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2016 - ett turbulent Europaår ger oss mer
samordning och styrka
När vi tittar tillbaka på det gånga året ser vi en fantastisk verksamhet. Men vi oroas även av ett år där stämningarna
både i Europa och globalt blivit alltmer nationalistiska, antifeministiska och militaristiska. Mänskliga rättigheter
och det demokratiska utrymmet är hotat i många länder. EU har inte lyckats möta de senaste årens humanitära
kriser. Under året har migrations-, säkerhets- och den ekonomiska politiken fått stort inflytande över prioriteringar i EU:s utvecklingspolitik på bekostnad av människors rättigheter. Samtidigt har arbetet med de viktiga, globala
åtaganden för en hållbar utveckling som gjordes under 2015 fortsatt.
Svårigheter föder också motstånd och styrka. Detta har skett även inom CONCORD Sverige, där vårt uppdrag är att
följa upp politiska åtaganden för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter, men också att agera utifrån beslut
och politik som går emot dessa åtaganden.
För att möta de stora förändringarna inom Sveriges och EU:s migrations- och flyktingpolitik har vi fördjupat arbetet kring migration. Vi
har spridit information och skapat debatt för att bland annat motverka
regeringens förslag på åtstramning av migrations- och flyktingpolitiken. Utifrån att civilsamhällets utrymme inskränks i allt fler länder har
medlemmar sett behov av ett arbete om detta inom CONCORD Sverige.
Därför beslutade vi under året att forma en arbetsgrupp för civic space.
Inom ramen för jämställdhetsarbetet har vi etablerats som den plattform av svenska organisationer som följer upp och utvärderar regeringens implementering av den feministiska utrikespolitiken. Under våren
2016 lanserade vi rapporten Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?
på ett riksdagsdagsseminarium där utrikesminister Margot Wallström
medverkade. Rapporten fick stor medial uppmärksamhet och gehör i
regeringens reviderade handlingsplan för 2017.
Inför sommaren släpptes sjätte upplagan av PGU-Barometern där vi granskar Sveriges samstämmighetspolitik
på ett antal politikområden. Årets upplaga kopplades till Agenda 2030 och ledde till att vi bjöds in att delta på
en riksdagshearing om regeringens PGU-skrivelse med fokus på skatteflykt. I arbetet med Agenda 2030 tog CONCORD Sverige också initiativ till en internationell skuggrapport Champions to be? som utvärderar hur de nio länderna i högnivågruppen för Agenda 2030, däribland Sverige, genomför agendan. Rapporten fick goda omdömen av
beslutsfattare vid lanseringen i New York i juli.
Så visst är det är med oro vi ser tillbaka på året som gått, och det är med oro vi ser framåt. Men framförallt är vi oerhört stolta över det svar – det motstånd - som vi, med våra 61 starka medlemmar och kompetenta medarbetare på
vårt kansli, levererat och fortsätter leverera. Det är fantastiskt. Tack.

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

samverkar även med motsvarande arbetsgrupper på

medlemsstater ska föra en samstämmig utvecklings

europeisk nivå. CONCORD Europa samordnar dialo-

politik och bedriva ett utvecklingssamarbete som bidrar

gen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen

till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla männis-

och Europaparlamentet. De nationella plattformarna,

kors rättigheter respekteras och förverkligas. Genom att

inklusive CONCORD Sverige, har en avgörande roll för

samordna våra medlemsorganisationer vill vi bidra till

att påverka medlemsstaterna inför beslut i minister

en effektiv och betydelsefull dialog med beslutsfattare

rådet. CONCORD:s etablerade relationer gentemot EU-

i Sverige, inom EU och på global nivå. Vår ambition är

kommissionen, Europaparlamentet, medlemsstater och

att civilsamhället ska kunna ha en stark gemensam röst

FN samt det civila samhället i Europa och globalt är en av

i våra prioriterade frågor: Sveriges och EU:s samstäm-

våra största styrkor som organisation.

mighetspolitik, utvecklingsfinansiering inklusive EU:s
medlemsstaters biståndsåtaganden, EU-finansiering,

Vi bidrar också till att stärka våra medlemsorganisa

jämställdhet och den nya globala agendan för hållbar

tioners kapacitet och kunskap om EU:s och Sveriges

utveckling, Agenda 2030. Under 2016 har även migration

utvecklings- och samstämmighetspolitik, den globala

och civilsamhällets utrymme att verka lyfts som viktiga

utvecklingsagendan och jämställdhetsperspektiv inom

arbetsområden.

dessa frågor. Detta genom att bland annat arrangera
seminarier, workshops och panelsamtal. Vi bidrar

CONCORD Sveriges styrelse ansvarar för att följa upp

vidare till att stärka såväl medlemsorganisationer-

och styra verksamheten utifrån vår strategi, som fast-

nas som deras partnerorganisationers kapacitet att

ställs av årsmötet. Styrelsen fastställer efter inkluderande

påverka och söka EU-finansiering för utvecklings- och

processer

informationsinsatser

med

medlemmar

våra

inriktningsmål.

genom

coachning,

allmänna

Påverkans
arbete och dialog med besluts
fattare kring

och skräddar
sydda seminarier. Dessutom utgör del-

våra prioriterade frågor formas i våra tematiska arbets

tagande i arbetsgrupper tillsammans med seminarier

grupper. De består av representanter från våra medlems

en bra möjlighet till kunskaps- och erfarenhetsutbyte

organisationer och samordnas av personal på CONCORD

medlemmar emellan.

Sveriges kansli.
Varje
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delområde

i

verksamhetsberättelsen

inleds

Vi samarbetar med CONCORD Europas sekretariat i Brys-

med inriktningsmål för 2016 och beskriver sedan hur

sel liksom med nationella plattformar i alla EU:s medle-

verksamheten sett ut samt några exempel på vad vi upp

msstater. Våra respektive samordnare och arbetsgrupper

nått under året.
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Samstämmighetspolitik för
hållbar utveckling
►INRIKTNINGSMÅL 1: Sverige och EU ska driva en samstämmig politik i enlighet med gjorda globala, regionala och
nationella åtaganden om en hållbar utveckling, och göra ytterligare åtaganden som bidrar till en rättvis, jämställd, jämlik
och hållbar global utveckling fri från våld.

►INRIKTNINGSMÅL 6: 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.

Politik för global utveckling
CONCORD Sveriges samstämmighetsarbetsgrupp följer

Sveriges arbete med skatteflykt inom EU och internatio-

genomförandet av Politiken för global utveckling (PGU)

nellt, samt svensk vapenexport och civil-militär samver-

och EU:s motsvarighet Policy Coherence for Develop-

kan i Afghanistan. Barometern har också ett kapitel om

ment. Under 2016 låg fokus på att ta fram årets PGU-

PGU:s perspektiv och hur de förhåller sig till principerna

Barometer och delta i dialog med regering och departe-

i Agenda 2030. Den avslutas med en analys och övergri-

ment om hur politiken kan bidra till genomförandet av

pande rekommendationer för genomförandet och kopp

Agenda 2030.

lingen till agendan.

PGU-Barometer
Under 2016 deltog över 20 av CONCORD

Sveriges

medlemsorganisa

tioner i arbetet med att ta fram 2016 års
PGU-Barometer som granskar Sveriges
samstämmighetspolitik på ett antal
områden. Barometern lanserades i
början av maj och innehåller analyser
av Sveriges politik kopplad till säkerhet
och krigsmateriel, skatteflykt, migration, handel och investeringspolitik,
klimat, samt företag och mänskliga

Granskning av PGU
Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse
till riksdagen om hur de har genomfört
Politiken för global utveckling (PGU). 2016
kopplades skrivelsen till de 17 målen i Agenda
2030. Vartannat år släpper CONCORD Sverige
och våra medlemsorganisationer en rapport,
den så kallade Barometern, som granskar
Sveriges samstämmighetspolitik på ett antal
områden. Sedan 2006 har sex Barometerrapporter släppts. CONCORD Sverige tar
också fram en längre analys av regeringens
PGU-skrivelse, den senaste publicerad i
oktober 2016.

rättigheter.
I varje kapitel görs en bedömning av regeringens politik

Lanseringen av PGU-Barometern och regeringens släpp

under de senaste två åren med genomgång av policy-

av årets PGU-skrivelse till riksdagen i juni följdes av att

förslag och genomförd politik. Bedömningen lyfter fram

CONCORD Sverige bjöds in för att delta på en riksdags

om regeringen helt eller delvis agerat i enlighet med de

hearing om regeringens PGU-skrivelse med fokus på

grundläggande principerna i PGU, eller om politiken

skatteflykt. Vår expertgrupp för skatteflykt representer-

motverkat arbetet för en hållbar och rättvis utveckling.

ades genom Diakonia. I juni arrangerade vi även ett riks-

I 2016 års Barometer togs exempelvis regeringens hand

dagsseminarium om Sveriges och EU:s migrationspolitik

lingsplan för företagande och mänskliga rättigheter upp,

(läs mer i avsnittet om migration). I Almedalen följdes
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kapitlet och rekommendationerna för företagande och

partementen att möta rekommendationen om att offent

mänskliga rättigheter upp med ett seminarium. EU- och

liggöra sina handlingsplaner för PGU. Seminariet blev även

handelsminister Ann Linde deltog, samt representanter

ett bra tillfälle att diskutera PGU-Barometerns rekom

för Volvo, Swedfund, Exportkreditnämnden, Unionen

mendationer med finansministerns statssekreterare Leif

och vår expertgrupp för företagande och mänskliga

Jakobsson om att Sverige måste verka för att företag gör en

rättigheter. Seminariet blev ett bra tillfälle att gemensamt

öppen land-för-land-redovisning av verksamheten för att

diskutera vilka behov som finns för riktlinjer från reger-

motverka skatteflykt. Under hösten följdes analysen upp

ingen, samt huruvida beslut behöver fattas om bindande

genom möten med fem departements ansvariga för PGU

regler för företag att rapportera hur deras verksamhet

och Agenda 2030: försvars-, närings-, justitie-, finans-

påverkar människors rättigheter i de länder där de verkar.

och utrikesdepartementet. CONCORD Sverige var även i
kontakt med fem av riksdagens utskott utifrån deras ansvarsområden som är kopplade till Barometerns fokus
områden och analysen av regeringens skrivelse. Detta
inför att utskotten behandlade regeringens PGU-skrivelse
under hösten och vintern.
ARBETSGRUPPEN FÖR SAMSTÄMMIGHET

har under 2016

bestått av: ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Amnesty
International, Diakonia, Forum Syd, IKFF, Individuell
Människohjälp, IOGT-NTO-Rörelsens internationella
arbete, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latin
amerikagrupperna, Naturskyddsföreningen, Plan InternaStatssekreterarna Ulrika Modéer, utrikesdepartementet, och Leif

tional Sverige, PRO Global, RFSL, RSFU, Rädda Barnen,

Jakobsson, finansdepartementet, deltog i oktober på CONCORD

Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds och Skilje-

Sveriges seminarium om vägen framåt för PGU.

domsföreningen, Svenska kyrkans internationella arbete,
Svenska missionsrådet, Swedwatch och Union to Union.

Analys av regeringens PGU-skrivelse
Efter sommaren togs en längre analys av regeringens
PGU-skrivelse fram. Arbetsgrupperna för samstämmighet och Agenda 2030 tog fram analysen i samarbete
med våra olika expertgrupper och jämställdhetsarbets-

1

C ONCORD Sveriges PGU-Barometer för 2016 samlade över 20 organisationers analys av Sveriges

gruppen. Analysen bygger vidare på 2016 års PGU-Baro

politik och fick ett bra bemötande av regering, depar

meter och våra rekommendationer för genomförandet

tement och riksdagsledamöter som pekade på att

av Agenda 2030. Den följer regeringens format på skriv-

rapporten bidrar till deras arbete med att följa upp

elsen genom att titta på i vilken utsträckning Sveriges

och förbättra genomförandet av PGU.

samstämmighetspolitik bidrar till uppfyllandet av de 17
målen i agendan.

2

Regeringsrepresentanter lyfte vid vårt seminarium i oktober fram hur viktigt CONCORD Sveriges

Analysen följdes upp i oktober i samband med ett större

arbete genom åren har varit för att kunna ha ett tryck

seminarium om vägen framåt för PGU och hur poli-

kring Sveriges genomförande av PGU.

tiken bäst kan bidra till genomförandet av Agenda 2030.
Statssekreterare från utrikes- och finansdepartementet
deltog tillsammans med representanter för Forum Syd,

6

TRE VIKTIGA RESULTAT

3

CONCORD Sverige breddade dialogen med politiker och tjänstemän genom möten med sex av

IM och PRO Global, medlemmar i våra arbetsgrupper

departementen under året. Genom våra expertgrup-

för samstämmighet och Agenda 2030. Vid seminariet fick

per för skatteflykt och företagande och mänskliga

CONCORD Sverige positiv respons på analysen och dess

rättigheter etablerade vi en dialog med regerings-

rekommendationer av regeringen. Statssekreterare Ulrika

representanter utanför UD där vi kunde lyfta våra

Modéer sa bland annat att hon uppmuntrar de olika de-

rekommendationer om deras genomförande av PGU.
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Agenda 2030
CONCORD Sverige har under året fört en aktiv
dialog med regeringen och den tillsatta nationella Agenda 2030-delegationen om genomförandet av hållbarhetsagendan. Detta har
gjorts genom regelbundna dialogmöten, där
vi bland annat gemensamt träffat de tre ansvariga statssekreterarna för Agenda 2030 och
framfört våra rekommendationer för Sveriges
genomförande. Den regelbundna dia
logen
med UD:s ansvariga enhet för Agenda 2030
och ansvariga på finansdepartementet har
också fortgått under året.

