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FRAMSIDA: 70 representanter från drygt 40 av
CONCORD Sveriges medlemsorganisationer
är samlade till vårt Policyforum, som hålls två
gånger per år.
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DET SVENSKA CIVILSAMHÄLLET
ÄR FANTASTISKT!
Ibland får vi frågan hur det kommer sig att samarbetet
mellan organisationer inom utvecklingssamarbetet
i Sverige fungerar så bra. Varför motarbetar vi inte
varandra? Varför roffar vi inte åt oss på andras bekostnad? Kanske är det en myt att organisationer överhuvudtaget fungerar så någonstans. Eller så är svaret rätt
enkelt: det fungerar bra för att vi – tillsammans och
med vår enorma mångfald - är fantastiska!

tionen till FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 i New
York. Nu i bokslutstider riktigt bubblar det och spritter
av stolthet inom CONCORD-kretsen. Vi ser goda
resultat och många framgångar. Genom Stockholm Civil
Society Days och möte i Utrikesutskottet bidrog vi till
exempel med att belysa den viktiga frågan om det minskande demokratiska utrymmet för civilsamhället runt
om i världen. Flera av våra rekommendationer om hur
Sverige kan förstärka sitt arbete med den feministiska

Så enkelt kan det ibland vara. Många
svenska organisationer är folkrörelsebaserade och förstår vikten av att
värna samarbete, att enade står
vi starka. Dessutom är miljön för
samarbete gynnsam. Att departementens experter lyssnar och drar nytta
av vår kunskap visar till exempel en
utvärdering av CONCORD Sveriges
verksamhet som just genomförts.
Vårt arbete får gensvar, det är viktigt
och gör skillnad. Den arbetsmodell
som CONCORD-samarbetet vårdar
genom sin struktur är också unik:
Vi samlar regelbundet 195 experter
från 51 av våra 62 medlemsorganisationer. Detta starka ägarskap som ligger inbäddat i våra sju arbetsgrupper, en expertgrupp
och styrelsen är en av nycklarna till framgång. Ett
starkt och mycket kompetent kansli som driver arbetet
framåt är en annan.

utrikespolitiken återfinns i regeringens handlingsplaner
för 2017 och 2018. CONCORD Sverige har även under
året varit en del i det internationella civilsamhällets
påverkan av OECD:s biståndskommitté DAC.

När vi nu summerar 2017 kan vi konstatera att vi
fortsätter ta stora kliv framåt. Vi knöt under året ett
femårigt avtal med vår finansiär utifrån en kärnstödsform som bekräftar oss som aktör i vår egen rätt. Vi var
också representerade i den svenska officiella delega-

CONCORD Sverige lyckas med att utkräva ansvar
genom att hitta balansen mellan den goda dialogen och
de svåra men nödvändiga frågorna. Det är fantastiskt
– och det är så viktigt. Och ärligt talat, vi har väldigt
roligt på vägen. Tack för att ni är med!

KRISTINA HENSCHEN
ordförande CONCORD Sverige

MAGNUS FALKLÖF
kanslichef CONCORD Sverige
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VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL
OCH ARBETSFORMER
CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och
dess medlemsstater ska föra en samstämmig utvecklingspolitik och bedriva ett utvecklingssamarbete som
bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla
människors rättigheter respekteras och förverkligas.
Vi ser att det målet är långt ifrån att bli verklighet. Vår
roll på vägen dit är att bidra till att civilsamhället kan
ha en stark gemensam röst för hållbarhet, jämställdhet,
jämlikhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det
gör vi inom våra prioriterade frågor: Sveriges och
EU:s samstämmighetspolitik för hållbar utveckling,

Som nationell plattform inom CONCORD Europa
är samverkan på europeisk nivå en central del av vårt
uppdrag. Vi samarbetar med CONCORD Europas
sekretariat i Bryssel, andra nationella plattformar,
och arbetsgrupper på europeisk nivå. CONCORDs
etablerade relationer gentemot EU-kommissionen,
Europaparlamentet, medlemsstaterna, FN samt
civilsamhället i Europa och globalt är en av våra stora
styrkor. Under året har vi hörts i Europaparlamentet,
på konsultationer med EU-kommissionen och
medlemsstaterna, i möten med OECD/DAC, och

genomförandet av Agenda 2030, Sveriges och EU:s
biståndsåtaganden och utvecklingsfinansiering, civilsamhällets demokratiska utrymme, EU-finansiering,
jämställdhet, samt migration och utveckling.

på FN:s högnivåmöte. Vi har genom dialog bidragit
till fördjupad samsyn, kunskaper och argument hos
svenska aktörer i de internationella processerna. Där
det har behövts har vi bildat opinion och satt press på
Sverige och EU att leva upp till sina åtaganden.

Det som gör CONCORD Sverige unikt är vår plattform
och våra samarbetsformer. Arbetet bygger på medlemmars engagemang i tematiska arbetsgrupper. Samordningen inom CONCORD Sverige gör det möjligt att
prioritera tillsammans, väva samman olika organisationers kunskaper, bygga positioner med större bredd och
göra mer avtryck i debatten och i dialog med beslutsfattare. Enligt 2017 års medlemsenkät tycker 100 procent,
varav 72 procent i hög grad och 28 procent i ganska
hög grad, att CONCORD Sverige är en plattform som
stärker och kompletterar det arbete som medlemmar
och deras samarbetspartners bedriver.
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Under året bidrog vi även till att våra medlemsorganisa
tioner stärkte sin kapacitet och kunskap om våra
frågor, genom seminarier, workshops och panelsamtal.
Dessutom innebär deltagande i våra arbetsgrupper ett
kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar.
Våra medlemsorganisationer och deras partners har
också fått ökad kapacitet att arbeta med EU-finansiering
genom vår coachning, våra kurser och en studieresa.
Varje avsnitt i denna verksamhetsberättelse beskriver vår
verksamhet och våra resultat under 2017 utifrån ett eller
flera av våra sju inriktningsmål.

SAMSTÄMMIGHETS
POLITIK FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING
INRIKTNINGSMÅL 1: Sverige och EU ska driva en samstämmig politik i enlighet med gjorda globala, regionala, och natio
nella åtaganden om mänskliga rättigheter och 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 samarbets
partners stärker sin kompetens och förmåga att agera kring
Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik och
valda delar av utrikespolitiken samt att bidra till genomförandet
av Agenda 2030.

POLITIK FÖR GLOBAL UTVECKLING
CONCORD Sveriges arbetsgrupp för samstämmighet
granskar och påverkar genomförandet av Sveriges politik för global utveckling (PGU) genom att ta fram analyser, föra dialog med beslutsfattare och bilda opinion.
Detta jobb är nära sammankopplat med arbetet i vår
arbetsgrupp för Agenda 2030. Under 2017 fokuserade
arbetsgruppen för samstämmighet på dialog med riksdagsledamöter och departement.

Departementens roll för att genomföra PGU
och Agenda 2030
År 2016 presenterade regeringen i en skrivelse en nystart för PGU. Det innebar bland annat att alla departement fick i uppgift att ta fram handlings
planer för hur de genomför PGU kopplat till Agenda 2030 och Globala
målen för hållbar utveckling. 2016 tog CONCORD Sverige fram Barometern, en rapport som mäter trycket på regeringens samstämmighetspolitik.
Vi gjorde även en längre analys av regeringens skrivelse. Med utgångspunkt
i dessa två publikationer träffade CONCORD Sverige under 2017 fyra
av departementen (Försvars-, Närings-, Arbetsmarknads- och Utrikesdepartementet) för att se hur genomförandet av politiken kunde utvecklas.
Departementen hade då inte tagit fram planer för nästa period så mötet
blev ett bra tillfälle att framföra vad vi anser bör finnas med gällande både
sakområden och målsättningar. Departementen ansåg att vi gav värdefulla
bidrag till deras arbete och vi kunde föra bra diskussioner om att rättighets
perspektivet behöver vara en utgångspunkt när de tittar på politiska beslut
och hur de påverkar människor i låg- och medelinkomstländer.

DISKUSSIONER OM
EU:S FRAMTID
I mars 2017 presenterade EU-kommissionen en Vitbok om unionens framtid.
Det satte igång diskussioner som ska
pågå fram till Europaparlamentsvalet 2019. Under året har vi deltagit
på rådgivande möten med EU- och
handelsminister Ann Linde för två
områden, globalisering och finansiering. Vi lyfte att Agenda 2030 måste
vara styrande inte bara för EU:s externa
politik utan för att hantera målsättningar inom EU kopplade till exempelvis
jämställdhet och hållbar konsumtion.
Vi tog också upp att bistånd inte ska få
användas utifrån EU:s säkerhetspolitiska
och ekonomiska intressen, exempelvis
för att kontrollera flyktingmottagandet.
Under 2017 startades ett arbete med
CONCORD Europa och andra europeiska nätverk under parollen Europe
We Want för att uppmana EU och
medlemsländerna att arbeta för en
hållbar utveckling och inte främst se
till egna intressen. I mars hölls ett
möte i Rom med flera andra europeiska
organisationer. CONCORD Sverige
intervjuades då i Studio Ett. Under året
deltog vi också i ett upprop till EU:s
ledare. 230 organisationer som samlar
tusentals organisationer i Europa,
uppmanade EU att främja och skydda
de mänskliga rättigheterna, att visa
allvar med att uppnå målen i Agenda
2030, och att stödja människor bortom
EU:s egna gränser.
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Möten med partiers riksdagsgrupper
Under 2017 fokuserade CONCORD Sverige på att
stärka kunskapen inom riksdagspartierna om hur PGU
och Agenda 2030 berör deras arbete i olika riksdags
utskott. Vi skickade förfrågan till samtliga riksdags
partier och fick möten med fyra av partierna som vi
uppmanade att bjuda in ledamöter från de olika utskotten till. Det var en bra tidpunkt att komma in och stärka
kunskapen om Agenda 2030 och PGU, ge rekommendationer om vad de bör driva och samtidigt höra om
deras erfarenheter av samordning mellan utskott och
riksdagens roll för genomförandet och uppföljning. Det
sistnämnda var värdefullt eftersom det inte är givet hur
PGU ska utvecklas då det ska integreras i genomförandet av Agenda 2030. Vi tog även upp sakfrågor från våra
rapporter såsom skatteflykt, migration, företagande och
mänskliga rättigheter, och vapenexport i samtal med
ledamöterna som har hand om dessa frågor i utskotten.
Kunskapen om frågorna finns hos ledamöterna men vi
upplevde samtidigt att vi kunde bidra med kunskap om
hur frågorna kopplar till arbetet med hållbar utveckling.
Under 2017 har vi också träffat regeringsföreträdare för
att diskutera strategiska överväganden för arbetet med
Agenda 2030 och PGU.

Företagande och mänskliga rättigheter
CONCORD Sveriges expertgrupper arbetar med
specifika sakfrågor. Under 2017 genomfördes ett mer
omfattande arbete i expertgruppen för företagande och
mänskliga rättigheter. I april bjöds vi in av Utrikesdepartementet för att delta på PCD Community of
Practice, ett nätverk bland europeiska länder som
samarbetar kring genomförandet av EU:s samstämmighetspolitik, Policy Coherence for Development
(PCD). På mötet deltog representanter från Nederländerna, Finland, EU och OECD. Utöver vår generella
analys av PGU och PCD gav vi vår syn på hållbart
företagande kopplat till PGU. Vi tog upp vår analys
och våra rekommendationer från senaste Barometerrapporten och vår analys av regeringens skrivelse. Det
blev en bra diskussion om målkonflikter och hur de ska
hanteras.
Vår expertgrupp för företag och mänskliga rättigheter
organiserade också ett välbesökt seminarium under
Almedalsveckan (cirka 120 åhörare). Det handlade
om statens och företags ansvar på svåra marknader.
Sådana marknader präglas ofta av politiska, sociala och
miljömässiga utmaningar som kan leda till mål- och
intressekonflikter i förhållande till rättvis och hållbar
global utveckling. Seminariet blev ett bra tillfälle för
samtal mellan regering, opposition, näringsliv och civil-
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samhället om vilka målkonflikter som behöver hanteras
för att stater och företag fullt ut ska kunna skydda de
mänskliga rättigheterna. Diskussion fördes exempelvis om huruvida staten har ett förhöjt ansvar när den
öppnar dörrar för företag på svåra marknader. EU- och
handelsminister Ann Linde använde seminariet för att
annonsera att regeringen givit Statskontoret i uppdrag
att utreda hur Sverige efterlever FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter. Även Birgitta Ohlsson,
utrikestalesperson för Liberalerna, och representanter
från Business Sweden och Arla Sverige deltog.

ARBETSGRUPPEN FÖR SAMSTÄMMIGHET
har under 2017 bestått av: ActionAid Sverige,
Afrikagrupperna, Amnesty International, Diakonia, Forum Syd, Individuell Människohjälp,
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete,
Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen, Plan
International Sverige, PRO Global, RFSL, RSFU,
Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,
Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska
missionsrådet, Swedwatch och Union to Union.

