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Nu kan vi lägga ytterligare ett verksamhetsår bakom oss. 
2018 var på flera sätt ett speciellt år. Demokratin såväl 
i Sverige som runtom i världen skulle testas. Fredliga 
demonstrationer i Nicaragua slogs ner med våld. Valet 
i Kambodja förfuskades. I Brasilien valdes en presi-
dent som utmanar de landvinningar den feministiska 
rörelsen gjort. Det organiserade civilsamhället i dessa 
och andra länder stod emot och stod upp för rätten att 
organisera sig och för ett öppet demokratiskt samhälle. 

I Sverige var det val till kommuner, 
landsting och Riksdag. Även i vårt land 
gav sig populistiska och antidemokratiska 
krafter sig till känna. Under Almedals-
veckan drog Nordiska Motståndsrörelsen 
uppmärksamhet till sig och bidrog med 
sin våldspropaganda till att en av våra 
medlemmar kände sig tvungna att lämna 
politikerveckan. Deras demokratiska 
utrymme hade tagits ifrån dem. 

Vårt verksamhetsår präglades av detta. 
Vi kunde tydligt manifestera styrkan i att 
arbeta tillsammans. Vår samlade kom-
petens bidrog till att föra upp globala 
rättvisefrågor på den svenska politiska 
agendan. Tack vare den omfattande 
kartläggningen Världen i politiken av de politiska 
partiernas internationella politik kunde det svenska 
civilsamhället genom CONCORD Sverige gå i tät 
dialog med partiernas företrädare inför valet.  Genom 
kampanjen #Hjärta världen mobiliserade vi genom 
sociala medier och lockade fram nyckelpolitiker över 
blockgränserna att ställa sig bakom våra politiska krav 
för en bättre värld. Tillsammans arbetade våra medle-
mmar fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk 
utrikespolitik. I deklarationen lyfter vi fram de största 
utmaningarna som vi ser för flickors, kvinnors och 

ETT AKTIVT CIVILSAMHÄLLE ÄR 
VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN!

icke-binäras rättigheter och presenterar rekommenda-
tioner för hur Sverige kan bidra till en positiv förändring 
med hjälp av en fortsatt feministisk utrikespolitik.

Under hela året har våra medlemmar samlats i arbets-
grupper för att dela med sig av sin expertkunskap, 
lära av varandra och granska den förda politiken och 
utforma förslag och rekommendationer för en politik 
som för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och ansvar för 

framtida generationer. Politiker i Riksdagen, tjänstemän 
på departementen och i EU:s institutioner i Bryssel har 
lyssnat och tagit intryck. Vårt arbete gör skillnad!

Vi kan med glädje konstatera att tillströmningen av nya 
medlemmar fortsätter. Under året anslöt sig Svenska 
Västsaharakommittén och Emmaus Stockholm. Varmt 
välkomna, ni behövs. Tillsammans ansluter vi oss till 
den globala rörelse som står upp för alla människors rätt 
till ett värdigt liv, på lika villkor, fri från fattigdom och 
diskriminering. Det har aldrig varit viktigare än nu!

MAGNUS FALKLÖF
kanslichef CONCORD Sverige

GEORG ANDRÉN
ordförande CONCORD Sverige
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CONCORD Sveriges övergripande mål är att EU och 
dess medlemsländer ska föra en samstämmig utveck- 
lingspolitik och ett internationellt utvecklingssamar-
bete som bidrar till ett jämställt och hållbart globalt 
samhälle, där alla människors rättigheter respekteras 
och förverkligas. 

Vi ser att det krävs mycket arbete innan det målet kan 
bli verklighet. CONCORD Sveriges roll som gemensam 
civilsamhällesplattform är att med våra medlemsor-

ganisationer påverka beslutsfattare och bilda opinion, 
och även stärka kapaciteten för våra medlemmar att 
arbeta med våra prioriterade frågor: Agenda 2030 och 
samstämmighet, migration och utveckling, EU:s och 
Sveriges bistånd inklusive EU:s långtidsbudget, EU-
finansiering, civilsamhällets demokratiska utrymme och 
jämställdhet. 

Utifrån våra prioriterade frågor försöker vi påverka 
politiken på den nivå där avgörande beslut fattas. I 
Sverige har vi regelbunden dialog med regeringen, 
relevanta departement, riksdagen och enskilda riks-
dagspartier. På europeisk nivå sker en stor del av vårt 
arbete via CONCORD Europas etablerade relationer 
med EU-kommissionen, Europaparlamentet, medlems-
staterna och civilsamhället i Europa. Vårt arbete gente-
mot OECD/DAC och på FN-nivå sker genom andra 
internationella nätverk. 

