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Starkt engagemang hos civilsamhället 
under superutvecklingsåret 2015 

Under ”superutvecklingsåret” 2015 möttes världens toppledare upprepade gånger för att fatta avgörande 
beslut kring hållbarhet och global utveckling. I juli antogs ett dokument om utvecklingsfinansiering i Addis 
Abeba och i september enades världen kring en ny global agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030, i New 
York. I slutet av året slöts ett nytt klimatavtal i Paris. 

Processerna präglade verksamheten hos CONCORD Sverige och våra medlemmar. Inför och under mötena 
om utvecklingsfinansiering och Agenda 2030 samordnade vi svenska organisationer och tog del i det globala 
civilsamhällets påverkansarbete för att våra synpunkter skulle beaktas. Då svenska organisationer var del av 
de svenska förhandlingsdelegationerna, kunde CONCORD Sverige 
bidra med värdefull kunskap och vara en brobyggare mellan det 
globala civilsamhället och FN-processerna.

Sveriges Politik för global utveckling (PGU) var en annan viktig fråga 
som lyftes under året. PGU är en av CONCORD Sveriges främsta pri-
oriteringar och en fråga där vi är en självklar aktör i Sverige. För att 
bidra till den svenska nystarten för PGU, arrangerade vi under våren 
ett seminarium tillsammans med regeringen där det var tydligt att 
regeringen tagit till sig av de rekommendationer vi utarbetat kring 
PGU genom åren. CONCORD Sverige har även tillsammans med 
medlemmar uppvaktat departement för att diskutera de handling-
splaner för PGU som de ska färdigställa under 2016. 
 
Årets AidWatch-rapport visade att flera EU-länder inte lever upp till sina biståndsåtaganden. I Sverige finns 
sedan länge en bred uppslutning kring målet om att avsätta en procent av BNI till bistånd. Samtidigt är 
Sveriges avräkningar bland de största inom EU. Under hösten övervägde regeringen att ta mer än hälften 
av biståndsbudgeten för 2016 till att finansiera det inhemska flyktingmottagandet, vilket var startskottet för 
den uppmärksammade kampanjen #Biståndsräddarliv som CONCORD Sverige drev tillsammans med flera 
medlemmar. Kampanjen, som riktade stark kritik mot regeringens planer och fick stöd från bland andra Ban 
Ki-moon och Bill Gates, medverkade till att regeringen slutligen satte en övre gräns på 30 procent för hur 
mycket som kan avräknas från biståndsbudgeten. 

För det globala civila samhället innebar 2015 ett minskat politiskt utrymme, bland annat i form av inskrän-
kt mötesfrihet. I Danmark, Finland och Nederländerna genomfördes stora nedskärningar av CSO-stödet. 
Utifrån de nya globala åtagandena och ändrade förutsättningar för civila samhället, tog vi del i utformandet 
av CONCORD Europas strategi för 2016-2022. Under hösten har CONCORD Sverige i dialog med våra medle-
mmar även uppdaterat och beslutat om ett nytt gemensamt inriktningsmål för samstämmighet och Agenda 
2030.

KRISTINA HENSCHEN     MAGNUS FALKLÖF

ordförande CONCORD Sverige   kanslichef CONCORD Sverige
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CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och dess medlemsstater ska föra en samstämmig utveck-
lingspolitik och bedriva ett utvecklingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart samhälle, där alla 
människors rättigheter respekteras och förverkligas. Genom att samordna våra medlemsorganisationer vill 
vi bidra till en effektiv och betydelsefull dialog med beslutsfattare i Sverige, inom EU och på global nivå. Vår 
ambition är att civilsamhället ska kunna ha en stark gemensam röst i våra prioriterade frågor; Sveriges och 
EU:s samstämmighetspolitik, utvecklingsfinansiering inklusive EU:s medlemsstaters biståndsåtaganden, EU-
finansiering, jämställdhet och den nya globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Styrelsen ansvarar för att följa upp och styra verksamheten utifrån vår strategi, som fastställs av årsmötet. 
Styrelsen fastställer, efter inkluderande processer med medlemmar, våra inriktningsmål. Påverkansarbete och 
dialog med beslutsfattare kring våra prioriterade frågor formas i våra tematiska arbetsgrupper. De består av 
representanter från våra medlemsorganisationer och samordnas av personal på CONCORD Sveriges kansli.    

Vi samarbetar med CONCORD Europas sekretariat i Bryssel liksom med nationella plattformar i alla EU:s 
medlemsstater. Våra respektive samordnare och arbetsgrupper samverkar även med motsvarande arbets-
grupper på europeisk nivå. CONCORD Europa samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-
kommissionen och Europaparlamentet. De nationella plattformarna, inklusive CONCORD Sverige, har en 
avgörande roll för att påverka medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. CONCORD:s etablerade rela-
tioner gentemot EU-kommissionen, Europaparlamentet, medlemsstater och FN samt det civila samhället i 
Europa och globalt är en av våra största styrkor som organisation.

Vi bidrar också till att stärka medlemsorganisationernas kapacitet och kunskap om EU:s och Sveriges utveck-
lings- och samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsagendan och jämställdhetsperspektiv inom dessa 
frågor genom att arrangera seminarier, workshops och panelsamtal. Vi bidrar vidare till att stärka såväl 
medlemsorganisationernas som deras partnerorganisationers kapacitet att påverka och söka EU-finansier-
ing för utvecklings- och informationsinsatser genom coachning, allmänna och skräddarsydda seminarier. 
Deltagande i arbetsgrupper utgör tillsammans med seminarier en bra möjlighet till kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte medlemmar emellan.

Varje delområde i verksamhetsberättelsen inleds med inriktningsmål för 2015 och beskriver sedan hur 
verksamheten sett ut och några exempel på vad vi uppnått under 2015.
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Våra övergripande mål 
och arbetsformer

»
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Sveriges och EU:s 
samstämmighetspolitik 

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

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

Under 2015 inleddes ett arbete hos både den sven-
ska regeringen och CONCORD Sverige med att se 
över hur en nystart för Sveriges samstämmighet-
spolitik - Politik för global utveckling (PGU) – skulle 
kunna se ut i praktiken och hur den kunde förhålla 
sig till Agenda 2030 och de kommande 
toppmötena kring utvecklingsfinansier-
ing i Addis Abeba och kring klimat i Par-
is. CONCORD Sverige, som under flera 
år har bevakat hur regeringen genom-
för PGU, har särskilt pekat på behovet 
av en nystart och på vad en sådan bör 
innehålla. 

Nystart för PGU
I april genomförde CONCORD Sverige 
ett större seminarium på temat ”Nystart 
för PGU” tillsammans med Regerings-
kansliet. På seminariet deltog bistånds-
minister Isabella Lövin, näringsminister Mikael 
Damberg och finansministerns statssekreterare 
Charlotte Svensson tillsammans med represent-
anter för civilsamhället, forskarvärlden och näring-
slivet. Seminariet blev ett bra tillfälle för CONCORD 
Sverige att lyfta både synpunkter och rekommenda-
tioner kring samstämmighetspolitiken. Responsen 
på våra synpunkter och vårt långvariga arbete med 
att uppmärksamma regeringens genomförande av 
PGU var positiv vid seminariet, där cirka 200 per-
soner bland annat från olika departement och myn-
digheter fanns bland åhörarna. 

Under resterande del av året bidrog CONCORD 
Sverige till arbetet med nystarten på flera andra 
sätt, till exempel genom att ta fram underlag till 
Generalsekreterarnätverkets (se nedan) möte om 
nystarten för PGU med utrikesutskottet i mars. I 

underlaget identifierades framsteg och utmaningar, 
och vilken roll civilsamhället och riksdagen kan ha 
vid en nystart. 

I april deltog vi i panelen vid ett välbesökt seminari-
um arrangerat av Sida som utgick från tre forskarra-
pporter om genomförandet av PGU och biståndets 
roll. Rapporterna omnämnde CONCORD Sveriges 
arbete på flera ställen, och deltagandet var ett bra 
tillfälle att ta upp den analys som gjorts i vår rapport 
om PGU, Barometern, och av regeringens skrivelser 
genom åren. 

Politik för global utveckling

Tillsammans med Regerings-

kansliet arrangerade CONCORD 

Sverige ett seminarium i april 

2014 på temat Nystart för PGU.
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Möte med departement
Efter vårens nystartsevent följde CON-
CORD Sverige upp arbetet genom att till-
sammans med olika medlemsorganisa-
tioner träffa sju departement (närings-, 
försvars-, finans-, miljö- och energi-, so-
cial-, justitie-, samt utrikesdepartementet) 
för att diskutera och ge synpunkter på de 
PGU-handlingsplaner som de fått i uppdrag att ta 
fram av regeringen, som ska visa hur departement-
en kan bidra till genomförandet av PGU och Agenda 
2030. Vi upplevde att mötena ägde rum vid en bra 
tidpunkt, då vi kunde bidra med synpunkter till de-
partementens utkast på handlingsplaner. En refle-
ktion från flera av dessa möten var att rättighets-, 
fattigdoms-, och jämställdhetsperspektiven, som är 
grundläggande principer i PGU, inte utgjorde tydliga 
utgångspunkter i handlingsplanerna. Här kunde vi 
bidra med våra synpunkter. CONCORD Sverige ar-
rangerade också ett separat möte med samordnar-
na för PGU-arbetet på UD, och kunde då lyfta fram 
våra reflektioner från mötena med övriga departe-
ment, och ge rekommendationer för den konsulta-
tionsprocess som ska leda fram till en ny PGU-skriv-
else till våren 2016.

I december arrangerade CONCORD Sverige ett möte 
hos UD med så kallade ”fokalpunkter” för PGU från 
de olika departementen, som ett sätt att stärka deras 
kunskap om hur rättighets-, fattigdoms- och jämställ-
dhetsperspektiven kan vara utgångspunkter i deras 
verksamhet. Lise Bergh, vice ordförande för Rädda 
barnen, och Penny Davies, policyrådgivare på Dia-
konia, representerade tillsammans med CONCORD 
Sveriges policysamordnare arbetsgruppen för sam-
stämmighet och ansvarade för presentationerna 
på mötet. Mötet blev ett bra tillfälle att höra departe-
mentens överväganden och utgjorde förhoppningsvis 
den första av flera kapacitetsstärkande aktiviteter från 
CONCORD Sveriges sida gentemot departementen. 

PGU och Agenda 2030
Agenda 2030 och dess finansiering har också föran-
lett svenska organisationer att se över hur de bättre 
kan arbeta med att koppla ihop PGU och Agenda 
2030. Av denna anledning arrangerade CONCORD 
Sverige ett strategimöte med medlemsorganisa-
tionerna. 

CONCORD Sverige deltog även på flera seminarier 
som medlemsorganisationer arrangerade under 
hösten. I september genomfördes exempelvis en 
konferens i Lund, Glocal Development Talks, om 
PGU och Agenda 2030, vid vilken bland annat part-
nerorganisationer till Svalorna Indien Bangladesh 
deltog i en panel tillsammans med statssekreterare 
Ulrika Modéer och CONCORD Sverige. I panelen 
gavs vi möjlighet att peka på rekommendationerna 
från vår PGU-barometer om vilka komponenter 
som behövs för arbetet vad gäller åtaganden, mål-
konflikter och samordning.  

EU:s samstämmig hets
politik 

EU:s samstämmighetspolitik går under namnet Pol-
icy Coherence for Sustainable Development (PCSD). 
Under 2015 lanserade CONCORD Europa sex del-
rapporter i den så kallade Spotlight-serien, i vilka eu-
ropeiska organisationer utvärderar EU:s samstäm-
mighetspolitik. Rapporterna fokuserade på ett antal 
tematiska områden för att på sätt visa konkret på 
målkonflikter och hur en mer samstämmig politik 
kan göra skillnad. Områdena som behandlades var 
EU:s handelsavtal med Västafrika, investeringspoli-
tik och livsmedelssäkerhet, mänskliga rättighets-
perspektivet i EU:s beslutsfattande, migration och 
utveckling, skatteflykt och utvecklingsfinansiering 
samt EU-ländernas åtaganden och system för ge-
nomförande på nationell nivå. 

De två sistnämnda rapporterna samordnades av 
CONCORD Sverige. Rapporten om skatteflykt lan-
serades i slutet av april och gav rekommendationer 
om vilka positioner EU borde ha i förhållande till 
skattesamarbete och bekämpning av skatteflykt in-
för konferensen om utvecklingsfinansiering i Addis 
Abeba. I Sverige försåg vi relevanta beslutsfattare 

CONCORD Sverige granskar PGU
Vartannat år tar regeringen fram en skrivelse till riksdagen om 
hur de har arbetat med sin Politik för global utveckling (PGU). I 
samband med detta släpper CONCORD Sverige och våra medle-
msorganisationer en rapport, den så kallade Barometern, som 
granskar Sveriges samstämmighetspolitik på ett antal områden. 
Sedan 2006 har fem Barometer-rapporter släppts och nästa 
kommer under våren 2016.
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som var involverade i förhandlingarna om utveck-
lingsfinansiering med rapporten. I slutet av okto-
ber lanserade CONCORD Sverige den rapportdel 
som utvärderade samtliga EU-länders nationella 
samstämmighetsåtaganden. Rapporten spreds till 
ministrar, PGU-fokalpunkter och andra relevanta 
beslutsfattare i Sverige. Rapporten och exemplen 
från olika länder användes såväl i olika EU-länder 
som i dialog med regeringen för att visa på hur nys-
tarten i Sverige kan omvandlas till konkret politik. 