Den 25 september 2015 antog världens stats- och
regeringschefer den historiska överenskommelsen
”Förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling”. Antagandet gjordes efter år av diskussioner, förhandlingar och konsultationer med det
civila samhället och många andra aktörer. Världens länder
har därmed åtagit sig att från 1 januari 2016 fram till 2030 leda
världen mot en hållbar och rättvis framtid. Agenda 2030 är en ambitiös och universell plan för att skapa en hållbar, jämställd och
säker värld för alla, oavsett vem du är eller var i världen du bor. Den
gäller alla länder i världen och sätter mål för att utrota fattigdomen,
uppnå hållbar utveckling i dess tre dimensioner: social, miljömässig
och ekonomisk, främja fredliga och inkluderande samhällen samt
tackla de miljömässiga utmaningarna i vår tid. Agendan har 17
universella mål och 169 delmål samt viktiga principer som måste
genomsyra alla politikområden.

I januari skickade vi ett öppet brev till statsminister

Agenda 2030 som delats med statsministern och övriga

Stefan Löfven där vi framförde våra rekommendationer

ansvariga ministrar. Vi lanserade även i juli 2016 rap-

för Sveriges genomförande av Agenda 2030 inom ramen

porten Champions to be? Making the 2030 Agenda a

för högnivågruppen för agendan (se mer nedan). Vi har

reality som granskar och utvärderar Sveriges och de

även fört dialog med den nationella delegationen för

övriga ländernas genomförande av Agenda 2030 under

Agenda 2030. Inför öppnandet av FN:s generalförsam

dess första år och som ger rekommendationer för det

ling i september skickade 19 organisationer, under

fortsatta genomförandet.

samordning av CONCORD Sverige,
igen ett öppet brev till statsministern.

Rapporten lanserades vid ett sido-

Vi vädjade om att Sverige ska stå upp

event i FN under FN:s högnivåmöte

för ett ambitiöst genomförande av
Agenda 2030, utgå från centrala principer om rättigheter, hållbarhet och

Champions to be?
Making the 2030 Agenda
a reality

jämställdhet samt verka för en systematisk uppföljning av agendan.

Skuggrapport om
Agenda 2030

(High Level Political Forum, HLPF) i juli
där bland annat civilminister Ardalan
Shekarabi och svenska delegationen
deltog.

High-Level
Group on the
2030 Agenda:
brazil
Colombia
germany
Liberia
south africa
SWEDEN
Tanzania
timor-leste
tunisia

CONCORD

Sverige

deltog

med två representanter i den svenska
regeringsdele
gationen

till

HLPF. Vi

samverkade då nära med represen
tanter från regering, Sida, näringsliv,

I vårt arbete har vi vidare verkat för att

ungdomsrörelsen och akademin som

skapa allianser inom det civila sam-

också ingick i delegationen. Regerin-

hället för samverkan kring Agenda

gen underströk ambitionen av att också

2030. Bland annat har vi skapat ett samarbete tillsam-

kommande år inkludera civilsamhället i det årliga HLPF-

mans med civilsamhällesorganisationer i de nio länder

forumet och utlovade ett nära samarbete med civilsam-

som ingår i den högnivågrupp för Agenda 2030 som

hället även inom ramen för högnivågruppen.

Stefan Löfven initierade 2015. Samarbetet inom civilsamhället syftar till att genom positioner och aktivi

EU:s genomförande av Agenda 2030

teter påverka gruppens ledarskap och säkerställa att

CONCORD Sverige har under året jobbat tillsammans

konkreta åtaganden görs från Sverige och övriga länder

med CONCORD Europa för att påverka EU:s genom-

i gruppen.

förande av Agenda 2030 och åtagandena om en samstämmig politik för hållbar utveckling. Under våren skickade

Inom ramen för samarbetet har vi tagit fram gemen

vi ett brev till alla EU:s medlemsstater och EU-kommis-

samma rekommendationer för genomförande av

sionen. Under hösten bidrog vi till framtagandet av CON-
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Agenda 2030 i Sverige
Under 2016 påbörjade regeringen arbetet med att skapa
former för genomförandet av Agenda 2030. Ansvaret var
under första halvåret delat mellan biståndsminister, civil
minister och framtidsminister. I mars 2016 tillsatte regeringen en nationell Agenda 2030-delegation. Dess uppdrag
är att stimulera genomförandet av agendan nationellt och
globalt. Delegationen kommer under 2017 arbeta med att
ta fram en handlingsplan för genomförandet. Ett viktigt
uppdrag är även att förankra agendan och föra en bred
dialog med civilsamhälle, myndigheter, kommuner, forskare
och näringsliv. Regeringen menar att Sveriges politik för
global utveckling är ett huvudinstrument för uppföljning och
genomförande av Agenda 2030. 2016 års PGU-skrivelse och
olika departements framtagande av handlingsplaner var
första steg i att redovisa regeringens arbete utifrån hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

CORD Europas publikation Sustainable Development: the

ARBETSGRUPPEN FÖR AGENDA 2030 har

stakes could not be higher som syftar till att påverka EU:s

av: Erikshjälpen, Forum Syd, LSU, Läkarmissionen,

strategi för hållbar utveckling. Rapporten lanserades i no-

MyRight, Naturskyddsföreningen, Plan International

vember i Bryssel vid ett event som samarrangerades med

Sverige, PMU, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda Barnen,

Sverige, Finland och EU-kommissionen. Under året har vi

Silc, Svenska FN-förbundet, Svenska kyrkans internatio

också deltagit i skapandet av den Europeiska CSO-kam-

nella arbete, Svenska missionsrådet, Union to Union,

panjen för Agenda 2030, SDG Watch Europe.

UNICEF Sverige, Världsnaturfonden WWF och WaterAid.

Indikatorer till Agenda 2030
Förhandlingarna för ett globalt ramverk för indikatorer
till Agenda 2030 har pågått under 2016. Vi har fört en
aktiv dialog med Sveriges statistiska centralbyrå (SCB)

TRE VIKTIGA RESULTAT

1

CONCORD Sveriges initiativ till en internationell
skuggrapport om hur de nio länderna i högnivå

och regeringskansliet för att påverka förhandlingarna

gruppen genomför Agenda 2030 fick uppmärksamhet

om globala indikatorer för att mäta Agenda 2030. I bör-

och goda omdömen av beslutsfattare vid lanseringen

jan av året tog arbetsgruppen för Agenda 2030 fram en

i New York, och i efterhand av Sverige som lyfte fram

gemensam position för att påverka förhandlingarna

det som ett viktigt sätt att utmana regeringar.

om de globala indikatorerna för Agenda 2030 vilka
förhandlades inom FN:s statistiska kommission. Som
ett resultat av detta drev SCB som svensk representant

2

CONCORD Sverige har stärkt kunskapen om
Agenda 2030 inte bara hos medlemsorganisationer

aktivt frågan om vikten av goda indikatorer för att mäta

utan även andra intresserade genom vårt omfattande

civila samhällets utrymme, sexuell och reproduktiv

informationsmaterial som togs fram i början av året,

hälsa och rättigheter (SRHR) och disaggregerade data.

och genom två workshops under året.

Kapacitetsstärkning om Agenda 2030

3

Som del av vårt kapacitetsstärkande arbete tog CON-

CONCORD Sverige bidrog till att skapa en dialog
om EU:s genomförande av Agenda 2030 genom

CORD Sverige i början av 2016 fram ett informations

att delta i skrivandet av rapporten Sustainable

material om Agenda 2030. Vi arrangerade under året

Development: the stakes could not be higher, som

även två workshops för våra medlemmar med syfte att

ger rekommendationer bl.a. för hur EU med sin

stärka kunskapen om Agenda 2030, Sveriges arbete med

samstämmighetspolitik bör ta sig an de globala målen.

den, civila samhällets roll för genomförandet samt hur
agendan kan integreras i organisationers arbete.
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Migration
Under våren 2016 fördjupade CONCORD Sverige arbetet inom expertgruppen för migrations- och flykting
politiken. Detta gjordes för att kunna
ta ett samlat grepp om påverkans
arbetet kopplat till Sveriges och EU:s
migrations- och flyktingpolitik tillsammans med engagerade och intres
serade medlemmar. Beslutet att agera
grundade sig på att såväl EU:s som

Ny tillfällig asyllag
Den 21 juni 2016 röstade Sveriges riksdag igenom den tillfälliga asyllag
stiftningen som ska gälla i tre år framåt. Den nya lagen innebär ett flertal
stora ändringar som försämrar situationen för människor som vill söka asyl
i Sverige:
- Åtstramade regler kring familjeåterförening och anhöriginvandring.
- Tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel.
- Att övriga skyddsbehövande inte får rätt till uppehållstillstånd.
- Begränsning av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter.
Inför omröstningen fick lagförslaget kritik ifrån alla remissinstanser och
flera tunga remissinstanser var väldigt kritiska i sin bedömning. Barnombudsmannen beskrev förslaget som ”barnfientligt” och Förvaltningsrätten
i Göteborg ifrågasatte om förslaget var förenligt med Europakonventionen
och FN:s barnkonvention.

Sveriges migrations- och flyktingpolitik
genomgick stora förändringar på kort tid. Förändring

Några dagar innan voteringen gick CONCORD Sverige

arna har inneburit allvarliga konsekvenser för mänskliga

återigen ut med ett pressmeddelande med en sista väd-

rättigheter och har gått emot Sveriges åtaganden inom

jan till riksdagen att rösta emot den nya lagen. Pressmed-

PGU, Agenda 2030 och den feministiska utrikespolitiken

delandet skrevs under av 13 medlemsorganisationer.

(läs mer om feministisk utrikespolitik i avsnittet om jäm-

Den 21 juni röstades lagen igenom och ska gälla i tre år.

ställdhet).

CONCORD Sverige kommer fortsätta att lyfta det faktum
att lagen står i strid med internationella konventioner

Sveriges migrations- och flyktingpolitik

och åtaganden, och går emot regeringens ambitioner

Under våren arbetade CONCORD Sverige med att sprida

för PGU och den feministiska utrikespolitiken. Arbetet

information och skapa debatt i riksdagen och media om

framöver kommer att fokusera på att motverka att lagen

vad konsekvenserna av den föreslagna temporära asyllagen

blir permanent.

skulle innebära. Riksdagens omröstning av lagen skedde
den 21 juni och fram till dess gjordes ett flertal aktiviteter.

EU:s migrations- och flyktingpolitik
Under sommaren och hösten 2016 fokuserade CONCORD

I slutet av april gick vi ut med ett pressmeddelande i sam-

Sverige på att informera om och försöka påverka EU:s

band med att regeringen överlämnade propositionen

migrations- och flyktingpolitik. I början av juni presen-

om den nya asyllagen till riksdagen. I pressmeddelandet

terade EU-kommissionen sitt nya Migration Partnership

uppmanas riksdagen att inte ställa sig bakom regerin-

Framework, som fastslår hur EU ska arbeta med länder

gens förslag om en åtstramning av migrations- och flykt

som är mottagare av EU-bistånd för att hantera den råd

ingpolitiken. Pressmeddelandet som undertecknades av

ande migration- och flyktingsituationen. Förslaget som

tolv medlemsorganisationer publicerades i Feministiskt

lyfter EU-Turkiet avtalet som en inspirerande framgång

Perspektiv och refererades till i DN.

var ännu ett steg i EU:s försök att stänga gränserna för
flyktingar och migranter. I förslaget framgår även att EU

I början av juni, tre veckor innan voteringen i riksdagen,

ska kräva att mottagarländer av bistånd arbetar för att

anordnade vi ett riksdagsseminarium tillsammans med

uppnå EU:s migrationspolitiska mål.