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL 
OCH ARBETSFORMER

Det som gör CONCORD Sverige unikt är våra samar-
betsformer och att vi är en bred civilsamhällesplattform. 
Vårt arbete bygger på medlemmars engagemang i 
tematiska arbetsgrupper utifrån våra prioriterade frågor. 
Samordningen inom CONCORD Sverige gör det 
möjligt för medlemmarna att prioritera tillsammans, 
väva samman olika organisationers kunskaper, skapa 
ståndpunkter med större bredd och göra mer avtryck i 
debatten och i dialog med beslutsfattare. 

En större satsning under 2018 var vårt valarbete 
#hjärtavärlden som 52 medlemsorganisationer bedrev 
gemensamt gentemot riksdagspartierna. Under året 
bidrog CONCORD Sverige vidare till att våra medlem-
mar stärkte sin kapacitet och kunskap om våra frågor 
genom seminarier, workshops och panelsamtal. Våra 
medlemsorganisationer och deras partners har också 
fått ökad kapacitet att arbeta med EU-finansiering 
genom vår coachning och våra kurser. Enligt 2018 års 
medlemsenkät tycker 92 procent, varav 64 procent i hög 
grad och 28 procent i ganska hög grad, att CONCORD 
Sverige är en plattform som stärker och kompletterar 
det arbete som medlemmar och deras samarbetspart-
ners bedriver. 
 
Varje avsnitt i denna verksamhetsberättelse beskriver vår 
verksamhet och våra resultat under 2018 utifrån ett eller 
flera av våra sju inriktningsmål.
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SAMSTÄMMIG POLITIK 
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

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

INRIKTNINGSMÅL 6: Medlemmarna och deras samarbets partners stärker sin kompetens och 
förmåga att agera kring Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik och valda delar 
av utrikespolitiken samt stärker sin kompetens och förmåga att kunna bidra till genomförandet av 
Agenda 2030.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för 
Agenda 2030 och samstämmighet gran-
skar Sveriges och EU:s arbete för att nå 
Globala målen för hållbar utveckling. En 
förutsättning för arbetet med Agenda 
2030 är att det förs en samstämmig 
politik. 2018 slogs arbetsgrupperna för 
Agenda 2030 och samstämmighet ihop 
och släppte bland annat en granskande 
rapport på området – Baro metern 2018.   

Granskning av Sveriges politik för 
global utveckling 
Under våren 2018 jobbade arbetsgruppen tillsam-
mans med andra arbetsgrupper inom CONCORD 
Sverige för att ta fram den sjunde upplagan av Baro
meter-rapporten. Syftet med rapporten, som ges ut 
vartannat år, är att granska Sveriges politik för global 
utveckling (PGU), och denna gång också Sveriges ge-
nomförande av Agenda 2030. Rapporten syftar också 
till att öka kunskapen om Agenda 2030 och PGU hos 
tjänstepersoner och beslutsfattare, och förankra dess 
budskap i olika utskott i riksdagen.

Barometern lanserades i maj, mitt i svenska val-
rörelsen. Rekommendationerna i rapporten riktades 
därför till kommande regering. Vid lanseringen deltog 
representanter från tre olika riksdagsutskott och 
partier: S (utrikesutskottet), C (miljö- och jordbruk-

AGENDA 2030 OCH SAM-
STÄMMIGHET 

sutskottet) och M (näringsutskottet). Det fördes 
konstruktiva samtal om PGU:s förankring, eller i 
vissa fall avsaknad av förankring, i riksdagen och hos 
riksdagspartierna, och hur Agenda 2030 kan ge ny 
kraft till globala frågor.

Efter lanseringen bjöds CONCORD Sverige in till 
flera viktiga dialogmöten på Regeringskansliet där 
medlemmars expertkunskaper framfördes till nyckel-
personer. I en medlemsenkät uppgav cirka 60 pro-
cent av arbetsgruppens medlemmar att Baro meter-
rapporten varit användbar i organisationens egna 
påverkansarbete, och såg rapporten som värdefull i 
att höja organisationens kunskaps nivå.