Under 2015 deltog CONCORD Sverige vid ett antal dia-
logmöten med EU:s institutioner för att lyfta våra rap-
porter, bland annat med EU:s utrikestjänst, Europa-
parlamentariker och enskilda medlems länder.

ARBETSGRUPPEN FÖR SAMSTÄMMIGHET har 
under året bestått av följande organisationer: 
ActionAid, Afrikagrupperna, Diakonia, Forum 
Syd, IKFF, Individuell Människohjälp, IOGT-
NTO-rörelsens internationella arbete, Kristna 
Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinameri-
kagrupperna, Naturskyddsföreningen, Plan 
Sverige, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, 
Svenska Afghanistankommittén, Svenska Freds 
och Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans 
internationella arbete, Svenska missionsrådet 
och Union to Union.

Tre viktiga resultat:

►Regeringen bemötte och instämde i flera av de 
rekommendationer om politikens genomförande 
som civilsamhället lyfte fram när CONCORD 
Sverige genomförde ett seminarium om nystart-
en för Politik för global utveckling tillsammans 
med Regeringskansliet.

►CONCORD Sverige fick god respons av tjänste
män och politiker för det initiativ som togs 
under 2015 om att träffa sju departement för att 
diskutera deras handlingsplaner för att bidra till 
genom förandet av PGU och Agenda 2030. Dess-
utom tog CONCORD Sverige initiativ till ett ut-
bildningstillfälle för samtliga departement under 
ledning av UD där representanter för medlemsor-
ganisationer ansvarade för presentationerna.

►CONCORD Sverige tog initiativ till och ledde ar-
betet med två av CONCORD Europas delrapporter 
om EU:s samstämmighetspolitik (Spotlight), en 
om skatteflykt och en annan om medlemsstater-
nas åtaganden och struktur för att arbeta med 
samstämmighet på nationell nivå. Dessa två pre-
senterades och diskuterades med beslutsfattare 
vid events i Bryssel och Luxemburg.

EU som global aktör är viktig fråga för CONCORD Sverige. Här diskussioner med kabinettsekreterare Annika Söder på UD 

och flera EU-parlamentariker.
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Förhandlingar i New York och
toppmöte Addis Abeba
Under den första delen av 2015 fokuserade CON-
CORD Sverige särskilt på att arbeta med frågan om 
utvecklingsfinansiering, inför toppmötet som ägde 
rum i Addis Abeba i juli. Vi samordnade bland annat 
arbetet med att ta fram gemensamma rekommen-
dationer från svenska civilsamhällesorganisationer, 
som inkluderade hur samstämmighet, jämställdhet 
och civilsamhällets utrymme bör utgöra övergripande 
perspektiv i förhandlingarna. Våra rekommendation-

er fokuserade på inhemsk resursmobilisering som 
grund för hållbar utveckling, biståndets unika roll, pri-
vata sektorns ansvar och bidrag till utvecklingsfinan-
siering, samt hållbar utvecklingsfinansiering.

Rekommendationerna skickades vid flera tillfällen 
under våren till biståndsministern, samtliga riksdag-
spartier samt ansvariga på de olika departementen. 
De presenterades även vid flera dialogmöten med 
Sveriges chefsförhandlare för utvecklingsfinansier-
ing och andra UD-representanter. Vi fick god respons 
och mestadels medhåll, men för vissa frågor som till 

exempel hanteringen av skatteflykt fanns skilda syn-
sätt. 

I samband med de första förhandlingarna om ut-
vecklingsfinansiering i New York i januari samar-
rangerade CONCORD Sverige ett sidoevent om 
skatteflykt, och såg till att Sverige var representerat 
i panelen. Vi bidrog även till ett gemensamt nord-
iskt möte i februari i Oslo och i New York i juni, då 
representanter från de nordiska ländernas utrikes-
departement deltog tillsammans med de olika nord-

iska CSO-plattformarna. 

CONCORD Sverige samordnade genom 
en tillfällig projektgrupp med tio av 
medlemsorganisationerna deltagandet 
i Sveriges delegation vid förhandlin-
garna i New York. CONCORD Sverige 
bidrog även till CONCORD Europas 
gemensamma arbete med utvecklings-
finansiering, och i strategimöten i Brys-
sel. I maj deltog vi vid en internatio-
nell CSO-konferens i Köpenhamn, och 

passade då även på att följa upp tidigare nordiska 
samordningsmöten.

I juli gick själva toppmötet i Addis Abeba av stapeln. 
CONCORD Sverige deltog på det CSO-forum som 
föregick konferensen, där närmare 500 represent-
anter närvarade. CONCORD Sverige var tillsammans 
med Forum Syd civilsamhällesrepresentanter i den 
svenska regeringens delegation. Genom att ingå i del-
egationen kunde vi ta upp våra synpunkter på knäck-
frågorna i samtal med personer från departementen, 
näringsliv, Sida och riksdagsledamöter som ingick i 
delegationen, och på så sätt medvetandegöra dem 
om våra ståndpunkter och bristerna vi såg. Vi kunde 
också lyfta frågor på de sidoevents vi deltog vid. 

Utvecklingsfinansiering 

►INRIKTNINGSMÅL 2: Sverige och EU ska uppfylla åtaganden om utvecklingsfinansiering och utvecklingsef-
fektivitet, och göra ytterligare åtaganden som bidrar till europeiska och globala mål för hållbar utveckling. 

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

CONCORD Sverige medverkade i förhandlingarna i New York 

inför toppmötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba.
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AidWatch

CONCORD Sveriges AidWatch-grupp har under mån-
ga års tid arbetat i nära samarbete med CONCORD 
Europa för att granska hur EU och dess medlems-
stater lever upp till sina biståndsåtaganden samt 
hur de arbetar med biståndseffektivitet och andra 
viktiga principer kopplat till utvecklingssamarbete. 
Under hösten 2015 har AidWatch-gruppens arbete 
framförallt handlat om att arbeta för att förhindra 
de stora avräkningarna i biståndsbudgeten genom 
en rad olika aktiviteter.

Avräkningar från biståndet och
kampanjen #Biståndräddarliv
När höstbudgeten lanserades i september tog Aid-
Watch-gruppen fram ett gemensamt pressmed-
delande med vår kritik kring den fortsatta urholknin-
gen av biståndet. I och med att biståndsminister 
Isabella Lövin gjorde ett flertal uttalanden i början av 
oktober kring att avräkningarna för 2016 års budget 
förväntades bli större än vad som aviserades i höst-
budgeten, beslutade AidWatch-gruppen att ta fram 
ett öppet brev riktat till statsminister Stefan Löfven 
och finansminister Magdalena Andersson. Brevet, 
som även undertecknades av flera organisationer 
från Generalsekreterarnätverket (”GS-nätverket”), 
krävde att regeringen skulle ta fram ett nytt system 
för hur flyktingmottagandet ska finansieras utan att 
Sverige urholkar biståndet. Brevet fick stor medial 
spridning och utgjorde startskottet för en intensiv 
debatt om avräkningarna i media den kommande 
månaden. 

I början av november tog medlemmar i CONCORD 
Sverige och GS-nätverket initiativet att starta Face-
book-kampanjen #Biståndräddarliv. CONCORD 
Sver ige tog efter ett tag huvudansvaret för admin-
istrationen av kampanjen som i början på 2016 
hade över 4500 ”likes” på Facebook. 

AidWatch och svenska bistånds-
utmaningar
I november lanserades årets AidWatch-rapport, 
som tagits fram i samarbete med CONCORD Euro-
pa. Rapporten granskar EU:s och medlemsstaternas 
biståndsåtaganden och ett av årets huvudbudskap 
var att EU-länder måste sluta urholka sina bistånds-

budgetar för att bekosta exempelvis inhemskt flyk-
tingmottagandet. Andra viktiga budskap var att EU 
måste uppnå sitt mål om att vika 0,7 procent av BNI 
till bistånd innan nytt utsatt slutdatum 2030, samt 
att EU:s medlemsstater behöver stärka sitt arbete 
med utvecklingseffektivitet. AidWatch-rapporten 
lan serades på ett seminarium i Stockholm. 

Utöver rapporten lanserade den svenska AidWatch-
gruppen även positionspapperet ”Sveriges främsta 
biståndsutmaningar”. Huvudbudskapen var att den 
svenska regeringen måste stoppa urholkningen, 
allokera additionella medel till klimatfinansier-
ingen, förbättra transparensen för bistånd som 
kanaliseras via privata sektorn och säkerställa en 
systematisk uppföljning av åtaganden kopplat 
till utvecklingseffektivitet. Seminariet bjöd på en 
paneldebatt med statssekreterare Ulrika Modéer, 
moderaternas biståndspolitiska talesperson So-
fia Arkelsten och AidWatch-representanter från 
Union to Union och Svenska kyrkan. Rapporten fick 
spridning i svensk media genom OmVärlden och 
Miljöaktuellt, samt i internationell media via Re-
uters och The Guardian.  

Det arbete som gjordes av AidWatch-gruppen och 
genom #Biståndräddarliv bidrog till att regeringen 
satte en övre gräns på 30 procent för hur mycket 
som kan urholkas av biståndsbudgeten. 

Nytt ramverk för utvecklings-
samarbete och nya DAC-regler
Under hösten har AidWatch-gruppen även deltagit 
vid en konsultation och gett rekommendationer till 
UD om utformningen av det nya policyramverket 
för utvecklingssamarbete. Rekommendationerna 
fokuserade framförallt på vikten av att Sverige ska 
arbeta för ett demokratiskt ägarskap i utformandet 
och uppföljningen av biståndet. Andra viktiga inlägg 
handlande om användning av samarbetsländers 
egna system, transparens, biståndets resultat, givar-
koordinering och EU:s gemensamprogrammering 
samt vikten av en tydlig policy för privata sektorns 
roll i biståndet. 

I slutet av november 2015 blev det känt att det fanns 
förslag från vissa länder inom OECD:s bistånds-
kommitté DAC på att ändra reglerna för vad som 
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får räknas som bistånd, så att vissa militära kost-
nader skulle kunna finansieras av biståndsmedel. 
AidWatch-gruppen uppvaktade därför den svenska 
biståndsministern med ett brev angående detta, 
med huvudbudskapet att kostnader för flyktingmot-
tagande bör exkluderas från DAC:s biståndsdefini-
tion och att militära kostnader och klimatkostnader 
inte ska räknas som bistånd. I februari 2016 fattades 
beslut om ändring av biståndsdefinitionen vid DAC:s 
högnivåmöte i Paris.

Övrigt om Sveriges och EU:s 
utvecklingspolitik
Under 2015 arrangerade CONCORD Sverige flera 
dialogmöten som tog ett samlat grepp om centrala 
utvecklingsfrågor. Vid två tillfällen hade vi bredare 
dialogmöten med UD:s olika enheter och bistånds-
ministerns politiske sakkunnige, där representan-
ter för närmare 20 medlemsorganisationer deltog. 
Mötena följdes upp med såväl nya möten som med 
skriftliga synpunkter och brev till biståndsministern 
inför de beslutsfattande mötena i Bryssel. 

Policyforum
I april arrangerades traditionsenligt vårens policy-
forum. På forumet fick medlemsorganisationer en 
uppdatering om aktuella utvecklingspolitiska frågor 
och processer. Chefsförhandlarna för utvecklingsfi-
nansiering respektive Agenda 2030, Staffan Tilland-
er och Kajsa B Olofsgård, deltog. Mötet var också 
ett tillfälle att diskutera hur CONCORD Sverige kan 
arbeta mer integrerat med våra olika prioriterade 
frågor framöver och utveckla samordningen mellan 
arbetsgrupperna. I november arrangerade CON-
CORD Sverige höstens policyforum, med brett del-
tagande från medlemsorganisationerna. Utöver up-
pdateringar om aktuella utvecklingspolitiska frågor 
(PGU, Agenda 2030, jämställdhet, policyramverket, 
EU:s bistånd och COP21) deltog statssekreterare 
Ulrika Modéer och Ann Bernes, ambassadör för 
feministisk utrikespolitik, för att presentera regerin-
gens planerade arbete och föra en diskussion med 
medlemsorganisationerna. 

Möten med riksdagspartier
Under Almedalsveckan och veckan därefter träffade 
CONCORD Sverige samtliga riksdagspartier för att 
diskutera en del av våra frågor. Merparten av par-

tierna representerades av biståndspolitiska tales-
personer. En av frågorna som diskuterades var PGU 
och dess genomförande, utvecklingsfinansiering 
och jämställdhet inom biståndet. Ett genomgående 
mervärde var att vi fick bra feedback och har kunnat 
utveckla formerna för dialogförande med politiker 
och för hur vi förser dem med underlag.

