

på 100 % fram till 31 oktober varefter hon övergick

fram, och i september lämnade in, vår Sida-ansökan

till tjänst som samordnare för jämställdhet på 50 %

för 2015-2017. Våra inriktningsmål har vidare under

och var föräldraledig på 50 %

hösten stämts av i respektive arbetsgrupp.Styrelsen

Åsa Thomasson, rådgivare och samordnare för

har utifrån dessa processer i slutet av året bekräftat

EU-finansiering på 100 % från 1 februari

våra inriktningsmål och förslår inga föränderingar.

Peter Sörbom, policysamordnare på 100 %
Anna Blücher, praktikant, informations- och

Vår styrelse och våra fem arbetsgrupper samlar to-

policyassistent 100 % från 21 januari till 31 maj

talt 89 ledamöter, fördelade på 27 medlemsorgan-

Sandra Ideskär, praktikant, informations- och

isationer (50 procent av medlemmarna).

policyassistent 100 % från 2 september till 20
december

Personal

Under året har anställda bidragit till att färdigställa
såväl strategi, inriktningsmål och Sida-ansökan för

Personalen på vårt kansli utgör en viktig resurs och

2015-2017. De har även bidragit till uppföljningen

har som uppgift att verkställa den dagliga verksam-

och rapporteringen av nuvarande verksamhet.

heten i nära samverkan med styrelsen, arbetsgrup-

Utifrån granskning av intern styrning och kontroll

per och medlemmar samt CONCORD Europas ar-

har administrativa rutiner stärkts och CONCORD

betsgrupper och sekretariat. Kansliets arbete leds

Sveriges personalhandbok uppdaterats. För att göra

av kanslichefen.

kansliet mindre beroende av nyckelpersoner har en
ekonomihandbok för personal tagits fram.

Vårt kansli har under året haft följande personal:
Magnus Falklöf, kanslichef på 100 %

Våra lokaler erbjuder bra möjlighet för både mindre

Hanna Hansson, nationell samordnare för

möten och seminarer samt kontorplatser för per-

Beyond 2015 på 100 %

sonal. Tillsammans med det centrala läget i Stock-
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holm skapar det goda förutsättningar för en bra

mar utgörs av 27 nationella plattformar och 17 euro

arbetsmiljö och för att kunna vara en gemensam

peiska organisationsnätverk som tillsammans rym-

möteplats för våra medlemmar.

mer 1 800 organisationer. CONCORD Europa har ett

Ekonomi

sekretariat i Bryssel som ansvarar för och samordnar
dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella

Vår omsättning för 2014 var 4 690 854 kronor, vilket

plattformarna har en avgörande roll för att påverka

är en ökning med 267 466 kronor (6 %) jämfört med

medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet.

2013. Vi har för 2014 beviljats ett anslag från Sida
om 3 945 000 kronor. Då inte hela bidraget utnyttjas

Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är

kommer vi under 2015 skicka tillbaka 72 900 kro-

General Assembly (GA) där CONCORD Sverige på

nor till Sida. Våra resekostnader är något högre än

mötet i juni representerades av kanslichefen och

budgeterat då vi under 2014 tagit ett stort ansvar i

kommunikationssamordnaren. På GA samlades

CONCORD Europas arbetsgrupper och därmed rest

cirka 110 deltagare från 44 av CONCORD Europas

oftare till Bryssel samt deltagit vid konsultationer

46 medlemmar. CONCORD Europas styrelse består

kopplat till post-2015 i New York på egen bekostnad.

av ordförande och ytterligare nio ledamöter som

Vid årets slut visar vårt bokslut på ett överskott på

representerar både nationella plattformar och eu-

179 211 kronor, som övergår i ny räkning.

ropeiska nätverk. GA valde Johannes Trimmel, från
nationella plattformen i Österrike till ny ordförande.

Intäkterna till CONCORD Sveriges verksamhet för år

CSO-plattformen CROSOL från Kroatien och SOS

2014 fördelas enligt följande: Medlemmar

Childrens Villages invaldes till nya medlemmar.

492 500 SEK (10 % av totalt bidrag), Sida: 3 867 100
SEK (82 %), Adminstrationsersättning 286 500 SEK (6

CONCORD Sverige har deltagit aktivt i följande ar-

%), och Övriga intäkter 44 754 (2 %).

betsgrupper: AidWatch, DARE-forum, FDR – Finance for
Development and Relief, Gender och Policy Coherence

Styrelsen har under året agerat för att göra oss

for Development. Därutöver har CONCORD Sverige

mindre finansiellt sårbara. En viktig uppgift har va-

deltagit vid samtliga två Policy Forum som ägt rum

rit att säkerställa ansökningsprocessen med Sida

under 2014 samt ett särskilt möte i november om ny

inför att vi för första gången lämnat in ansökan till

strategi för perioden 2016-2022.