MP och C med fokus på den nya asyllagen. Tanken med
seminariet var att framföra våra rekommendationer till

Inför att förslaget godkändes på EU-toppmötet i juni

beslutsfattare, att ställa regeringen till svars för den nya

uppvaktade vi statsminister Stefan Löfven samt stats-

politiken och att bidra till offentlig debatt mellan parti-

och regeringschefer i hela EU med ett brev som vädjade

erna om den nya lagen. På seminariet talade migrations

till dem att inte anta det nya ramverket. Brevet som sign-

minister Morgan Johansson, representanter från Advoka-

erades av över 130 civilsamhällesorganisationer delades

tsamfundet och Rädda Barnen, samt migrationspolitiska

även med EU-nämnden och användes av ledamöter i

talespersoner från M, MP, V och C. Seminariet var fullsatt

nämndens utfrågning av statsministern. Vi gick samti-

med 70 åhörare.

digt ut med en debattartikel i SvD med samma budskap.
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Kapacitetsstärkande seminarium

Vid årets sista toppmöte i december 2016 var EU:s gemen

I oktober arrangerade CONCORD Sverige ett kapacitets

samma asylsystem på agendan. Förslag som skulle dis-

stärkande seminarium för våra medlemmar om EU:s

kuteras på mötet innefattade regler som skulle innebära

politik för migration, säkerhet och utveckling. Det syftade

att delar av Sveriges temporära asyllag per automatik blir

till att beskriva hur prioriteringar i EU:s migrations- och

permanent. Med anledning av detta skrev CONCORD

säkerhetspolitik påverkar unionens utvecklingspolitik

Sverige ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

och EU:s arbete för mänskliga rättigheter. Det gav även

Brevet delades även med EU-nämndens medlemmar och

en överblick av vilka konkreta förändringar som skett

diskussionen kommer att följas upp under början av 2017.

inom EU:s migrationspolitik och utvecklingssamarbete
på grund av de ändrade politiska prioriteringarna under

Dialogmöten

sista året, och vilka processer som är viktiga att följa och

Under året har CONCORD Sveriges expertgrupp för mi-

påverka framöver.

grations- och flyktingpolitiken utöver seminarier och
medieutspel även deltagit vid en rad dialogmöten med

På seminariet talade tre experter från Save the Children,

såväl UD som justitiedepartementet där relevanta frågor

European Peace Liason Office, EPLO, och European

lyfts i samtal med tjänstemän. Expertgruppen har också

Centre for Development Policy Management, ECDPM.

bidragit till allt arbete kopplat till migration som ägt rum

Seminariet var fullsatt med runt 65 deltagare. Utöver

under samordning av samstämmighetsarbetsgruppen.

civilsamhället fanns flera personer från Sida, UD, riksdagspartierna och media i publiken. Seminariet som var

EXPERTGRUPPEN FÖR MIGRATIONS- OCH FLYKTINGPOLITIKEN

på engelska streamades och delades med organisationer

har under 2016 bestått av: Afrikagrupperna, Erikshjälpen,

samt spreds till plattformar i andra EU-länder som ut-

Forum Syd, IKFF, Individuell Människohjälp, KFUM

tryckt intresse av seminariet. OmVärlden följde upp semi-

Sverige, Kvinna till Kvinna, Män för Jämställdhet, Praktisk

nariet med en artikel.

Solidaritet, PRO Global, RFSL, Rädda Barnen, Svenska
Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedoms-

Toppmöten i EU

föreningen, Svenska kyrkans internationella arbete och

På EU-toppmötet den 20-21 oktober var EU:s migrations

Sveriges kristna råd.

arbete i utrikespolitiken åter på agendan. Inför mötet
gick CONCORD Sverige ut med en debattartikel som lyfte
rekommendationer kring vad Sverige bör driva inom EU
med fokus på ett gemensamt ansvarstagande för flyktingar samt fler säkra vägar för flyktingar och migranter.

1

CONCORD Sverige har genom debattartiklar,
uttalanden och brev skapat debatt i media och i

Artikeln lyfte även problemet med att EU villkorar sitt

riksdagen om Sveriges temporära asyllag och EU:s nya

bistånd baserat på partnerländers vilja att genomföra

migrationspolitiska uppgörelser. Vi har därigenom

EU:s migrationspolitiska mål. Debattartikeln public-

visat på de allvarliga konsekvenser politiken medför

erades i SVT Opinion.

för människor på flykt.

Debatten om EU:s migrations- och utvecklingspolitik som följde seminariet och debattartikeln i slutet av

2

CONCORD Sverige har genom våra seminarier och
en kontinuerlig dialog bidragit till ökad kunskap

oktober ledde till rapportering i DN, SvD, OmVärlden,

om effekterna av Sveriges och EU:s migrationspolitik

Sveriges Radio Ekot och SVT:s Agenda. I de två sist

hos våra medlemmar, tjänstemän på justitiedeparte-

nämnda medierna hölls intervjuer med våra medlem-

mentet och UD, Sida samt media.

mar samt Isabella Lövin, minister för internationellt
utveck
lingssamarbete och klimat. Där tydliggjorde
Isabella Lövin att hon är kritisk till att EU villkorar bistån-

10

TRE VIKTIGA RESULTAT

3

CONCORD Sveriges aktiva arbete i bl.a. media kring
frågan om användning av bistånd i EU:s flyktingupp

det med krav på samarbeten kring EU:s migrationspoli-

görelser ledde till att Isabella Lövin, minister för inter-

tik. Isabella Lövin uttryckte även senare samma sak i en

nationellt utvecklingssamarbete och klimat, i svensk

egen debattartikel i EU Observer (läs mer under Sveriges

och engelskspråkig media tog avstånd ifrån EU:s planer

och EU:s utvecklingspolitik).

att villkora biståndet i migrationsuppgörelser.
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Ett räddningsuppdrag i svåra väderförhållanden utanför Libyens
kust i december. Under 2016 omkom fler människor på medelhavet
än något år tidigare. Behovet av att upprätta säkra vägar in i EU för
människor på flykt har aldrig varit större. Foto: Kevin McElvaney.
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Sveriges och EU:s utvecklingspolitik
►INRIKTNINGSMÅL 2: Sverige och EU ska uppfylla åtaganden om utvecklingsfinansiering och utvecklingseffektivitet, och göra
ytterligare åtaganden som bidrar till europeiska och globala mål för hållbar utveckling.

►INRIKTNINGSMÅL 6: 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 AidWatch-arbetsgrupp granskar

Under 2016 har vi sett en oroande tendens inom EU gäl-

hur Sverige och EU lever upp till sina åtaganden om

lande användandet av EU:s biståndsmedel till unionens

bistånds
nivåer, utvecklingseffektivitet och kvalitet i

egna migrations- och säkerhetspolitiska intressen. Detta

biståndet. Arbetet sker i nära samarbete med CONCORD

har uppmärksammats i en rad uttalanden och debatt

Europa. Under 2016 har arbetet bland annat fokuserat på

artiklar, framförallt samordnade av CONCORD Sveriges

förhandlingar om definitionen av bistånd inom OECD/

expertgrupp för migrations- och flyktingpolitiken. I okto

DAC, utvecklingseffektivitet, avräkningar från biståndet,

ber arrangerade expertgruppen tillsammans med Aid-

och förändringar i EU:s bistånd kopplade till migrations-

Watch-arbetsgruppen ett seminarium om trender i EU:s

och säkerhetspolitik.

bistånd med medverkande från olika organisationer på
EU-nivå (läs mer i avsnittet om migration).

AidWatch-rapporten
I oktober 2016 lanserades CONCORDs årliga AidWatch-

Avräkningar från biståndet

rapport som granskar EU:s bistånd. Rapporten visar att

I april lanserade OECD:s biståndskommitté DAC sin årliga

EU och medlemsstaterna inte nådde sitt biståndslöfte

biståndsstatistik för 2015. Den visade att urholkningarna

om 0,7 % av BNI. Vidare beskriver den oroande tendenser

av biståndet för inhemskt flyktingmottagande bland

kring transparens, effektivitet och klimatfinansiering där

DAC-givarna mer än fördubblats sedan 2014. Sverige

inte tillräckligt med nya medel skjuts till. I lanseringen

är ett av de länder inom DAC som gör högst avräknin-

i Sverige lyfte vi särskilt de oroande tendenserna med

gar för flyktingmottagande, vilket vi reagerade mot i ett

urholkningen av biståndet samt att EU:s biståndsmedel

gemensamt uttalande. I Almedalen arrangerade vi ett

felaktigt används till att hindra migranter och flyktingar

seminarium om effektivt bistånd med biståndsexperten

från att komma till EU.

Staffan Landin och riksdagsledamöter från sju riksdagspartier. Inför seminariet hade partierna svarat på en

Årets AidWatch-rapport fick bra spridning tack vare gott

enkät om effektivt bistånd där 5 av 7 sa att man kommer

samarbete mellan kommunikatörer från olika organ-

verka för minskade avräkningar från svenskt bistånd. Då

isationer. Nyheten släpptes i Sveriges Radio Ekot och

frågan om avräkningar är komplex och transparensen i

publicerades sedan i flera stora dagstidningar som DN,

redovisningen av avräkningarna brister, anlitade CON-

SvD, Aftonbladet och OmVärlden. Isabella Lövin, minis-

CORD Sverige under hösten Staffan Landin för att gran-

ter för internationellt utvecklingssamarbete och klimat,

ska Sveriges avräkningar från biståndet mer i detalj.

svarade på kritiken i Ekot och bekräftade att hon delar

12

CONCORDs syn på de oroande tendenserna med att poli-

I augusti meddelade regeringen att man beslutat att

tikområden inverkar negativt på utvecklingsprinciperna i

återföra medel till biståndet för 2016. Vi välkomnade

EU:s bistånd. Även Svt:s Agenda uppmärksammade EU:s

återföringen av medel till biståndets egentliga syfte men

bistånd i ett inslag där Isabella Lövin fick svara på var EU:s

uttryckte även oro över en ryckig hantering av biståndet.

bistånd är på väg. Medlemmar i CONCORD Sverige med-

Riksrevisionen släppte sedan sin granskning av bistån-

verkade också. Isabella Lövin publicerade kort därefter en

det som innehöll samma kritik av regeringens hanter-

debattartikel om frågan i EU Observer där hon specifikt

ing av biståndet vilken beskrevs som ett hot mot bistån-

hänvisade till AidWatch-rapporten i positiva ordalag.

dets långsiktighet. När regeringens budgetproposition

CONCORD Sverige Verksamhetsberättelse 2016

för 2017 presenterades i september lade man fram en
biståndsbudget som innebar fortsatt höga avräkningar
för flyktingmottagande, något vi kritiserade i ett pressmeddelande som OmVärlden sedan skrev en artikel om.

Utvecklingseffektivitet
Inför och under högnivåmötet om utvecklingseffektivi
tet i Nairobi i slutet av november arbetade CONCORD
Sverige aktivt för att föra fram våra rekommendationer.
Vi tog fram en gemensam position som låg till grund för
dialogsamtal med ansvariga handläggare på UD och Sida,
kommentarer på EU:s position och ett brev till Isabella

CONCORD Sveriges policyforum

Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Vi deltog också i regeringsdelegationen
till högnivåmötet som representant för civilsamhället

Varje år arrangerar CONCORD Sverige två policy-

där vi hade ett gott samarbete med representanter för

forum, ett på våren och ett på hösten. Deras syfte

medlems
organisationer, UD och Sida. På plats kunde

är att uppdatera medlemmar om aktuella utveck-

vi påverka skrivningar i slutdokumentet från mötet om

lings- och utrikespolitiska frågor och processer. De

lokalt ägarskap samt civilsamhällets utrymme och roll

ger också utrymme för diskussion och möjlighet

som självständig utvecklingsaktör.

att påverka våra gemensamma aktiviteter.

Förhandlingar inom OECD/DAC om
modernisering av biståndet

I april 2016 genomfördes vårens policyforum

Under 2016 har OECD:s biståndskommitté DAC förhan-

På forumet deltog chefer för två av de centrala

dlat om en modernisering av biståndet och av formerna

enheterna på UD: Louise Calais som ansvarar för

för DAC:s arbete. Vi har aktivt arbetat för att följa och

samordningen av EU:s gemensamma utrikes- och

bidra med synpunkter i dessa förhandlingar då vi ser

säkerhetspolitik, och Anna Hammargren, enhets

en oroande utveckling. Inför DAC:s högnivåmöte i feb-

chef för internationellt utvecklingssamarbete.

ruari samarbetade vi med europeiska organisationer

Mötet gav medlemmarna möjlighet att diskutera

för att påverka Sveriges och andra EU-medlemsstaters

och komma med synpunkter på hur CONCORD

positioner inför förhandlingarna. Vi tog fram positioner

Sverige kan arbeta med de bredare processerna

och uttalanden kring kriterier för biståndspengar som

som ingick i UD-representanternas presentationer,

går till privata sektorn, säkerhetsrelaterade insatser eller

med fokus på policyramverket för utvecklings-

används till inhemskt flyktingmottagande. Enligt reger-

samarbetet, EU:s utvecklingspolicy, och EU:s

ingen stod Sverige som enda land för att biståndsdefini-

utrikes- och säkerhetsstrategi.

i anslutning till CONCORD Sveriges årsmöte.

tionen inte bör breddas gällande vilka säkerhetsrelaterade kostnader som får räknas som bistånd.