AIDWATCH-GRUPPEN har under året bestått av: 
ActionAid, Diakonia, Forum Syd, IKFF, Individu-
ell Människohjälp, IOGT-NTO-rörelsens inter-
nationella arbete, Plan Sverige, Rädda Barnen, 
Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyr-
kans internationella arbete, Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen, Svenska missionsrådet, 
We Effect, Världsnaturfonden WWF och Union to 
Union.
PROJEKTGRUPPEN FÖR UTVECKLINGSFINAN-
SIERING har under året bestått av: ActionAid, 
Diakonia, Forum Syd, Plan Sverige, Rädda 
Barnen, Svenska Freds- och Skiljedomsförenin-
gen, Svenska kyrkans internationella arbete, 
Union to Union, We Effect och Världsnaturfon-
den WWF.

Tre viktiga resultat:

►CONCORD Sverige fick gehör för svenska or-
ganisationers prioriterade frågor och delvis de 
gemensamma rekommendationerna, i regerin-
gens arbete inför och under konferensen om ut-
vecklingsfinansiering i Addis Abeba, och deltog 
i både förhandlingarna i New York under våren 
och i regeringens delegation på konferensen. På 
så sätt kunde vi lyfta gemensamma rekommen-
dationer och skapa en länk med civilsamhället 
på internationell nivå.

►AidWatch-gruppens arbete mot urholkningen 
av biståndsbudgeten har bidragit till reger-
ingens beslut att sätta en övre gräns på 30 
procent för hur mycket som kan urholkas av 
biståndsbudgeten.

►AidWatch-gruppens arbete mot urholknin-
gen av biståndsbudgeten samt arbetet med 
#Bistånd räddarliv har bidragit till en intensiv 
debatt om frågan kring avräkningar i media.
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Gynnsamma förutsättningar för 
det civila samhället

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

Under året blåste förändringens vindar i EU:s ut-
vecklingssamarbete. Nederländerna, Danmark och 
Holland gjorde stora nedskärningar i biståndet vilket 
påverkade stödet till civilsamhället. En del givare som 
bevarade biståndsnivåerna, däribland EU-institution-
erna, reformerade även de sina sätt att stödja civil-
samhället. Utvecklingen fick CSO:er att befara att EU:s 
utvecklingssamarbete var på väg att bli mer givarstyrt 
och ta mindre hänsyn till utvecklingseffektivitet.

I syfte att bidra till mer gynnsamma förutsättningar 
för det civila samhället bidrog CONCORD Sverige 
under 2015 till att perspektiv från våra och CON-
CORD Europas medlemsorganisationer med part-
ners fördes fram vad gällde utformningen och ge-
nomförandet av EU:s utvecklingssamarbete. 

Arbetet gjordes genom:
• Samordning av europeiska CSO-plattformars 

dialog med medlemsstaterna om EU:s bistånd
• Dialog med EU-kommissionen om ökad trans-

parens och bättre möjligheter för civilsamhället 
att delta i EU:s utvecklingssamarbete

• Dialog med nationella CSO-plattformar om ge-
mensamma trender i medlemsstaternas stöd 
till civilsamhället inom biståndet

Dialogen mellan CSO:er och med-
lems stater om EU:s utvecklings-
samarbete
Inom ramen för CONCORD Europa delar olika 
medlemsorganisationer upp ansvaret för att bevaka 
hur EU:s biståndsprogram planeras och genomförs. 
Under 2015 togs gemensamma kommentarer fram 
kring planerna för fem av de olika delprogrammen, 
i syfte att påverka kommande års planer. Dessa 
användes av nationella CSO-plattformar i olika EU-
länder, i dialogen med deras respektive regeringar. 
I Sverige överlämnades kommentarerna och posi-

tioner till UD, och i juni träffade vi UD och Sida inför 
deras möten i medlemsstatskommittén för Devel-
opment Cooperation Instrument (DCI). 

En viktig fråga för många organisationer i Europa är 
den framtida utformningen av EU:s finansiering för 
DEAR-projekt (Development Education and Aware-
ness Raising). Det nya förslag som har presenterats 
av EU-kommissionen har fått kritik, vilket bland an-
nat föranlett CONCORD Europa att ta fram ett alter-
nativt förslag. Bland annat ansåg CONCORD Europa 
att ansökningskriterierna kring budgetstorlek och 
krav på antal länder som måste söka gemensamt 
borde lättas upp. CONCORD Sverige arrangerade 
ett möte där medlemmar bidrog med idéer och 
erfarenheter av DEAR, som sedan utgjorde del av 
CONCORD Europas position i frågan. Positionen 
skickades till UD vid två tillfällen. Anteckningar från 
möten mellan EU-kommissionen och medlems-
staterna visade att ett antal medlemsstater tagit in-
tryck av civilsamhällets förslag och förespråkat än-
dringar i villkoren. Beslutet från EU-kommissionen 
om bidragets utformning sker under 2016.

En annan fråga som diskuterades under året var så 
kallad blending, där CONCORD Sverige fick många 

Inriktningen på EU:s stöd till Development Education and Awareness Raising 

(DEAR) är en viktig fråga för organisationer som informerar och opinionsbildar 

om utvecklingsfrågor.
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Finansierings-
instrument

DG DEVCO

DG NEAR

DCI

DCI-
kommittén

CSO-LA

DEAR-
finansiering

GPGC

Blending

PFD

Varje post i EU:s biståndsbudget kallas finansiering-
sinstrument och styrs av ett eget lagstadgat regelverk. 
Finansieringsinstrumentet European Development 
Fund ligger utanför EU:s budget, i en separat fond.

DG DEVCO är EU:s generaldirektorat för utvecklings-
samarbete. Kallas ibland enbart DEVCO och går även 
under namnet EuropeAid.

DG NEAR är EU:s generaldirektorat för frågor som 
rör utvidgning av unionen och samarbete med EU:s 
östra och södra grannskap. Hanterar utvecklingssa-
marbetet med Nordafrika, Mellanöstern, Östeuropa, 
Kaukasus, Västra Balkan och Turkiet.

Development Cooperation Instrument, DCI, är EU:s 
näst största finansieringsinstrument och innehåller 
förutom de geografiska programmen för länder 
i Latinamerika, Asien och Mellanöstern även två 
tematiska program, CSO-LA och GPGC.

En kommitté där representanter från EU:s medlems-
stater, i Sveriges fall en tjänsteman från UD, beslutar 
om planerna för de olika biståndsprogrammen inom 
Development Cooperation Instrument (se ovan). 

Civil Society Organisations and Local Authorities: EU:s 
biståndsprogram för stärkande av civilsamhället och 
lokala myndigheter. 

Development Education and Awareness Raising: EU:s 
bidrag till det civila samhällets informationsspridning 
och opinionsbildning om utvecklingsfrågor i Europa. 
Detta bidrag ingår som en del i programmet CSO-LA 
och möjligheten att söka annonseras ut ungefär 
vartannat år.

Global Public Goods and Challenges: EU:s bistånd-
sprogram som samlar tematiska insatser på om-
rådena miljö och klimat, energi, matsäkerhet, social 
utveckling samt migration. 

Att använda biståndsmedel för att attrahera ytter-
ligare resurser i form av lån, garantier eller privata 
investeringar i projekt av betydelse för utveckling, 
ofta statliga eller inom privata sektorn. EU:s ökade 
användning av blending har ifrågasatts av en rad ak-
törer, bl.a. för att utvecklingseffekterna av projekten 
inte varit tydliga.

Policy Forum on Development är EU-kommissionens 
och medlemsstaternas forum för dialog om EU:s 
utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete med en 
rad aktörer (plattformar för civilsamhället från olika 
regioner i världen, sammanslutningar av lokala myn-
digheter, globala nätverk inom olika folkrörelser och 
fackföreningsrörelsen etc.). PFD möts i Bryssel varje 
år och ordnar även regionala möten.

Ordlista med fackspråk från EU:s 
utvecklingssamarbete

frågor kring hur civilsamhället förhåller sig till EU:s 
ökade satsningar på detta. Eftersom blending även 
var en fråga som Sida undersökte under 2015, 
förmedlade CONCORD Sverige kontakt mellan Sida 
och CONCORD Europas privatsektornätverk för ett 
möte i Bryssel, och bidrog även till ett möte i Stock-
holm för utbyte av information och synpunkter 
om blending mellan Sida och CONCORD Sveriges 
medlemsorganisationer. 

Dialog mellan CONCORD Europa och 
EU-kommissionen
CONCORD Sverige tog under året en ledande roll 
i CONCORD Europas arbete med EU-finansierings-
frågor. Något som oroat civilsamhällesorganisa-
tioner under de senaste två åren är att utrymmet 
för det civila samhället tycks krympa inom vissa av 
de tematiska programmen; möjligheterna till EU-
finansiering har blivit svårare att hitta, med färre 
öppna calls for proposals och fler direkta avtal och 
fonder med egna procedurer. Under 2015 ordnade 
CONCORD Europa möten för att diskutera civilsam-
hällets förutsättningar inom programmen, bland 
annat med civilsamhällesprogrammet på DECCO, 
DG NEAR:s enhet för regionala program och med 
det tematiska programmet GPGC. Som resultat har 
mer regelbunden kommunikation upprättats mel-
lan vissa enheter och CONCORD Europa.

Bevakning och kunskapsspridning 
om trender i EU:s samarbete med 
civilsamhället
En aktuell fråga under hela året har varit de förän-
drade formerna för EU:s finansiering till civilsam-
hället. Intresset för hur EU ändrar formerna för 
vidareförmedling av bidrag via CSO:er, startar nya 
fonder och provar programfinansiering har varit 
stort hos medlemmar inom CONCORD Sverige och 
CONCORD Europa. CONCORD Sverige har under 
2015 lett framtagandet av en ny skrift om formerna 
för EU:s finansiering, som ska publiceras i början 
av 2016. Syftet är att sprida kunskap till en bredare 
grupp av organisationer om hur EU:s sätt att ge 
finan siering till civilsamhället förändras, så att även 
organisationer som inte har resurser att själva bev-
aka utvecklingen av EU:s utvecklingssamarbete ska 
kunna överblicka hur EU:s stöd till civilsamhället 
förändras.
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Ett annat projekt som har pågått under 2015 och 
lanseras 2016 är ett nytt utbildningsmaterial riktat 
till civilsamhällesorganisationer i EU:s partnerlän-
der som tar upp relationerna mellan EU-delegation-
er och civilsamhället. Materialet tar inte enbart upp 
EU-finansiering, utan utgår från alla de funktioner 
som en EU-delegation fyller, och hur civilsamhälles-
organisationer kan ha nytta av att bygga relationer 
till EU-delegationer i sitt arbete. Materialet inklu-
derar bland annat finansieringsfrågor, dialog kring 
mänskliga rättigheter-situationen i landet och natio-
nella utvecklingsstrategier, möjligheter att påverka 
vad EU satsar på i landet och i synnerhet i strategier 
för stöd till civilsamhället. 

Utbyte mellan CSO-plattformar 
om hur civilsamhället påverkas av 
trender inom biståndet
Traditionellt sett har CONCORDs arbete kring civila 
samhällets förutsättningar haft tonvikt på frågor 
som rör EU-finansiering. De kraftiga nedskärnin-
gar och reformer i utvecklingssamarbetet samt i 
stödet till civilsamhället i flera europeiska länder 
som genomfördes eller annonserades under 2015, 
öppnade dock upp för ett erfarenhetsutbyte även i 
denna fråga inom CONCORD Europa. Det skapades 
även en diskussion om hur CONCORD Europa 
kan vara en resurs för medlemmar när det gäller 
att försvara civilsamhällets utrymme i respektive 

medlemsstat, samt hur det knyter an till den större, 
globala diskussionen om inskränk ningar av civil-
samhällets utrymme.

EUfinansieringsgruppen har under året bestått 
av: Diakonia, Forum Syd, Föreningen Fairtrade 
Sverige, Palmecentret, Plan Sverige, Rädda 
Barnen, Svenska Afghanistankommittén, Sven-
ska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska 
kyrkans internationella arbete, Svenska mis-
sionsrådet, Union to Union  och We Effect.

Tre viktiga resultat:

►Medlemsstaternas representanter i DCI-kom-
mittén har fått ta del av samordnade förslag 
från civilsamhället inför beslut om planerna för 
EU:s tematiska biståndsprogram.

►Medlemsstaternas representanter har tagit 
intryck av civilsamhällets förslag på ny ut-
formning av DEARfinansieringen och framförde 
sitt stöd för CONCORD Europas förslag till EU-
kommissionen.

►Dialog öppnades upp mellan civilsamhället och 
DG DEVCO med delar av ledningen som inte dit-
tills har varit engagerade i diskussioner om civil-
samhällets roller i EU:s utvecklingssamarbete.

Inom arbetet för gynnsamma förutsättningar fokuserar CONCORD Sverige främst på EU-finansiering och civilsamhällets roller i europeiskt 

utvecklingssamarbete.
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Den globala agendan för hållbar 
utveckling – Agenda 2030

►INRIKTNINGSMÅL 4: Sverige, EU och FN ska göra ambitiösa åtaganden samt bidra till finansiering och genom-
förande av en global agenda för hållbar utveckling, som bidrar till jämlikhet, jämställdhet, hållbarhet och att de 
mänskliga rättigheterna följs.

►INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och sin förmåga att 
agera kring EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsagendan och jäm-
ställdhetsperspektiv på dessa politiska processer.

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

Under 2015 har CONCORD Sverige fortsatt att samo-
rdna svenska organisationer i arbetet med den nya 
agendan för hållbar utveckling. CONCORD Sverige 
har också utgjort den svenska plattformen i den glo-
bala civilsamhälleskampanjen Beyond 2015.  Den 
svenska styrgruppen för Beyond 2015 har under 
året bestått av 14 organisationer som representer-
ar en bred kompetens inom områden 
med relevans för den nya agendan. 
CONCORD Sverige har bidragit till att 
säkerställa att prioriteringar från det 
svenska civilsamhället finns med i 
den nya globala agendan. Vidare har 
CONCORD Sverige bidragit till att det 
svenska civilsamhället har en kon-
tinuerlig och betydelsefull dialog med 
relevanta beslutsfattare och att kun-
skapen om de nya målen har stärkts 
hos medlemsorganisationerna. 
 
Sveriges och EU:s 
positioner
Sveriges positioner och anföranden 
i förhandlingarna om den nya agen-
dan har reflekterat de prioriteringar 
som förts fram av styrgruppen för 
Beyond 2015. Detta visade den utvärdering och 
analys som styrgruppen gjorde i oktober. Några av 
de frågor som styrgruppen och CONCORD Sverige 
särskilt drivit och stått upp för i förhandlingarna 
är rättighetsperspektivet, jämställdhet och flickor 
och kvinnors rättigheter, inklusive sexuella och re-
produktiva rättigheter och mål 16 om fredliga och 

inkluderande samhällen. Förhandlare från Sveriges 
håll har upprepade gånger konstaterat att reger-
ingens och styrgruppens prioriteringar överens-
stämde till hög grad.
  
Under året har arbetet med att ta fram indika-
torer för att mäta Agenda 2030 fått allt större 

uppmärksamhet och identifierats som viktigt av 
styrgruppen. Under våren bjöd UD in till informella 
konsultationer runt delmål, indikatorer, genom-
förande och uppföljning. Samtliga medlemmar 
i styrgruppen för Beyond 2015 medverkade och 
sammanställde en gemensam skrivelse som up-
pföljning på konsultationerna. CONCORD Sverige 
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bjöd även in Statistiska Centralbyrån (SCB) till ett 
möte under våren för att diskutera indikatorer. Un-
der hösten arbetade styrgruppen med att ta fram 
en position med prioriterade indikatorer. De globa-
la indikatorerna för Agenda 2030 ska antas av FN:s 
medlemsländer under våren 2016. 
 
Inom ramen för Beyond 2015 och CONCORD Eu-
ropa har CONCORD Sverige aktivt bidragit till glo-
bala och europeiska rekommendationer runt 
formerna för genomförande och an-
svarsutkrävande kring agendan, med 
särskilt fokus på den europeiska nivån 
inför antagandet av EU:s rådslutsat-
ser. Rådslutsatsernas skrivelser är 
allmänt hållna men betonar vikten av 
ansvarsutkrävande och inkluderande, 
transparenta processer vilket varit vik-
tiga budskap från styrgruppen. Under 
våren arrangerade CONCORD Europa 
tillsammans med UD och den svenska 
representationen i Bryssel ett möte för 
att diskutera EU:s position om uppföljning och an-
svarsutkrävande. CONCORD Sverige ansvarade för 
att tillsammans med UD ta fram program, underlag 
och bjuda in deltagare. Åtta medlemsstater, forsk-
are samt representanter för civilsamhället och EU-
kommissionen deltog.

Dialog med beslutsfattare
CONCORD Sverige har under året haft en regelbunden 
dialog med svenska beslutsfattare både före och efter 
att agendan antogs. Inför samtliga förhandlingstillfäl-
len har CONCORD Sverige haft kontakt med samt vid 
flera tillfällen skickat in skriftliga rekommendationer till 
ansvariga på UD. CONCORD Sverige har även inlett en 
dialog med fler beslutsfattare, bland annat vid finans-
departementet och på statsrådsberedningen. I sep-
tember bjöds CONCORD Sverige in till ett dialogmöte 

med statsminister Stefan Löfven som gav löfte om fort-
satt samarbete mellan regering och det civila samhället 
i att ta fram handlingsplaner och för genomförandet 
av den nya agendan. Statsministern underströk att ett 
gott samarbete mellan regering, civilsamhälle och an-
dra aktörer är avgörande för ett lyckat genomförande. 

Under FN:s generalförsamling i New York 

25-27 september 2015 antogs Agenda 2030 

under högtidliga former.

Dialogmötet med statsminister Stefan Löfven var ett bra tillfälle för CONCORD Sverige att 

lyfta våra rekommendationer för ge nomförandet av Agenda 2030.
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CONCORD Sverige var representerade i Sveriges re-
geringsdelegation vid samtliga förhandlingar i FN i 
New York under januari till juli 2015. Inför deltagan-
det skickade styrgruppen för Agenda 2030 med ge-
mensamma positioner och rekommendationer, och 
bjöd också in organisationer som inte tidigare varit 
aktiva i styrgruppen men som deltog i delegationen; 
Naturskyddsföreningen, Stockholm Resilience Cen-
tre och RFSL. CONCORD Sverige ordnade möten 
före och efter varje förhandlingstillfälle för att ge 
gruppen möjlighet att ta del av ny och uppdaterad 
information.

Utbildning och kapacitetsstärkande
I oktober bjöd CONCORD Sverige in medlemmar till 
ett informations- och diskussionsmöte om Agenda 
2030 och om slutdokumentet från toppmötet om 
utvecklingsfinansiering, Addis Ababa Action Agenda 
(AAAA). Under hösten tillsattes en projektgrupp för 
att ta fram informations- och metodmaterial om 
den nya agenda som riktar sig till CONCORD Sverig-
es medlemmar och andra civilsamhällesaktörer.

Samarbete med civilsamhälles orga-
nisationer globalt och inom EU 
CONCORD Sverige har under året deltagit i olika 
arbetsgrupper inom Beyond 2015, bland annat för 
påverkan och analys av förhandlingsdokument, ar-
betsgruppen för mänskliga rättigheter och för indi-
katorer. CONCORD Sverige har även ingått i CON-
CORD Europas Beyond 2015-styrgrupp. 
Beyond 2015-kampanjen avslutade sitt arbete 
under hösten 2015 och därmed avslutades även 
CONCORD Europas uppdrag som regional Beyond 
2015-samordnare. CONCORD Sverige har sedan 
dess bidragit till att ta fram nya prioriteringar och 
strukturer inom CONCORD Europa för fortsatt ar-
bete kring den nya agendan.
 
I slutet av 2014 initierade CONCORD Sverige till-
sammans med ett antal organisationer från Beyond 
2015-kampanjen en diskussion om att skapa ett glo-
balt CSO-samarbete för genomförandet av Agenda 
2030. CONCORD Sveriges Beyond 2015-samord-
nare faciliterade fram till oktober dessa diskussion-
er på global nivå. I slutet av året pågick samtalen 
fortfarande. CONCORD Sveriges samordnare för 
Beyond 2015 ingår även i en referensgrupp för en 

EBA-studie om det svenska genomförandet av den 
nya agendan. Flera medlemmar i styrgruppen för 
Agenda 2030 har intervjuats i studien. Rapporten 
kommer att lanseras under våren 2016. 
 
Styrgruppen för Beyond 2015-kampanjen, som 
samordnas av CONCORD Sverige, har under 
2015 bestått av följande organisationer: Forum 
Syd, LSU, MyRight, Plan Sverige, PMU, PRO Glob-
al, RFSU, Rädda Barnen, Svenska FN-förbundet, 
Svenska kyrkans internationella arbete, Sven-
ska missionsrådet, Union to Union, WaterAid 
och Världsnaturfonden WWF.
 

Tre viktiga resultat:

►Sverige har i förhandlingarna om den nya 
agendan beaktat de positioner och prioriterin-
gar som den svenska styrgruppen för Beyond 
2015 lyft fram. Detta har påpekats av förhand-
lare från Sveriges håll och framkom även i den 
utvärdering och analys av den Agenda 2030 
som styrgruppen gjorde under hösten. 

►CONCORD Sverige och dess medlemsorgan-
isationer har varit representerade i Sveriges 
regeringsdelegation vid samtliga förhandlingar 
om Agenda 2030 i FN i New York januari-juli 
2015. Inför deltagandet har arbetsgruppen 
för Agenda 2030 skickat med gemensamma 
rekommendationer. CONCORD Sverige har 
också ordnat möten före och efter de olika 
förhandlingstillfällena för att ge alla i gruppen 
möjlighet att ta del av uppdaterad information 
och erfarenheter från de som deltagit i delega-
tionen.

►I 2015 års enkät bland CONCORD Sveriges 
medlemmar, som skickades ut i början av 2016, 
angav 77 procent av de svarande att deras 
medlemskap i CONCORD Sverige har bidragit 
till stärka deras möjlighet att delta i dialog och 
eller påverkan av Agenda 2030.
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Jämställdhet

►INRIKTNINGSMÅL 5: Sverige och EU ska som del av utvecklingspolitiken, samstämmighetspolitiken och den glo-
bala agendan göra starka åtaganden för jämställdhet och se till att dessa genomförs och får finansiering. 

►INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och sin förmåga att 
agera kring EU:s och Sveriges utvecklings- och samstämmighetspolitik, den globala utvecklingsagendan och jäm-
ställdhetsperspektiv på dessa politiska processer.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbets-
grupp har träffats under olika former 
och med varierande ambitionsnivåer 
under ett par år på grund av otillräck-
liga personalresurser hos CONCORD 
Sveriges kansli. Från och med 2015 har 
CONCORD Sverige dock fått utrymme 
att lägga mer tid och kraft på att samo-
rdna arbetet i gruppen. Under 2015 
har jämställdhetsarbetsgruppen bland 
annat fokuserat arbetet med att följa 
framtagandet av EU:s handlingsplan för 
jämställdhet inom utrikesarbetet 2016-
2020, som ska implementeras av såväl 
EU-kommissionen, EU:s utrikestjänst 
och alla medlemsstaterna. Dessutom 
har arbetsgruppen arbetat med att an-
lägga ett tydligare jämställdhetsperspektiv på de 
övriga processer som CONCORD har lett under 
året, främst Agenda 2030, utvecklingsfinansiering 
och samstämmighet. 

EU:s handlingsplan för jämställdhet
CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp har 
tillsammans med CONCORD Europas Gender Work-
ing Group arbetat med framtagandet av EU:s han-
dlingsplan för jämställdhet. Nedan följer några av de 
aktiviteter vi genomfört under året.

I början av året tog vi fram preliminära rekommen-
dationer som lyfte behovet av en prioritering av 
jämställdhet av det politiska ledarskapet inom EU, 
samt behovet av mer finansiella resurser, personal-
resurser och högre kompetens för att se till att den 
nya handlingsplanen implementeras i högre grad än 
den nuvarande. Jämställdhetsarbetsgruppen hade 
även ett flertal möten med UD under våren för att 
diskutera våra rekommendationer. 

I april närvarade gruppen vid konsultationsmötet 
kring EU:s handlingsplan för jämställdhet med 
EU- kommissionen och medlemsstaterna i Bryssel. 
Inför konsultationsmötet tog vi fram skriftliga rek-
ommendationer som delades med UD och Sveriges 
representanter i expertgruppen, samt med EU-
kommissionen, EU:s utrikestjänst EEAS och ett stort 
antal medlemsstater. Rekommendationerna fick ett 
bra mottagande på konsultationsmötet.

Inför Europadagen den 9 maj anordnade jämställd-
hetsarbetsgruppen ett seminarium om motståndet 
mot Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter 
(SRHR) i Europa som en del av det europeiska ut-
vecklingsåret, EYD. Webbtidningen OmVärlden 
följde upp seminariet genom att intervjua talare 
och medverkande medlemsorganisationer i en ar-
tikel och i sin podd. 

Den 13 maj anordnade jämställdhetsarbetsgrup-
pen tillsammans med CONCORD Europas Gender 

Vi vill bidra till att Sverige och EU gör starka åtaganden för jämställdhet inom 

utvecklingsagendan och se till att dessa genomförs och får finansiering.
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Working Group en lunch om EU:s handlingsplan 
för jämställdhet i Europaparlamentet. Seminariet 
anordnades tillsammans med ordföranden i Euro-
paparlamentets utvecklingsutskott och syftade till 
att öka engagemanget för handlingsplanen och för 
finansieringen av jämställdhet i EU:s biståndsbud-
get inom Europaparlamentet. 