BAROMETERN 2018 

2018 publicerades den sjunde upplagan av vår 
Barometer-rapport som granskar hur väl Sverig-
es politik går i linje med målet om en hållbar 
utveckling globalt. Rapporten är ett av CON-
CORD Sveriges flaggskepp där många medlem-
mars expertis bidrar. 2018 skrev 27 organisa-
tioner rapporten som innehåller sju tematiska 
områden: mänsklig säkerhet och förebyggande 
av konflikt; skatteflykt; migration; jordbruk, 
livsmedelssystem och handel; klimat; företa-
gande och mänskliga rättigheter samt sociala 
trygghetssystem.
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På plats vid FN:s högnivåforum för håll-
bar utveckling
Flera medlemsorganisationer var engagerade inför 
och under sommarens högnivåforum för hållbar 
utveckling där genomförandet av Agenda 2030 följs 
upp på global nivå. Inför forumet deltog CON-
CORD Sverige på regeringens formella sakråd 
där Sveriges positioner diskuterades, och vi ingick 
tillsammans med Naturskyddsföreningen i Sveriges 
officiella delegation till forumet. Där kunde vi 
framföra Barometer-rapportens rekommendationer 
och ge positiv återkoppling när Sverige lyfte frågor 
om samstämmighet, jämställdhet och civilsamhällets 
roll. 

Uppskattad EU-rapport om en hållbar
framtid
CONCORD Sverige är aktiv i CONCORD Europas 
styrgrupp för hållbar utveckling. Där var ett stort 
fokus för arbetet under 2018 den tvärsektoriella 
plattform för hållbar utveckling som CONCORD 
Europa tillsammans med 30 andra organisationer 
och företag ingick i. Plattformen gav CONCORD 

Europa nya möjligheter till strategiskt påverkansar-
bete gentemot EU-kommissionen, men var också 
utmanande på grund av oliktänkande deltagare 
vilket tvingade till kompromisser. Plattformen 
släppte i november en rapport med förslag för ett 
mer hållbart EU. Den betonar att unionen behöver 
en vision och en långsiktig plan för Agenda 2030, 
och det är bråttom. Rapporten Europe moving 
towards a sustainable future är en bra grund för EU 
att arbeta vidare ifrån. Den mottogs väl av bland 
annat vice presidenten för EU-kommissionen, 
Frans Timmermans, och även Sverige välkomnade 
rapporten. 

Viktiga inspel till Sveriges handlings-
plan för Agenda 2030
I juni presenterade regeringen en nationell hand-
lingsplan för Agenda 2030. Inför detta bidrog 
CONCORD Sverige med rekommendationer från 
Barometer-rapporten i vår dialog med regeringen. 
Vi framförde till exempel vikten av en samstäm-
mig politik för hållbar utveckling, långsiktighet och 
förankring i riksdagen. I processen erkändes CON-
CORD Sverige som en viktig aktör för att knyta 

Civilminister Ardalan Shekarabi tar emot 
avsiktsförklaringen Civilsamhället för 
Agenda 2030. Foto: Henrik Waardahl

Representanter från CONCORD Sveriges medlemsorganisationer talar om hållbar produktion 
och konsumtion på ett sidoevent under årets högnivåforum för hållbar utveckling.
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ARBETSGRUPPEN FÖR AGENDA 2030 OCH SAM-

STÄMMIGHET har under 2018 bestått av:  Afrika-

grupperna, Caritas Sverige, Diakonia, Erikshjälpen, 

FIAN Sverige, Forum Syd, Hand in Hand, Hungerpro-

jektet, Individuell Människohjälp, Internationella 

Kvinno förbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-

rörelsens internationella arbete, KFUM Sverige, 

Latin amerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU 

– Sveriges ungdomsorganisationer, Läkarmissionen, 

Naturskyddsföreningen, Olof Palmes Internationella 

Center, Plan International Sverige, PRO Global, Raoul 

Wallenberg Institute, RFSL, RFSU, Rädda Barnen, Silc, 

Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedoms-

föreningen, Svenska kyrkans internationella arbete, 

Svenska missionsrådet, Sveriges kristna råd, UNICEF 

Sverige, Union to Union, Vi-skogen, Världsnaturfonden 

WWF, WaterAid och We Effect.  

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Arbete med årets Barometer-rapport har 
bidragit till att regeringens PGU-skrivelse 

slår fast samstämmighet som en förutsättning 
för Agenda 2030. Rapporten har också lett till 
samtal med justitie-, finans-, utrikes-, social- och 
näringsdepartementet.

Vår avsiktsförklaring Civilsamhället för 
Agenda 2030 samlade 90 organisationer 

som såg den som ett användbart verktyg i sina 
organisationer och framförallt en stark ge-
mensam uppmaning till kommande regering att 
kraftfullt ta sig an agendan.  