I november arrangerades höstens policyforum där
över 50 representanter från våra medlemsorgan-

Efter DAC-mötet i februari skrev Isabella Lövin, minis-

isationer deltog. Efter en inledande presentation

ter för internationellt utvecklingssamarbete och klimat,

från UD om hur Sverige ser på utvecklingsfrågorna

ett öppet brev till CONCORD Sveriges AidWatch-arbets-

under 2017, presenterades och diskuterades

grupp om att Sverige står upp för biståndet och arbetar

resultat och lärdomar av påverkans- och opinions

för att OECD:s definition av officiellt bistånd (ODA) ska

arbetet under 2016 samt rekommendationer och

behållas så intakt som möjligt. Även inför höstens hög-

prioriteringar för 2017. Flera värdefulla rekom-

nivåmöte svarade Isabella Lövin på vårt brev och uttryck-

mendationer togs fram och dessa integrerades i

te att hon delar vår oro. Vår reaktion på förändringarna

verksamhetsplaneringen för kommande år.
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av biståndsdefinitionen plockades upp av bland annat

Utöver kontakten under året med riksdagspartierna

Sveriges Radio och OmVärlden. Ett öppet brev skrevs

kopplat till bland annat PGU, EU:s biståndspolitik och

även till Charlotte Petri Gornitzka, DAC:s nya ordförande,

Sveriges migrations- och flyktingpolitik, genomförde

som svarade med att bjuda in till dialogmöte med euro-

CONCORD Sverige möten i juni och juli med fem av

peiska civilsamhällesorganisationer för att diskutera

riksdagspartiernas utrikes- eller biståndspolitiska tales

samverkan mellan DAC och civilsamhället.

personer: M, MP, S, V och C. Fokus varierade något
mellan mötena men genomförandet av PGU och Agenda

CONCORD Sverige ställde sig också bakom det interna-

2030, migration, jämställdhet och biståndet togs upp vid

tionella uppropet #protectthepoorest. Det uppmanade

flertalet av dem. Syftet var både att informera om våra

OECD-ländernas regeringar att inte fatta beslut om

rekommendationer och de processer vi bevakar samt

biståndet som skulle drabba de mest behövande hårdast.

att få information om partiernas arbete i frågorna. På

Uppropet samlade 111 000 namn.

mötena diskuterades vidare hur dialogen med partiernas
talespersoner skulle kunna göras mer strategisk och även

Dialog med beslutsfattare om EU:s
och Sveriges utvecklingspolitik

konkreta förslag på aktiviteter för att informera andra

I februari och september 2016 genomförde CONCORD

exempel möten med riksdagsgrupper.

delar av partierna om våra rekommendationer genom till

Sverige bredare dialogmöten med UD:s olika enheter för
har under 2016 bestått

att gå igenom viktiga frågor på svensk och europeisk nivå.

AIDWATCH-ARBETSGRUPPEN

Fokus låg utöver migration och Agenda 2030 på EU:s nya

av: ActionAid Sverige, Diakonia, Forum Syd, Individuell

utvecklingspolicy, EU Consensus. Inför mötet i septem-

Människohjälp, IOGT-NTO-Rörelsens internationella

ber tog vi fram rekommendationer om EU Consensus

arbete, Plan International Sverige, RFSU, Rädda Barnen,

för att få regeringen att driva dessa i förhandlingarna

Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och

under hösten. Inför att EU:s medlemsländer träffades

Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella

för ett informellt biståndsmöte i september tog vi också

arbete, Svenska missionsrådet, Union to Union, Värld-

fram underlag med våra rekommendationer för frågorna

snaturfonden WWF och We Effect.

vi tagit upp på dialogmötet och som ministrarna skulle
diskutera. De togs med i Sveriges underlag till mötet.
CONCORD Sverige representerade också europeiska
organisationer på ett dialogmöte i Bryssel som EU-kom-

1

CONCORD Sverige bidrog till genomslag för våra
medlemmars gemensamma rekommendationer

missionen arrangerade där vi förde fram våra rekommen-

om utvecklingseffektivitet i vår dialog med regerin-

dationer till EU-institutionerna. Under året har vi vidare

gen inför, och i vårt deltagande i Sveriges delegation

haft löpande kontakt med ansvariga på UD kring utveck-

under högnivåmötet i Nairobi.

lingspolitiska frågor, och vi har genomfört möten med
berörda enhetschefer. Dessutom genomförde vi ett separat möte med tjänstemän på UD för att diskutera EU:s

2

CONCORD Sverige har bidragit till att uppmärk
samma trenderna i EU:s bistånd både i den offen

säkerhetsstrategi, EU Global Strategy, där vi sett oroande

tliga debatten och genom ett uppmärksammat semi-

tendenser om att utvecklingsdimensionen underordnas

narium samt stärkt våra medlemmars kapacitet för

säkerhetspolitiska prioriteringar.

att relatera till och bevaka utvecklingen på EU-nivå.

CONCORD Sverige samordnade under maj och juni
ett gemensamt svar på konsultationen om regeringens

3

CONCORD Sverige bidrog till att företrädare för
politiska partier offentligt tog ställning för vikten

förslag till policyramverk för utvecklingssamarbetet.

av att förändra det nuvarande systemet för avräknin-

Svaret baserades på bidrag från CONCORD Sveriges

gar från biståndet, bland annat genom en enkät där

olika arbetsgrupper, och täckte på så sätt in kopplingar

5 av 7 riksdagspartier angav att man vill verka för

till Agenda 2030, PGU, jämställdhet, AidWatch samt

minskade avräkningar från svenskt bistånd.

civilsamhällets roll.

14

TRE VIKTIGA RESULTAT

CONCORD Sverige Verksamhetsberättelse 2016

Gynnsamma förutsättningar
för det civila samhället
►INRIKTNINGSMÅL 3: Sverige och EU ska utforma och genomföra en bistånds- och utvecklingspolitik som bidrar till gynn
samma förutsättningar för det civila samhället och människors deltagande och inflytande, samt aktivt motverkar inskränkningar
av civilsamhällets utrymme.

EU:s bistånd och stöd
till civilsamhället
2016 har varit något av ett ”mellanår” gällande möjligheter att påverka inriktningen på EU:s stöd till
det civila samhället. Flera av de EU-program som
är av störst intresse för civilsamhällesorganisationer, såsom MR-programmet EIDHR och civilsamhällesprogrammet CSO-LA, lade redan 2015 fast
flerårsplaner. Därmed har det inte funnits några
beslutsprocesser för årsplaner om dessa program under 2016. I slutet av året inleddes dock
utvärderingar av alla EU:s biståndsprogram
och förberedelser inför halvtidsöversynen av
programmen som ska utmynna i flerårsplaner
för 2018-2020. För civilsamhällesprogrammet organiserade EU-kommissionen en informell konsultation i oktober. Inför den var
CONCORD Sverige med och organiserade en
mer omfattande medlemskonsultation inom
CONCORD Europa än vad som tidigare gjorts.
Den fokuserade på organisationers erfarenheter av att arbeta med stöd från civilsam
hällesprogrammet och kommer ligga till grund
för påverkan av halvtidsöversynen av programmen under 2017.
2016 präglades av fortsatt införande av nya
finansieringsformer vilket innebär att EU breddar sina finansieringssätt från enbart projekt
stöd till att även inkludera programstöd,
fonder och småprojekthantering med mera.
CONCORD Sverige var med i redaktörsgruppen för en studie om nya finansieringsformer
i EU:s bistånd som CONCORD Europa släppte
i början av året. Studien belyser bland annat
de så kallade ”trust funds”, genom vilka stora

Påverkan av EU:s finansiella regelverk
Under 2016 deltog CONCORD Sverige aktivt i CONCORD Europas
arbete för att påverka EU:s förordning om finansiella regler för
unionens budget. Påverkansarbetet är viktigt då förordningen har
stor betydelse för organisationer som får finansiering från EU. Vi vill
verka för förenklingar och effektivisering av t.ex. regler som:
•
•
•
•
•

handlar om hur bidrag redovisas
påverkar upphandlingsvillkor och hantering av moms i
partnerländer
bestämmer nivån på administrationskostnader
påverkar vilken information EU måste publicera om
ansökningsmöjligheter
handlar om hur ansökningsprocessen går till

Reglerna i förordningen är också viktiga då de kan påverka principerna om utvecklingseffektivitet i EU:s bistånd. Den pågående översynen av förordningen handlar bl.a. om förslag på regler för inom
vilka budgetområden EU får starta och finansiera flexibla fonder, s.k.
”trust funds”. Det kan underlätta överföring av pengar mellan utrikes
och inrikes budgetposter och därmed skapa risker för urholkning av
biståndsbudgeten, samt riskera att politikområden som migration
och säkerhet styr biståndsbudgeten istället för utvecklingsmålen.
Det finns även förslag på regler för flexibilitet i hanteringen av budgeten. Dessa har vissa positiva aspekter men riskerar också att koncentrera större makt över besluten till EU-förvaltningarna, vilket kan
få negativa effekter för insyn och inflytande från mottagarländer,
Europaparlamentet och civilsamhället. Processen med att påverka
förordningen inleddes 2016 och pågår även under 2017, då EU
förväntas fatta beslut om vilken förordning som ska gälla under
nästa långtidsbudget.

CONCORD Sverige Verksamhetsberättelse 2016

15

CONCORD Sverige deltog på CONCORD Europas Learning and Exchange Forum i november om hur organisationer möter utmaningar med
minskande demokratiskt utrymme för civilsamhället. Ett viktigt tillfälle för utbyte av erfarenheter och för att sätta en agenda för förändring.

summor av EU:s biståndsbudget nu kanaliseras. Detta

kan flytta resurser mellan budgetposter, exempelvis till

medför problem med transparensen och det lokala

”trust funds”. I samband med ett seminarium om EU:s

ägarskapet då beslut flyttas från dialogen med part-

bistånd i oktober ordnades ett lunchmöte om ”EU emer-

nerländerna till medlemsstatskommittéer där krav på

gency trust fund for Africa” mellan EU-finansierings-

konsultationer med berörda aktörer inte sätts lika högt.

gruppen och en representant från den europeiska tanke

Resultaten av studien lyftes bland annat i en paneldis-

smedjan ECDPM.

kussion på EU-kommissionens CSO-forum i mars där
CONCORD Sverige fanns representerat.

Arbetet inom CONCORD Europa har också präglats av
många diskussioner om framtiden för Cotonouavtalet

Nationella plattformar inom CONCORD Europa har under

med länder i Afrika, Karibien och Stillahavsområdet.

året haft fortsatt utbyte om hur stödet till civilsamhälles

CONCORD Sverige har bevakat frågan men inte aktivt

organisationer utvecklar sig i olika EU-medlemsstater och

arbetat med den då den inte är prioriterad bland våra

övergripande inom EU, samt hur detta påverkar lokalt

medlemmar.

ägarskap och civilsamhällets roll som självständig uthar under 2016 bestått av:

vecklingsaktör. Utbytet har skett både löpande på arbets

EU-FINANSIERINGSGRUPPEN

gruppsmöten och även varit en del av ett större möte om

Diakonia, Erikshjälpen, Föreningen för Fairtrade Sverige,

civilsamhällets utmaningar i Bryssel i februari.

Olof Palmes Internationella Center, Plan International
Sverige, PMU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistan

Gemensam position om EU:s
finansiella regelverk

kommittén, Svenska kyrkans internationella arbete,
Svenska Röda Korset, Union to Union och We Effect.

CONCORD Sverige har 2016 varit aktivt i att ta fram
CONCORD Europas gemensamma position om uppdat-

ETT VIKTIGT RESULTAT UNDER ÅRET

eringen av EU:s finansiella regelverk. Den lämnades in
som svar på EU-kommissionens öppna konsultation om

CONCORD Sverige har bidragit till effektiv samverkan

regelverket, och har även lyfts med EU-kommissionen,

i att ta fram positioner om EU:s CSO-bistånd, med

EEAS och EU-parlamentariker i flera möten i Bryssel

bred förankring bland CONCORD Europas medlem-

under året. Civilsamhället har drivit att en förenkling

mar. Positionerna framfördes bl.a. i konsultationer

av regler för samverkansparter i utvecklingssamarbetet

om EU:s finansiella ramverk och EU:s civilsamhäl-

måste till. Vidare betonar vi vikten av bevarande av trans-

lesprogram.

parens och styrning när det gäller hur EU-kommissionen
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Inskränkningar av civil
samhällets utrymme
Fram till 2016 har verksamheten kopplad till inriktningsmål 3 mest handlat om finansieringsfrågor och
skett inom ramen för EU-finansieringsgruppens arbets
område. Under 2016 undersöktes dock möjligheterna för
ett arbete inom CONCORD Sverige med frågor som rör
hoten mot civilsamhällets utrymme. Detta mot bakgrund
av att rätten att mötas och organisera sig är satt under
allt hårdare press i många länder världen över vilket
påverkar individer, organisationer och civilsamhällets
förutsättningar att bidra till en rättvis och hållbar utveckling. Eftersom medlemmar i CONCORD Sverige sett ett
allt starkare behov av att arbeta med dessa frågor arrangerade CONCORD Sverige under våren 2016 tre frukost
möten som på olika sätt berörde hoten mot civilsam
hällets möjligheter att verka fritt.