På ministermötet den 26 oktober antog medlems-
staterna EU:s handlingsplan för jämställdhet inom 
utrikesarbetet 2016-2020. Det slutgiltiga doku-
mentet innehåller många av våra rekommenda-
tioner, både när det gäller vad handlingsplanen ska 
innefatta rent tematiskt och hur den ska implement-
eras och följas upp. Positivt är att den nya handling-
splanen inte bara gäller utvecklingssamarbete utan 
omfattar alla EU:s externa insatser. Några andra 
viktiga bitar som gruppen arbetat för och som åter-
finns i det slutgiltiga dokumentet är starka skrivnin-
gar kring SRHR, inkluderande av 1325 – agendan, 
skrivningar kring sexuellt och genusbaserat våld 
i humanitära situationer, erkännande av pojkars 
och mäns roll för jämställdhetsarbetet, samt större 
fokus på rättighetsperspektiv och intersektionalitet. 
När det gäller implementering, återfinns skrivnin-
gar kring obligatorisk årlig rapportering och up-
pföljning, ansvar för implementering på chefsnivå, 
utbildningsinsatser och finansiella resurser.
   
Samma vecka som handlingsplanen antogs skrev 
jämställdhetsarbetsgruppen en debattartikel som 
publicerades i Feministiskt Perspektiv. Ett par veck-
or efter antagandet hade vi ett uppföljningsmöte 
med EU-kommissionens jämställdhetsteam för att 
diskutera hur vi kan arbeta med implementering 
och finansiering av handlingsplanen under 2016 
och framåt.

Agenda 2030
Under våren och sommaren 2015 bidrog jämställ-
dhetsarbetsgruppen till arbetet med Agenda 2030 
genom att ge rekommendationer till UD om delmål, 
indikatorer och uppföljningsmekanismer för den 
nya utvecklingsagendan, samt genom att bidra till 
CONCORD Europas position kring genomförande-
mekanismerna. Bidragen handlade framförallt om 
att se till att delmål som är viktiga för jämställdhet 
inte försvinner under pågående översyn av agen-

dan, och att alla indikatorer är könsaggregerade. 
Sveriges regering har haft jämställdhet som en pri-
oriterad fråga under hela processen fram till anta-
gandet av Agenda 2030 och jämställdhetsperspe-
ktivet i det slutgiltiga dokumentet är väldigt starkt, 
både i mål 5 som är det separata målet för jämställ-
dhet och som delmål under andra områden.

På de Europeiska utvecklingsdagarna i juni, som 
hålls årligen i Bryssel, arrangerade vi tillsammans 
med CONCORD Europas Gender Working Group 
och UN Women en högnivåpanel under rubriken 
”Ending Gender Inequality by 2030”. I panelen del-
tog bland andra EU:s kommissionär för utvecklings-
samarbete, Neven Mimica, som lovade att stå upp 
för jämställdhetsfrågor och att leverera och arbeta 
för implementeringen av en ny strategisk och ro-
bust EU Gender Action Plan.

Den 4 december arrangerade CONCORD Sverige 
tillsammans med UD, Sida och EU-kommissionen 
ett event om implementeringen av Agenda 2030.  
Jämställdhetsarbetsgruppen stod för planeringen 
av specialistpanelen på eventet som diskuterade 
hur EU och Sverige planerar att arbeta med jäm-
ställdhet inom Agenda 2030. Panelen bestod av 
två medlemmar från jämställdhetsarbetsgruppen, 
Lena Ag från Kvinna till Kvinna och Tomas Agnemo 
från Män för Jämställdhet, samt Mara Marinaki, 
jämställdhetsrådgivare på EU:s utrikestjänst och 
Anna Wrange, från UD. Eventet var välbesökt med 
över 150 besökare. 

Utvecklingsfinansiering
Under våren och sommaren 2015 bidrog CON-
CORD Sveriges jämställdetsarbetsgrupp kon-
tinuerligt till CONCORD:s gemensamma rekom-
mendationer kring utvecklingsfinansiering inför 
konferensen i Addis Abeba. Slutdokumentet in-
nehöll inte några banbrytande skrivningar eller 
åtaganden gällande jämställdhet, framför allt 
saknades specifika åtaganden om ökad finan-
siering för jämställdhet och ett starkt rättighet-
sperspektiv. Samtidigt var det tydligt att Sverige 
arbetat hårt för att få med ett jämställdhetspers-
pektiv i agendan och att det slutgiltiga resultatet 
hade flera bra skrivningar kring jämställdhet som 
inte fanns där från början.
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PGU
Under hösten har CONCORD Sveriges arbetsgrupp 
för samstämmighet tagit fram rekommendationer 
till ett antal olika departement med anledning av 
att de har arbetat med att ta fram handlingsplaner 
för Politik för global utveckling (PGU). Jämställdhet-
sarbetsgruppen bidrog till framtagandet av rekom-
mendationerna till justitie-, försvars-, finans-, och 
miljödepartementet.
 
JÄMSTÄLLDHETSARBETSGRUPPEN har under 
året bestått av följande organisationer: 
Afrikagrupperna, Diakonia, IKFF, Kvinna till 
Kvinna, Män för Jämställdhet, Plan Sverige, 
Praktisk Solidaritet, RFSL, RFSU, Svalorna 
Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internatio-
nella arbete och We Effect. 

Tre viktiga resultat:

►Jämställdhetsarbetsgruppen har i samarbete 
med CONCORD Europas Gender Working Group 
bidragit till att EU:s nya handlingsplan för jäm-
ställdhet 2016-2020 förbättrades och stärktes 
utifrån ett antal perspektiv, inklusive SRHR, 
pojkar och mäns roll för jämställdhet, samt rap-
portering och uppföljning, ansvar för, utbild-
ningsinsatser och finansiella resurser.

►Jämställdhetsarbetsgruppen har tillsammans 
med styrgruppen för Post-2015 och projektgrup-
pen för utvecklingsfinansiering arbetat för att 
Sveriges regering skulle fortsätta prioritera jäm-
ställdhet inom Agenda 2030 och Utvecklingsfi-
nansiering ända in i slutförhandlingarna.

►Jämställdhetsarbetsgruppen har tillsammans 
med samstämmighetsarbetsgruppen arbetat 
för ett stärkt jämställdhetsperspektiv i regerin-
gens nya handlingsplaner för PGU.

Under 2015 har vi arbetat för att Sveriges regering ska fortsätta att prioritera jäm ställdhet inom Politik för Global utveckling, 

Agenda 2030 samt utvecklingsfi nansiering.
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Kapacitetsstärkande om EUfinansiering
►INRIKTNINGSMÅL 8: Medlemmarna stärker sin kompetens och sina samarbetspartners förutsättningar att söka 
och genomföra EU-finansierade insatser.

CONCORD Sverige har under 2015 bidragit till att 
medlemsorganisationerna har stärkt sin kompetens 
och sina samarbetspartners förutsättningar att söka 
och genomföra EU-finansierade insatser genom att 
utbilda och coacha sammanlagt 133 personer inom 
42 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer. 

Information och rådgivning om 
EUfinansiering
Totalt använde 42 medlemsorganisationer, mots-
varande 74 procent, sig av rådgivning och/eller utbild-
ning om EU-finansiering under 2015. Både personal i 
Stockholm och i partnerländer har nyttjat utbildning 
och rådgivning. 

Den vanligaste typen av frågor i rådgivningen hand-
lar om hjälp att tolka specifika ansökningsmöjligheter 
eller EU:s regelverk (61 ärenden under året). Frågor 
om utbildningsbehov, kontakter eller hjälp att hitta 
rätt i EU-systemet stod för 21 ärenden. Introduktion till 
EU-finansiering eller kartläggning av finansieringsmöj-
ligheter för en viss organisation var också vanligt (10 
ärenden totalt). Vid 16 tillfällen fick medlemmar stöd 
i att formulera sina ansökningar. Vid 17 tillfällen fick 
icke-medlemsorganisationer information.

CONCORD har en mejllista för information om aktu-
ella möjligheter att söka EU-finansiering och andra 
relaterade nyheter. Under 2015 gjordes 26 utskick på 
listan, i snitt ungefär varannan vecka. 

CONCORD Sveriges information om EU-finansiering 
upplevs av medlemmarna som uppdaterad och rel-
evant (50 procent säger ”tillräckligt för deras behov” 
och 36 procent säger ”i hög utsträckning uppdaterad 
och relevant”). 

Söka och handlägga EU-bidrag
En mindre andel av CONCORD Sveriges medlems-
organisationer upplever sig definitivt ha tillräckliga 
resurser och strukturer för att söka och handlägga 

EU-bidrag, men mer än hälften av de svarande i 
en medlemsenkät angav att detta påstående ändå 
stämmer ganska bra. Under 2015 var det en hand-
full medlemsorganisationer som har gjort strat-
egiska nysatsningar på att söka EU-finansiering, och 
därigenom sökt mer kunskap och information via 
CONCORD Sverige än tidigare.

Under 2015 genomfördes fem utbildningar om EU-
finansiering och fyra skräddarsydda kurstillfällen 
för enskilda medlemsorganisationer. En medlem 
deltog i ett möte på europeisk nivå via CONCORD. 
I medlemsenkäten om kurser under 2015 angav 
samtliga svarande att CONCORD Sveriges utbildnin-
gar bidrog till ökade kunskaper som förväntat (80 
procent) eller över förväntan (20 procent). Inom ra-
men för CONCORD Sveriges EU-finansieringsgrupp 
ordnades tre möten för löpande nätverkande och 
bidrag till påverkansarbete på EU-nivå, samt tre 
specialiserade erfarenhetsutbyten om: 1) att skriva 
fullständiga EU-ansökningar 2) att förhandla och 
hantera EU-avtal och 3) att arbeta med EU-budget-
ar. Erfarenhetsutbyten där olika organisationer kan 
lära av varandra är den mest effektiva formen av 
kapacitetsstärkande för organisationer med mer 
kunskaper om EU-finansiering.

Tre viktiga resultat:

►Medlemmar uppfattar i hög utsträckning CON-
CORD Sveriges information om EU-finansiering 
som uppdaterad och relevant.

►Sammanlagt 133 personer från 42 organisa-
tioner ökade sina kunskaper om EU-finansiering 
genom att använda sig av CONCORD Sveriges 
rådgivning eller utbildning.

►Medlemmar som fick stöd i att identifiera eller 
söka EU-bidrag gav positiv feedback på använd-
barheten i CONCORD Sveriges rådgivning.
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Gemensam plattform och medlemmar

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

Under året har följande fyra organisationer bevil-
jats medlemskap i CONCORD Sverige: Internatio-
nella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, WaterAid, 
Svenska Burmakommittén och LSU - Sveriges ung-
domsorganisationer. Att organisationer med olika 
inriktning söker medlemskap i CONCORD Sverige 
ser vi som ett kvitto på att vi är en plattform som 
upp levs som relevant av olika aktörer. Genom 2015 
års nya medlemmar vi har breddat vår mångfald 
ytter ligare. En organisation har avsagt sig medlems-
kapet under året. Det innebär att vi vid årets slut har 
57 medlemsorganisationer.

Våra medlemmar är: 
ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Barnfonden, 
Diakonia, Ekumeniska EU-kontoret, Erikshjälpen, 
Fair Action, Fair Trade Återförsäljarna, Frivilligorgan-
isationernas fond för mänskliga rättigheter, Forum 
Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige, Föreningen 
för Utvecklingsfrågor, Hungerprojektet, Individuell 
Människohjälp, Internationell Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens Internatio-
nella arbete, Jordens Vänner, KFUM Sverige, Kristna 
Fredsrörelsen, Kunskapsutveckling i Norden, Kvinna 
till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace 
Institute, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, 
Läkarmissionen, MyRight, Män för Jämställdhet, 

Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internatio-
nella Center, Operation 1325, Plan Sverige, PMU, 
Praktisk Solidaritet, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda 
Barnen, Sensus Studieförbund, Socialdemokrater 
för Tro och Solidaritet, SOS barnbyar, Svalorna In-
dien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, Svenska 
Afghanistankommittén, Svenska Burmakommittén, 
Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skilje-
domsföreningen, Svenska kyrkans internationel-
la arbete, Svenska missionsrådet, Svenska Röda 
Korset, Sveriges kristna råd, Swedwatch, UNICEF 
Sverige, Union to Union, WaterAid, We Effect, Vi-sko-
gen och Världsnaturfonden WWF Sverige. 

Gemensam plattform i siffror
På 10 år har vi nästa fördubblat vårt medlems-
antal, från 30 medlemsorganisationer år 2005 till 
nuvarande 57. Under samma period har vi ökat 
vår omsättning nästan 9 gånger, från 650 000 till 
5 755 000 kronor och ökat antal anställda från 
en till sex stycken.  
 