Arbete genom CONCORD Europa re-
sulterade i en mycket uppskattad rapport 

där civilsamhälle och näringsliv ger förslag på en 
övergripande europeisk strategi för hållbar utveck-
ling. EU-kommissionen såg den som ett centralt 
dokument att arbeta vidare utifrån.  

1

2

3

ihop den nationella nivån med den globala. Vi bjöds 
även in till möte med civilminister Ardalan Shekarabi, 
ansvarig för Agenda 2030. 

I detta arbete anordnades också ett antal uppskattade 
kunskapshöjande tillfällen där medlemmar fick infor-
mation om hur arbetet med nationella handlingsplaner 
kan se ut i exempelvis andra nordiska länder. Mot årets 
slut framförde vi rekommendationer från Barometer-
rapporten till regeringens tillsatta Agenda 2030-delega-
tionen, inför delegationens slutrapport som presenteras 
i mars 2019. Vi betonade igen att en samstämmig poli-
tik för hållbar utveckling är en avgörande förutsättning 
för ett globalt genomförande av Agenda 2030. Det 
behövs även ett systematiskt budgetarbete inom 
regeringen där agendan måste genomsyra budgeten. 
Avslutningsvis poängterades att Agenda 2030 inte kan 
genomföras utan ett starkt civilsamhälle i Sverige och 
övriga världen. Alla förslag måste därför bidra till att 
stärka förutsättningarna för civilsamhällesorganisation-
er utifrån deras olika roller och behov. Våra bidrag togs 
väl emot och sågs som konstruktiva av delegationen.

Bred uppslutning bakom civilsam-
hällets avsiktsförklaring
CONCORD Sverige, Socialt Forum och LSU – 
Sveriges ungdomsorganisationer tog under hösten 
2018 initiativ till avsiktsförklaringen Civilsamhäl
let för Agenda 2030. Syftet var att med respekt för 
civilsamhällesorganisationers olika roll, uppdrag och 
verksamhet, höja ambitionsnivån i genomförandet av 
agendan. Detta bland annat genom att folkbilda, vara 
innovatörer, bidra till att agendan genomförs lokalt 
och globalt, och tillsammans ge en röst åt de som inte 
alltid hörs. Genom avsiktsförklaringen har banden 
mellan organisationer med nationellt respektive 
internationell fokus stärkts. Även regeringen utmanas 
genom avsiktsförklaringen att höja ambitionen och 
takten i genomförandet av Agenda 2030. I december 
lämnades förklaringen över till civilministern som då 
satt i en övergångsregering. Vid årsskiftet hade över 90 
organisationer ställt sig bakom.

Ökat fokus på företagande och 
mänskliga rättigheter
Under hösten utökades CONCORD Sveriges arbete 
med området företagande och mänskliga rättigheter. 
Steg togs för att ombilda existerande expertgrupp 
till en arbetsgrupp, vilket innebär att frågan lyfts 
som ett tydligare prioriterat område för CONCORD 
Sverige och ökad tjänstetid läggs från kansliet för att 
stödja gruppens arbete.

36
MEDLEMMAR I ARBETSGRUPPEN

FÖR AGENDA 2030
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MIGRATION OCH 
UTVECKLING

CONCORD Sveriges migrationsarbets-
grupp har som mål att Sveriges tillfälliga 
asyllag inte ska bli permanent. Gruppen 
arbetar också för att EU:s kommande 
asylregelverk inte ska förbjuda perma-
nenta uppehållstillstånd och ge försäm-
rade rättigheter för människor på flykt, 
samt för att EU:s migrationssamarbeten 
med andra länder inte ska kränka män-
skliga rättigheter.

Skapat debatt om vikten av familje åter-
förening
CONCORD Sverige har med gemensamma kraft-
ansträngningar från flera organisationer inom civil-
samhället skapat debatt om negativa konsekvenser 
av den tillfälliga asyllagen med fokus på bland annat 
familjeåterförening. Vi har tydligt till både politiker 
och media under 2018 belyst hur begränsandet av 
familjeåterförening går emot Sveriges feministiska 
utrikespolitik. Till exempel är det framförallt kvinnor 
och flickor som tvingas kvar i konfliktdrabbade länder 
när flyktvägar stängs. 