Ny arbetsgrupp: civic space
Ett tiotal medlemmar tog i mitten av året initiativ till att
diskutera ett framtida gemensamt arbete för att utbyta
erfarenheter, stärka kunskap och påverka den internationella politiken för att försvara civilsamhällets demokrat
iska utrymme. Under hösten växte gruppen till ett tjugotal organisationer. Formellt inrättade CONCORD Sveriges
styrelse en ny civic space-arbetsgrupp i december, men
redan under hösten tog gruppen fram ett gemensamt
remis
svar till Sida om hur utvecklingssamarbetet kan
stärka det demokratiska utrymmet. Gruppen bidrog
också till ett starkt fokus på civilsamhällets utrymme i

CIVIC SPACE-ARBETSGRUPPEN har

CONCORD Sveriges position inför högnivåmötet om

av: ActionAid Sverige, Diakonia, Forum Syd, Individuell

under 2016 bestått

utvecklingseffektivitet i Nairobi i november.

Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna,
LSU, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella

Även inom CONCORD Europa organiserar man ett mots-

Center, Plan International Sverige, Praktisk Solidaritet,

varande nytt arbetsområde kring civic space-frågor.

RFSU, Rädda Barnen, Silc, Svenska kyrkans internatio-

Under 2016 deltog CONCORD Sverige aktivt i bildandet

nella arbete, Världsnaturfonden WWF och We Effect.

av en grupp på temat. Vi deltog även i ett erfarenhets
utbyte i november mellan organisationer från alla EU-

ETT VIKTIGT RESULTAT UNDER ÅRET

länder som handlade om det krympande demokratiska
utrymmet, där både europeiska och globala aspekter av

En arbetsgrupp för civic space har bildats inom

frågan diskuterades. Vi bidrog också under året med un-

CONCORD Sverige vilken definierat mål samt

derlag till uppdragsbeskrivningen för en studie planerad

fokus för det gemensamma arbetet. Gruppen

av Europaparlamentet om policyluckor i EU:s politik när

består av 17 medlemsorganisationer.

det gäller civic space.
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Jämställdhet
►INRIKTNINGSMÅL 4: 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 6: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och sin förmåga att agera kring
EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik, Agenda 2030 och jämställdhetsperspektiv på dessa politiska processer.

Sedan regeringens lansering av den feministiska utrikes

rådena och ger tydliga rekommendationer till Sveriges

politiken 2014 har civilsamhället fått ett nytt ramverk

feministiska regering.

till förfogande för att ställa regeringen till svars för sin
utrikespolitik. CONCORD Sveriges jämställdhetsarbets-

CONCORD Sverige lanserade rapporten på ett riksdags

grupp har under 2016 gjort det till sin uppgift att arbeta

seminarium som arrangerades tillsammans med MP

för att regeringen ska leva upp till ambitionen om att

och L den sjunde mars, dagen innan den internatio-

föra en feministisk utrikespolitik fullt ut. Vi planerar att

nella kvinnodagen. På seminariet talade utrikesminister

fortsätta detta arbete så länge den feministiska utrikes

Margot Wallström, representanter från IKFF, CONCORD

politiken kvarstår.

Sverige, Uppsala universitet samt företrädare för L, MP,
M och V.

Rapport om Sveriges feministiska
utrikespolitik

Vid rapportlanseringen lyftes rapportens huvudbudskap

Under våren 2016 arbetade CONCORD Sverige med

i Sveriges Radio Ekots nyhetssändningar och utrikesmin-

framtagandet av rapporten Hur

ister Margot Wallström kommenterade

feministisk är Sveriges utrikespoli-

även rapporten i ett uppföljande inslag

tik?. Publikationen syftar till att

i Ekot. En intervju om rapporten gjordes

skapa debatt och föra den feminis-

även på engelska för Radio Sweden.

tiska utrikespolitiken framåt. Den
lyfter exempel på framsteg och
utmaningar från ett feministiskt
perspektiv inom politikområden
som utveckling, fred- och säkerhet,

Rapporten har dessutom spridits i en
Hur

Feministisk
är Sveriges
utrikespolitik

rad tidningar inklusive BBC News, Dagens Industri, Expressen, Feministisk
Perspektiv samt OmVärlden.

handel, migration och flyktings-

CONCORD

Sveriges

jämställdhets

kap, samt miljö och klimat.

arbets
grupp har också tagit vidare
analyser och rekommendationer som

I rapporten ger vi ros till regeringen

presenterades i rapporten genom att

för att den feministiska utrikespoli-

inkludera dem i andra rapporter och

tiken tagit flera viktiga steg inom

positioner som CONCORD tagit fram

fred- och säkerhetsområdet och är

under året, såsom PGU-Barometern

fortsatt bra på att integrera ett jämställdhetsperspektiv

och positionerna kring migrations- och flyktingpolitiken,

inom utvecklingssamarbetet. Däremot är vi kritiska till

samt CONCORD Europas rapport om hållbar utveckling.

ett svagt jämställdhetsperspektiv inom handelspolitiken.
mellan den feministiska utrikespolitiken och den nya mi-

Handlingsplan för Sveriges
feministiska utrikespolitik

grations- och flyktingpolitiken, vapenexporten till ode-

Under hösten bidrog CONCORD Sverige till den årliga

mokratiska länder, de stora avräkningarna från bistånds-

revideringen av utrikesförvaltningens handlingsplan för

budgeten och de bristande insatserna kring skatteflykt.

den feministiska utrikespolitiken. Vid konsultationen

Rapporten lyfter flera exempel under de fem politikom-

lyfte våra medlemmar rekommendationer kring ramarna

Vi är också kritiska till att det finns tydliga målkonflikter
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Utrikesminister Margot Wallström i intervju med Sveriges Radio Ekot i samband med riksdagsseminariet om
CONCORD Sveriges rapport Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik?

för arbetet, uppföljning och rapportering, samt för juster-

vikten av att Sverige använder platsen i säkerhetsrådet för

ing av de årliga fokusområdena. Våra huvudbudskap var

att driva Agendan för kvinnor, fred och säkerhet framåt

att Sverige ska fortsätta prioritera arbetet med motvinds-

samt uppmärksammar kopplingen mellan vapensprid-

frågor såsom SRHR och att Sverige måste utöka arbetet

ning och våld mot kvinnor. Innan årets slut tog vi också

med att stötta kvinnorättsorganisationer som möter

fram mer detaljerade rekommendationer till regerin

allt mer motstånd och minskat demokratiskt utrymme.

gen på tre olika områden: Agendan för kvinnor, fred och

Målkonflikterna som identifierades i vår rapport, såsom

säkerhet, konfliktförebyggande arbete och transparens. I

migra
tionspolitiken och vapenexporten, togs återigen

vilken grad regeringen kommer att implementera rekom

upp vid konsultationen.

mendationerna kvarstår att se och kommer följas upp
under 2017.

Våra budskap fick bra gehör och i den nya handlings
behålla fokusområdet för SRHR samt tagit in två nya

Jämställdhetsperspektiv i CONCORD
Sveriges & Europas arbetsområden

fokusområden: ett för att främja kvinnors och flickors

Under årets gång har jämställdhetsarbetsgruppen bid

aktörskap som strategi mot det krympande demokratiska

ragit till ett stärkt jämställdhetsperspektiv i alla CON-

utrymmet, samt ett för att stärka mänskliga rättigheter för

CORD Sveriges större rapporter, positionspapper och

kvinnor och flickor på flykt och i migration. Dessutom har

remissvar. De processer som jämställdhetsarbetsgrup-

UD förbättrat sin rapporteringsmall till handlingsplanen.

pen framförallt har bidragit till innefattar remissvaret

planen för 2017 har regeringen bland annat beslutat att

på policyramverket för utvecklingssamarbetet, analysen

Sveriges feministiska utrikespolitik
i FN:s säkerhetsråd

av regeringens PGU-skrivelse och positionen inför hög-

Under hösten 2016 deltog CONCORD Sverige i dialog-

nivå har arbetsgruppen också bidragit till positionerna

möten med UD om Sveriges prioriteringar i FN:s säker-

och konsultationssvaren kring EU:s nya Consensus for

hetsråd. I dialogen lyfte vi övergripande budskap som

Development och EU:s nya European Global Strategy.

nivåmöte om utvecklingseffektivitet i Nairobi. På Europa
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EU:s Gender Action Plan
I oktober 2015 antog EU en ny Gender Action Plan (GAP) för sitt utrikes
arbete. Handlingsplanen gäller för åren 2016-2020 och är styrande för
EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst (EEAS), alla EU:s medlemsstater och
delegationer.
Inför antagandet av GAP:en tog CONCORD Sverige med CONCORD
Europa fram rekommendationer för den nya handlingsplanen. Vi tryckte
på behovet av förändring inom EU-institutionerna och hos medlemsstaterna för att säkerställa att handlingsplanen uppnår utsatta mål. EUkommissionen och medlemsstaterna delade vår syn vilket ledde till att
ett av de fyra fokusområdena i GAP:en är just förändring av institutionell
kultur. De andra tre områdena fokuserar på att:
- Säkerställa fysisk och psykologisk integritet för flickor och kvinnor
- Främja flickor och kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter,
och stärkandet av deras egenmakt
- Stärka flickor och kvinnors röster och deltagande
Under våren 2017 ger EU-kommissionen ut en rapport om hur genomförandet sett ut under GAP:ens första år. I samband med det organiserar
CONCORD ett event där EU-kommissionen, medlemsstaterna, EEAS och
civilsamhället får möjlighet att diskutera framgångar och utmaningar
efter ett år med GAP:en.
Flickors utbildning är fortsatt prioriterat i EU:s Gender Action Plan.
Foto: 2016 Sarah Hoibak/VectorWorks, Courtesy of Photoshare

CONCORD Sverige har i samarbete med CONCORD
Europa haft kontinuerlig dialog med EU-kommissionen
om arbetet med implementeringen av EU:s nya Gender
Action Plan (GAP). Vidare har vi arbetat med att infor
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CONCORD Sverige har etablerats som den plattform
av svenska organisationer som följer upp och ut-

mera civilsamhällesorganisationer i EU:s partnerländer

värderar regeringens implementering av den feminis-

om deras möjlighet att utkräva ansvar kring EU-delega

tiska utrikespolitiken. I detta arbete har vi fått gehör

tionernas genomförande av GAP:en. Vi har även tagit

för flera av våra budskap i revideringen av handlings

fram positioner om ökad finansiering för GAP:en i och

planen för den feministiska utrikespolitiken.

med revideringen av EU:s långtidsbudget.
JÄMSTÄLLDHETSARBETSGRUPPEN

har under 2016 bestått

2

CONCORD Sverige har skapat debatt i media och i
riksdagen om målkonflikterna mellan ambitionen

av: Afrikagrupperna, Diakonia, IKFF, Kvinna till Kvinna,

om att föra en feministisk utrikespolitik och andra

Män för Jämställdhet, Operation 1325, Plan International

delar av svensk politik, samt visat på de positiva

Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet, PRO Global, RFSL,

förändringar som den feministiska utrikespolitiken har

RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh,

bidragit till.

Svenska kyrkans internationella arbete, Union to Union,
Världsnaturfonden WWF, WaterAid och We effect.

3

Med hjälp av CONCORDs jämställdhetsarbetsgrupp
har CONCORD Sverige och CONCORD Europa stärkt

sina positioner kring jämställdhet i nästan alla underlag för påverkansarbetet kopplat till EU:s utvecklings
politik, samt stärkt partnerorganisationers kapacitet
att följa upp EU:s åtaganden om jämställdhet.
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Kapacitetsstärkande om EU-finansiering
►INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna stärker sin kompetens och sina samarbetspartners förutsättningar att söka och genomföra EU-finansierade insatser.

CONCORD Sverige har under 2016 bidragit till att våra
medlemmar stärkt sin kompetens och sina förutsätt
ningar att söka och genomföra EU-finansierade insatser
genom att utbilda och coacha drygt 120 personer inom
CONCORD Sveriges medlemsorganisationer.

Information och rådgivning om
EU-finansiering
Totalt använde sig drygt hälften (32 st) av våra medlems
organisationer av rådgivning och/eller utbildning om
EU-finansiering under 2016, de flesta vid ett flertal tillfäl-

Under 2016 genomfördes sju utbildningar om EU-finan-

len. Både personal i Sverige och i partnerländer har gått

siering och två skräddarsydda kurstillfällen för enskilda

utbildningar och använt sig av rådgivningen.

medlemsorganisationer. Tvådagarskursen i att söka EUbidrag blev fulltecknad och fler medlemmar var intres

Vanliga frågor till rådgivaren handlar om hjälp att kartlägga

serade. En likadan kurs lades därför in under hösten.

ansökningsmöjligheter, att tolka EU:s regler eller riktlinjer,

Deltagare under 2016 säger i kursutvärderingar att

att diskutera kontakter med EU-delegationer eller andra

CONCORD Sveriges utbildningar bidragit till ökade kun-

delar av EU-systemet. Vid 15 tillfällen fick medlemmar

skaper som förväntat eller över förväntan. Inom ramen

feedback på sina ansökningar till EU genom kommen-

för CONCORD Sveriges EU-finansieringsgrupp ordnades

tarer utifrån EU:s riktlinjer och ansökningsformulär. Vid

under året tre möten för löpande nätverkande och bidrag

19 tillfällen fick icke-medlemsorganisationer information.

till påverkansarbete på EU-nivå, samt två specialiserade
erfarenhetsutbyten om EU-avtalshantering respektive

CONCORD har en mejllista för information om aktuella

EU-budgetar.

möjligheter att söka EU-finansiering och andra relaterade nyheter. Under 2016 gjordes 24 utskick på listan.
Våra medlemmar har i en enkät beskrivit CONCORD
Sveriges information om EU-finansiering som uppdat-
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CONCORD Sveriges utbildningar under 2016
har varit uppskattade bland medlemmar

erad och relevant (53 procent säger ”tillräckligt för deras

då kurserna i att söka EU-finansiering och att

behov” och 41 procent säger ”i hög utsträckning uppdat-

skriva concept notes blev fullbokade och extra

erad och relevant”).

kurser fick sättas in.