Enligt 2015 års medlemsenkät tycker samtliga 
medlemmar, 100 procent, att CONCORD Sverige 
är en plattform som stärker och kompletterar 
det arbete som medlemmar och deras sam  ar-
betspartners bedriver.
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Några röster om CONCORD Sverige:

”Jag uppskattar väldigt mycket att jobba genom 
de olika arbetsgrupperna för Concord och det 
underlättar definitivt mötena med t ex UD, som 
säkert också skulle tycka samma sak. Viktigt för 
oss i civilsamhället att vi driver frågor gemen-
samt och är så samspelta.” 
Sara Lindblom, Rädda Barnen

”På europeisk och globala nivå ingår vi även i 
andra nätverk för trosbaserade organisationer. 
Det är framförallt på den svenska arenan 
CONCORD Sverige blir en viktig plattform för 
påverkansarbete och en kunskapskälla.” 
Sofia Svarfvar, Svenska Kyrkan

”Genom Concord får vi som liten organisation 
med relativt begränsad biståndsverksamhet en 
arena för samarbete inom utvecklingspolitiken, 
vilket vi tidigare saknat. Detta har stärkt vårt 
arbete och gett oss bättre samverkan med fler 
organisationer.” Sofia Tuvestad, IKFF

”En specialiserad liten påverkansorganisation 
är beroende av den policydiskussion Concord er-
bjuder, av att agera tillsammans med andra och 
av att få bredare nätverk/kontakter. CONCORD 
Sverige har lyckats vara just en stödjande platt-
form, och inte som ett paraply börjat ta över i 
eget namn. Föredömligt öppen, transparent och 
inkluderande kultur där var och en kan delta 
och bidra utifrån sina förutsättningar.” 
Alfhild Petrén, PRO Global

Gemensamt CSOarbete 
i Sverige
 

För att stärka ett gemensamt svenskt CSO-arbete 
i relation till Sida, men även i andra gemensamt 
beslutade frågor, deltar CONCORD Sveriges kansli-
chef i Generalsekreterarnätverket. Nätverket samlar 
högsta chefen, ofta generalsekreteraren, hos sven-
ska CSO:er med ramavtal eller likande direktavtal 
med Sida. GS-nätverket har under året haft regel-
bundna möten och dialog med Sidas generaldirek-
tör som utöver dialogen för att stärka relationen 
mellan CSO:er och Sida under året också inkluderat 
samtal om PGU, Agenda 2030, av Sida arrangerande 
CSO-veckan om ”civic space” samt avräkningarna 
inom biståndet. Flertal av GS-nätverkets medlem-
mar tog aktiv del i kampanjen #Biståndräddarliv (se 
mer om detta under AidWatch).

För dialog med Sida-CIVSAM samlas svenska CSO:er 
med ramavtal eller likande direktavtal med Sida 
i programchefsnätverket. Då Sida under året fått 
UD:s uppdrag att ta fram underlag till ny CSO- och 
Info-Kom-strategi har nätverket samordnat ge-
mensam respons och remissvar.  

CONCORD Europa 

Samverkan inom CONCORD Europa är avgörande 
för att CONCORD Sverige ska kunna bedriva ett 
framgångsrikt arbete gentemot EU:s olika institu-
tioner. CONCORD Europa är en konfederation vars 
medlemmar utgörs av 28 nationella plattformar och 
18 europeiska organisationsnätverk som tillsam-
mans rymmer 2 400 organisationer. CONCORD Eu-
ropa har ett sekretariat i Bryssel som ansvarar för 
och samordnar dialogen och påverkansarbetet gen-
temot EU-kommissionen och Europaparlamentet. 
De nationella plattformarna har en avgörande roll 
för att påverka medlemsstaterna inför beslut i min-
isterrådet.

CONCORD Sverige har under året deltagit aktivt i 
följande arbetsgrupper: AidWatch, FDR – Finance 
for Development and Relief, Gender och Policy Co-
herence for Development samt steering group för 
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Övriga kommunikations 
insatser

CONCORD Sveriges kommunikationsarbete syftar till 
skapa opinion och att stärka vårt påverkansarbete, 
att öka medlemmars och våra målgruppers kunskap 
om våra prioriterade frågor och att öka kännedo-
men och förtroendet för CONCORD Sverige. Våra 
huvudsakliga målgrupper är beslutsfattare, medle-
msorganisationer, opinionsbildare och journalister 
samt en utvecklingsintresserad allmänhet. 

Som ett komplement till det påverkansarbete och 
de enskilda opinions- och kommunikationsinsat-
ser som gjorts under året kring våra prioriterade 
frågor, har CONCORD Sverige löpande arbetat med 
att sprida och öka kunskapen kring våra frågor i ny-
hetsbrev, på hemsidan, Facebook och Twitter och 
genom mediebearbetning. Vi analyserar kontinuer-
ligt vår omvärld för att identifiera tillfällen för CON-

CORD Sverige eller våra medlemmar att 
delta i och bidra när våra frågor diskuteras 
i syfte att föra fram våra budskap och per-
spektiv.

År 2015 kallades allmänt för Superutveck-
lingsåret. På världens agenda stod anta-
gandet av nya globala hållbarhetsmål och 
finansieringen av dessa, samtidigt som vi 
sade farväl till millenniemålen. Av EU ut-
nämndes 2015 till Europeiska temaåret för 
utvecklingssamarbete (European Year for 
Development, EYD) i syfte att öka EU-med-
borgarnas kunskap om och engagemang 

för utvecklingsfrågor. I Sverige lanserade regeringen 
nystarten för sin Politik för global utveckling, och 
utformandet av den feministiska utrikespolitiken. 
Samtidigt rasade debatten om den allt kraftigare 
urholkningen av biståndsbudgeten.

År 2015 var därmed ett år som gav CONCORD 
Sverige stora möjligheter att synliggöra våra bud-
skap och prioriterade frågor. Agenda 2030, sam-
stämmighet, utvecklingsfinansiering, jämställdhet, 
EU:s och svensk biståndspolitik – samtliga frågor 
diskuterades flitigt i traditionella och sociala medier, 
vid events och seminarier. Vårt aktiva deltagande i 

Beyond 2015. Därutöver har CONCORD Sverige del-
tagit vid samtliga två Policy Forum som ägt rum un-
der 2015.

Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är 
General Assembly (GA) där CONCORD Sverige på 
mötet i juni representerades av Kristina Henschen 
och Fredrik Lindahl samt Magnus Falklöf. 

På GA deltog 82 representanter från 45 av CON-
CORD Europas 51 medlemmar. CONCORD Euro-
pas styrelse består av ordförande och ytterligare 
nio ledamöter som representerar både nationella 
plattformar och europeiska nätverk. På GA omval-
des Marina Sarli, grekiska plattformen och Rudy De 
Meyer, belgiska plattformen till styrelsen. 

Då nuvarande strategi för CONCORD Europa löper 
ut 2015 har en konsultativ process med medlemmar 
genomförts under våren för att på GA anta en ny 
strategi för perioden 2016-2022. 

Inte minst utifrån aktivt deltagande från vår sida 
finns det ett starkt stöd i strategin för CONCORD 
Sveriges prioriterade områden, samstämmighet-
spolitik för hållbar utveckling, utvecklingsfinansier-
ing, EU-finansiering och jämställdhet. Utifrån GA:s 
beslut om strategi har en Operativ plan för 2016-
2018 och förslag till ny organisation tagits fram un-
der hösten 2015. En viktig fråga kopplat till organ-
isering är att hitta möjligheter även för nationella 
plattformar med mindre resurser att delta på möten 
och/eller föra sin talan. 

Seminariet "Motståndet mot SRHR" i Europa arrangerades som 

en del av temaåret European Year for Development.
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de intensiva debatter som fördes kring våra frågor 
bidrog starkt till att öka CONCORD Sveriges syn-
lighet i dessa frågor.

European Year for Development, 
EYD
År 2015 utnämndes av EU till det Europeiska 
temaåret för utvecklingssamarbete (European 
Year for Development, EYD), med syftet att öka EU-
medborgarnas kunskap om och engagemang för 
utvecklingsfrågor. CONCORD Sverige deltog i samo-
rdningsgruppen för EYD i Sverige tillsammans med 
UD, Sida och EU-kommissionen i Stockholm. Det 
fanns också möjlighet att från Sida söka ekonomiskt 
bidrag för aktiviteter kopplat till EYD. CONCORD 
Sverige erhöll stöd för PGU-seminariet i april, jäm-
ställdhetsseminariet i maj och Almedalsseminariet 
om EU:s utvecklingspolitik. 

Den 13 februari invigdes EYD i Sverige vid ett event 
arrangerat av Sida, CONCORD Sverige, UD och EU-
kommissionen i Sverige. Biståndsminister Isabella 
Lövin, Sidas generaldirektör Charlotte Petri-Gor-
nitzka, CONCORD Sveriges styrelseordförande Kris-
tina Henschen samt tf. chef för EU-kommissionens 
representation i Sverige Johan Wullt talade. Vid 
invigningen närvarade hundratalet deltagare från 
civilsamhällesorganisationer, regering och riksdag, 
näringsliv, forskningsinstitut, kommuner med flera. 

EYD diskuterades under hela året och CONCORD 
Sverige intervjuades bland annat av OmVärlden till-
sammans med biståndsminister Isabella Lövin. Den 
10 mars deltog CONCORD Sverige vid ett semina-
rium om EU som global aktör, som Ekumeniska EU-
kontoret arrangerade inom ramen för det europeis-
ka utvecklingsåret. Vi deltog i panelen och bidrog i 
första hand med att beskriva hur EU:s åtaganden 
om samstämmighet ser ut, och vilka förändringar 
som måste till i det avseendet.

I slutet av året arrangerade CONCORD Sverige till-
sammans med bland andra UD och EU-kommis-
sionen ett högnivåseminarium på temat ”En ny glob-
al agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030” och 
”Hur uppnår vi jämställdhetsmålen i Agenda 2030?”. 
Seminariet markerade slutet på EYD2015. 

Almedalsveckan
Post-2015, utvecklingsfinansiering och PGU var 
CONCORD Sveriges fokus under Almedalsveckan. 
Vid ett seminarium om EU:s roll i världen som ar-
rangerades inom ramen för EYD med titeln ”Super-
utvecklingsåret 2015 – vad gör EU för världens fat-
tiga?” deltog Europaparlamentarikerna Christoffer 
Fjellner, Jytte Guteland, Lars Adaktusson och Bodil 
Valero, kabinettsekreterare Annika Söder samt Pe-
ter Sörbom från CONCORD Sverige. Vid seminariet 
lyftes frågan om vilka utmaningar och brister EU 

Almedalen är en viktig arena för dialog med beslutsfattare samt medlemmar och i år var vårt fokus "den nya agendan för hållbar utveckling 

och EU som global aktör".
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har när det handlar om att bli mer samstämmig i 
sin politik. Paneldeltagarna diskuterade bland an-
nat målkonflikter inom handel och säkerhetspoli-
tiken och hur dessa kan hanteras. 

På Sidas ”Sverige i Världen”-scen samarrangerade 
vi ett seminarium med titeln En universell utveck-
lingsagenda post-2015 – allas och ingens ans-
var?  tillsammans med UNDP och Dag Hammar-
skjöld Foundation där biståndsminister Isabella 
Lövin deltog. 

CONCORD Sverige deltog även genom Peter Sör-
bom i panelen på ett välbesökt seminarium om 
utvecklingsfinansiering inför konferensen i Addis 
Abeba. I panelen deltog bland andra biståndsmin-
ister Isabella Lövin, Sidas generaldirektör Charlotte 
Petri Gornitzka och samt Johan Rockström från 
Stockholm Resilience Center. Peter Sörbom deltog 
även vid ett seminarium om forskningens roll för 
genomförandet av PGU.

Tillsammans med ICLD arrangerade vi seminariet 
Vilken roll spelar lokala aktörer för att vi ska uppnå 
FN:s nya hållbarhets- och utvecklingsmål? Semi-
nariet var ett bra tillfälle att nå representanter för 
kommuner, regioner och landsting som kommer 
att vara viktiga aktörer för att genomföra agendan i 
Sverige men där majoriteten ännu inte haft så stor 
kännedom om agendan. I panelen fanns repre-
sentanter från Robertsfors och Botkyrka kommun, 
Stockholm Environment Institute samt Sveriges 
Kommuner och Landsting.

Våra seminarier var välbesökta och gav många pos-
itiva kontakter, inte minst med Europaparlamenta-
rikerna som deltog på Europahusets scen. 

Agenda 2030 
Antagandet av Agenda 2030 vid FN-toppmöte i 
New York den 25 september, där Hanna Hansson 
deltog för CONCORD Sveriges räkning, föregicks av 
ett intensivt media- och kommunikationsarbete. 
Bland annat skrev 23 medlemsorganisationer un-
der en debattartikel om att Sverige skulle ta en 
ledande roll i implementeringen av agendan och 
Hanna medverkade i ett Global Podd-avsnitt. CON-
CORD Sverige har inbjudits till att delta i den grupp 

som skapats för samarbete kring kommunikation 
om Agenda 2030 bestående av UNDP, UD och Sida. 

På initiativ av CONCORD Sveriges praktikant un-
der hösten, Karin Thalberg, startades i november 
en upptrappningskampanj som kallades Framtid-
skalendern inför starten på Agenda 2030. Varje 
arbetsdag med start i november publiceras ett av 
de 17 målen i Agenda 2030 på CONCORD Sveriges 
nystartade blogg, där en eller två medlemsorgan-
isationer fick utrymme att berätta vad de anser om 
ett specifikt mål i agendan och hur de kommer att 
arbeta med genomförandet. Den 25 september 
skrev styrgruppen en debattartikel om vikten av 
den nya agendan som publicerades i Dagens Sam-
hälle och i oktober skrev 24 svenska organisation-
er, bland annat medlemmar i arbetsgruppen för 
Agenda 2030 debattartikeln ”Agenda 2030 – från 
ord till handling” som publicerades i FN-förbundets 
bilaga som distribuerades med Svenska Dagbladet. 
I en artikelserie i tre delar som publiceras av Män-
sklig Säkerhet i november presenterade CONCORD 
Sverige en fördjupad syn på diskussionen om den 
nya Agendan.