CONCORD Sverige har bidragit till debatt och analys 
av konsekvenserna av den tillfälliga asyllagen genom 
bland annat vår Barometer-rapport som granskar Sverig-
es politik för global utveckling. Vid lanseringsseminariet 
av rapporten då debatt fördes mellan MP, C och S, tog 
vi upp hur bristen på lagliga och säkra vägar drabbar 
kvinnor och flickor extra hårt och att familjeåterförening 
är en avgörande laglig väg för att lösa problemet. Vi har 
också framfört budskapen på dialogmöten med sju av 
riksdagens migrationspolitiska talespersoner. 

Arbete för att försvara asylrätten inom EU
Under året har CONCORD Sverige jobbat för att öka 
förståelsen av vad förändringar i EU:s kommande asyl-
regelverk kan innebära. Det handlar bland annat om att 
permanenta uppehållstillstånd kan förbjudas i alla EU:s 
medlemsländer. Genom ett upprop, #human asyllag, 
som sträckte sig mellan november 2017 till mars 
2018 samlade vi över 20 organisationer med fokus på 
migrationsfrågor och 2600 personer som uppmanade 
regeringen att stå upp för asylrätten i EU-förhandlin-
garna om det kommande asylregelverket. Uppropet 
lämnades över till migrationsministerns statssekreterare 

Lars Westbratt vid vårt seminarium om EU:s migra-
tionspolitik i mars.

Vidare har CONCORD Sverige bidragit till analys och 
ställningstagande hos förtroendevalda politiker från S, 
MP, V och L. Vid ett panelsamtal i mars fick de svara 
på hur de ser på möjligheter och risker med ett nytt 
gemensamt asylregelverk för EU och unionens externa 
migrationssamarbete. CONCORD Sverige har också 
sett till att frågan om värnande av flyktingars rättig-
heter och skydd stått högt upp på dagordningen när 
Sverige gått in i EU-förhandlingar under året. Detta 
genom en debattartikel inför EU-toppmötet i mars, 
en kampanjfilm i sociala medier inför EU-toppmötet i 
juni och ett gemensamt brev med CONCORD Europa 
till EU:s ledare inför EU-toppmötet i oktober. Det har 
bidragit till att Sveriges ståndpunkt i EU-förhandlin-
garna fortsatt vara att permanenta uppehållstillstånd 
ska beviljas, trots andra politiska ståndpunkter bland 
riksdagspartierna på nationell nivå.

Belysande av EU:s brist på ansvarstagande 
CONCORD Sveriges arbete under året bidrog till att 
Sveriges regering inte driver frågan om så kallade land-
sättningsplattformar. Det handlar om att EU skulle 
kunna lägga ut ansvaret för mottagande av asylsökande 
utanför unionen, framförallt till norra Afrika, genom 
att betala länderna för att sätta upp flyktingläger där 
istället. Vi har haft flera samtal med UD och justitie-
departementet där vi understrukit att Sverige till-
sammans med EU måste respektera internationella 
konventioner och inte hindra människor att ta sig till 
EU från en farlig situation i exempelvis Libyen. 

CONCORD Sverige har också lyft den relaterade frågan 
om situationen för civilsamhällesorganisationer som räd-
dar flyende människor på Medelhavet. Organisationerna 

Genom uppropet #human-
asyllag, som sträckte sig 
mellan november 2017 till 
mars 2018 samlade vi över 

20 organisationer med 
fokus på migrations-

frågor 

”
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Panelsamtal med förtroendevalda politiker om EU:s asylregelverk och migrationsarbete. 

blir antingen stoppade från att lägga till i europe iska 
hamnar eller kriminaliserade så att de inte kan verka. 
Vi tog upp frågan i ett brev till EU:s ledare tillsammans 
med andra medlemmar i CONCORD Europa. 

Även EU:s samarbete med Libyen är en fråga vi valt 
att belysa under året, där mänskliga rättigheter kränks 
dagligen. EU stöttar Libyens kustbevakning, så att 
de ska kunna beslagta båtar och ta tillbaka migranter 
och flyktingar på libyskt vatten till läger där de utsätts 
för våld, sexuellt våld och slaveri. Vi har också lyft att 
EU:s samarbete med Turkiet inte borde förlängas. 
CONCORD Sverige har ökat kännedomen om dessa 
situationer inom universitetsvärlden och runt om i 
Norden och Baltikum, bland annat genom deltagande 
och föreläsningar på en konferens samarrangerad av 
Nordiska ministerrådet i Vilnius. 