Söka och handlägga EU-bidrag

2

Regelbunden information om ansöknings

3

90 % av de som har deltagit i utbildningar

Behovet bland CONCORD Sveriges medlemmar att söka
EU-bidrag varierar. Det viktigaste syftet med våra utbildningar och rådgivningen är att alla medlemmar ska få
förutsättningar att fatta väl underbyggda beslut om huruvida EU-finansiering är ett bra alternativ för dem och i
så fall hur de vill prioritera i resursmobiliseringen.

möjligheter har gjorts tillgänglig för intres

serade medlemmar.

under 2016 tycker att deras kunskaper har

ökat mycket.
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Gemensam plattform och medlemmar
►INRIKTNINGSMÅL 5: 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 om dessa frågor.

Under året har följande fyra organisationer beviljats
medlemskap i CONCORD Sverige: Silc - Svenskt internationellt liberalt center, FIAN Sverige, Läkare i Världen
och svenska sektionen av Amnesty International. Att
organisationer med olika inriktning söker medlemskap
i CONCORD Sverige ser vi som ett kvitto på att vi är en
plattform som upplevs relevant av olika aktörer. Genom
2016 års nya medlemmar har vi breddat vår mångfald
ytterligare. Vid årets slut hade vi 61 medlemsorganisationer.

MEDLEMSUTVECKLING 2004-2015

Enligt 2016 års medlemsenkät tycker 96 procent
av våra medlemmar att CONCORD Sverige är en
plattform som stärker och kompletterar det arbete
som medlemmar och deras samarbetspartners
bedriver.

61

Medlemsutveckling
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Gemensam plattform i siffror
På 10 år har vi i fördubblat vårt medlemsantal,
från 31 medlemsorganisationer år 2006 till
nuvarande 61. Under samma period har vi ökat
vår omsättning fyra gånger, från 1 587 415 till
6 602 078 kronor, och ökat antal anställda från två
till sex stycken.
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Våra medlemmar är:
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ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Amnesty Inter-

för Jämställdhet, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes

national – svenska sektionen, Barnfonden, Diakonia,

Internationella Center, Operation 1325, Plan Interna-

Ekumeniska EU-kontoret, Erikshjälpen, Fair Action,

tional Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet, PRO Global,

Fair Trade Återförsäljarna, FIAN Sverige, Fonden för

RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Silc -

Mänskliga Rättigheter, Forum Syd, Föreningen för

Svenskt internationellt liberalt center, Socialdemokrater

Fairtrade Sverige, Föreningen för Utvecklingsfrågor,

för Tro och Solidaritet, SOS barnbyar, Svalorna Indien

Hunger
projektet, Individuell Människohjälp, Interna-

Bangladesh, Svalorna Latin
amerika, Svenska Afghani-

tionell Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-

stankommittén, Svenska Burmakommittén, Svenska

Rörelsens internationella arbete, Jordens Vänner, KFUM

FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsförenin-

Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kunskaps
utveckling i

gen, Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska

Norden, Kvinna till Kvinna, Latinamerika
grupperna,

missionsrådet, Svenska Röda Korset, Sveriges kristna råd,

Life & Peace Institute, LSU - Sveriges ungdomsorganisa-

Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union, Vi-skogen,

tioner, Läkare i Världen, Läkarmissionen, MyRight, Män

Världsnaturfonden WWF, WaterAid och We Effect.
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Gemensamt CSO-arbete
i Sverige
För att stärka ett gemensamt svenskt CSO-arbete i relation till
Sida, men även i andra gemensamt beslutade frågor, deltar
CONCORD Sveriges kanslichef i Generalsekreterarnätverket.
Nätverket samlar högsta chefen, ofta generalsekreteraren,
hos svenska civilsamhällesorganisationer (CSO:er) med
ramavtal eller likande direktavtal med Sida. GS-nätverket
har under året haft regelbundna möten och dialog med Sidas
generaldirektör som utöver dialogen för att stärka relationen
mellan CSO:er och Sida under året också inkluderat samtal
om PGU, Agenda 2030 och civic space samt avräkningarna

Några röster om CONCORD Sverige:

inom biståndet.
För dialog med Sida-CIVSAM samlas svenska CSO:er med

CONCORD Sverige har alltid senaste nytt kring EU-

ramavtal eller likande direktavtal med Sida i programchefs

politiken på ett sätt som vi som enskild organisation

nätverket. Representanter i programchefsnätverket utgör

inte mäktar med. Camilla Lundberg Ney, We Effect

därmed målgrupp för Sida för löpande dialog om implementering och riktlinjer för CSO-strategin. För mer fokuserad

CONCORD Sverige är en viktig och central platt-

dialog möttes parterna på dialog-forum i april i Härnösand.

form som samlar oss medlemmar och aktörer inom

CONCORD Sveriges kanslichef deltar i programchefsnät

utvecklingssamarbetet - en unik roll som alla vi och

verket och ansvarar för vår dialog med Sida.

de marginaliserade människor vi representerar har
mycket nytta av. Emelie Aho, Forum Syd

CONCORD Europa

Vi skulle inte hinna täcka så många frågor om det inte

Samverkan inom CONCORD Europa är avgörande för att

vore för CONCORD Sveriges arbetsgrupper.

CONCORD Sverige ska kunna bedriva ett framgångsrikt ar-

Sara Lindblom, Rädda Barnen

bete gentemot EU:s olika institutioner. CONCORD Europa
är en konfederation vars medlemmar utgörs av 28 nationella

CONCORD Sveriges samordning av påverkansarbete

plattformar och 18 europeiska organisationsnätverk som till-

inom t.ex. Agenda 2030 kompletterar vårt arbete på ett

sammans rymmer 2 400 organisationer. CONCORD Europa

bra sätt. Eva Dalekant, UNICEF Sverige

har ett sekretariat i Bryssel som ansvarar för och samordnar
dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen

Vi upplevde bemötandet som väldigt professionellt

och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en

och den information vi fick som mycket relevant samt

avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut

väl anpassad till våra behov och frågor. De frågor som

i ministerrådet.

inte kunde besvaras direkt följdes upp och besvarades efter vårt möte.

Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är General

Lena Wallquist, Män för Jämställdhet

Assembly (GA) där CONCORD Sverige på mötet i juni representerades av Fredrik Lindahl och Magnus Falklöf. Totalt del-

Lättillgänglig och tillförlitlig rådgivning om EU-finan-

tog 76 representanter från 46 av CONCORD Europas 48 med-

siering. Charlie Aronsson, Fair Action

lemmar. CONCORD Europas styrelse består av ordförande
och ytterligare nio ledamöter som representerar både natio-

Intressanta och tankeväckande kommentarer om

nella plattformar och europeiska nätverk. Till styrelsen om-

EU-finansiering. De kommer att hjälpa oss att stärka

valdes Farah Nazeer, Bond, och Lars Bosselmann, CBM, och

arbetet med framtida ansökningsmöjligheter.

nyvaldes Floris Faber, Act EU. Eftersom allt fler CONCORD

Ever Guillén, We Effect i Honduras

Europa-medlemmar har mötts av stora utmaningar när det
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gäller lagliga och reella förutsättningar samt finansiella

EU:s bistånd där 2016 års AidWatch-rapport ledde till

neddragningar, var GA:s huvudtema CONCORD Facing

artiklar i flera stora tidningar som DN, SvD, Aftonbladet

Shrinking Civic Space in a Europe in Crisis.

med flera, samt inslag i Sverige Radio Ekot. Även Svt:s
Agenda uppmärksammade frågan i ett inslag där de

I samband med att Agenda 2030 antogs avvecklades

bjöd in Isabella Lövin, minister för internationellt ut-

den globala CSO-kampanjen Beyond 2015, efter fyra

vecklingssamarbete och klimat, till att diskutera var

år av framgångsrikt arbete samordnat av CONCORD

EU:s bistånd är på väg. Flera av våra medlemsorgan-

Europas sekretariat. Samma år antog CONCORD Euro-

isationer medverkade också i inslaget. Isabella Lövin

pas GA en ny strategi för perioden 2016-2022. Utifrån nya

publicerade kort därefter en egen debattartikel i EU

förutsättningar både i omvärlden och resursmässigt har

Observer där hon hänvisade till AidWatch-rapporten.

CONCORD Europa sedan hösten 2015 etablerat en ny

Även #AidWatch fick vid tillfället god spridning i sociala

organisationsstruktur som tematiskt delas in i fyra arbets

medier.

områden. Vi har bidragit till och tagit aktiv del i arbets
strukturer för Sustainiable Development, Financing For

Jämställdhet

Development och Civil Society Space samt Gender. Under

Ett annat fokus för kommunikationsarbetet 2016 var jäm-

2016 anslöt sig CONCORD Sverige genom vår policychef

ställdhet där vi i mars lanserade rapporten Hur feminis-

till CONCORD Europas Policy Direction Committee som

tisk är Sveriges utrikespolitik?. Rapporten undersöker hur

är det samordnande organet för policyfrågor.

stort avtryck den feministiska utrikespolitiken gjort inom
olika politikområden som påverkar människor utanför

En viktig fråga kopplat till organisering och utveckling

Sveriges gränser (läs mer i avsnittet om jämställdhet).

av CONCORD Europa är att hitta möjligheter även för

Den fick bra medialt genomslag med inslag i Sveriges

nationella plattformar med mindre resurser att delta

Radio Ekot där utrikesminister Margot Wallström kom-

på möten och föra sin talan. I detta syfte, samt andra

menterade rapportens budskap. Rapporten togs även

insatser för att göra CONCORD Europa till ett mer inklu-

upp i en intervju i Radio Sweden samt i tidningar som

derande nätverk, etablerades Inclusive network Com-

BBC News, Dagens Industri, Expressen, Feministiskt Per-

mittee under 2016. Vår kanslichef deltar och bidrar till

spektiv och OmVärlden.

gruppens arbete.

Migration

Kommunikationsinsatser
2016

Inom CONCORD Sveriges arbete med migration- och

CONCORD Sveriges kommunikationsinsatser har under

nytt lagförslag med skärpta regler för flyktingmottagande

året syftat till att stärka vårt påverkansarbete och skapa

publicerade medlemmar i CONCORD Sverige ett press-

opinion, samt öka våra medlemmars och andra målgrup-

meddelande där vi uppmanade riksdagsledamöter att

pers kunskap och kapacitet kring våra prioriterade frågor.

rösta ned förslaget vilket fick stor spridning. Vi publi

Våra målgrupper är beslutsfattare, medlemsorganisa-

cerade även under sommaren en debattartikel i SvD där

tioner, opinionsbildare, journalister och en utvecklings

vi uttryckte oro över EU:s överväganden om flykting

intresserad allmänhet. Kommunikationsarbetet 2016 har

samarbete med Libyen. Den spreds flitigt i sociala medier

innefattat debattartiklar, öppna brev, informationsmate-

och från SvD delades artikeln närmare 700 gånger. Under

rial, pressmeddelanden, nyhetsbrev och informations-

hösten anordnade vi ett fullsatt seminarium för våra

spridande i sociala medier.

medlemmar med fokus på kapacitetsstärkning kring EU:s

flyktingpolitik gjordes många kommunikativa insatser
under året. I samband med regeringens proposition om

migrationspolitik. Det streamades och spreds till andra
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AidWatch

nationella civilsamhällesplattformar inom EU. Semi-

CONCORD Sveriges kommunikativa arbete sker i nära

nariet följdes också av en debattartikel om EU:s migra-

samverkan med vårt påverkans-, policy- och kapac-

tions- och flyktingpolitik som delades cirka 850 gånger.

itetsstärkande arbete inom respektive arbetsområde.

Seminariet tillsammans med debattartikeln ledde även

Ett område där våra kommunikationsinsatser gett stort

till inslag i Sveriges Radio Ekot och Svt:s Agenda samt

genomslag under året har exempelvis varit Sveriges och

artiklar i DN, SvD och OmVärlden.
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Agenda 2030
2016 innebar också startskottet för genomförandet av
Agenda 2030. I arbetet med agendan tog CONCORD
Sverige bland annat fram ett omfattande informationsmaterial i syfte att öka kunskapen om agendan. Målgrupp för materialet är främst våra medlemsorganisationer men även andra intresserade. Det kan laddas ned
i sin helhet eller mål för mål och har varit uppskattat av
flera organisationer. Även Sida har gjort en större beställning av materialet.