Tre viktiga resultat:

►Samtliga medlemmar, 100 procent enligt 2015 
års medlemsenkät, tycker att CONCORD Sverige 
är en plattform som stärker och kompletterar 
det arbete som medlemmar och deras samar-
betspartners bedriver. 

►Vår styrelse och våra fem arbetsgrupper 
samlar totalt 139 ledamöter, fördelade på 35 
medlemsorganisationer, vilket är en ökning av 
antalet ledamöter med 56 % respektive medle-
mmar med 29 % jämfört med 2014. 

►De intensiva debatter som fördes kring våra 
frågor bidrog starkt till att vi under året kunde 
öka antalet följare på Facebook med 50 procent 
till drygt 600 och nästa dubblade antal följare 
på Twitter till drygt 1300.
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Samstämmighet
PGU/PCD

AidWatch
Utvecklingsfinan-

siering

EUfinansiering, 
Gynnsamma 

förutsättningar

Jämställdhet Beyond 2015

ActionAid Christine von Sydow, 
Tove Engström

Karolina Karlsson, 
Christine von Sydow, 
Mattias Brunander

Afrikagrupperna Marja Wolpher Anna Glover

Diakonia Penny Davies, Åsa Beckius, 
Cecilia Nilsson Kleffner, 
Magnus Walan

Annika Andersson,
Penny Davies, 
Magnus Walan 

Robert Törlind Jenny Enarsson

Fairtrade Sverige Johannes Hartvigsson

Forum Syd Emelie Aho, Karin Gregow Emelie Aho, Kenneth 
Hermele

Lisa Lindstrand Emelie Aho

Individuell 
Människohjälp

Peter Brune Peter Brune

Internationella Kvinno förbundet 
för Fred och Frihet

Sofia Tuvestad Sofia Tuvestad Sofia Tuvestad

IOGT-NTO rörelsens 
internationella arbete

Pierre Andersson, Sara 
Heine, Kristina Sperkova

Kristina Sperkova

Kristna Fredsrörelsen Ester Harrius, Sofia Walan

Kvinna till Kvinna Disa Kammars Larsson,
Eva Zillén

Disa Kammars Lars-
son, Charlotte Pruth

Latinamerikagrupperna Karin Ericsson

LSU – Sveriges Ungdomsorgan-
isationer

Karin Caspani, Ida 
Ragnarsson, Olle Svahn

MyRight Tiina Nummi-Södergren

Män för Jämställdhet Tomas Agnemo

Naturskyddsföreningen Annelie Andersson, 
Victor Åström

Palmecentret Danielle Barsoum 
Malki, Daniel Karls-
son, Carolin Olovsson

Plan Sverige Rosie Grenklo,
Kristian Korsgård

Mia Haglund-Heelas, 
Monica Lorensson

Miriam Hast,
Karin Johansson

Anna Liwander,
Sara Österlund

Monica Lorensson

PMU Sven-Olof Möller

Praktisk Solidaritet Linda Johansson,
Joanna Castro

PRO Global Alfhild Petrén

RFSL Katarina Stenqvist,
Jenny Sundberg

RFSU Vendela Romedahl Annika Malmborg, 
Julia Schalk

Mikaela Hildebrant
Vendela Romedahl, 
Karin Nilsson

Karin Nilsson

Rädda Barnen Eva Giedenmark, 
Sara Lindblom

Sara Lindblom, 
Charlotta Mockrish

Karin Melin,
Madeleine Winqvist

Sara Lindblom

Svalorna Indien Bangladesh Monica Erwer

Svenska Afghanistankommittén Krister Holm, Maud 
Johans son, Jane Karlsson, 
Sofie Westerberg

Maud Johansson,
Krister Holm

Sofie Westerberg

Svenska FN-förbundet Berith Granath
Elin Nordin

Svensk Freds och Skiljedoms-
föreningen

Anna Ek, Karin Wall Härd-
feldt, Linda Åkerström

Mikael Botnen 
Diamant

Gunilla Kinne strand

Svenska kyrkans internationella 
arbete

Gunnel Axelsson Nycan-
der, Martin Vogel

Per Söderberg,
Martin Vogel

Karin Lawenius Annika Linde, 
Emelie Weiderud

Sofia Svarfvar,
Martin Vogel

Svenska missionsrådet Birgitta Rosén, Eva Chris-
tina Nilsson

Birgitta Rosén Birgitta Rosén

Svenska Röda Korset Johanna Gough, Lena 
Birgitta Hansson

Union to Union Ann-Katrin Dolium, Heidi 
Lampinen

Heidi Lampinen, 
Nina Larrea

Nathalie Lucasson
Carina Söderbjörn

Heidi Lampinen, 
Nina Larrea

WaterAid Jenny Fredby

We Effect Michael Hauer, Jakob 
Lundberg

Maria Taddesse Petra Lindberg

Världsnaturfonden WWF Göran Eklöf Lovisa Hagberg,
Jeet Mistry

Medlemmars representanter i våra arbetsgrupper samt styrgrupp
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Årsmöte 

CONCORD Sveriges årsmöte 2015 hölls den 28 april, 
med deltagande från 24 medlemsorganisationer. Ett 
viktigt årsmötesbeslut 2014 var antagandet av ny 
strategi och inriktningsmål. Utifrån ny antagen ord-
ning där årsmötet beslutar om vår strategi medan 
styrelsen fattar beslut om våra inriktningsmål upp-
drog årsmötet åt styrelsen att säkerställa god dialog 
med medlemmar inför större beslut. Som en del av 
presentationen av 2014 års verksamhet redogjorde 
därför styrelsen speciellt hur de i sitt arbete fortsatt 
kan säkerställa god dialog och inkluderande proces-
ser samt beslutsfattande där medlemmars syn-
punkter beaktas. Årsmötet godkände verksamhets-
berättelse och ekonomisk rapport och gav styrelsen 
ansvarsfrihet för 2014.

Styrelsen

På årsmötet valdes Kristina Henschen till ny ord-
förande. Styrelsen utsåg Sofia Svarfvar och Fredrik 
Lindahl till vice ordförande samt Mattias Brunander 
till kassör. Styrelsen har under året haft sex proto-
kollförda möten och sedan årsmötet haft följande 
sammansättning:  

Annika Andersson, Diakonia, ledamot
Mattias Brunander, Rädda Barnen, kassör
Mia Haglund-Heelas, Plan Sverige, ledamot
Johannes Hartvigson, Föreningen för Fairtrade 
Sverige, ledamot
Kristina Henschen, Union to Union, ordförande
Karin Gregow, Forum Syd, ledamot
Johanna Leander, Palmecentret, ledamot 
Fredrik Lindahl, RFSU, vice ordförande
Jakob Lundberg, We Effect, ledamot
Jonas Magnusson, Socialdemokrater för Tro och 
Solidaritet, ledamot
Sofia Svarfvar, Svenska Kyrkans Internationella 
arbete, vice ordförande

Karin Wall Härdfeldt, första halvåret och Jessica 
Poh-Janrell, andra halvåret har varit personalrepre-
sentanter i styrelsen. Åsa Thomasson har varit sup-
pleant hela året. 

Styrelsen har under året uppdaterat arbetsordning för 
styrelsen och arbetsinstruktion för kanslichef samt An-
ti-korruptionspolicyn. Upphandlingspolicyn upp    -
daterades också och kompletterade med skriv ningar 
om god etik inklusive hur vi förebygger intressekonflik-
ter och korruption. Vår styrelse och våra fem arbets-
grupper samlar totalt 139 ledamöter, fördelade på 35 
medlemsorganisationer (61 procent av med lemmarna).  

Bakre raden: Kristina Henschen, Mattias Brunander, Jakob Lundberg, Johannes Hartvigson och Fredrik Lindahl. 

Främre raden:  Johanna Leander, Mia Haglund-Heelas, Karin Gregow och Annika Andersson.
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Uppdatering av inrikt
nings mål

Enligt ny ordning antagen på årsmötet 2014 ska 
CONCORD Sveriges inriktningsmål uppdateras uti-
från förändring i den utvecklingspolitiska om-
världen, finansieringsmöjligheter samt rapporter-
ing, utvärderingar och lärande. Utifrån antagandena 
av Agenda 2030 och AAAA skapade styrelsen under 
hösten 2015 en process där relevanta intressenter 
konsulterades för att vid årets slut fatta beslut om 
inriktningsmål. Då det finns starka kopplingar mel-
lan arbetet med Agenda 2030 och samstämmighet 
hölls ett gemensamt möte mellan styrgruppen för 
Beyond 2015 och arbetsgruppen för samstäm-
mighet. Medlemmar konsulterades också via policy-
forum. Vidare gjordes en avstämning gentemot 
CONCORD Europas strategiprocess samt regerin-
gens hantering av frågan.  

I december 2015 beslutade CONCORD Sveriges 
styrelse att uppdatera nuvarande inriktningsmål en-
ligt följande: Den nya globala agendan för hållbar 
utveckling lyfts som eget mål och inkluderas som del 
i inriktningsmål 1 om samstämmighetspolitik. Där 
relevant har ”Post 2015” ersätts av ”Agenda 2030”.  
Både bakgrundskrivning och inriktningsmål 1 samt 
bakgrundsskrivning för inriktningsmål 2 har uppdat-
erats enligt följande; 

1. Samstämmighetspolitik för hållbar 
utveckling 
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 
handelspolitik, finanspolitik, jordbrukspolitik, 
miljöpolitik, säkerhetspolitik eller politik på andra 
områden får bedrivas på ett sätt som motverkar en 
hållbar utveckling. Idag är dock kopplingen till ut-
vecklingsmålen svag inom många andra politikom-
råden, 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 och genomförandet av 
Agenda 2030. 

Inriktningsmål 1: Sverige och EU ska driva en sam-
stämmig politik i enlighet med gjorda globala, re-
gionala och nationella åtaganden om en hållbar ut-
veckling, och göra ytterligare åtaganden som bidrar 
till en rättvis, jämställd, jämlik och hållbar global ut-
veckling fri från våld. 

2. EU:s och Sveriges utvecklingspolitik
Inom ramen för de internationella åtagandena om 
utvecklingsfinansiering har EU:s medlemsländer lo-
vat att mobilisera finansiering för en hållbar utveck-
ling. Detta inkluderar privata investeringar och före-
tags roll, skattesamarbete och resursmobiliseringar, 
och skuldhantering. EU:s medlemsstater har i linje 
med åtagandena sagt att de ska leva upp till 
biståndsmålet på minst 0,7 procent av BNI, De sen-
aste åren har biståndet dock minskat i många euro-
peiska länder. EU:s medlemsstater har samtidigt 
åtagit sig att förbättra biståndets effektivitet inom 
ramen för den internationella utvecklingseffektiv-
itetsagendan. Definitionen av bistånd, klimatfinan-
siering, den privata sektorns roll och diskussionerna 
om andra finansiella flöden och dess roll kräver alla 
att man förhåller sig till finansiering av utveckling på 
nya sätt. CONCORD Sverige behövs för att bevaka 
att åtaganden om utvecklingsfinansiering upprät-
thålls och att beslut om utvecklingsfinansiering sker 
på globalt rättvisa villkor.

Inriktningsmål 2: Sverige och EU ska uppfylla åtagan-
den om utvecklingsfinansiering och utvecklingseffek-
tivitet, och göra ytterligare åtaganden som bidrar till 
europeiska och globala mål för hållbar utveckling.

Personal
Personalen på vårt kansli utgör en viktig resurs och 
har som uppgift att verkställa den dagliga verksam-
heten i nära samverkan med styrelsen, arbetsgrup-
per och medlemmar samt CONCORD Europas ar-
betsgrupper och sekretariat. Kansliets arbete leds 
av kanslichefen. Vårt kansli har under året haft föl-
jande personal:

Karin Bengtsson, vikarie som nationell samordnare 
för Beyond 2015 på 100 % från 19 januari-31 maj.
Gabrielle Gunneberg, vikarie som kommunikations-
samordnare, 100 % från 24 augusti till 12 januari 2016.
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Magnus Falklöf, kanslichef på 100 %.
Karin Haglind, kommunikationssamordnare, tjänst-
ledig på 100 % fram till 31 juli varefter hon avslutade 
sin tjänst hos oss.
Hanna Hansson, nationell samordnare för Beyond 
2015 på 100 % under januari samt från 1 juli. Under 
perioden 1 februari till 30 juni var hon varit baserad 
på annan organisation i Sydafrika och parallellt ar-
betat 20 % som samordnare för CONCORD Sverige.
Jenny Haraldsson Molin, kommunikationssamord-
nare på 100 % under januari. Föräldraledig på 100 % 
från 1 februari till 31 december.
Jessica Poh-Janrell, samordnare för jämställdhet på 
50 % hela året. Från 1 september även samordnare 
för Aidwatch på 50 %

Olivia Sporre, informations- och policyassistent, 100 % 
som praktikant från 19 januari till 6 juni och därefter 
som anställd fram till 3 juli.
Peter Sörbom, policysamordnare på 100 %
Karin Thalberg, informations- och policyassistent 100 % 
som praktikant från 24 augusti till 15 januari 2016.
Åsa Thomasson, rådgivare och samordnare för EU-
finansiering på 100 %.
Karin Wall Härdfeldt, vikarie kommunikationssa-
mordnare, 100 % från 19 januari till 31 augusti.