Sida-CIVSAM för direkt finansiering för 2015-2017.
Vidare har årsmötet, på styrelsens förslag, beslut
att från 2015 avsätta minst 50 procent av medlemsbidraget till att stärka vårt eget kapital. För att
ytterligare bredda vår finansiering deltog vi i två

Övriga kommunikations
insatser

olika partnerskap med CSO:er från närmare 20 EUmedlemstater för finansiering från EuropeAid. I en

CONCORD Sverige har under året arbetat med en

av dessa inbjöds vi att skriva en fullständig ansökan,

rad olika typer av kommunikationsinsatser för att

men med anledning av tuff konkurrens beviljades vi

stärka vårt påverkansarbete och öka kunskapen

inte finansiering.

och engagemanget för utvecklingsfrågor och EU
som utvecklingsaktör. Våra huvudsakliga målgrupper är beslutsfattare, medlemmar, journalister och

CONCORD Europa

opinionsbildare samt en utvecklingsintresserad
allmänhet. Kommunikationsarbetet har under året
inkluderat mediebearbetning, debattartiklar, öppna

Samverkan inom CONCORD Europa är avgörande för

brev, utfrågningar, webbuppdateringar och kam-

att CONCORD Sverige ska kunna bedriva ett fram

panjer i sociala medier i våra prioriterade frågor.

gångsrikt arbete gentemot EU:s olika institutioner.
CONCORD Europa är en konfederation vars medlem-
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Under våren skapade CONCORD Sverige ett eget

digitalt nyhetsrum på MyNewsdesk, i
syfte att samla och få en större spridning för våra kommunikationsinsatser.
I nyhetsrummet samlas nyheter, pressmeddelanden, blogginlägg med mera.
Vårt nyhetsbrev har skickats ut månadsvis under året och vi hade i slutet av året
697 prenumeranter. Nyhetsbrevet når
personer i våra medlemsorganisationer, journalister, riksdagsledamöter och
tjänstemän vid Sida och UD. Öppningsgraden är mellan 30 och 35 procent,
vilket är att betrakta som högt för ett
nyhetsbrev då 20 procent brukar anses
vara gränsen för ett lyckat nyhetsbrev
och medelvärdet för öppningsgraden
av nyhetsbrev inom vår sektor ligger
på cirka 25 procent. Denna statistik är
hämtad bland annat från Mailchimp,

FOTO: CONCORD SVERIGE

vårt verktyg för nyhetsbrev. Vidare visar
resultat från medlemsenkäten 2014 att 77 procent
av de svarande löpande tar del av information från
oss via nyhetsbrevet.

Europaparlamentsvalet
och riksdagsvalet 2014

CONCORD Sverige har även varit aktiv i sociala medier, främst på Facebook och Twitter. På Twitter

Det faktum att vi stod inför val till både Europapar-

ökade vi vårt antal följare från ca 430 till ca 760 un-

lamentet och riksdagen präglade på många sätt vårt

der året, och på Facebook från 351 till 411. De allra

arbete under 2014. Den kartläggning CONCORD

flesta följare finns bland våra viktigaste målgrupper.

Sverige gjorde över svenska Europaparlamentariker

Vår egen webbplats har under året haft 11 606 unika

var ett sätt att i valrörelsen lyfta utvecklingsaspe-

besökare under hela 2014.

kterna av EU:s arbete och vad våra svenska EU-parlamentariker har för möjlighet att förändra. Kartläggn-

EU-kommissionen beslutade under 2014, efter en

ingen visade att Europaparlamentet är en maktfaktor

tids påverkansarbete av CONCORD Europa, att göra

inom EU och att enskilda parlamentsledamöter med

år 2015 till temaåret för utvecklingssamarbete, Eu-

rätt strategi kan påverka unionens politik. Resul-

ropean Year for Development (EYD).

tatet visar också att långt ifrån alla ledamöter har
prioriterat globala frågor, skillnaderna mellan olika