TRE VIKTIGA RESULTAT

1

Våra möten med partiers riksdagsgrupper ökade kunskapen om Agenda 2030
och PGU hos ledamöter, och hjälpte dem förstå
att arbete inte bara behöver göras i utrikesut
skotten utan även i andra utskott för att politiken ska uppfyllas.

2

Vår dialog med olika departement var
uppskattad bland dem. De uttryckte
framförallt det värdefullt att få ökad förståelse
för rättighetsperspektivet och Agenda 2030:s
principer, och hur de måste ligga till grund för
departementens verksamhet.

3

Genom arbetet med företagande och
mänskliga rättigheter etablerade CONCORD Sverige kontakt med nya aktörer inom
regering, företag och organisationer. På så sätt
kunde vi nå ut med våra budskap om statens
ansvar för att skydda mänskliga rättigheter.

Svenskt civilsamhälle samlat vid FN:s
högnivåforum för hållbar utveckling.

FN:S HÖGNIVÅFORUM
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Alla medlemsstater i FN har kommit överens om Agenda
2030 med 17 Globala mål för hållbar utveckling. För att

AGENDA 2030

garantera att länder arbetar för att nå målen följer FN upp
deras genomförande nationellt, regionalt och globalt. Den
globala uppföljningen sker årligen vid FN:s högnivåforum för

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för
Agenda 2030 arbetar med att granska och
följa upp Sveriges och EU:s genomförande
av Agenda 2030 med sina 17 Globala mål
för hållbar utveckling. 2017 uppmanade vi
Sveriges regering att vara en modig och
global ledare som i internationella sammanhang vågar ta upp utmaningar och
intressekonflikter för Sverige i uppfyllandet av Agenda 2030. Arbetet har skett i
nära samarbete med CONCORD Sveriges
samstämmighetsarbetsgrupp.
Sverige som förebild och föregångsland
2017 skulle bli ett avgörande år för Sverige att omsätta Agenda 2030 till handling. I maj var Sverige
värd för FN:s havskonferens och rapporterade i juli
om Agenda 2030 till FN:s högnivåmöte, High Level
Political Forum (HLPF). På nationell nivå tog Agenda
2030-delegationen fram förslag på en nationell
handlingsplan och Statistiska centralbyrån lämnade
förslag på nationella indikatorer med utgångspunkt i
de globala indikatorerna.
CONCORD Sverige följde processerna både nationellt
och globalt. Inför Sveriges rapportering till HLPF kunde

hållbar utveckling, High Level Political Forum (HLPF).
Rapporteringen är frivillig och görs av länders regeringar
men ska tas fram i en konsultativ process med olika aktörer
från samhället såsom civilsamhället och näringslivet. 2017
valde Sverige och 43 andra länder att rapportera.

vi påverka på nära håll genom att ingå i regeringskansliets referensgrupp i skrivandet av Sveriges rapport. Vi
ingick sedan i Sveriges officiella delegationer till både
havskonferensen och HLPF. CONCORD Sveriges
argumentation i alla sammanhang byggde på vikten
av att inte bara lyfta fram Sveriges positiva arbete utan
våga synliggöra och hantera mål- och intressekonflikter
för att kunna bidra till hållbar utveckling globalt. Det är
grunden i Sveriges politik för global utveckling (PGU)
och ett delmål i Agenda 2030. Vårt arbete gav resultat
då vi såg en förändring under processens gång där både
Sveriges rapport till HLPF och civilminister Ardalan
Shekarabis tal i FN tog upp flera målkonflikter och
utmaningar. För att stärka CONCORD Sveriges globala
engagemang gick vi under året även med i det globala
nätverket Together 2030 för att kunna bidra med våra
erfarenheter till den globala uppföljningen.
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Sveriges nationella handlingsplan
En förhoppning inför 2017 var att Sverige skulle ha en
nationell handlingsplan för genomförandet av Agenda
2030. Så blev inte fallet. Vi har kontinuerligt under
året påpekat behovet av en sådan. Våra argument
om vikten av förankring i riksdagen och ett aktivt
och inkluderande civilsamhälle togs med i Agenda
2030-delegationens första förslag till handlings
plan. Där lyftes flera av de målkonflikter som våra
medlemsorganisationer arbetar med, exempelvis
svensk krigsmaterielexport och skatteflykt. I slutet av
2017 meddelade civilminister Ardalan Shekarabi och
Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i en replik på vår debattartikel att en handlingsplan ska presenteras under 2018.
De underströk även vikten av att fortsätta arbeta för
ökad samstämmighet i politiken.

EU:s genomförande av Agenda 2030
CONCORD Sverige deltog under 2017 i CONCORD
Europas arbete med Agenda 2030 och vi bidrog bland
annat till att EU tog ambitiösa rådslutsatser om agendan. Vi såg också till att EU-kommissionen inkluderade
CONCORD Europa i sin tillsättning av en rådgivande
referensgrupp bestående av olika aktörer, så kallad
Multistakholder platform. Det blir ett viktigt sammanhang för dialog och påverkan. Vi bidrog även till CONCORD Europas kartläggning av olika EU-medlems
länders genomförande av Agenda 2030. Rapporten
blev ett påverkansverktyg som skapade politiskt engagemang hos flera medlemsstater.

Kapacitetsstärkning om Agenda 2030
I vårt kapacitetsstärkande arbete bidrog vi exempelvis
med expert- och metodstöd till en av våra medlemmars strategiprocess. Agenda 2030 skulle förankras
och integreras organisatoriskt och vi använde oss av
vårt informationsmaterial som utvecklats för arbetslag
och ledningsgrupper. Materialet kommer uppdateras
under 2018. Vidare har medlemmar på olika sätt varit
aktiva som representanter för CONCORD Sverige
vid seminarier och delegationer. På så sätt har de fått
ökad kunskap om Agenda 2030. Exempel är medverkan på Mänskliga rättighetsdagarna i Jönköping,
vid regeringens hearing inför HLPF och i Almedalen.
CONCORD Sverige samordnade även det svenska
civilsamhället inför, under och efter FN:s havskonferens och HLPF. Möjligheten att delta vid officiella
möten gav viktiga kontakter med tjänstepersoner,
myndighetspersoner och riksdagsledamöter samt skapade engagemang genom artiklar och bilder i sociala
medier.
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MEDLEMMAR I ARBETSGRUPPEN
FÖR AGENDA 2030

ARBETSGRUPPEN FÖR AGENDA 2030
har under 2017 bestått av: Afrikagrupperna,
Amnesty International, Diakonia, Erikshjälpen,
FIAN Sverige, Forum Syd, Hungerprojektet,
Individuell Människohjälp, Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTOrörelsens internationella arbete, Kristna Freds
rörelsen, Latinamerikagrupperna, Life & Peace
Institute, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer,
Läkarmissionen, Naturskyddsföreningen, Plan
International Sverige, PMU, PRO global, RFSL,
RFSU, SILC, Svenska Afghanistankommittén,
Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans internationella
arbete, Svenska missionsrådet, Sveriges kristna
råd, UNICEF Sverige, Union to Union, Vi skogen,
Världsnaturfonden WWF och We Effect.

TRE VIKTIGA RESULTAT

1

Flera av våra synpunkter förändrade
Sveriges rapportering till FN:s högnivåmöte om Agenda 2030 till att bli mer
nyanserad och ta upp flera utmaningar såsom
klimatutsläpp som skapas utanför Sveriges
gränser.

2

Vårt anförande under FN:s högnivåmöte
där vi i plenum både välkomnade
Sveriges arbete med sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter, och ställde en kritisk fråga
om vapenexport, fick positiva kommentarer
från kollegor i andra länder där civilsamhällets
utrymme att delta och verka är begränsat.

3

Vårt strategiska arbete tillsammans med
CONCORD Europa har bidragit till att
EU under året antog ambitiösa rådslutsatser om
Agenda 2030 och att det nu finns en rådgivande
referensgrupp till EU-kommissionen bestående
av olika aktörer i samhället.

MIGRATION OCH
UTVECKLING
CONCORD Sveriges migrationsarbetsgrupp har som målsättning att motverka att Sveriges tillfälliga asyllagstiftning
blir permanent. Arbetsgruppen jobbar
också för att EU:s nya gemensamma
asylregelverk inte ska ge försämrade
rättigheter för människor på flykt, samt
arbetar emot de delar av EU:s externa
migrationssamarbeten som riskerar att
kränka mänskliga rättigheter.
Sveriges och EU:s asylregler
Under året har CONCORD Sverige arbetat
intensivt för att påverka EU:s process med att
ta fram ett nytt gemensamt asylregelverk. Flera
förslag till regelverket riskerar att ge flyktingar
kraftigt försämrade rättigheter och skydd. För att
skapa debatt och öka kunskapen om vad EU:s nya
asylregelverk kommer innebära för människor på
flykt gjorde vi under våren flera utspel i media.
Inför EU-toppmötet i mars publicerade vi en
debattartikel i Aftonbladet riktad till dåvarande
migrationsminister Morgan Johansson. Vi varnade för
att asylregelverket kan komma att innebära att Sverige
aldrig kommer kunna återgå till sin ordinarie asyllagstiftning. Inför Socialdemokraternas partikongress i
Göteborg i april publicerade vi en debattartikel i Göteborgsposten om behovet av att ändra migrationspolitiken. På kongressen beslutade Socialdemokraterna att
Sverige ska driva att möjligheten till familjeåterförening
och permanenta uppehållstillstånd ska finnas kvar
inom ramen för EU:s gemensamma asylregler.
I november tog vi fram en animerad kortfilm om EU:s
kommande asylregelverk. Syftet var att informera och
skapa engagemang runt de försämringar som regelverket kan innebära för migranters mänskliga rättigheter
och för Sveriges möjlighet att återgå till en mer human
asyllagstiftning. Filmen avslutades med ett upprop,
#humanasyllag, riktat till Sveriges regering. Det krävde
att EU:s gemensamma asylsystem inte försvagar asylrätten eller bryter mot internationella konventioner och
de mänskliga rättigheterna, och inte hindrar Sverige
från att återgå till vår ordinarie, mer humana asyllagstiftning. Filmen fick stor spridning i sociala medier
med över 87 000 personer nådda. 20 organisationer
och 2600 personer har skrivit på uppropet.

En animerad kortfilm om EU:s kommande asylsystem var en
del av vårt upprop #humanasyllag.

EU:s externa migrationssamarbeten
En annan viktig målsättning för CONCORD Sverige
är att arbeta emot de delar av EU:s externa migrationssamarbeten som riskerar att kränka mänskliga
rättigheter, eller som använder biståndsmedel i syfte
att stoppa människor från att söka asyl i Europa. Vi
har med oro sett på EU:s samarbete med Libyen som
syftar till att hindra migranter och människor på flykt
att ta sig från Libyen till EU. Samarbetet riskerar att
bidra till allvarliga kränkningar av mänskliga rättig
heter.
När EU:s ledare beslutade att inleda samarbetet med
Libyen i februari 2017 gick vi ut med ett pressmeddelande som lyfte riskerna med samarbetet och som
krävde en ny riktning på EU:s migrationspolitik.
CONCORD Sverige ställde sig även bakom ett brev
tillsammans med 70 andra organisationer i Europa
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som skickades till EU:s ledare. Inför EU-toppmötet
i mars skrev vi under ytterligare ett brev tillsammans med 170 organisationer som skickades till EU:s
ledare. I samband med migrationsministrarnas möte
i december publicerade vi en debattartikel i Aftonbladet. I den krävde vi att EU genast upphör med sitt
stöd till den libyska kustbevakningen som bidrar till
att fängslandet av migranter ökar i Libyen.

Vi har med oro sett
på EU:s samarbete med
Libyen som syftar till att
hindra migranter och
människor på flykt att
ta sig från Libyen
till EU.

Dialog och debatt
CONCORD Sverige har under 2017 haft flera
dialogmöten med Utrikesdepartementet (UD) om
EU:s nya gemensamma asylregelverk och externa
migrationssamarbeten. Under hösten hade vi ett
dialogmöte med Justitiedepartementet med specifik
fokus på Sveriges ställningstagande i förhandlingarna om EU:s nya regelverk. Vid dialogmötena vi
haft om EU:s migrationssamarbeten har vi framfört
vår oro över EU:s migrationssamarbete med Libyens kustbevakning. Vi har delat med oss av underlag
och rapporter som visar på allvarliga kränkningar av
mänskliga rättigheter för människor på flykt och i
migration.
Vi har även medverkat vid rundabordssamtal vid Europaparlamentet med UD, Justitiedepartementet, Delmi,
ODI, Sida och Migrationsverket där vi lyft frågan.
Dessutom har vi deltagit vid ett flertal paneldebatter och utåtriktade events för att lyfta vår analys och
våra rekommendationer om EU:s externa migrations
samarbeten. Dialogen och debatterna har inte medfört
att Sverige tagit ställning emot EU:s samarbete med
Libyen, men har lett till en ökad medvetenhet hos
politiker och tjänstepersoner. Vi har fått gehör för vissa
mindre rekommendationer om vikten av att stärka insynen i och tillgången till Libyens migrationsförvar och
vikten av att stärka uppföljningen av samarbetet med
kustbevakningen.