Almedalsveckan
Under Almedalsveckan fokuserade CONCORD Sverige
på områden som Agenda 2030, utvecklingseffektivitet
samt företagande och mänskliga rättigheter. Tillsammans med Dag Hammarskjöld Foundation, FN-förbundet och UNDP anordnade vi ett dubbelseminarium.
Första delen fokuserade på Sveriges initiativ att tillsätta
en högnivågrupp bestående av nio länder i syfte att visa
ledarskap för genomförande av Agenda 2030 i världen.
Medverkande var Parul Sharma - ordförande för den

I Almedalen låg fokus bl.a. på de nya hållbara utvecklingsmålen i Agenda
2030. CONCORD Sverige var på plats för samtal och seminarier med
beslutsfattare, våra medlemmar och andra aktörer.

nationella delegationen för Agenda 2030 i Sverige, Linda
Nordin – generalsekreterare för FN-förbundet, samt
statssekreterare Ulrika Modéer. Panelen samtalade om

företag gällande hållbarhet och mänskliga rättigheter,

hur Sverige ska kunna vara ett föregångsland för genom-

samt statens roll som lagstiftare.

förandet av agendan.
Våra seminarier i Almedalen var uppskattade och välSeminariet om utvecklingseffektivitet arrangerades av

besökta. De två förstnämnda hölls på Sidas scen Sverige i

CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp. Det syftade

Världen och lockade cirka 110 personer vardera.

till att uppmärksamma och diskutera förändrade villkor
för biståndet internationellt och Sveriges syn på utveck
lingen. Inledningsvis beskrevs konsekvenser av att
länder inte följer åtaganden om bistånd och effekter av
Sveriges avräkningar från biståndet. En panel bestående

TRE VIKTIGA RESULTAT

1

96 procent av våra medlemmar tycker
enligt 2016 års medlemsenkät att CONCORD

av företrädare för S, M, KD och V diskuterade sedan

Sverige är en plattform som stärker och komp

hur åtagan
dena bättre kan efterlevas. Under semina-

letterar det arbete som medlemmar och deras

riet presenterades en enkät besvarad av sju av riksdags

samarbetspartners bedriver.

partierna som visade att samtliga anser att principerna
om utvecklingseffektivitet är viktiga men att enbart fem
partier vill minska avräkningarna från biståndet.

2

Vår styrelse och våra arbetsgrupper samlar
representanter från 46 medlemsorganisa-

tioner, vilket är en ökning med 32 % jämfört

CONCORD Sveriges expertgrupp för företagande och
mänskliga rättigheter anordnade ett seminarium på
Unionens scen om statens och företagens ansvar för
mänskliga rättigheter. Medverkade gjorde EU- och

med 2015.

3

Ett aktivt kommunicerande av våra prioriterande frågor i sociala medier bidrog till

handelsminister Ann Linde, representanter för Volvo,

att vi under året ökade från drygt 600 till 780

Swedfund, Exportkreditnämnden, Unionen och vår

följare på Facebook och från drygt 1300 till 1900

expertgrupp. Syftet var att diskutera bindande regler för

följare på Twitter.
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Medlemmars representanter i våra arbetsgrupper och tre expertgrupper under 2016
Samstämmighet
ActionAid Sverige

Christine von Sydow

Afrikagrupperna

Marja Wolpher

Agenda 2030

AidWatch
Mattias Brunander

Amnesty International
Diakonia

Penny Davies, Magnus Walan

Erikshjälpen

Annika Andersson, Penny Davies,
Magnus Walan
Eva Palmquist

Fair Action
FIAN Sverige
Föreningen för Fairtrade Sverige
Forum Syd

Emelie Aho, Karin Gregow,
Anna Blücher

Hungerprojektet

Emelie Aho

Emelie Aho, Kenneth Hermele

Malin Flemström

Individuell Människohjälp

Peter Brune, Henrik Fröjmark

Peter Brune, Henrik Fröjmark

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Sofia Tuvestad

Sofia Tuvestad

IOGT-NTO-Rörelsens internationella arbete

Pierre Andersson, Sara Heine,
Kristina Sperkova

Kristina Sperkova

KFUM Sverige
Kristna Fredsrörelsen

Ester Harrius, Sofia Walan

Kvinna till Kvinna

Disa Kammars Larsson, Eva Zillén

Latinamerikagrupperna

Karin Ericsson

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Karin Caspani, Sona Rashid

Läkarmissionen

Maria Kaarto

MyRight

Tiina Nummi-Södergren

Män för Jämställdhet
Naturskyddsföreningen

Annelie Andersson, Victor Åström

Sandra Hallström Lempert

Rosie Grenklo, Kristian Korsgård

Monica Lorensson

Operation 1325
Olof Palmes Internationella Center
Plan International Sverige
PMU

Mia Haglund-Heelas,
Monica Lorensson

Sven-Olof Möller

Praktisk Solidaritet
PRO Global

Alfhild Petrén

Alfhild Petrén

RFSL

Jenny Sundberg

Jenny Sundberg

RFSU

Annika Malmborg

Karin Nilsson

Annika Malmborg, Julia Schalk

Rädda Barnen

Eva Giedenmark, Sara Lindblom

Sara Lindblom

Sara Lindblom

Silc

Martin Ängeby

Svalorna Indien Bangladesh
Svenska Afghanistankommittén

Krister Holm, Sofie Westerberg

Svenska FN-förbundet
Svensk Freds och Skiljedomsföreningen

Maud Johansson, Krister Holm
Karin Johansson, Elin Nordin

Anna Ek, Karin Wall Härdfeldt,
Linda Åkerström

Mikael Botnen Diamant

Sveriges kristna råd
Svenska kyrkans internationella arbete

Sofia Svarfvar, Birgitta Rosén

Sofia Svarfvar, Birgitta Rosén

Sofia Svarfvar, Birgitta Rosén

Svenska missionsrådet

Birgitta Rosén, Niklas Eklöv

Birgitta Rosén

Birgitta Rosén

Heidi Lampinen, Nina Larrea

Heidi Lampinen, Nina Larrea

Svenska Röda Korset
Swedwatch

Kalle Bergbom, Theo Jaekel

Union to Union

Heidi Lampinen

UNICEF Sverige

Eva Dalekant

WaterAid

Jenny Fors

We Effect
Världsnaturfonden WWF
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Michael Hauer, Jakob Lundberg
Lovisa Hagberg

Göran Eklöf

EU-finansiering

Jämställdhet

Migration

MR och företagande

Civic Space
Mattias Brunander

Anna Glover

Anna Glover
Kathleen McCaughey

Robert Törlind

Jenny Enarsson

Ola Olsson

Åsa Beckius

Annika Andersson

Eva Palmquist
Ulrika Urey
Rebecka Jalvemyr

Johannes Hartvigson
Magnus Björk

Karin Gregow

Emelie Aho

Martin Nihlgård, Henrik Fröjmark
Sofia Tuvestad

Henrik Fröjmark

Sofia Tuvestad

Alexander Clemenson
Disa Kammars Larsson,
Charlotte Pruth

Charlotte Pruth

Charlotte Pruth, Eva Zillén
Karin Ericsson

Karin Ericsson
Sara Ekenbjörn

Lena Wallquist

Hanna Navier
Åsa Nilsson

Annika Schabbauer
Danielle Barsoum Malki,
Daniel Karlsson

Johanna Leander

Miriam Hast, Sandra Mårtensson

Sara Österlund

Jessica Hedman

Fredrika Uggla

Mia Haglund Heelas,
Carolina Poggio

Joanna Castro

Joanna Castro

Prudence Woodford

Prudence Woodford

Jenny Sundberg

Magnus Kolsjö

Linda Johansson

Vendela Romedahl
Karin Melin, Madeleine Winqvist

Tomas Agnemo

Annika Malmborg
Sara Heinig

Sara Lindblom
Åsa Nilsson Söderström

Monica Erwer
Faith Nilsson

Katarina Hellström
Karin Wall Härdfeldt
Peter Karlsson

Karin Lawenius, Tina Sandqvist

Annika Linde, Emelie Weiderud

David Jakobsson

Per Söderberg

Birgitta Rosén, Jenny Zetterqvist

Joanna Gough,
Lena Birgitta Hansson
Kalle Bergbom, Theo Jaekel
Carina Söderbjörn

Nathalie Lucasson

Ann-Katrin Dolium

Jenny Fors
Maria Taddesse,
Karin Henningsson

Petra Lindberg,
Camilla Lundberg Ney

Michael Hauer

Jenny Sonesson

Göran Eklöf

Kommentar: CONCORD Sverige har ytterligare fyra expertgrupper (handel och investeringar,
klimat, säkerhet, och skatteflykt) med uppdraget att bidra till genomförandet av vårt arbete
med samstämmighet, Agenda 2030 och utvecklingsfinansiering.
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Bakre raden: Mia Haglund-Heelas, Annika Andersson, Fredrik Lindahl
Mitten: Karin Lawenius, Kristina Henschen
Främre raden: Niklas Eklöv, Jakob Lundberg, Johannes Hartvigson

EMELIE AHO, Forum Syd, ledamot
ANNIKA ANDERSSON, Diakonia, ledamot
MATTIAS BRUNANDER, ActionAid Sverige, kassör

Årsmöte

NIKLAS EKLÖV, Svenska missionsrådet, ledamot

CONCORD Sveriges årsmöte 2016 hölls den 27 april

vice ordförande

med deltagande från 24 medlemsorganisationer. För

JOHANNES HARTVIGSON, Föreningen för Fairtrade

att fortsatt stärka och säkerställa vårt eget kapital antog

Sverige, ledamot

årsmötet beslut om en ny modell för medlemsavgift och

KRISTINA HENSCHEN, Union to Union, ordförande

en ny policy för finansiering och kapitalplacering. Vidare

KARIN LAWENIUS, Svenska kyrkans internationella

antogs riktlinjer för valberedning. Årsmötet godkände

arbete, ledamot

verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport och gav

JOHANNA LEANDER, Olof Palmes Internationella

styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

Center, ledamot

MIA HAGLUND-HEELAS, Plan International Sverige,

FREDRIK LINDAHL, RFSU, vice ordförande

Styrelsen

JAKOB LUNDBERG, We Effect, ledamot
JESSICA POH-JANRELL, har varit personalrepresentant

i styrelsen, med ÅSA THOMASSON som suppleant.
På årsmötet valdes Kristina Henschen till ordförande.
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Styrelsen utsåg Fredrik Lindahl och Mia Haglund-Heelas

Styrelsen har under året uppdaterat arbetsordning för

till vice ordförande samt Mattias Brunander till kassör.

styrelsen och arbetsinstruktion för kanslichef samt anti-

Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten.

korruptionspolicyn, upphandlingspolicyn och policy för

Ett möte var förlagt till Bryssel för att kunna träffa och lära

uttalanden. Vår styrelse, våra fem arbetsgrupper samt

känna CONCORD Europa och några Brysselsbaserade

tre expertgrupper med utvidgat mandat som funnits

medlemmars arbete och prioriteringar. Sedan årsmötet i

under 2016 samlar totalt 176 ledamöter, fördelade på 46

april har styrelsen haft följande sammansättning:

medlemsorganisationer (75 procent av medlemmarna).
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Uppdatering av
inriktningsmål
Enligt en ny ordning antagen på årsmötet 2014 ska
CONCORD Sveriges inriktningsmål uppdateras utifrån

Inriktningsmål 3 och 6 uppdateras till:

INRIKTNINGSMÅL 3: Sverige och EU ska utforma och
genomföra en bistånds- och utvecklingspolitik som bidrar till
gynnsamma förutsättningar för det civila samhället och människors deltagande och inflytande, samt aktivt motverkar
inskränkningar av civilsamhällets utrymme.

förändring i den utvecklingspolitiska omvärlden, finans
ieringsmöjligheter samt rapportering, utvärderingar och
lärande.
Som beskrivet under inriktningsmål 3 om arbete med
gynnsamma förutsättningar för det civila samhället har
vi under året efter en inkluderande process med medlem
mar beslutat att inrätta en arbetsgrupp för civic space i

INRIKTNINGSMÅL 6: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och sin förmåga att agera
kring EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsagendan och jämställdhets- och
demokratiperspektiv på dessa politiska processer.