Syftet med EYD är att skapa ökad kännedom om

ledamöters aktivitetsgrad varierar kraftigt. Kartläggn-

och engagemang för utvecklingsfrågor kopplat till

ingen uppmärksammades av bland andra tidningen

EU. I juni kontaktade CONCORD Sverige UD för att

Omvärlden som publicerade både en nyhetsartikel

etablera dialog kring EYD. I slutet av augusti 2014

om kartläggningen och vår debattartikel. Debattar-

hölls ett första informationsmöte om EYD i Eu-

tikeln omarbetades även till brev till de svenska EU-

ropahuset arrangerat av styrgruppen i Sverige, där

parlamentarikerna. Vi uppmärksammade också våra

CONCORD Sverige ingår tillsammans med UD och

brev till dem på Twitter. Breven innehöll CONCORD

Sida. Under hösten togs planer fram för hur året

Sveriges förslag på utvecklingsfrågor att arbeta med

ska uppmärksammas under 2015, där CONCORD

samt tips på hur man som EU-parlamentariker kan

Sverige kommer att ta en aktiv roll i att föra fram

påverka EU i dessa frågor. I början av maj arrang-

CSO:ers syn på EU som utvecklingsaktör.

erade CONCORD Sverige tillsammans med FUF en
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paneldebatt med kandidater till EU-parlamentet.
Deltog gjorde Maria Weimer (FP), Jesper Haglund
(KD), Isak Engqvist (C), Aleksander Gablic (S). Linnea Engström (MP) och Mikael Gustafsson (V). CONCORD Sverige bidrog även under valrörelsen inför
EU-valet till CONCORD Europas kampanj ”The Europe We Want” i sociala medier.
Vi följde upp valet med en debattartikel och möten
med nyvalda svenska Europaparlamentariker. Debattartikeln fokuserade på utmaningarna för EU:s
utrikestjänst och de nya EU-kommissionärerna. Artikeln var bland de mest delade i sociala medier i se-

Årliga policyforum i Sverige och
på europanivå

rien debattartiklar på Biståndsdebatten om EU som
global aktör. Genom våra möten med Europaparla-

Varje år arrangerar CONCORD Sverige ett policyfo-

mentarikerna Bodil Ceballos (MP), Jytte Guteland (S),

rum i anslutning till årsmötet. Policyforumets syfte är

och Lars Adaktusson (KD) kunde vi etablera dialog,

att uppdatera medlemmar om de viktigaste aktuella

presentera CONCORDs arbete, samt ta upp frågor

frågorna på utvecklingsagendan och ge utrymme

kopplade till utvecklingspolitik utifrån vilka utskott

för diskussion om och möjlighet att påverka våra ge-

de sitter i.

mensamma aktiviteter. Policyforumen är välbesökta
och ett uppskattat inslag bland våra medlemmar. Vid

Under Almedalsveckan arrangerades en av två ut-

2014 års policyforum låg fokus på hur vi kan utveckla

frågningar av biståndspolitiska talespersoner inför

vårt påverkansarbete och vår opinionsbildning kring

riksdagsvalet med syfte att lyfta de utvecklingspoli-

PGU, Europaparlamentet och utvecklingsfinansiering.

tiska frågorna i valrörelsen. 18 av Sveriges största

Diskussionerna resulterade i förslag på aktiviteter

CSO:er stod som arrangörer och CONCORD Sverige

och processer som arbets- och styrgrupper tog

ingick som en av fyra organisationer i styrgruppen

med i planeringen av arbetet under 2014 och 2015.

för utfrågningen. Representanter för samtliga riks-

I november genomfördes en uppföljning av vårens

dagspartier deltog i debatten som var den största på

policyforum där flera konkreta rekommendationer

temat under Almedalsveckan sett till representation

för hur CONCORD Sverige kan arbeta med post-2015,

från partierna och antal åhörare. Den andra utfrågn-

PGU och våra andra prioriterade frågor togs fram.

ingen av riksdagspartierna hölls strax före valet i

Bland annat diskuterades hur vi kan vidareutveckla

Stockholm. Panelen, som bestod av Tanja Rasmus-

vårt påverkansarbete gentemot beslutsfattare.

son (M), Kerstin Lundgren (C), Frida Johansson Metso (FP) Désirée Pethrus (KD), Kenneth G Forslund (S),