Rapportlansering i Europaparlamentet
I slutet av 2017 lanserade vi tillsammans med CONCORD Europa en ny rapport om EU Trust Fund for
Africa (EUTF) i Europaparlamentet. Rapporten gör
nedslag i Libyen, Niger och Etiopien och undersöker
hur EUTF och EU:s nya målsättningar om att hantera
migration påverkar migranters och människor på flykts
möjlighet att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Den tittar även på om EUTF är ovillkorat, bygger
på genuint partnerskap samt respekterar utvecklingseffektivitetsagendan och principen om lokalt ägarskap.
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ARBETSGRUPPEN FÖR MIGRATION OCH UTVECKLING har under 2017 bestått av: Caritas
Sverige, Erikshjälpen, Individuell Människohjälp,
Islamic Relief Sverige, Internationella Kvinno
förbundet för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna,
LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Läkare
i Världen, Rädda Barnen, Svenska Afghanistan
kommittén, Svenska kyrkans internationella
arbete och Sveriges kristna råd.

TRE VIKTIGA RESULTAT

1

CONCORD Sverige har bidragit till
ökad debatt i media och ökad kunskap
hos civilsamhället och den intresserade allmänheten om innebörden av och riskerna med EU:s
kommande asylregelverk.

2

CONCORD Sverige har bidragit till
trycket som gjort att Socialdemokraterna och regeringen tagit beslut om att driva
att möjligheten till familjeåterförening och
permanenta uppehållstillstånd ska finnas kvar
inom ramen för EU:s kommande gemensamma
asylregler.

3

CONCORD Sverige har bidragit till
ökad debatt i media och i riksdagen,
samt ökad kunskap hos civilsamhället och den
intresserade allmänheten om innebörden av EU:s
externa migrationssamarbeten med fokus på
situationen i Libyen.

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
förmåga att agera kring Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik och valda delar
av utrikespolitiken samt att bidra till genomförandet av Agenda 2030.

CONCORD Sveriges AidWatcharbetsgrupp bevakar och påverkar
Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.
Under 2017 arbetade vi för ökat fokus
på principerna för effektivt utvecklingssamarbete, minskade avräkningar från biståndet, att värna fokus på
fattigdomsbekämpning i den internationella definitionen av bistånd,
och att EU inte ska använda bistånd i
fel syften som till migrationskontroll
eller militära samarbeten.

Partiernas utvecklingspolitik
Under Almedalsveckan arrangerade vi seminariet Vad
vill partierna med biståndet? Drygt 95 åhörare lyss
nade till biståndspolitiska talespersoner från S, M, C
och V. Seminariet tydliggjorde likheter och skillnader
i partiernas biståndspolitik. Ett viktigt syfte var att
uppmuntra partiernas ägarskap för principer för ett
rättighetsbaserat, effektivt utvecklingssamarbete, vilket
uppfylldes på så sätt att alla i panelen resonerade om
svenskt bistånds särart i relation till negativa bistånds
trender i andra länder.

Utvecklingseffektivitet
I alla processer där CONCORD Sverige deltagit under
året har vi lyft fram de internationella principerna för
effektivt utvecklingssamarbete. Då biståndet i flera
givarländer gått i motsatt riktning på senare år är det
viktigt att ständigt visa på principerna om lokalt ägarskap, transparens, partnerskap, och fokus på resultat
för människor som lever i fattigdom. Vi bidrog till att

hålla liv i frågan genom ett seminarium i december
där Utrikesdepartementet (UD), Sida och tjugotalet
organisationer deltog. Syftet var att följa upp hur
regeringen genomfört åtagandena från högnivåmötet i
Nairobi 2016. Vi lyfte våra förslag när det gäller upp
följning och genomförande av agendan inom områden
som jämställdhet, civilsamhällets utrymme, samarbete
med den privata sektorn och sviktande stater.

Utvecklingsfinansiering
Sveriges regering gjorde 2017 en särskild rapport till
det årliga forumet om utvecklingsfinansiering i New
York. CONCORD Sverige bidrog till rapporten och
skrev om hur vårt och medlemsorganisationers arbete
bidrar till åtagandena. Vi tog upp bistånd, migration,
skatteflykt, företagande och mänskliga rättigheter,
klimat och jämställdhet. Vårt bidrag gjorde att Sverige
lyfte några av de utmaningar och målkonflikter som vi
identifierat.
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I maj bjöds CONCORD Sverige in till
ett seminarium i riksdagen av Moderaterna och Socialdemokraterna för att
diskutera vår granskning av avräkningarna som Sverige gör från biståndsbudgeten.

EU:s utvecklingspolitik
EU förhandlade under våren om
en ny utvecklingspolicy. Vi hade
löpande kontakt med regeringen
och UD om de olika förhandlings
utkasten. Inför EU:s bistånds
ministermöte i maj skickade vi
rekommendationer till Isabella
Lövin, minister för internationellt
utvecklingssamarbete och klimat.
Dessa skickades också av våra
systerorganisationer till andra biståndsministrar i EU.
Vissa delar av utvecklingspolicyn förbättrades under
förhandlingarna, i linje med civilsamhällets positioner,
men det finns också formuleringar som öppnar upp
för mer sammanblandning av bistånd med kostnader
för säkerhet och migration.

Avräkningar från biståndet
Avräkningar från biståndet för inhemskt flyktingmot
tagande är ett problem av många anledningar: det
ställer utsatta gruppers rättigheter och behov emot
varandra, använder biståndsbudget till budgetposter
som inte har med biståndets syfte att göra, och
försämrar budgetstyrningen. Bristen på öppenhet om
avräkningarna står också helt i motsats till principen
om transparens i biståndsbudgeten.
I början av året publicerades rapporten Är det bistånd? en granskning av Sveriges avräkningar från biståndet, som
skrevs av biståndsexperten Staffan Landin på uppdrag
av CONCORD Sverige. Rapporten var den första
offentliga redogörelsen för hur avräkningarna går till.
Den satte press på regeringen och väckte uppmärksamhet i media, bland annat i DN, Dagen och KIT.se. Som
resultat av rapporten deltog vi på ett möte i Utrikesut
skottet, samt talade på ett seminarium i riksdagen.
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Under 2017 började Sverige revidera sin beräkning av
avräkningarna. De flesta frågor om detta som vi skickade
till UD på våren fick inget svar utan bara hänvisning till
att förhandlingar om reglerna fortfarande pågick inom
OECD:s biståndskommitté DAC. Under hösten arbet
ade vi därför aktivt med civilsamhället internationellt för
att påverka de förhandlingarna.

DAC-förhandlingar om bistånds
definitionen
Riktlinjerna för avräkningar diskuterades i OECD/DAC
under året, samt även regler för bistånd till privata sektorn, stöd till säkerhetssektorn, och reformer av DAC:s
organisation. Charlotte Petri Gornitzka, ordförande för
OECD/DAC, uttryckte på ett möte med tio organisationer i Stockholm i maj att civilsamhällets påverkan
varit ett stöd för att få med fokus på utveckling och
fattigdomsbekämpning i förhandlingarna.
Vi deltog under året i bildandet av ett nytt globalt nätverk med organisationer från DAC-medlemsländer och
biståndsmottagarländer. Nätverket förde dialog med DAC
och gjorde ett gemensamt uttalande till DAC:s högnivå
möte i oktober. Inför mötet skrev åtta av CONCORD
Sveriges medlemsorganisationer en debattartikel på SvD
Debatt. Sex organisationer skickade även ett brev till min-

”

I nuvarande takt kan
det dröja ytterligare drygt
30 år innan EU når målsättningen att minst 0,7 %
av EU-ländernas BNI
går till bistånd.

ister Lövin, för att få Sverige att reagera emot ett nytt,
sämre förslag om reglerna för stöd till privata sektorn.

AIDWATCH-ARBETSGRUPPEN har under 2017
bestått av: Diakonia, Forum Syd, Plan International Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans internationella
arbete, Svenska missionsrådet, Union to Union,
Världsnaturfonden WWF och We Effect.

AidWatch-rapporten
2017 års Aidwatch-rapport fick god spridning i Europa
och i Sverige, och bra mediegenomslag i Sveriges Radio
Ekot och God morgon, Världen!; Kyrkans tidning och
OmVärlden. Detta troligen för att rapportens analys av
hur biståndet påverkas av migrations- och säkerhets
politiken var aktuell i relation till diskussionerna inför
OECD/DAC-mötet i slutet av oktober. 2017 års rapport visar att det i nuvarande takt kan dröja ytterligare
drygt 30 år innan EU når målsättningen att minst
0,7 procent av EU-ländernas bruttonationalinkomst
går till internationellt bistånd. Bara några få länder,
exempelvis Sverige, når idag över målet. Samtidigt går
merparten av den ökning av biståndet som ändå skett
inte till fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer utan
till kostnader i givarländer, framförallt till avräkningar
för asylmottagande.

Kunskapsspridning och analys
Vid några tillfällen under året har CONCORD Sverige
tagit fram underlag och analyser till medlemmar i
AidWatch-arbetsgruppen, såsom analyser av budgetpropositioner eller aktuella rapporter.

TRE VIKTIGA RESULTAT

1

CONCORD Sverige har bidragit till att
stärka samsynen om vikten av rättig
hetsperspektiv och principerna om effektivt
utvecklingssamarbete bland svenska politiker,
tjänstepersoner och organisationer, i kontrast
till EU-trenden med fokus på givarnas egenintressen.

2

Vi har väckt opinion, skapat debatt
och satt press på regeringen om att minska
avräkningarna från biståndsbudgeten.

3

CONCORD Sverige har varit en del
i det internationella civilsamhällets påverkan
av OECD:s biståndskommitté DAC till stöd
för de krafter som vill värna fokus på fattig
domsbekämpning i definitionen av bistånd.
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GYNNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET
INRIKTNINGSMÅL 3: Sverige och EU ska utforma och genomföra en bistånds- och utvecklings
politik som bidrar till gynnsamma förutsättningar för det globala civila samhället och människors
deltagande och inflytande, samt aktivt motverkar inskränkningar av civilsamhällets utrymme.

EU:S BISTÅND OCH STÖD TILL
CIVILSAMHÄLLET
CONCORD Sverige bidrar aktivt till CONCORD Europas arbete med att följa genomförandet av EU:s biståndssamarbete. 2017
låg fokus på halvtidsöversynen av EU:s nuvarande biståndsprogram och framtagandet av nya programplaner för 2018–2020.
Under året påbörjades även arbetet inför
förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget med start 2021.

Nya programplaner
Parallellt med översynen påbörjade EU framtagandet
av nya programplaner som kommer beslutas om under
våren 2018. CONCORD Sverige har varit med och
tagit fram CONCORD Europas ståndpunkter om
framförallt civilsamhällesprogrammet. Dessa har förts
fram i konsultationer och informella samtal med EUkommissionen. Rekommendationerna har därmed nått
relevanta tjänstepersoner på kommissionen som fått
argument för frågor de driver gentemot bland annat
medlemsstaterna. Några viktiga budskap om civilsamhällesprogrammet är att EU ska:
•

Halvtidsöversyn av EU:s biståndsprogram
EU:s halvtidsöversyn av finansieringsinstrumenten
för perioden 2014–2017 syftade till att utvärdera
instrumentens fortsatta relevans för nästkommande
programperiod och även efter år 2020 då EU:s nästa
långtidsbudget startar. I en öppen konsultation om
översynen anordnad av EU-kommissionen förde
CONCORD Europa fram våra rekommendationer.
Förutom att bevara biståndets integritet från andra
politikområden lyftes behovet av en balans mellan EU:s
vilja att öka flexibiliteten i instrumenten och vikten av
fortsatt transparens och långsiktighet. EU måste också
öka satsningarna på jämställdhet och fortsätta arbeta
för civilsamhällets utrymme.
Översynens slutrapport kom fram till att finansieringsinstrumenten fortfarande är tillräckligt relevanta
för dagens kontext. Det kommer dock behövas ett
ordentligt omtag av biståndsprogrammen efter 2020
på grund av nya globala åtaganden och ett förändrat
säkerhetsläge i EU och omvärlden. EU:s utvecklings
samarbete måste också anpassas till en förändrad
internationell arena med nya utvecklingsaktörer och
finansiella flöden bortom det traditionella biståndet.
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•

•

•

fortsätta försvara utrymmet för civilsamhället med
anpassat och flexibelt stöd för civilsamhällets olika
förutsättningar att verka
fortsätta värna principen om civilsamhällets rätt
att definiera behoven och styra sin verksamhet
därefter
tydligt erkänna civilsamhällets olika roller i utvecklingssamarbetet, inklusive rollen som genomförare
av utvecklingsinsatser
se till att civilsamhällestödet anpassas för att kunna
nå även mindre och lokala civilsamhällesaktörer

Påverkan av det finansiella regelverket
Under 2017 fortsatte CONCORD Europa sitt påverkansarbete kring EU:s förordning om finansiella regler
för unionens budget som under året har setts över. Vi
vill att reglerna förenklas och effektiviseras på en rad
områden och har bland annat bidragit med rekommendationer till EU-parlamentets svar på EU-kommissionens förslag. Efter att förhandlingarna mellan
EU-institutionerna avslutats har vi kunnat se att några
av CONCORD Europas ståndpunkter återspeglas
i det slutgiltiga förslaget. Exempelvis kommer EUparlamentet och medlemsstaterna få ökad möjlighet
att granska så kallade trust funds samt att medel som
kanaliseras via trust funds inte får avledas till andra mål

Arbetsgruppen för EUfinansiering diskuterar EU:s
prioriteringar för civilsamhällesstödet med representanter från enheten för
civilsamhällesfrågor på EUkommissionen. Mötet hölls
under CONCORD Sveriges
studieresa till Bryssel i
november.