Förutom att bidra till den löpande verksamheten 
har personal bidragit till uppföljning och rapporter-
ing av verksamheten. Under året har CONCORD 
Sveriges personalhandbok uppdaterats och en eko-
nomihandbok för personal har tagits fram. 

Våra lokaler erbjuder bra möjlighet för både mindre 
möten och seminarier samt kontorsplatser för per-
sonal. Tillsammans med det centrala läget i Stock-
holm skapar det goda förutsättningar för en bra ar-
betsmiljö och en gemensam mötesplats för våra 
medlemmar. Till stöd för vårt arbete med arbetsmiljö 
och hälsovård har vi skrivit avtal med extern 
företags hälsovård.

Ekonomi

Vår omsättning för 2015 var 5 755 715 kronor, vilket 
är en ökning med 1 064 861 (22%) jämfört med 2014. 
Från 2015 har vi för första gången ett direktavtal 
med Sida-CIVSAM och avtalet är på 3 år. Vi har för 
2015 beviljats ett anslag från Sida om 5 525 000 kro-
nor. Då inte hela bidraget utnyttjas under året, över-
förs 395 523  kronor till 2016.

Att vi inte utnyttjat hela Sida-bidraget under 2015 
beror i första hand på att ny samordnar-tjänst på 
heltid endast var tillsatt på 50 procent under våren. 
Kostnader för kurser och seminarier är också lägre 
då vi vid ett flertal tillfällen samarrangerat seminari-
er. Vidare har den totala kostnaden för seminarier 
minskat genom att vi erhållit extra bidrag från speci-
ellt avsatta medel för aktiviteter under EYD. Kost-
nader för datorer och datakommunikationstjänst 
blev högre än budget då nya datorer behövde inför-
skaffas tidigare än planerat och gemensamma 
servern behövde uppdateras.

Vid årets slut visar vårt bokslut på ett överskott på 
386 252 kronor, som övergår i ny räkning och bidrar 
till att stärka vårt eget kapital. Intäkterna till CON-
CORD Sveriges verksamhet för år 2015 fördelas en-
ligt följande: Medlemmar 538 500 SEK (9% av totalt 
bidrag), Sida: 5 129 477 SEK (89%) och Övriga intäk-
ter 87 738 (2%). Styrelsen har under året agerat för 
att göra oss mindre finansiellt sårbara. För att bidra 
till årsmötets beslut om att stärka föreningens eget 
kapital med minst 50 procent av medlemsbidragen 
har styrelsen tagit fram förslag till ny modell för 
medlemsavgift, för beslut på årsmötet 2016. Vidare 
har styrelsen tagit initiativ till framtagande av förslag 
till policy for finansiering och kapitalplacering, att 
anta på årsmötet 2016.   

Från vänster: Gabrielle Gunneberg, Karin Thalberg och Hanna Hansson.
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CONCORD Sverige  Ekonomisk rapport 2015 

Resultaträkning    
    
Intäkter Not 1 Resultat 2015 Budget 2015 % av budget  Resultat 2014

Medlemsavgift  Not 2  292 500       284 000       103       263 000     
Extra medlemsbidrag  Not 2  246 000       246 000       100       229 500     
Sida-bidrag Not 3  5 129 477       5 525 000       93       3 867 100     
Administrationsbidrag Not 4  -         -          286 500     
Bidrag EYD2015 Not 5  30 620       -          -       
Reseersättningar Not 6  4 201       -          40 551     
Övriga intäkter Not 7  52 917       -          4 203     

 
Summa intäkter   5 755 715       6 055 000       95       4 690 854     
    Kostnader    

CONCORD Europa Not 8  152 478       150 000       102       143 649     
Seminarier och möten Not 9  239 059       335 000       71       174 638     
Information   137 313       155 000       89       86 979     
Resor Not 6  254 118       235 000       108       226 477     
Lokalhyra   317 558       320 000       99       249 600     
Kontorskostnad Not 10  174 633       180 000       97       138 015     
Adminstrationkostnad Not 4     286 500     
IT   150 086       100 000       150       52 564     
Övriga kostnader Not 11  6 824         6 315     
Personalkostnader Not 12  3 903 740       4 145 000       94       3 123 079     
Finansiella kostnader Not 13  2 636       -         -173     
Revisionskostnader   31 018       30 000       103       24 000     

 
Summa kostnader   5 369 463       5 650 000       95       4 511 643     
     
RESULTAT    386 252       405 000      95  179 211     

Not 1:  Redovisningsprinciper: Tillämpade redovisnings principer 
överenstämmer med årsredovisningslagen och bokförings -
nämndens allmänna råd för ideella organisationer.
Intäktsredovisning: Intäkter redovisas till det verkliga värdet av 
vad som erhållits. Bidrag från Sida intäktsförs endast om det med 
hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att 
återkrävas.

Not 2:  Medlemsavgift: Beslutad av föreningens årsmöte och 
dess storlek varierar mellan 1.000 och 10.000 SEK beroende på 
medlems organisationens årsomsättning.
 Extra medlemsbidrag: Följande 26 medlemmar gav extra 
bidrag under 2015: ActionAid, Barnfonden, Diakonia, Fair Action, 
Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Jordens Vänner, KFUM 
Sverige, Kunskaps utveckling i Norden, Kvinna till Kvinna, Naturskydds-
föreningen, Palmecentret, Plan Sverige, Praktisk Solidaritet, RFSU, 
Rädda Barnen, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Svalorna 
Latinamerika, Svenska Afghinistankommittén, Svenska FN-förbundet, 
Svenska missionsrådet, Svenska Röda Korset, Svenska kyrkans interna-
tionella arbete, Sveriges Kristna Råd, SwedWatch och Union to Union. 
 2015 2014  
Medlemsavgift  292 500       263 000           
Extra medlemsbidrag   246 000       229 500            
Totalt  från medlemmar  538 500       492 500             
  
Not 3: Sida-bidrag: Vi har enligt avtal beviljats Sida-bidrag om 
5 525 000 SEK för verksamhetsåret 2015. Då 395 523 SEK av 
bidraget inte utnyttjats under 2015 balanseras detta för att 
utnyttjas under 2016.  
Beviljats Sida-bidrag  5 525 000             
Ej utnyttjat Sida-bidrag -395 523             
Utnyttjat Sidabidrag   5 129 477         
  

Not 4: Adminstrationskostnader: 2014 års avtal om Sida-anslag 
via Svenska kyrkan från Sida CIVSAM inkluderar ersättning för 
administrationskostnader. Nytt avtal direkt med Sida CIVSAM för 
perioden 2015-2017 täcker också våra adminstirativa men utgör 
inte ögonmärkt del av anslaget.

Not 5: Under 2015 fanns möjlighet att via Sida erhålla bidrag för 
kurser och andra aktivieter kopplat till European Year for Develop-
ment, EYD2015. Vi erhöll bidrag för tre seminarier med följande 
teman; Politik för Global Utveckling, Jämställdhet i Europa och EU:s 
utvecklingpolitik.    
 
Not 6: Resor och reseersättning: Normalt ersätter CONCORD 
Sverige resa och boende till den som representerar oss på möten 
och seminarier utanför Stockholm. Vid ett tillfälle under 2015 
erhöll vår representant ersättning från CONCORD Europa.  
 2015 2014
Resor  254 118     226 477
Reseersättning   -4 201      -40 551     
Summa resor   249 917     185 926

Not 7: Övriga intäkter:  2015 2014
Bidrag från medarrangör:   53 716         3 152     
Arvode   -         1 050
Avskrivning av medlemsavgift -800      -
Öresutjämning 2 1
Totalt:   52 918      4 203     
   
Not 7: Medlemsbidrag till CONCORD Europa: Vår medlemsavgift 
för både 2013 och 2014 är fastställd till 16.000 Euro och varierar i 
kronor beroende på växelkursen.   
   

Noter
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Balansräkning   
   
Anläggningstillgångar   2015       2014     

Inventarier     16 388       16 388          
Ack avskrivning inventarier   16 388      -16 388          

 
Summa anläggningstillgångar   -         -       

Omsättningstillgångar    
Kundfordringar    1 229             3 300          
Avräkning skatter och avgifter Not 14 42 329           -35 874          
Kortsiktiga fordringar Not 15   106 755             106 742          
Bankkonton Not 16   2 074 320             1 278 392         

 
Summa omsättningstillgångar    2 139 975             1 352 560          
    
SUMMA TILLGÅNGAR   1 352 560        1 352 560         
   
Eget kapital

 
Balanserad vinst/förlust  484 263           -305 042     
Årets resultat  386 252           -179 221          
Reservfond  117 268      -117 268     

 
Summa eget kapital  987 782           -601 531          
   
Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  30 026           -42 998         
Övriga skulder  135 009           -135 057               
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  591 635           -500 074          
Ej utnyttjat Sida-bidrag Not 3 395 523     
Utbetalda bidrag för återbetalning         -72 900       

 Summa kortfristiga skulder  751 029      -751 029          
    
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER 2 139 975           -1 352 560     
     

Not 9: Möten och seminarier: Kostnader för panelsamtal, lanser-
ing av rapporter samt kurser och utbildningar. Vidare inkluderas 
kostnader för styrelsemöten.  2015 2014 
Panelsamtal, lansering och utbildning   224 733  141 777     
Styrelsemöten 14 326 32 861
Totalt 239 059       174 638 
 
Not 10: Kontorskostnader  2015 2014 
Redovisning - extern tjänst 91 775 55 753     
Övriga kontorskostnader  82 858 82 262  
Totalt  174 633 138 015    

Not 11: Övriga kostnader 2015 2014 
Medlemsavgift arbetsgivarorg. IDEA  6 824 6 020     
Övrig föreningsavgift  - 295
Totalt 6 824 6 315  
  
Not 12: Löner, sociala avgifter och 
avsättning pension 2015 2014  
Löner exkl, sociala avgifter 2 617 467 2 201 013  
Sociala avgifter 809 105 629 828  
Avsättning pension 234 323 186 101  
Medeltal anställda 6 5  
varav män 2 2  
   

Not 13: Finansiella kostnader 2015 2014  
Ränteintäkter -4      -2 784  
Räntekostnader 393      473  
Påminnnelseavgift  0      182  
Bankavgift 1604       1 956  
Växelkursvinster -38  
Växelkursförlust 465
Kostnadsränta 6
Avskriven fordran 210   
Totalt 2636      -173  
   
Not 14: Avräkning skatter och avgifter:  Skatteskuld på särskild 
löneskatt från 2014 års verksamhet som dras under 2016.   
    
Not 15: Kortsiktiga fordringar 2015 2014  
Övr kortfristiga fordringar -  7 771  
Förutbetalda hyreskostnader 87 750 75 240 
Förutbetalda försäkringar 3 763    3 370 
Övr förutbet kostn/upplup int 15 242       20 361 
Totalt: 106 755       106 742

Not 16: Bankkonton 2015 2014  
Postgiro 103 34 13-4 474 320        275 645       
Nordea 4104 17 12304 1 600 000    1 002 746 
Totalt: 1 278 392       960 501

Noter
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Concord - Sverige, Org.nr 802401-0855

Revisionsberättelse
 
Till föreningsstämman i Concord - Sverige
Org.nr 802401-0855
 
 
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Concord - Sverige för räkenskapsåret 2015.
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet är upprättat enligt god redovisningssed och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet 
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information 
i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen 
upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.
 
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 2015-12-31 
och av dess finansiella resultat för året enligt god redovisningssed. Verksamhetsberättelsen är förenlig 
med årsbokslutets övriga delar.
 
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Concord - Sverige, Org.nr 802401-0855

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Concord - Sverige för 
räkenskapsåret 2015.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stadgarna.
 
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.
 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt stadgarna.
 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med stadgarna.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.
 
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i verksamhetsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

 
Uppsala den                2016
 
 
_________________________________ _________________________________
Mats Johansson Peter K Sjögren
Auktoriserad revisor Föreningsrevisor
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CONCORD Sverige
gemensam CSO-plattform för: 

ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Barnfonden, Diakonia, Ekumeniska 

EU-kontoret, Erikshjälpen, Fair Action, Fair Trade Återförsäljarna, 

Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter, Forum Syd, 

Föreningen för Fairtrade Sverige, Föreningen för Utvecklingsfrågor, 

Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Internationell Kvinnoförbundet 

för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbete, Jordens 

Vänner, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kunskapsutveckling i 

Norden, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, 

LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Läkarmissionen, MyRight, Män 

för Jämställdhet, Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella 

Center, Operation 1325, Plan Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet, PRO Global, 

RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Socialdemokrater för 

Tro och Solidaritet, SOS barnbyar, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna 

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, WaterAid, 

We Effect, Vi-skogen och Världsnaturfonden WWF Sverige. 