I mars deltog CONCORD Sverige på CONCORD

Pernilla Stålhammar (MP), Hans Linde (V) och Julia

Europas Policy Forum i Bryssel, där bland annat

Kronlid (SD), fick bland annat berätta vad de tyckte

gemensamt arbete inför rådet för utrikes frågor

måste förändras i svensk biståndspolitik efter valet

(Foreign Affairs Council, FAC) och Europaparlaments-

och svara på frågor om företags kapitalflykt och hur

valet behandlades. Vi deltog även på höstens Policy

bistånd bidrar till jämställdhet. Utfrågningen var en

Forum där vårens gemensamma arbete gentemot

av de största i sitt slag under valrörelsen med drygt

beslutsfattare utvärderades och utformningen av

200 åhörare på plats och stor aktivitet i sociala me-

vårt arbete fram till biståndsministermötet i de-

dier. Hashtagen #biståndshearing som tagits fram

cember diskuterades. Därutöver behandlade mötet

för eventet för att ha möjlighet att följa upp genoms-

European Year for Development, EU:s budget samt

laget i sociala medier, trendade på Twitter (det vill

översyn av CONCORD Europas prioriteringar för 2015

säga var en av de mest flitigt använda i Sverige) vid
tillfället för utfrågningen.
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CONCORD Sverige - Ekonomisk rapport 2014
Resultaträkning				

				
Intäkter
Not 1
Resultat 2014
Budget 2014
Resultat 2013
Medlemsavgift
Not 2
Extra medlemsbidrag
Not 2
Sida-bidrag
Not 3
Administrationsbidrag
Not 4
Gates Foundation		
Reseersättningar
Not 5
Övriga intäkter
Not 6

263
229
3 867
286

000
500
100
500
40 551
4 203

238 000
232 000
3 940 000
291 900
25 000
-

221 500
258 500
3 450 000
255 500
53 850
34 909
144 992

Summa intäkter		
4 690 854
4 726 900
4 419 251
				
Kostnader				
CONCORD Europa
Not 7
143 649
Seminarier och möten
Not 8
174 638
Information		 86 979
Resor
Not 5
226 477
Lokalhyra		 249 600
kontorskostnad
Not 9
138 015
Adminstrationkostnad
Not 4
286 500
IT		 52 564
Övriga kostnader
Not 10
6 315
Personalkostnader
Not 11
3 123 079
Finansiella kostnader
Not 12
-173
Revisionskostnader		
24 000

150 000
290 000
85 000
160 000
260 000
195 000
291 900
45 000
3 225 000
25 000

137 015
193 247
64 662
178 016
253 225
180 448
255 500
95 876
152 490
2 875 506
-1 692
26 600

Summa kostnader		
4 511 643
4 726 900
4 410 893
				
RESULTAT		 179 211
8 358

Noter
Not 1: Redovisningsprinciper: Tillämpade redovisningsprinciper
överenstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella organisationer.
Intäktsredovisning: Intäkter redovisas till det verkliga värdet av
vad som erhållits. Sidabidrag intäktsförs endast om det med stor
sannolikhet kan bedömas att stödet ej kommer att återkrävas.

Not 4: Adminstrationsersättning/kostnader: Administrationskostnader är kostnader kopplat till Sida-avtal som inte är direkt relaterade till projektaktiviteterna men som uppstrår för att hantera
programmen och bidraget från Sida. Exempelvis kostnader för att
ta fram ansökan och rapportering, löpande uppföljning samt årlig
revision av bidraget från Sida. 				

Not 2: Medlemsavgift: Beslutad av föreningens årsmöte och
Not 5: Resor och reseersättning: CONCORD Sverige ersätter
dess storlek varierar mellan 1.000 och 10.000 SEK beroende på
resa och boende för den som representerar oss på möten och
medlemsorganisationens årsomsättning.
seminarier utanför Stockholm. För deltagande på utvalda CONExtra medlemsbidrag: 19 medlemmar gav extra bidrag 2013:
CORD Europa-möten samt för deltagande i svenska delegationen
Afrikagrupperna, Diakonia, Föreningen för Fairtrade Sverige, Inditill Mexico-mötet om utvecklingseffektivitet erhöll vi ersättning för
viduell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, LO-TCO biståndsnämnd,
resa och boende från CONCORD Europa respektive UD.			
Naturskyddsföreningen, Palmecentret, Plan Sverige, PMU, Praktisk
		
2014
2013
Solidaritet, RFSU, Rädda Barnen, Svenska Afghinistankommittén,
Resor		
226 477 178 016
Svenska FN-förbundet, Svenska missionsrådet, Svenska Röda Korset,
Reseersättning		
-40 551 -34 909
Svenska kyrkans internationella arbete och Sveriges Kristna Råd.
Summa resor
§185 926 143 107
2014
2013
Medlemsavgift
263 000
221 500
Not 6: Övriga intäkter:		
2014
2013
Extra medlemsbidrag
229 500
258 500 		
Bidrag från medarrangör:
3 152
3 590
Totalt  från medlemmar
492 500      480 000     
Arvode
1 050
6 032
		