än vad de ursprungligen var menade för. Vidare öppnar
det nya regelverket upp för förenklingar av revisions
kravet och samfinansieringskravet vilket CONCORD
Europa också drivit.

EU:s nästa långtidsbudget
Det förberedande arbetet inför förhandlingarna om
EU:s nästa långtidsbudget med start 2021 drog igång
under 2017 med konferenser, möten och informella
diskussioner mellan och inom EU-institutionerna och
medlemsstaterna. Debatten om långtidsbudgeten har
dominerats av Brexit och dess konsekvenser; intresset
för ytterligare satsningar på säkerhet, försvar och migration; samt hur budgeten kan förenklas. CONCORD
Europa tog under hösten fram en gemensam position
som har spridits och framförts i dialog med EU-institutioner och medlemsstater, däribland Sverige. Våra
huvudbudskap är att:
•
•

•

•

•

•

EU ska fortsätta vara en stark ledare i implementeringen av Agenda 2030.
Utvecklingssamarbetets främsta syfte ska vara
att minska och på lång sikt utrota fattigdomen,
bekämpa orättvisor och utanförskap samt främja
demokrati, mänskliga rättigheter och bidra till en
hållbar utveckling.
EU:s interna prioriteringar ska inte driva EU:s
utvecklingsagenda och utvecklingsbudgeten ska
hållas åtskild från dessa politiska intressen.
EU:s samstämmighetspolitik för hållbar utveckling
ska genomsyra hela EU:s budget, och utvecklingseffektivitetsprinciperna ska genomsyra allt
utvecklingssamarbete.
Biståndslöftet om 0,7% av BNI måste uppfyllas,
likaså målet om att 0,2% av BNI ska gå till bistånd
till låginkomstländer.
EU ska jobba för att stärka ett pluralistiskt lokalt
civilsamhälle, stödja demokrati- och människorättsförsvarare och ge tillräckligt med resurser för detta.

ARBETSGRUPPEN FÖR EU-FINANSIERING
har under 2017 bestått av: Erikshjälpen,
Kvinna till Kvinna, Olof Palmes Internationella
Center, Plan International Sverige, Rädda
Barnen, Svenska Afghanistankommittén,
Svenska kyrkans internationella arbete,
Svenska Röda Korset, Union to Union,
Vi-skogen och We Effect.

TRE VIKTIGA RESULTAT
CONCORD Sverige har genom aktivt
deltagande i CONCORD Europas
arbetsgrupper bidragit till ett gott samarbete
i att utveckla gemensamma positioner och ta
tillvara på tillfällen att lyfta dessa.

1

2

Våra rekommendationer till EU-kommissionen om civilsamhällesstödet har
förts fram och fått ett öppet bemötande från
EU-tjänstepersoner vid flera tillfällen under
året. Detta tack vare att vi etablerat en kontinuerlig dialog.

3

Som del i arbetet med EU:s långtidsbudget har vi etablerat en god dialog
med UD där CONCORD Europas rekommendationer har framförts. Vi har också fått
återrapporterat att våra rekommendationer
fungerat som stöd till argument för UD i
frågor där vi tycker lika. Rekommendationer
ska också ha spridits vidare inom UD till flera
berörda tjänstepersoner.
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CIVILSAMHÄLLETS UTRYMME
CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic
space arbetar för att EU:s och Sveriges
utrikes- och utvecklingspolitik ska främja
civilsamhällets demokratiska utrymme.
Under 2017 fokuserade arbetsgruppen på
att utveckla analyser och bidra till stärkt
kunskap och nätverkande för att motverka
det minskande demokratiska utrymmet.
Kunskapsutveckling och analys
Under året har intresset för civilsamhällets utrymme
fortsatt växa, och ytterligare tio medlemsorganisationer
har gått med i civic space-arbetsgruppen. Vi har genom
workshops fördjupat den gemensamma analysen av
civilsamhällets minskade utrymme. Samordnaren på
CONCORD Sverige har också medverkat på enskilda
medlemsorganisationers seminarier om civic space för
att bidra till lärande inom och mellan medlemsorganisationer.

Stockholm Civil Society Days 2017
På inbjudan av Sida var CONCORD Sverige medarrangör till konferensen Stockholm Civil Society Days
2017, med temat det minskande demokratiska utrymmet för civilsamhället. Konferensen hölls i september
med över 300 deltagare från ett hundratal svenska och
utländska organisationer. Den blev en mötesplats för
att markera frågans vikt och ett tillfälle för en mångfald
av diskussioner. Sjutton organisationer arrangerade
seminarier och ännu fler bidrog med dokumentärer,
tal, utställningar med mera. Reaktionerna från deltagare var övervägande mycket positiva och engagerade. Konferensen fick gott genomslag på Twitter
med en trendande hashtag i Sverige samma dag som
statsbudgeten släpptes.
De två seminarier som CONCORD Sverige ordnade
under konferensen fokuserade på utvecklingssamarbetets motstrategier till det minskande demokratiska
utrymmet och på ambassaders viktiga roll för att
försvara civilsamhällets utrymme och mänskliga rättigheter. Båda blev välbesökta och fick positivt mottagande. Även organisationer som inte medverkade på
konferensen visade intresse. Flera organisationer inom
CONCORD Europa bad om information efter att de
har hört om konferensen från andra som var på plats.
Enligt det internationella nätverket Civicus tillförde
den idéer för deras arbete.
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Möte med Utrikesutskottet
I samband med att internationella deltagare besökte
Stockholm Civil Society Days föreslog vi ett möte med
Utrikesutskottet. Människorättsförsvarare från Kenya,
Mexico, Azerbadjan och Uganda deltog och var mycket
nöjda över att få ett givande samtal med svenska parla
mentariker. Ledamöterna i utskottet uttryckte engage
mang och spred information om hearingen i sociala
medier. Vi följde upp mötet med att diskutera punkter
med de internationella gästerna som vi vidareförmedlade
till ledamöterna för att påminna dem om de viktigaste
frågorna.

Dialog med Utrikesdepartementet
I november 2017 hade CONCORD Sverige ett första
möte med ansvariga för civic space-frågor på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter
för att presentera vårt arbete, identifiera möjliga frågor
för framtida dialog och efterfråga ett bredare dialogmöte.

Europeiskt samarbete för civilsamhällets
utrymme i EU:s utrikespolitik
På Europanivå deltog vi i mars på ett möte med en rapportör från utvecklingskommittén i Europaparlamentet
om utkastet till en rapport om hur EU ska motverka
det minskande demokratiska utrymmet. Rapportören
var öppen för flera av frågorna som togs upp, vilket
bland annat bidrog till att jämställdhet syntes mer och
formuleringar om den privata sektorns roll utvecklades.
CONCORD Sveriges samordnare skrev ett tal som hölls
av civilsamhällets representant på mötet i Europaparlamentet där rapporten behandlades.
CONCORD Sverige bidrog till europeiska nätverks
arbete för att stoppa en rapport i Europaparlamentet
om EU:s finansiering till ideella organisationer. Rapporten misstänkliggjorde på osakliga grunder både
organisationer verksamma inom biståndet och civilsamhället som helhet. Budgetkontrollkommittén drog efter
synpunkter från andra utskott och civilsamhället tillbaka
rapporten. CONCORD Sverige har vidare under året
samordnat en mindre grupp organisationer som tagit
fram ett utkast till ett europeiskt positionspapper om
civilsamhällets utrymme. Som ett led i detta organiserade vi ett webbaserat seminarium och en workshop
för medlemmar i CONCORD Europa. Lärdomar från
arbetsgruppen inom CONCORD Sverige har tillfört
mycket till arbetet på Europanivå.

FN:s förre specialrapportör för rätten till mötes- och föreningsfrihet Maina Kiai talade på konferensen Stockholm Civil Society
Days i september, arrangerad av CONCORD Sverige och Sida.

Gemensam skrift om civilsamhällets
utrymme
I slutet av 2017 startade vi ett arbete med att ta fram
en skrift för att lyfta fram perspektiv och rekommendationer för hur Sverige kan bidra till att stärka civilsamhällets utrymme. Skriften kommer att färdigställas
under 2018.

ARBETSGRUPPEN FÖR CIVIC SPACE har under
2017 bestått av: ActionAid Sverige, Diakonia, Fair
Action, FIAN Sverige, Forum Syd, Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Individuell
Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Latinamerika
grupperna, Life & Peace Institute, Naturskydds
föreningen, Plan International Sverige, PMU,
Praktisk Solidaritet, RFSU, Raoul Wallenberg
Institute, Rädda Barnen, Silc, Svalorna Latin
amerika, Svenska kyrkans internationella arbete,
Svenska missionsrådet, Svenska Röda Korset,
Union to Union och Världsnaturfonden WWF.

TRE VIKTIGA RESULTAT

1

Genom Stockholm Civil Society
Days och ett möte i Utrikesutskottet
bidrog vi till att lyfta frågor om det minskande
demokratiska utrymmet för civilsamhället och
skapa engagemang för att arbeta med frågorna
bland medlemmar, internationella organisationer, Sida, UD och parlamentariker.

2

CONCORD Sverige har fördjupat
kunskaper och gemensam analys av
civilsamhällets utrymme vilket har utvecklat
och konkretiserat våra positioner i frågan.

3

Vi bidrog till att CONCORD Europa
inledde ett arbete för civilsamhällets
demokratiska utrymme och bildade en arbetsgrupp i frågan.
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JÄMSTÄLLDHET
INRIKTNINGSMÅL 4: Sverige och EU ska som del av utvecklingspolitiken, samstämmighets
politiken och Agenda 2030 göra starka åtaganden för jämställdhet och se till att dessa genomförs
och får finansiering.
INRIKTNINGSMÅL 6: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och
förmåga att agera kring Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik och valda delar
av utrikespolitiken samt att bidra till genomförandet av Agenda 2030.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp
jobbar för att den feministiska utrikespolitiken
ska stärkas ytterligare och att regeringen ser
till att den genomsyrar alla utrikespolitiska
områden. Gruppen arbetar också tillsammans
med CONCORD Europa för att säkerställa
implementeringen av EU:s Gender Action Plan
2016–2020.
Påverkar handlingsplaner och lagstiftning
CONCORD Sveriges påverkansarbete har under året
fått gehör hos regeringen. I regeringens handlingsplan
för den feministiska utrikespolitiken 2017 lades flera
skrivningar till som speglar våra rekommendationer
såsom ett särskilt fokus på kvinnor och flickor på flykt
och i migration, och på kvinnorättsaktörer i det krympande demokratiska utrymmet. Dessutom tydliggjordes
kopplingen mellan sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter, och tillgången på vatten, sanitet och hygien.
I 2018 års handlingsplan har regeringen behållit dessa
skrivningar. Dessutom har ytterligare skrivningar
tillkommit som speglar våra rekommendationer såsom
vikten av att främja sociala trygghetssystem och verka
för kvinnors rätt till anständigt arbete för att möjliggöra
kvinnors och flickors ekonomiska egenmakt.
Regeringen har också 2017 tagit fram ett förslag på ny
lagstiftning om krigsmaterielexport med demokratikriterier och striktare regler om följdleveranser vilket
speglar våra rekommendationer. Lagstiftningen innebär
dock inget totalstopp för krigsmaterielexport till dikta
turer, i motsats till det vi förespråkade.

Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik
2017?
Under Almedalsveckan lanserade CONCORD
Sverige 2017 års upplaga av rapporten Hur feministisk
är Sveriges utrikespolitik? som 19 medlemsorganisationer tagit fram. I rapporten utvärderas regeringens
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genomförande av den feministiska utrikespolitiken
i tre kapitel: Sveriges utvecklingssamarbete och
humanitära bistånd; Sveriges freds- och säkerhets
politik samt Sveriges migrations- och flyktingpolitik. Rapportens huvudbudskap är att Sveriges
feministiska utrikespolitik är viktigare än någonsin
och har på flera områden varit avgörande för kvinnors och flickors rättigheter. Den visar dock även
att Sveriges migrationspolitik och krigsmaterielexport direkt motverkar den feministiska utrikespolitiken.
Vid lanseringen medverkade utrikesministerns
statssekreterare Annika Söder och fyra representanter från CONCORD Sveriges arbetsgrupp för jämställdhet. Seminariet var mer än fullsatt med runt
130 personer i publiken. I samband med lanseringen publicerade vi också en debattartikel på SvD
Debatt. Rapporten togs även upp i Sveriges Radio
Ekot, Expressen och Omni. OmVärlden gjorde en
intervju samma dag och i efterhand skrev Globalportalen och mindre lokaltidningar om rapporten.

Internationellt intresse för
granskningen
Under året tog vi fram en engelsk sammanfattning
av vår granskning Hur feministisk är Sveriges utrikes
politik? vilken blivit mycket uppskattad och spridd.
Den delades med relevanta personer i samband med
FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling i New York i
juli och mottogs med stort intresse. Sammanfattningen har också lett till att vi har gjort intervjuer eller
bidragit med underlag i internationella media i till
exempel BBC, The New York Times, kanadensisk TV
och mindre tidskrifter. Vi har också haft utbyte med
Kanadas ambassad och kanadensiska civilsamhälles
organisationer som är särskilt intresserade av att
lära sig mer om feministisk utrikespolitik, samt med
akademiker från olika länder.

Paneldebatt vid lanseringen av 2017 års upplaga av
civilsamhällets granskning: Hur feministisk är Sveriges
utrikespolitik?

Dialogtillfällen
CONCORD Sverige har under året medverkat kontinuerligt vid större dialogmöten med Utrikesdepartementet (UD) och vid specifika konsultationsmöten om
Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd, Sveriges agerande
emot USA:s Global Gag Rule (the Mexico City
Policy), Sidas nya globala jämställdhetsstrategi och
framtagandet av 2018 års handlingsplan för en feministisk utrikespolitik. Vid mötet om 2018 års handlingsplan som ägde rum på hösten 2017, där UD, Sida,
Justitiedepartementet, Socialdepartementet, civilsamhället och akademin deltog, var det slående att se att
alla tjänstepersoner från UD som ledde gruppsamtalen
hade en kopia av vår granskning av den feministiska
utrikespolitiken som referensmaterial.

EU:s Gender Action Plan
Under hösten medverkade representanter från CONCORD Sverige i en paneldebatt i Bryssel med EUkommissionen, Europarådet och EU:s utrikestjänst
om implementeringen av EU:s Gender Action Plan
(GAP) 2016–2020. Vi lyfte där våra huvudsakliga kommentarer och rekommendationer inför kommande års
genomförande av GAP:en. Rekommendationerna delades även med Sveriges regering och andra medlemsstater, samt relevanta ledamöter i Europaparlamentet.
Rekommendationerna speglas nu både i Europaparlamentets rapport och i rådslutsatser om implementeringen av EU:s Gender Action Plan som antogs vid
biståndsministermötet i december.

ARBETSGRUPPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET har
under 2017 bestått av: Afrikagrupperna, Diakonia, Individuell Människohjälp, Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna till
Kvinna, MyRight, MÄN, Operation 1325, Plan
International Sverige, PMU, PRO Global, RFSL,
RFSU, Rädda Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,
Svenska kyrkans internationella arbete, Union to
Union, WaterAid och We Effect.

TRE VIKTIGA RESULTAT

1

Flera av våra rekommendationer om
hur Sverige kan förstärka sitt arbete
med den feministiska utrikespolitiken återfinns i
regeringens handlingsplaner för 2017 och 2018.
Rekommendationerna har också bidragit till att
sätta tryck på regeringen att ta fram ett något
skärpt lagförslag om krigsmaterielexport.

2

Vårt arbete med feministisk utrikespolitik har bidragit till ökad debatt i media
och ökat intresse för den feministiska utrikes
politik både nationellt och internationellt.

3

Våra rekommendationer om implementeringen av EU:s Gender Action
Plan återspeglas både i Europaparlamentets
rapport och i de rådslutsatser som antogs vid
biståndsministermötet i december 2017.
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KAPACITETSSTÄRKANDE OM
EU-FINANSIERING
INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna stärker sin kompetens och sina samarbetspartners
förutsättningar att söka, få beviljat och genomföra EU-finansierade insatser samt stärka sin relation
till EU-kommissionen och EU-delegationerna.

CONCORD Sverige har under 2017 stärkt
våra medlemmars kapacitet och förutsättningar att söka och genomföra EU-finansierade
insatser. Detta genom utbildning, erfarenhetsutbyten, en studieresa och individuellt
stöd till drygt 100 personer inom CONCORD
Sveriges medlemsorganisationer.
Rådgivning om EU-finansiering
Under året har 28 av våra medlemsorganisationer vid
minst ett tillfälle använt sig av CONCORD Sveriges
rådgivning och/eller utbildningsinsatser om EUfinansiering. Individuellt stöd har getts i form av hjälp
med tolkning av EU:s finansiella regelverk och EU:s
riktlinjer för sina utlysningar. CONCORD Sverige har
också agerat bollplank vid ansökningstillfällen och gett
skriftlig feedback på ansökningar.
Förutom rådgivning har regelbundna utskick gjorts
(drygt 20 stycken) med information om aktuella möjligheter att söka EU-finansiering och annan relevant
information om vad som är på gång med EU-finansiering. Enligt en medlemsenkät om CONCORD Sveriges
rådgivning kring EU-finansiering upplevs den individuella rådgivningen som värdefull, uppdaterad, relevant
och att den gett ökad förståelse om EU:s instruktioner.
Så gott som alla av de som svarade på enkäten tycker
att den individuella rådgivningen och CONCORD
Sveriges utbildningar har bidragit till ökade kunskaper.

Utbildningar i att söka och handlägga
EU-bidrag
Syftet med CONCORD Sveriges utbildningar i att söka
och hantera EU-bidrag är att ge alla medlemsorganisationer ökad kunskap om hur EU-finansiering fungerar.
Detta så att de kan fatta informerade beslut och öka sina
förutsättningar att söka och hantera EU-bidragen. Under
året hölls två grundutbildningar och två skräddarsydda
utbildningar för enskilda medlemsorganisationer.
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Två erfarenhetsutbyten organiserades för controllers
och bidragshandläggare som diskuterade och fördjupade sig i specifika frågor om EU:s regelverk och
avtalshantering. CONCORD Sveriges finansierings
arbetsgrupp träffades tre gånger för löpande erfarenhetsutbyte och nätverkande. Tio av finansieringsarbetsgruppens medlemmar deltog också på en tvådagars
studieresa till Bryssel för att träffa olika enheter på EUkommissionen. Syftet med studieresan var bland annat
att öka medlemsorganisationers kunskap om hur EUkommissionen fungerar och hur relationer kan byggas
med relevanta aktörer inom EU. Deltagarna blev också
uppdaterade om aktuella EU-finansieringsfrågor.

TRE VIKTIGA RESULTAT
Alla som har deltagit på någon av CONCORD Sveriges utbildningar i att söka och
hantera EU-medel eller fått individuell rådgivning
anser att de har fått ökad kunskap om EU-finansiering och att utbildningarna hållit god kvalitet.

1

Vi har bidragit till att flera av våra
medlemsorganisationer genomfört
någon form av kunskapsutbyte eller utbildning
om EU-bidrag med sina partnerorganisationer.
56 procent uppger i vår medlemsenkät att de
har genomfört kapacitetsstärkande aktiviteter
med sina partners jämfört med 41 procent
under 2015 och 27 procent under 2016.

2

3

De som deltog på vår studieresa till Bryssel upplevde att resan var givande och
att de fick en ökad kännedom om trender som
påverkar EU-finansiering. Majoriteten tyckte
också att den gav ökad kunskap i hur EU-kommissionen fungerar och är uppbyggd.

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 stärka identiteten som en gemensam plattform med stor samlad sakkunskap och en tydlig röst om
dessa frågor.

Under året har fem nya organisationer beviljats medlemskap i CONCORD Sverige: Caritas
Sverige, Hand in Hand, Islamic Relief Sverige,
Nordisk Hjälp och Raoul Wallenberg Institute.
Att organisationer med olika inriktning söker
medlemskap i CONCORD Sverige ser vi som
ett kvitto på att vi är en plattform som upplevs
viktig av många. Genom våra nya medlemmar har vi breddat vår mångfald ytterligare.
Två medlemmar lämnade CONCORD Sverige
vid förra årets slut och en medlem har avvecklat sin verksamhet under året och därmed
avslutat sitt medlemskap, vilket innebär att
CONCORD Sverige vid årets slut hade 63
medlemsorganisationer.

70

att CONCORD Sverige är en plattform som stärker
och kompletterar det arbete som medlemmar och deras
samarbetspartners bedriver.

GEMENSAMT CSO-ARBETE
I SVERIGE
För att stärka ett gemensamt svenskt CSO-arbete i
relation till Sida, och 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 fyra egna möten och fyra dialog-
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Gemensam plattform i siffror
De senaste tio åren har CONCORD Sverige ökat
medlemsantalet med 80 procent, från 35 till 63 stycken. Under samma period har vi ökat vår omsättning
drygt fem gånger, från 1 791 593 kr till 8 218 949 kr,
och samtidigt ökat antalet fast anställda från två till åtta
stycken. Enligt 2017 års medlemsenkät tycker samtliga
(72 procent i hög grad, 28 procent i ganska hög grad)

2016

2017

möten med Sidas generaldirektör. Under hösten har
nätverket också haft ett möte med statssekreterare
Ulrika Modéer om biståndsbudgeten för 2018. Viktiga
frågor som varit på GS-nätverkets dagordning är det
krympande utrymmet för civilsamhället globalt och
avräkningar inom biståndet, samt de Gemensamma
åtagandena mellan regeringen och CSO:er inom
utvecklingssamarbetet.
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DE SENASTE TIO ÅREN HAR
CONCORD SVERIGE
ÖKAT MEDLEMSANTALET MED

80%
VÅRA MEDLEMMAR ÄR:
ActionAid Sverige, Afrikagrupperna,
Amnesty International, Barnfonden,
Caritas Sverige, Diakonia, Ekumeniska
EU-kontoret, Erikshjälpen, Fair Action,
FIAN Sverige, Fonden för mänskliga
rättigheter, Forum Syd, Föreningen för
Fairtrade Sverige, Föreningen för Utveck
lingsfrågor, Hand in Hand, Hunger
projektet, Individuell Människohjälp,
Internationella Kvinnoförbundet för Fred
och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbete, Islamic Relief Sverige,
Jordens Vänner, KFUM Sverige, Kristna
Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latin
amerikagrupperna, Life & Peace Institute,
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer,
Läkare i Världen, Läkarmissionen,
MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen,
Nordisk Hjälp, Olof Palmes Internationella
Center, Operation 1325, Plan International
Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet, PRO
Global, Raoul Wallenberg Institute, RFSL,
RFSU, Rädda Barnen, Sensus Studie
förbund, Silc, SOS barnbyar, Svalorna
Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika,
Svenska Afghanistankommittén, Svenska
Burmakommittén, Svenska FN-förbundet,
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,
Svenska kyrkans internationella arbete,
Svenska missionsrådet, Svenska Röda
Korset, Sveriges kristna råd, Swedwatch,
UNICEF Sverige, Union to Union, Viskogen, Världsnaturfonden WWF, WaterAid och We Effect.

För dialog med Sida-CIVSAM samlas svenska CSO:er med ramavtal eller
liknande direktavtal med Sida i programchefsnätverket. Representanter i
programchefsnätverket har löpande dialog med Sida om implementering
av och riktlinjer för CSO-strategin. Som del i detta möttes parterna på
dialogforum 28-30 mars i Härnösand. CONCORD Sveriges kanslichef
deltar i programchefsnätverket och ansvarar för vår dialog med Sida i dessa
frågor.