Personal

slutet av 2016. Då verksamheten kopplad till detta mål
tidigare mest handlat om finansieringsfrågor och skett

Personalen på vårt kansli utgör en viktig resurs och har

inom ramen för EU-finansieringsgruppens arbetsom-

som uppgift att verkställa den dagliga verksamheten i

råde, beslutade vi samtidigt att uppdatera inriktningsmål

nära samverkan med styrelsen, arbetsgrupper och med-

3 och 6 enligt följande:

lemmar samt CONCORD Europas arbetsgrupper och
sekretariat. Kansliets arbete leds av kanslichefen. Vårt

Bakgrundstexten till inriktningsmål 3
uppdateras till:

kansli har under året haft följande personal:

Organisationer i det civila samhället är på alla nivåer

IDA DOMEIJ, praktikant, 18 januari-3 juni

viktiga aktörer för global utveckling, genom att samla och

MAGNUS FALKLÖF, kanslichef på 100 %

organisera människor för att bevaka och påverka poli-

HANNA HANSSON, policysamordnare för Agenda 2030

tiken och för att genomföra samhällsinsatser. För att det

och AidWatch på 100 %

civila samhället ska växa sig starkt, och på så sätt bidra till

JENNY HARALDSSON MOLIN, kommunikations

ökad demokrati och bättre förutsättningar för människor

ansvarig på 100 %

att utkräva sina rättigheter, så krävs att dess förutsättnin-

JESSICA POH-JANRELL, policysamordnare för

gar att verka är gynnsamma. Det innefattar möjligheter

jämställdhet och migration på 100 %

till deltagande i politisk dialog och tillgång till informa-

PETER SÖRBOM, policychef med ansvar för samstäm-

tion. Det inkluderar också att lagar och regler inte skapas

mighet på 100 %

eller tillämpas för att skapa rädsla, osäkerhet eller hinder i

ÅSA THOMASSON, rådgivare och samordnare för EU-

organisationers arbete. CONCORD bevakar inskränknin-

finansiering på 100 %

garna i förenings- och mötesfriheten som görs i många

ELIN ÖSTLING, praktikant, 22 augusti-31 oktober

länder, och påverkar för ökat demokratiskt utrymme.
Våra lokaler erbjuder bra möjlighet för både mindre
Goda förutsättningar att verka inkluderar också väl

möten och seminarier samt kontorsplatser för personal.

fungerande system för finansiering till civilsamhället,

Tillsammans med det centrala läget i Stockholm skapar

samt att organisationers egna arbetsformer främjar ett

det goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö och

starkt, levande, demokratiskt och jämställt civilsamhälle.

en gemen
sam mötesplats för våra medlemmar. För

EU-finansiering till det civila samhället, både organisa-

bokföring och lönehantering respektive datasupport

tioner i utvecklingsländer och från EU-länder, är viktigt

använder vi externa konsulter. Till stöd för vårt arbete

för att skapa mångfald och bred räckvidd inom biståndet.

med arbetsmiljö och hälsovård har vi ett avtal med extern

CONCORD bevakar och påverkar utformningen av EU:s

företagshälsovård.

finansiering till det civila samhället och EU:s åtaganden
när det gäller dialog med det civila samhället.
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Ekonomi
Vår omsättning för 2016 var 6 602 078 kr, vilket är en

föreningens eget kapital har styrelsen vidare tagit fram

ökning med 846 363 kr (14 %) jämfört med 2015. Sedan

en ny modell för medlemsavgift som antogs på årsmötet.

2015 har vi ett 3-årigt direktavtal med Sida-CIVSAM. Hela
vårt bidrag kommer från medel anslagna för arbete enligt

Parallellt med att våra medlemmar efterfrågat att CON-

CSO-strategin, men för vår verksamhet i Sverige god

CORD Sverige samordnar arbete mot inskränkningar

känns insatsen enligt Info-Kom-strategin. Under 2016

av civilsamhällets utrymme har vi sökt finansiering för

har regeringen beslutat om en ny Info-Kom-strategi som

detta arbete. Eftersom den nya CSO-strategin som an-

tillåter påverkansarbete i Sverige. Det innebär att Sida

togs under 2016 lyfter främjande av ett gynnsamt sam-

från 2016 även kan stödja vårt PGU-arbete som vi under

hällsklimat för civilsamhällesorganisationer i utveckling-

2015 finansierade med egna medel.

sländer som ett av två huvudmål för strategin, frågade vi

miljoner
SEK

Årsomsättning
2002-2016
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Vi har beviljats ett anslag om 5 595 000 kr från Sida för

Sida under hösten 2016 om möjligheten att lämna in en

2016. Då inte hela Sida-bidraget för 2015 utnyttjades har

tilläggsansökan för arbete med civic space.

395 523 kr överförts till nytt år, varav 323 267 utnyttjades
under 2016. Totalt har vårt bidrag från Sida för 2016 varit

Sidas besked var att de välkomnar att vi lämnar in en

5 918 267 kr. Intäkterna till CONCORD Sveriges verksam-

ansökan till stöd för civic space, men istället för att göra

het för år 2016 fördelas enligt följande: medlemsavgift

en tilläggsansökan enbart för civic space för 2017 föreslår

652 500 kr (9 % av totalt bidrag), Sida 5 918 267 kr (89 %)

Sida att vi gör ett omtag och inkommer med en flerårig

och övriga intäkter 31 311 kr (1 %).      

ansökan för hela vår verksamhet. Utifrån Sidas besked
beslutade styrelsen mot slutet av året att inleda en

Vår totala kostnad för 2016 är 5 949 578 kr, vilket i princip

ansökningsprocess som leder fram till en Sida-ansökan

är lika med vår budget på 5 970 000 kr. Då vi under året

för perioden 2017–2021. Där vilar både ansökan och avtal

tagit fram fler rapporter och trycksaker än budgeterat är

helt på våra egna styrdokument samt rutiner för styrning

kostnaden för information cirka 135 000 kr över budget.

och kontroll. Ansökan inlämnas under våren 2017 och

Detta kompenseras av att seminarier och möten, ibland

efter beredning kommer Sida fatta beslut om finansi

kopplade till samma insats, är cirka 140 000 kr mindre än

ering under sommaren 2017.

budget. Vid årets slut visar vårt bokslut på ett överskott
på 652 500 kr som övergår i ny räkning och bidrar till att
stärka vårt eget kapital.
För att stärka vår ekonomihantering och göra oss mindre
finansiellt sårbara har styrelsen tagit fram en policy
för finans
iering och kapitalplacering som antogs på
årsmötet. För att bidra till årsmötesbeslut om att stärka
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CONCORD Sverige - Ekonomisk rapport 2016
Resultaträkning				

				
Intäkter
Not 1
Resultat 2016
Budget 2016
% av budget
Resultat 2015
Medlemsavgifter
Sida-bidrag
Övriga intäkter

Not 2
Not 3
Not 4

652 500
5 918 267
31 311

650 000
5 745 000
-

100
103
		

538 500
5 129 477
87 738

Summa intäkter		
6 602 078
6 395 000
103
				
Kostnader				

5 755 715

CONCORD Europa
Not 5
Seminarier och möten
Not 6
Information
Not 7
Resor
Not 4
Lokalhyra		
Kontorskostnad
Not 8
IT		
Personalkostnader
Not 9
Medlemsavgift
Not 10
Finansiella kostnader
Not 11
Revisionskostnader		

152 478
239 059
137 313
254 118
317 558
174 633
150 086
3 903 740
6 824
2 636
31 018

150 778
246 758
350 811
328 920
359 847
154 894
163 830
4 150 768
8 880
2 419
31 673

160 000
385 000
215 000
345 000
340 000
160 000
120 000
4 205 000
7 000
3 000
30 000

94
64
163
95
106
97
137
99
127
81
106

Summa kostnader		
5 949 578
5 970 000
100
				
RESULTAT		 652 500
425 000
154

5 369 463
366 252

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. Bidrag från Sida intäktsförs endast om det med
hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att
återkrävas.

Not 4: Övriga intäkter: För 2016 inkluderar denna post enbart
resor och reseersättning. Normalt ersätter CONCORD Sverige
resa och boende till den som representerar oss på möten och
seminarier utanför Stockholm. Vid fyra tillfällen under 2016 erhöll
vår representant ersättning från CONCORD Europa (2), Tjeckiska
Nationella plattformen FoRS respektive Utrikesdepartementet.

Not 2: Medlemsavgift: Årsmötet 2016 antog en ny modell för
medlemsavgift som i likhet med tidigare bygger på en avgiftstrappa baserad på medlemmars respektive årsomsättning. För att ge
medlemmar möjlighet att ge ett extra ekonomiskt stöd fastställs
enbart miniminivån (mellan 1.500-20.000 kronor) för respektive
trappsteg.

Resor
Reseersättning		
Summa resor		

Följande medlemmar har givit ett ekonomisk stöd utöver respektive miniminivån: Fair Action, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Jordens Vänner, KFUM Sverige, Kunskapsutveckling i Norden,
Plan Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Socialdemokrater för Tro och
Solidaritet, Svalorna Latinamerika, Svenska Afghanistankommittén,
Svenska FN-förbundet och Svenska kyrkans internationella arbete.
Not 3: Sida-bidrag: Vårt Sida-bidrag för 2016 är enligt avtal
5.595.000 SEK. Ytterligare 323 267 SEK har tillförats 2016 av det
balanserade och ej utnyttjade Sida-bidraget från 2015. 72 256 SEK
kvarstår av denna balans och överförs till 2017.
Sida-bidrag enligt avtal för 2016		
5 595 000
Avtalat Sida-bidrag som ej utnyttjats 2015
323 267
Totalt Sida-bidrag 2016		
5 918 267
Balanserat Sida-bidrag från 2015		
395 523
Utnyttjat bidrag 2016		
-323 267
Kvarstående balanserat Sida-bidrag		
72 256
			

2016
328 920
31 315
362 251

2015
254 118
4 201
258 319

Not 5: Medlemsbidrag till CONCORD Europa: Vår medlemsavgift
för både 2015 och 2016 är fastställd till 16.000 Euro och varierar i
kronor beroende på växelkursen.			
		
Not 6: Möten och seminarier: Kostnader för panelsamtal, lansering av rapporter samt kurser och utbildningar. Vidare inkluderas
kostnader för styrelsemöten.			
2016
2015
Panelsamtal, lansering och utbildning
207 332 224 733
Styrelsemöten		
39 426
14 326
Totalt		
246 758 239 059
Not 7: Information: Inkluderar kostnader för produktion av
rapporter och annat informationsmaterial.
Not 8: Kontorskostnader:
Redovisning - extern tjänst
Övriga kontorskostnader		
Totalt

2016
78 314
76 580
154 894

2015
91 775
82 858
174 633
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Balansräkning			

			
Anläggningstillgångar		

2016

2015

Inventarier 		
Ack avskrivning inventarier 		

16 388
-16 388

16 388
-16 388

Summa anläggningstillgångar		

-

-

Omsättningstillgångar

		

Kundfordringar		
Avräkning skatter och avgifter
Not 12
Kortsiktiga fordringar
Not 13
Bankkonton
Not 14

26 100
648
113 345
2 420 406

1 229
-42 329
106 755
2 074 320

Summa omsättningstillgångar		
2 560 499
2 139 975
			
SUMMA TILLGÅNGAR		
2 560 499
2 139 975
			
Eget kapital
Balanserad vinst/förlust		
-870 514
-484 263
Årets resultat		
-652 500
-386 252
Reservfond		
-117 268
-117 268
Summa eget kapital		
-1 640 282
-987 782
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
-43 219
-30 026
Övriga skulder		
-169 325
-135 009
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
-635 416
-591 635
Ej utnyttjat Sida-bidrag
Not 3
-72 256
-395 523
Summa kortfristiga skulder		-920 216
-1 152 193
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-2 560 499

-2 139 975

Noter
Not 9: Löner, sociala avgifter och avsättning pension:
2016
2015
Löner exkl. sociala avgifter
2 819 152 2 617 467
Sociala avgifter
885 772
809 105
Avsättning pension
238 193
234 323
Medeltal anställda
varav män
Not 10: Medlemsavgifter:
Medlemsavgift i arbetsgivarorganisationen IDEA

6
2

6
2

Not 12: Avräkning skatter och avgifter:
Skatteskuld på särskild löneskatt från 2014 års verksamhet som
dragits av under 2016.				
		
Not 13: Kortsiktiga fodringar:
2016
2015		
Kortfristiga fordringar
26 100
1 229
Avräkningar skatter och avgifter
648
-42 329
Förutbetalda hyreskostnader
87 750
87 750
Förutbetalda försäkringar
3 831
3 763
Övriga förutbetalda kostnader och
uppluppen intäkt
21 764
15 242
Totalt:
140 093
65 655		
				
Not 14: Bankkonton
2016
2015		
Postgiro 103 34 13-4
220 406
474 320
Nordea 4104 17 12304
2 200 000 1 600 000
Totalt:
2 420 406 2 074 320

Not 11: Finansiella kostnader
2016
2015
Räntekostnader
502
393
Bankavgift
1 610
1 604
Växelkursvinster
-38
Växelkursförlust
307
465
Räntebalans
2
Avskriven fordran
210
Totalt
2 419
2 636
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Styrelsen för CONCORD Sverige godkänner härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2016

EMELIE AHO

KRISTINA HENSCHEN

ANNIKA ANDERSSON

KARIN LAWENIUS

MATTIAS BRUNANDER

JOHANNA LEANDER

NIKLAS EKLÖV

FREDRIK LINDAHL

MIA HAGLUND-HEELAS

JAKOB LUNDBERG

JOHANNES HARTVIGSON

Stockholm, 22 mars 2017
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