Extra bidrag till Beyond-2015 från svenska CSO:er		 132 300
Not 3: Sida-bidrag: Vi har erhållit Sida-bidrag om 3.940.000 SEK för
Bidrag från CONCORD Europa		
3 068
verksamhetsåret 2014. Då 72.900 SEK av bidraget inte utnyttjats
Öresutjämning
1
2
under året kommer det att skickas tillbaka till Sida under 2015.
Totalt:
4 203 144 992
Beviljats Sida-bidrag
3 940 000 			
			
Ej utnyttjat Sida-bidrag
-72 900 			
Not 7: Medlemsbidrag till CONCORD Europa: Vår medlemsavgift
Utnyttjat Sida-bidrag
3 867 100     				 för både 2013 och 2014 är fastställd till 16.000 Euro och varierar i
		
kronor beroende på växelkursen.			
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Balansräkning			

			
Anläggningstillgångar		
Inventarier 		
Ack avskrivning inventarier 		

2014
16 388  
-16 388

Summa anläggningstillgångar		
Omsättningstillgångar

-

2013
16 388
-16 388
-

		

Kundfordringar reskontra		
Avräkning skatter och avgifter
Not 13
Kortsiktiga fodringar
Not 14
Bankkonton
Not 15

3
-35
106
1 278

300
874
742
392

30 503
-178
79 180
960 501

Summa omsättningstillgångar
1 352 560
1 070 006
			
SUMMA TILLGÅNGAR		
1 352 560
1 070 006
			
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust		
-305 042  
-296 684
Årets resultat		
-179 221
-8 358
Reservfond		
-117 268
-117 268
Summa eget kapital		
-601 531
-422 310
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
-42 998
Övriga skulder		
-135 057
Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader		
-500 074
Utbetalda bidrag för återbetalning
Not 3
-72 900

-22 416
-118 426
-506 855
-

Summa kortfristiga skulder
-751 029  
-647 697
			
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER

-1 352 560

-1 070 006

Noter
Not 8: Möten och seminarier: Kostnader för panelsamtal, lansering av rapporter samt kurser och utbildningar. Vidare inkluderas
kostnader för styrelsemöten.
2014
2013
Panelsamtal, lansering och utbildning
141 777
171 485
Styrelsemöten
32 861
21 762
Totalt
174 638
193 247
Not 9: Kontorskostnader
Redovisning - extern tjänst
Övriga kontorskostnader
Totalt
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2014
55 753
82 262
138 015

2013
44 875
135 573
180 448    

Not 12: Finansiella kostnader
2014
2013		
Ränteintäkter
-2 784
-4137		
Räntekostnader
473 			
Påminnnelseavgift
182 			
Bankavgift
1 956
2408		
Växelförlust		
37		
Totalt
-173
-1692		
			
Not 13: Avräkning skatter och avgifter: Skatteskuld på särskild
löneskatt från 2013 års verksamhet som dras under 2015.			
				
Not 14: Kortsiktiga fodringar
2014
2013		
Övr kortfristiga fordringar
7 771
4 129
Förutbetalda hyreskostnader
75 240
66 000
Förutbetalda försäkringar
3 370
3 226
Övr förutbet kostn/upplup int
20 361
5 825
Totalt:
106 742      79 180

Not 10: Övriga kostnader
2014
2013
Medlemsavgift arbetsgivarorg. IDEA
6 020
5 052
Övrig föreningsavgift
295
65
Extern konsulttjänster för projekt		
38 223
Extern utvärdering av verksamhet		
108 750
Totalt
6 315
152 490
		
Not 15: Bankkonton
Not 11: Löner, soc. avgifter, avsättn. pension 2014
2013		
Postgiro 103 34 13-4
Löner exkl, sociala avgifter
2 201 013 1 947 982		
Nordea 3204 17 02982
Sociala avgifter
629 828
556 215		
Nordea 4104 17 12304
Avsättning pension
186 101
157 503		
Totalt:
Medeltal anställda
5
5		
varav män
2
2		
			
			
			
		

2014
2013		
275 645
121 381
1 002 746
839 121
1 278 392      960 501

Styrelsen för CONCORD Sverige godkänner härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2014
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