CONCORD EUROPA
Samarbetet inom CONCORD Europa är avgörande för att CONCORD
Sverige ska kunna arbeta framgångsrikt gentemot EU:s olika institutioner.
CONCORD Europa är en konfederation bestående av 28 nationella plattformar och 21 internationella nätverk som tillsammans rymmer 2 600
organisationer. CONCORD Europas sekretariat i Bryssel samordnar
dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna har en avgörande roll för att
påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet.
Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är General Assembly
(GA) där CONCORD Sverige deltog med två representanter på mötet i
juni. Totalt deltog 75 representanter från samtliga av CONCORD Europas
49 medlemmar. Dess styrelse består av ordförande och nio ledamöter som
representerar både nationella plattformar och internationella nätverk. På
GA omvaldes Johannes Trimmel från den österrikiska plattformen som
ordförande för tre år. Laura Sullivan från ActionAid International valdes
till ledamot för en andra tre-årsperiod och Maurice Claassens, SOLIDAR;
Alexandra Makaroff, Plan International; och Bruno Rivalan från den spanska plattformen för en första period på tre år.
Idag samlar CONCORD Europa nationella plattformar från alla EU:s
medlemsstater. Med anledning av Brexit och en förfrågan om medlemsskap i CONCORD Europa från Norsk Flyktingråd diskuterades konfederationens medlemsstadgar. GA uppdrog till styrelsen att se över nuvarande
stadgar och föreslog att CONCORD Europas framtida geografiska bas
ska tydliggöras och fastställas på GA 2018. GNDR, The Global Network
of Civil Society Organisations for Disaster Reduction, valdes in som ny
medlem. För att stärka civilsamhällets arbete med hållbar utveckling diskuterade GA hur medlemmar kan engagera sig mer i breda allianser med
aktörer från olika sektorer.

Under 2017 har CONCORD Sverige varit aktiva i följande av CONCORD Europas arbetsområden: Sustainiable development, Financing for development, Civil Society Space och Gender. Vidare är vår policychef medlem
i Policy Direction Committee som är det samordnande
organet för policyfrågor. Vår kanslichef är medlem i Inclusive Network Committee som har uppdraget att göra
CONCORD Europa till ett mer inkluderande nätverk så
att även nationella plattformar med mindre resurser kan
delta på möten och föra sin talan.

KOMMUNIKATION OCH
OPINIONSBILDNING

Den största kommunikativa insatsen under året inom
detta område var rapporten Champions to be – en skugg
rapport om Agenda 2030. Den resulterade bland annat
i att en representant för CONCORD Sverige var med
i direktsändning i Sveriges Radio Studio Ett tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi under FN:s
högnivåmöte om hållbar utveckling i juli. Under året
fortsatte CONCORD Sverige att trycka på för att regeringen ska ta fram en handlingsplan, bland annat genom
en debattartikel som replikerades av ansvariga ministrar.

Almedalsveckan

Under året har arbetet med kommunikation och opinionsbildning utvärderats och utvecklats. Då CONCORD
Sveriges kommunikation stärkts med personalresurser
har vi kunnat jobba för att vidareutveckla våra strategier för olika kanaler, exempelvis hemsida, Facebook,
Twitter och nyhetsbrev. En stor lärdom i detta
arbete har varit behovet av att generellt sett
effektivisera CONCORD Sveriges kommunikationsarbete. Det kräver en större kännedom
om våra målgrupper för att därefter ta fram
en ny grafisk profil och webbplats. Vid årets
slut startades detta arbete och det kommer
slutföras under 2018.
Under hösten, i anslutning till vårt policyforum, beslutade våra medlemmar om att skapa
ett övergripande och gemensamt valarbete
under 2018. Detta för att samla civilsamhället
under gemensam paroll och lyfta viktiga globala frågor under valrörelsen. En projektgrupp
tillsattes vars arbete till stor del fokuserar på
kommunikation och opinionsbildning.

Agenda 2030

Fyra fullsatta seminarier kännetecknar CONCORD
Sveriges närvaro på Sidas Sverige i Världen-scen och
tidningen Syres scen i Almedalen. Seminarierna belyste
vad partierna vill med biståndet, ifrågasatte om Sverige
är bäst i världen på Agenda 2030, vilket ansvar svenska
företag kan ta för mänskliga rättigheter i utlandet och
om Sveriges utrikespolitik är feministisk.

Seminarium i Almedalen om vilken roll staten och svenska företag har på
svåra marknader utomlands.

För att nå ut med våra budskap i ännu högre
utsträckning vill vi involvera våra medlemsorganisationer alltmer. Vi har därför under året
vidareutvecklat vår kontakt med kommunikatörer och
pressansvariga på medlemsorganisationer i samband
med exempelvis rapportlansering. Arbetssättet gav tydliga resultat i samband med lanseringen av rapporten
Hur feministisk är Sveriges utrikespolitik? och årets
AidWatch-rapport. Även kopplingen till CONCORD
Europas kommunikationsarbete har stärkts under året
med större utbyte mellan svensk och europeisk nivå.
Nedan presenteras ett urval av årets kommunikationsoch opinionsbildande aktiviteter som tydligt kopplas till
CONCORD Sveriges olika arbetsgrupper.

AidWatch
Året påbörjades med en intensiv debatt i media utifrån
rapporten Är det bistånd? En granskning av Sveriges
avräkningar från biståndet, gjord av Staffan Landin på
uppdrag av CONCORD Sverige. Debatten uppstod
mycket på grund av genomslaget av vår debattartikel
i SvD den tionde januari, vilken togs upp i Sveriges
Radio Ekot samma dag. Artikeln och rapporten som
släpptes den andra februari ledde till en inbjudan till
samtal med statssekreterare Ulrika Modéer och ett
riksdagsseminarium (läs mer i avsnittet om Sveriges
och EU:s utvecklingspolitik).
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Under året följde CONCORD Sverige OECD/DAC:s
arbete med en ny definition för bistånd. I oktober
uppmanade vi Sverige att inte låta givarnas intressen
styra biståndet. Två talespersoner för CONCORD
Sverige intervjuades i ett längre inslag om biståndets
framtid i Sveriges Radio Gomorron, världen!. I oktober lanserades CONCORD Europas AidWatch-rapport med huvudbudskapet att EU sviker människor
i fattigdom – biståndslöfte nås 70 år för sent. Minst
elva medlemsorganisationer var delaktiga inför och
under lanseringen i sociala medier. Sveriges Radio
Ekot rapporterade om AidWatch-rapporten i morgon- och förmiddagssändningar och Kyrkans tidning
och OmVärlden skrev om den.

Jämställdhet
Lanseringen av den granskande rapporten Hur
feministisk är Sveriges utrikespolitik? i juni är den rapport som gav allra störst genomslag i media under
året, med sammanlagt sju inslag/artiklar Expressen,
Sveriges Radio Ekots morgon- och förmiddagssändningar, Globalportalen, OmVärlden, Gefle Dagblad
och Omni. Hashtaggen #fempol trendade även på
Twitter under seminariedagen och rapporten blev en
snackis i Almedalen. Inför rapportsläppet samordnades medlemsorganisationers pressansvariga och
kommunikatörer vilket uppskattades bland medlemmarna. Det gav bra utfall i sociala media där minst
åtta medlemmar gjorde inlägg i sina egna kanaler
vilket ökade spridningen av rapporten.

Migration och utveckling
Under året arbetade CONCORD Sverige aktivt
för en mer human asyl- och migrationspolitik på
EU-nivå. Bland annat skapades opinion genom flera
debattartiklar där EU:s samarbetsavtal med Libyen
kritiserades. Ett annat, för CONCORD Sverige
nytt grepp för att skapa opinion, var en kortare
informationsfilm för att visa vad som står på spel
när EU förhandlar om en ny gemensam asylpolitik,
CEAS. Filmen kombinerades med ett upprop för en
#humanasyllag. Av alla inlägg på Facebook under
året fick filmen i särklass störst spridning. Totalt har
den nått över 87 000 personer via Facebook, delats
350 gånger och fått över 1000 reaktioner. Webb
sidan med namninsamlingen är den mest besökta
av sidorna på CONCORD Sveriges webbplats och
över 2600 underskrifter har samlats in. Utöver de
tio organisationer i arbetsgruppen för Migration och
utveckling har ytterligare tio organisationer utanför
CONCORD Sverige ställt sig bakom uppropet.
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TRE VIKTIGA RESULTAT

1

Enligt 2017 års medlemsenkät tycker 100
procent, varav 72 procent i hög grad och
28 procent i ganska hög grad, att CONCORD
Sverige är en plattform som stärker och kompletterar det arbete som medlemmar och deras
samarbetspartners bedriver.

2

Vår styrelse, våra sju arbetsgrupper
samt en expertgrupp samlar totalt 195
ledamöter, fördelade på 51 medlemsorganisationer (80 procent av medlemmarna).

3

Under året samlade CONCORD Sverige
våra medlemsorganisationer i sammanlagt 28 debattartiklar, öppna brev och pressmeddelanden om våra frågor.

ÅRSMÖTE OCH
EXTRA ÅRSMÖTE
CONCORD Sveriges årsmöte 2017 hölls den 26 april
med 23 medlemsorganisationer närvarande. Diskussion
fördes om att CONCORD Sveriges nuvarande syftesparagraf dåligt speglar att vårt arbete sker både nationellt
och inom EU, samt att formuleringar om organisationsform för medlemskap behöver ses över. Därför uppdrog
årsmötet till styrelsen att ta fram ett förslag på stadgar
med nya skrivningar på dessa områden till årsmötet
2018. Årsmötet godkände vidare verksamhetsberättelse
och ekonomisk rapport, och gav styrelsen ansvarsfrihet
för 2016. Till valberedning valdes Annika Malmborg,
Christer Wälivaara och Per Fröberg.
En ledamot i styrelsen avsade sig sitt uppdrag kort inpå
ordinarie årsmöte i april med anledning av arbete utanför
medlemskretsen. Årsmötet beslutade därför att vakantsätta en plats i styrelsen och att uppdra till valberedningen
att ta fram förslag till ny ledamot att välja in på extra
årsmöte. Då två styrelseledamöter lämnade styrelsen
under sommaren 2017 utvidgades valberedningens uppdrag till att hitta tre kandidater till styrelsen. På extra
årsmöte den 11 oktober i anslutning till vårt valforum
invaldes tre nya ledamöter i styrelsen.

Bakre raden: Kristina Henschen, Jakob Lundberg, Karin Lawenius, Johannes Hartvigson, Daniel Karlsson.
Främre raden: Monica Lorensson, Annika Andersson, Åsa Nilsson-Söderström, Ida Ragnarsson.

STYRELSEN
På årsmötet i april omvaldes Kristina Henschen till ny
ordförande. På sitt konstituerande möte i juni 2017
utsåg styrelsen Fredrik Lindahl till vice ordförande
och Karin Lawenius till kassör. Under sommaren 2017
lämnade två ledamöter styrelsen: Mattias Brunander,
ActionAid Sverige, med anledning av utlandstjänst och
Johanna Leander, Olof Palmes Internationella Center,
med anledning av arbete utanför medlemskretsen. På
extra årsmöte i oktober valdes Daniel Karlsson, Olof
Palmes Internationella Center, Åsa Nilsson-Söderström, Silc och Ida Ragnarsson, Forum Syd, in som
nya ledamöter i styrelsen. På styrelsemötet den 6 november valdes Daniel Karlsson till ny kassör i styrelsen.
Efter ovanstående förändringar har styrelsen följande
ledamöter:
Annika Andersson, Diakonia, ledamot
Niklas Eklöv, Svenska missionsrådet, ledamot
Johannes Hartvigson, Föreningen för Fairtrade
Sverige, ledamot
Kristina Henschen, Union to Union, ordförande
Daniel Karlsson, Olof Palmes Internationella Center,
kassör

Karin Lawenius, Svenska kyrkans internationella
arbete, ledamot
Fredrik Lindahl, RFSU, vice ordförande
Monica Lorensson, Plan International Sverige,
ledamot
Jakob Lundberg, We Effect, ledamot
Åsa Nilsson-Söderström, Silc, ledamot
Ida Ragnarsson, Forum Syd, ledamot
Jessica Poh-Janrell har varit personalrepresentant i
styrelsen med Åsa Thomasson som suppleant.
Styrelsen har under året uppdaterat arbetsordning för
styrelsen och arbetsinstruktion för kanslichef, uppdragsbeskrivning för arbetsgrupper samt anti-korruptionspolicyn, policy för finansiering och kapitalplacering, upphandlingspolicyn och policy för uttalanden.
Styrelsen har också tillsatt en ny arbetsgrupp för
Migration och utveckling som tidigare varit en expertgrupp. Vår styrelse, våra sju arbetsgrupper samt expertgruppen för företagande och mänskliga rättigheter
som funnits under 2017 samlar totalt 195 ledamöter,
fördelade på 51 medlemsorganisationer (80 procent av
medlemmarna).
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Medlemmars representanter i våra sju arbetsgrupper samt en expertgrupp under 2017
Samstämmighet

Agenda 2030

Migration och utveckling

AidWa

ActionAid Sverige
Afrikagrupperna

Marja Wolpher

Amnesty International

Kathleen McCaughey

Anna Glover

Caritas Sverige
Diakonia

Suzanne Jenner
Penny Davies, Magnus Walan

Erikshjälpen

Anna Axelsson
Eva Palmquist

Penny Davies, Magn
Eva Palmquist, Mattias Ingeson

Fair Action
FIAN Sverige

Maja Magnusson

Forum Syd

Karin Gregow, Anna Blücher

Hungerprojektet

Anna Blücher

Anna Blücher

Malin Flemström

Individuell Människohjälp

Peter Brune

Martin Nihlgård, Henrik Fröjmark

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

Gabriella Irsten

Gabriella Irsten

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete

Pierre Andersson

Islamic Relief Sverige

Helena Hummasten, Inga Härmälä

KFUM Sverige

Caroline Daly

Kristna Fredsrörelsen

Lotta Sjöström Becker

Kvinna till Kvinna
Latinamerikagrupperna

Alexander Clemenson

Charlotte Pruth
Karin Ericsson

Life & Peace institute

Susanna Sebelius

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Sona Rashid, Feben Hadgu

Läkare i Världen

Hanna Nyberg
Eliot Wieslander

Läkarmissionen

Maria Kaarto

MyRight

Tiina Nummi-Södergren

MÄN
Naturskyddsföreningen

Henrik Fröjmark, Eva

Hanna Navier
Victor Åström

Sandra Hallström Lempert

Olof Palmes Internationella Center
Operation 1325
Plan International Sverige

Monica Lorensson

PMU

Sven-Olof Möller

Monica Lorensson,

Praktisk Solidaritet
PRO Global

Alfhild Petrén

Alfhild Petrén

Jenny Sundberg

Jenny Sundberg, Micah Grzywnowicz

Sara Lindblom

Sara Lindblom, Jon Bergå

Raoul Wallenberg Institute
RFSL

Malin Oud

RFSU
Rädda Barnen

Magnus Kolsjö

Karin Nilsson, Andreas Berglöf

Silc

Annika Malmborg
Mikaela Hagan, Frida Unenge,
Paola Neiderstam

Sara Lindblom

Jane Karlsson, Enayatullah Adel

Hedvig Söderlund

Karin Wall Härdfeldt

Mikael Botnen Diam

David Jakobsson

Gunnel Axelsson Ny

Martin Ängeby

Svalorna Indien Bangladesh
Svalorna Latinamerika
Svenska Afghanistankommittén

Krister Holm

Svenska FN-förbundet

Karin Johansson

Svensk Freds- och Skiljedomsföreningen

Karin Wall Härdfeldt,
Linda Åkerström

Svenska kyrkans internationella arbete

Birgitta Rosén,
Gunnel Axelsson Nycander

Birgitta Rosén,
Gunnel Axelsson Nycander

Svenska missionsrådet

Niklas Eklöv

Sanna Svensson, Niklas Eklöv

Birgitta Rosén, Nikla

Svenska Röda Korset
Sveriges kristna råd

Thomas Strömberg

Peter Karlsson

Swedwatch
UNICEF Sverige
Union to Union
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Eva Dalekant
Heidi Lampinen

Heidi Lampinen, Ruben Wågman

Vi-skogen

Linda Andersson

Världsnaturfonden WWF

Lovisa Hagberg

WaterAid

Jenny Fors

We Effect

Linda Andersson
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Heidi Lampinen

Heidi Lampinen, Kris

Göran Eklöf

Kristofer Karlsson

och utveckling

AidWatch

Civic Space

Jämställdhet

Företagande och
mänskliga rättigheter

Mattias Brunander, Karolina
Karlsson
Anna Glover

Marja Wolpher
Kathleen McCaughey

Penny Davies, Magnus Walan

Annika Andersson

Mattias Ingeson

, Henrik Fröjmark

EU-finansiering

Jenny Enarsson

Åsa Beckius

Ola Olsson
Charlie Aronsson, Ulrika Urey

Ulrika Urey

Maja Magnusson

Rebecka Jalvemyr

Anna Blücher

Karin Gregow

Karin Gregow

Henrik Fröjmark, Eva Emmelin

Henrik Fröjmark

Henrik Fröjmark

Gabriella Irsten

Gabriella Irsten

sten, Inga Härmälä

enson

Frida Unenge,
m

Charlotte Pruth, Eva Zillén

Birgitta Jaksa

Disa Kammars, Charlotte Pruth,
Klara Backman, Monica Erwer

Karin Ericsson

Karin Ericsson

Susanna Sebelius, Jenny Svanberg
Sara Ekenbjörn

Cecilia Kennberg
Lena Wallquist
Victor Åström
Johanna Leander

Daniel Karlsson

Carolina Poggio

Miriam Hast, Magnus Björk

Jessica Pafs

Mikael Jägerskog

Jessica Hedman

Fredrika Uggla

Annika Schabbauer, Charlotte Lind
Monica Lorensson,

Linda Johansson
Prudence Woodford
Malin Oud
Jenny Sundberg
Annika Malmborg

Annika Malmborg

Sara Lindblom

Martina Orsander, Sara Lindblom

Kristina Castell
Fredrik Frisell

Tomas Agnemo

Åsa Nilsson Söderström
Maria Persson
Per Fröberg

nayatullah Adel

Hedvig Söderlund

Khan Agha Dawoodzai

feldt

Mikael Botnen Diamant

n

Gunnel Axelsson Nycander

Birgitta Rosén, Jenny Zetterqvist
Sofia Nordenmark

Birgitta Rosén, Niklas Eklöv

Sanna Svensson

Linda Åkerström

Joanna Gough

Karin Lawenius, Ingrid Norrman

Joanna Lilja, Emelie Weiderud

Per Söderberg

Joanna Gough

Kalle Bergbom, Therese Sjöström

Heidi Lampinen, Kristina Henschen

Ruben Wågman

Göran Eklöf

Göran Eklöf

Carina Söderbjörn

Heidi Lampinen

Ann-Katrin Dolium, Heidi Lampinen

Jenny Fors
Kristofer Karlsson

Michael Hauer

Maria Taddesse, Alex Amneus
Lisa Tistedt

Camilla Lundberg Ney
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UPPDATERING AV
INRIKTNINGSMÅL
Våra inriktningsmål uppdateras utifrån förändringar i den utvecklingspolitiska omvärlden,
finansiering, rapportering, utvärdering och
lärande. Styrelsen har efter förslag från arbetsgrupperna fattat beslut att på sitt möte
i slutet av 2017 göra följande uppdateringar
av inriktningsmålen inklusive dess bakgrundsskrivningar.
INRIKTNINGSMÅL 1
Inriktningsmål 1, om samstämmig politik för hållbar utveckling, inkluderar numera tydligare mål och
bakgrundsskrivning kopplat till att Sverige och EU
efterlever internationella konventioner och överenskommelser samt att i bakgrundskrivningen inkluderar
migrationspolitik som ett viktigt politikområde som inte
får motverka hållbar utveckling.

Ny bakgrundstext: Världens länder har kommit
överens om Agenda 2030 och dess 17 hållbara utvecklingsmål. Både EU och Sverige har tagit beslut om att all
politik ska ta hänsyn till målen för utvecklingspolitiken.
Varken, migrationspolitik, handelspolitik, finanspolitik, jordbrukspolitik, miljöpolitik, säkerhetspolitik eller
politik på andra områden får bedrivas på ett sätt som
motverkar en hållbar utveckling. Idag är dock kopp
lingen till utvecklingsmålen svag inom många andra
politikområden, och ibland agerar EU eller Sverige på
ett sätt som går tvärt emot det som utvecklingspolitiken
ska åstadkomma. CONCORD Sverige bevakar och
påverkar Sveriges politik för global utveckling, EU:s
samstämmighetspolitik, genomförandet av Agenda 2030
och att Sverige följer internationella konventioner och
överenskommelser.
INRIKTNINGSMÅL 1: Sverige och EU ska driva en
samstämmig politik i enlighet med gjorda globala,
regionala och nationella åtaganden om mänskliga
rättigheter och en hållbar utveckling, och göra ytterligare åtaganden som bidrar till en rättvis, jämställd,
jämlik och hållbar global utveckling fri från våld.
INRIKTNINGSMÅL 4
På jämställdhetsområdet antogs en ny bakgrunds
skrivning utifrån årets arbete med utvärdering av
Sveriges feministiska utrikespolitik, men själva inriktningsmålet är oförändrat.
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Ny bakgrundstext: På grund av den rådande
ojämställda könsmaktsordning drabbas kvinnor, flickor
och icke-binära personer av ett utbrett och strukturellt
förtryck från vaggan till graven i nästan alla delar av
världen. Detta hindrar dem från att få sina mänskliga
rättigheter tillgodosedda i mycket större utsträckning än
pojkar och män. Kvinnor och flickor diskrimineras även
i olika hög utsträckning beroende på vilken samhällsgrupp de tillhör. Den rådande könsmaktsordningen och
de traditionella könsnormerna medför också negativa
konsekvenser för pojkar och män, som ofta förväntas
anpassa sig till en destruktiv mansnorm.
Sveriges regering måste arbeta för att förändra den
rådande könsmaktsordningen. Inom det internationella
arbetet måste Sverige driva på inom EU och FN för att
säkerställa att det globala samfundet lever upp till sina
internationella åtaganden och bidrar till ett transformativt förändringsarbete som på riktigt utmanar rådande
maktstrukturer. Sveriges regering måste bedriva en feministisk utrikespolitik som sätter kvinnors och flickors rättigheter högst på agendan i alla internationella relationer
och säkerställa att inga delar av svensk politik motverkar
dess förverkligande. CONCORD uppmuntrar och bevakar genomförandet av en feministisk utrikespolitik och
jämställdhetsperspektivet i EU:s utvecklingspolitik.
INRIKTNINGSMÅL 6
För inriktningsmål 6 antogs en ny bakgrundstext och
målskrivning som tydliggjorde mandat för vår kapacitetstärkning kopplat till målet. Detta inkluderade även
tillägget ”att bidra till genomförandet av Agenda 2030”
för att bättre spegla uppdraget för Agenda 2030-arbetsgruppen.

Ny bakgrundstext: För att ha kapacitet att bevaka
och påverka utifrån sina sakfrågekompetens inom EU:s
och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik och Agenda 2030 behöver CONCORD Sveriges
medlemmar kunskap om hur institutionerna fungerar,
hur man hittar rätt instans att påverka och vad som
händer i aktuella frågor och processer. Samordning och
kapacitetsstärkande metodinsatser behövs även för att
stärka medlemmars möjlighet att bidra till genomförandet av Agenda 2030.
INRIKTNINGSMÅL 6: Medlemmarna och deras
samarbetspartners stärker sin kompetens och
förmåga att agera kring Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik och valda delar av
utrikespolitiken samt att bidra till genomförandet av
Agenda 2030.

INRIKTNINGSMÅL 7
För inriktningsmål 7 antogs ett förtydligande av målet
genom att även koppla målet till att stärka medlemmar
och partners relation till EU-kommissionen och EUdelegationerna.
INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna stärker sin
kompetens och sina samarbetspartners förutsättningar att söka, få beviljat och genomföra EU-finansierade insatser samt stärka sin relation till EU-kommissionen och EU-delegationerna.

Extern utvärdering och uppdatering av
fördjupade strategier
CONCORD Sveriges styrelse antog fördjupade strategier
för påverkan, kommunikation och opinionsbildning samt
kapacitetsstärkning i mars 2017. Tillsammans
med övergripande strategi och inriktningsmål
samt verksamhetsplan utgör de vårt resultat
ramverk för vårt avtal med Sida för perioden
2017-2021. De fördjupade strategierna upp
daterades av styrelsen i december 2017.

Sofia Svarfvar, policysamordnare för Agenda 2030
från 1 mars på 100 %
Peter Sörbom, policychef med ansvar för samstämmighet på 100 %
Åsa Thomasson, rådgivare och samordnare för
EU-finansiering på 50 % tom 30 april, policy
samordnare för AidWatch från 1 januari på 25 %
och på 50 % från 1 maj respektive policysamordnare för civic space från 1 januari på 25 % och från
1 maj på 50 %
Christina Wassholm, projektledare för Stockholm
Civil Society Days från 1 juni på 80 % och från 1
augusti till 29 september på 100 %
Madeleine Winqvist, rådgivare och samordnare
för EU-finansiering från 1 maj på 100 %

I slutet av 2017 skrev CONCORD Sverige
avtal med externa konsulter för att samla
exempel och få fördjupad information om
verksamhetens effekter och måluppfyllnad.
Vi ville också skapa en baslinje för CONCORD Sveriges bidrag till uppsatta resultat
för verksamhetsperioden 2017-2021 och
skapa underlag för lärande inför framtida
prioriteringar.

PERSONAL
Personalen på vårt kansli utgör en viktig
resurs och har till uppgift att verkställa den
dagliga verksamheten i nära samverkan med styrelsen,
arbetsgrupper och medlemmar samt CONCORD
Europas arbetsgrupper och sekretariat. Kansliets arbete
leds av kanslichefen. Vårt kansli har under året haft
följande personal:
Magnus Falklöf, kanslichef på 100 %
Hanna Hansson, policysamordnare för Agenda 2030
och AidWatch till 20 januari på 100 %
Kristin Karlsson, kommunikationsansvarig från
1 februari på 100 %
Jessica Poh-Janrell, policysamordnare för Jämställdhet och Migration på 50% på respektive del
Olivia Sporre, kommunikatör från 9 januari på 75 %
och från 1 april på 100 %

Våra lokaler erbjuder bra möjlighet för både mindre
möten och seminarier samt kontorsplatser för
personal. Tillsammans med det centrala läget i
Stockholm skapar det goda förutsättningar för en
bra arbetsmiljö och en gemensam mötesplats för
våra medlemmar. För bokföring och lönehantering respektive datasupport använder vi externa
konsulter. Till stöd för vårt arbete med arbetsmiljö
och hälsovård har vi ett avtal med extern företags
hälsovård.
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EKONOMI
CONCORD Sveriges verksamhet för 2017 finansieras i huvudsak via två olika avtal med Sida, dels ett
treårigt direktavtal för perioden 2015-2017 och dels
ett kärnstödsavtal för perioden 2017-2021, båda med
Sida-CIVSAM enligt CSO-strategin. Bakgrunden till
att ett nytt avtal slutits med Sida under 2017 innan
vårt gamla har avslutats är att Sida 2016 antog en
ny CSO-strategi som lyfter främjande av ett gynnsamt samhällsklimat för civilsamhällesorganisationer i

miljoner
SEK

72 256 kr överförts till 2017. Totalt har vårt bidrag från
Sida för 2017 varit 8 717 256 kr. Då bland annat antalet anställda inte ökat i den takt som det var budgeterat
för har 1 263 958 kr balanserats och överförs till 2018
års verksamhet.
CONCORD Sveriges omsättning för 2017 var
8 218 949 kr, vilket är en ökning med 1 616 871
(24 %) jämfört med 2016. Intäkterna till CONCORD
Sveriges verksamhet för 2017
fördelas enligt följande: medlems
avgift 682 500 kr (8 % av totalt
bidrag), Sida 7 453 298 kr (91 %
av totalt bidrag) och övriga intäkter 83 151 kr (1 % av totalt
bidrag).
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8
6
4
2
0
2003 2004 2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

utvecklingsländer som ett av två huvudmål för strategin. Därför frågade CONCORD Sverige Sida, utifrån
medlemmars önskemål, om möjligheten att inkomma
med en tilläggsansökan för 2017 för vårt arbete med
civilsamhällets demokratiska utrymme, civic space.
Sida välkomnade en ansökan till stöd för civic space,
men istället för en tilläggsansökan föreslog de att vi
skulle göra ett omtag och inkomma med en flerårig
ansökan för hela vår verksamhet vilket vi gjorde. För
ökad utvecklingseffektivitet och harmonisering kom vi
överens om att vårt nya avtal skulle vara ett kärnstöds
avtal som helt vilar på CONCORD Sveriges styrdokument samt styrning och kontroll.
I mars 2017 lämnade vi in en ansökan till Sida om
stöd för perioden 2017-2021 och i juni skrev vi ett
avtal med Sida som ger oss möjlighet att etablera vårt
arbete med civic space, fortsätta utveckla våra övriga
prioriterade områden samt ytterligare stärka vårt arbete
med kommunikation och opinionsbildning, styrning
och lärande. Vårt nya avtal för fem år omsluter totalt
40 790 000 kr.
För 2017 har vi beviljats ett stöd om 6 205 000 kr
från Sida enligt avtal för perioden 2015-2017 och
2 440 000 kr enligt nytt avtal för perioden 2017-2021.
Då inte hela Sida-bidraget för 2016 utnyttjades har
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Vår totala kostnad för 2017 är
7 536 449 kr, vilket är 87 % av
vår budget. Att kostnaderna är
2015 2016 2017
lägre än budget beror framförallt
på att ny personal inte har rekryterats i den takt som det var budgeterad. Att kostnader
för kurser och seminarier blivit lägre beror dels på att
ett större möte i New York i samband med FN:s högnivåforum i juli styrdes om och blev ett mindre möte
utan kostnader för internationella gäster, och dels på
att övriga planerade seminarier/panelsamtal kunde genomföras till en lägre kostnad än budgeterat. Att kostnaderna för resor är lägre än budgeterat beror också på
att mötets storlek i New York minskades och att våra
resor till Bryssel blev något färre och framförallt billigare än väntat. Att kostnaden för vår externa utvärdering
enbart är 44 procent av budgeterat belopp beror på att
halva kostnaden kommer betalas under 2018 när de
externa utvärderarna presenterat sin färdiga rapport.
På årsmötet 2016 antogs policy för finansiering och
kapitalplacering. Då vi enligt policyn prioriterar
minimal risk i kapitalförvaltningen och fäster stor vikt
vid etiska riktlinjer har vi under 2017 haft dialog med
Ekobanken om att förvalta vårt kapital. Utifrån att de
i slutet på 2017 möjliggjort för oss att digitalt kontrasignera har vi öppnat bankkonton hos dem.
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Resultaträkning
Intäkter

Not 1

Medlemsavgifter
Sida-bidrag
Övriga intäkter

Not 2
Not 3
Not 4

Resultat 2017

Budget 2017

682 500
670 000
7 453 298
8 645 000
83 151 		

% av budget
102
86
-

Resultat 2016
652 500
5 918 267
31 311

Summa intäkter		
8 218 949
9 315 000
88
6 602 078
						
Kostnader						
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
Extern utvärdering
Not 11
Finansiella kostnader
Not 11
Revisionskostnader		

154 650
373 271
363 868
364 384
457 564
170 492
185 043
5 318 266
10 515
111 091
2 305
25 000

160 000
97
150 778
630 000
59
246 758
335 000
109
350 811
465 000
78
328 920
420 000
109
359 847
180 000
95
154 894
180 000
103
163 830
5 980 000
89
4 150 768
10 000
105
8880
250 000 			
5 000
46
2419
30 000
83
31 673

Summa kostnader		

7 536 449

8 645 000

87

Resultat		
682 500
670 000
102
					

5 949 578
652 500

Noter
			
Not 1: Redovisningsprinciper: Tillämpade redovisningsprinciper
Not 4: Övriga intäkter: För 2017 inkluderar denna post enbart resor
överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämnoch reseersättning. Normalt ersätter CONCORD Sverige resa och bodens allmänna råd för ideella organisationer.
ende till den som representerar oss på möten och seminarier utanför
Intäktsredovisning: Intäkter redovisas till det verkliga värdet av
Stockholm. För fyra internationella gäster som deltog på Stockholm
vad som erhållits. Bidrag från Sida intäktsförs endast om det med
Civil Society Days erhöll vi reseersättning om totalt 83 151.			
hög grad av sannolikhet kan bedömmas att stödet inte kommer att
2017
2016
återkrävas.
364 384
328 920 		
				 Resor
Reseersättning
-83 183
-31 315 		
Not 2: Medlemavgift: Medlemsavgiften bygger på en avgiftstrappa
Summa resor
281 201
299 621
baserad på medlemmars respektive årsomsättning. För att ge med			
lemmar möjlighet att ge ett extra ekonomiskt stöd fastställs enbart
Not 5: Medlemsbidrag till CONCORD Europa: Vår medlemsavgift
miniminivån (mellan 1.500-20.000 kronor) för respektive trappsteg.
för både 2017 och 2016 är fastställd till 16.000 Euro och varierar i
kronor beroende på växelkursen.				
Följande medlemmar har givit ett ekonomisk stöd utöver respektive
			
miniminivån: Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Plan InterNot 6: Möten och seminarier: Kostnader för panelsamtal, lansernational Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Svenska FN-förbundet och
ing av rapporter samt kurser och utbildningar. Vidare inkluderas
Svenska kyrkans internationella arbete.
				 kostnader för styrelsemöten. 				
2017
2016
Not 3: Sida-bidrag: För 2017 har vi två gällande avtal med Sida,
Panelsamtal, lansering och utbildning 347 736
207 332 		
dels ett äldre avtal för perioden 2015-2017 och dels ett nytt avtal för
Styrelsemöten
25 935
39 426 		
perioden 2017-2021.
Totalt
373 271
246 758 		
			
Sida-bidrag enligt avtal för 2015-2017		 6 205 000 		
Not 7: Information: Inkluderar kostnader för produktion av rapporter
Sida-bidrag enligt avtal för 2017-2021		 2 440 000 		
och annan informationsmaterial.			
Avtalat Sida-bidrag som ej utnyttjats 2016		
72 256 		
Totalt Sida-bidrag 2017		 8 717 256
Not 8: Kontorskostnader
2017
2016		
Redovisning - extern tjänst
93 795
78 314 		
Utnyttjat Sida-bidrag 2017		 -7 453 298 		
Övriga kontorskostnader
76 697
76 580 		
Kvarstående balanserat Sida-bidrag		 1 263 958 		
Totalt
170 492
154 894
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Balansräkning											

		

Anläggningstillgångar		

2 017

2 016 			

Inventarier 		
Ack avskrivning inventarier 		

16 388
-16 388

16 388 			
-16 388 			

Summa anläggningstillgångar		

-

- 		

Omsättningstillgångar						
Kundfordringar		 123 167
Avräkning skatter och avgifter
Not 12
-60 500
Kortsiktiga fodringar
Not 13
138 020
Bankkonton
Not 14
4 506 200
Summa omsättningstillgångar		

4 706 886

26 100 			
648 			
113 345 			
2 420 406 			
2 560 499

		

SUMMA TILLGÅNGAR		
4 706 886
2 560 499 			
						
Eget kapital						
Balanserad vinst/förlust		
-1 523 014
-870 514 			
Årets resultat		
-682 500
-652 500 			
Reservfond		
-117 268
-117 268 			
Summa eget kapital		
-2 322 782
-1 640 282 			
					
Kortfristiga skulder						
Leverantörsskulder		
-194 246
-43 219 			
Övriga skulder		
-185 039
-169 325 			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
-740 861
-635 416 		
Ej utnyttjat Sida-bidrag
Not 3
-1 263 958
-72 256 		
Summa kortfristiga skulder		
-2 384 104

-920 216

		

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		 -4 706 886
-2 560 499 		
						

Noter
Not 9: Löner, sociala avgifter och avsättning pension			
Not 12: Avräkning skatter och avgifter:				
2017
2016		 Särskild löneskatt från 2017 års verksamhet.				
Löner exkl. sociala avgifter
3 560 764
2 819 152 		
			
Sociala avgifter
1 119 022
885 772 		
Not 13: Kortsiktiga fodringar:
2017
2016		
Avsättning pension
280 550
238 193
Kortfristiga fordringar
123 167
26 100 		
Avräkningar skatter och avgifter
-60 500
648 		
Medeltal anställda
8
6
Förutbetalda hyreskostnader
107 482
87 750 		
varav män
2
2		
Förutbetalda försäkringar
3 927
3 831 		
			Övriga förutbetalda kostnader och
Not 10: Medlemsavgifter: Medlemsavgift i arbetsgivarorganisauppluppen intäkt
26 611
21 764 		
tionen IDEA				
Totalt:
200 686
140 093 		
						
Not 11: Finansiella kostnader
2017
2016		
Not 14: Bankkonton
2016
2 017 		
Räntekostnader
507
502 		
Postgiro 103 34 13-4
315 655
220 406 		
Bankavgift
1 709
1 610 		
Ekobanken 1001.695-2
250 545
		
Växelkursvinster
-93
		
Nordea 4104 17 12304
3 940 000
2 200 000 		
Växelkursförlust
307 		
Totalt:
4 506 200 2 420 406 		
Dröjsmålsränta
182
		
			
Totalt:
2 305
2 419 		
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ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Amnesty International, Barnfonden,
Caritas Sverige, Diakonia, Ekumeniska EU-kontoret, Erikshjälpen, Fair Action,
FIAN Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd,
Föreningen för Fairtrade Sverige, Föreningen för Utvecklingsfrågor,
Hand in Hand, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp,
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,
IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbete, Islamic Relief Sverige,
Jordens Vänner, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen,
Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute,
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Läkare i Världen, Läkarmissionen,
MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp,
Olof Palmes Internationella Center, Operation 1325, Plan International Sverige,
PMU, Praktisk Solidaritet, PRO Global, Raoul Wallenberg Institute,
RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Silc,
SOS barnbyar, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika,
Svenska Afghanistankommittén, Svenska Burmakommittén,
Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,
Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet,
Svenska Röda Korset, Sveriges kristna råd, Swedwatch, UNICEF Sverige,
Union to Union, Vi-skogen, Världsnaturfonden WWF,
WaterAid och We Effect.