Villkorat bistånd kan inte accepteras
I samtal med tjänstepersoner och ministrar har CON-
CORD Sverige fortsatt lyfta frågan om att bistånd inte 
ska kunna ges till länder med villkor om att mot-
tagarländerna hindrar migranter från att komma till 
Europa. Vi har påverkat detta genom att ge förslag på 
ändringar i EU:s kommande budget år 2021-2027, 
både gällande utvecklingssamarbete och EU:s migra-
tions- och asylarbete. I linje med detta sa bistånds-
minister Isabella Lövin att hon tar starkt avstånd från 
användandet av bistånd som påtryckningsmedel mot 
länder i migrationsfrågan.

ARBETSGRUPPEN FÖR MIGRATION OCH UTVECK-

LING har under 2018 bestått av: Caritas Sverige, 

Erikshjälpen, Individuell Människohjälp, Islamic Relief 

Sverige, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, 

Läkare i Världen, RFSL, Rädda Barnen, Svenska kyrkans 

internationella arbete, Sveriges kristna råd och Union 

to Union.  

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Påtryckningar från CONCORD Sverige 
tillsammans med flera andra organisa-

tioner har bidragit till ökad debatt om och synlig-
görande av negativa konsekvenser av Sveriges 
tillfälliga asyllag.

Vi har bidragit till att Sveriges regering 
i EU-förhandlingar driver att unionens 

kommande gemensamma asylregelverk ska 
kunna tillåta permanenta uppehållstillstånd, i 
motsats till förslag från EU-kommissionen.  

Vårt kontinuerliga arbete för att belysa 
problematiken med att bistånd ges till 

mottagarländer med villkor om att hindra mig-
ranter från att komma till Europa har bidragit till 
att biståndsminister Isabella Lövin under året tog 
tydligt avstånd från detta.  
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VALARBETET #HJÄRTAVÄRLDEN

2018 genomförde CONCORD Sverige 
ett omfattande arbete inför riksdags-
valet för att få politiker och media att 
lyfta globala frågor i valrörelsen. 
Genom spridning av våra budskap i 
sociala och redaktionella medier, en 
kartläggning av partiernas politik, ut-
frågningar och uppmaningar till politik-
er att ställa sig bakom vårt valmanifest 
#hjärtavärlden, såg vi till att världen 
fick en plats i valrörelsen. 

52 av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer 
samlades i det gemensamma valarbetet. Vi tog fram 
ett valmanifest med sex krav riktade till politiker, 
kopplade till våra verksamhetsområden. CON-
CORD Sveriges olika arbetsgrupper tog också fram 
delmanifest med mer detaljerade rekommendationer 
för gruppernas olika områden. Valarbetet samlades 
under parollen #hjärtavärlden. Det syftade till att 
få redan valda politiker och riksdagskandidater att 
diskutera globala utvecklingsfrågor i det politiska 
samtalet och den offentliga debatten inför valet. 
Med alla aktiviteter som genomfördes ville vi visa att 
vi var många som krävde att dessa frågor skulle få en 
plats i valrörelsen.

Genomslag för lanseringen av 
valmanifestet
Lanseringen av #hjärtavärlden i april fick genom-
slag i redaktionell media, och medlemsorganisa-
tionerna såg till att budskapen i valmanifestet fick 
en bra spridning i sociala medier gentemot deras 
medlemmar. Vårens policyforum, där vi bjuder in 
alla medlemmar för gemensam analys om läget 
och arbetet framåt, ägnades helt åt val arbetet och 
den goda starten på valarbetet presenterades. Där 
hölls också en intervju med publiceringschefer 
från Sveriges Radio och TV4 där de fick beskriva 
hur de skulle arbeta under valrörelsen, och hur de 
värderade våra prioriterade frågor ur ett media-
perspektiv. Det blev ett bra tillfälle att reflektera 
och resonera kring hur vi kunde nå ut med våra 
budskap.
 
Uppskattad kartläggning av 
partiernas politik
Under våren genomförde CONCORD Sverige en om-
fattande kartläggning av partiernas utvecklingspolitik. 
Det inkluderade en genomgång av riksdagsmotioner, 
propositioner och underlag från partiernas senaste 
kongresser eller motsvarande. Som en del i kartläggn-
ingen träffade olika grupper av medlemmar de migra-
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tions- och bistånds-/utrikespolitiska talespersonerna 
från sju riksdagspartier. Överlag fick vi fin respons 
från partierna som uppskattade att de fick diskutera 
helheten i deras politik. Kartläggningen lanserades 
i juni med en debattartikel på Aftonbladet debatt 
och spridning i sociala medier. Den användes också 
efteråt som researchmaterial av journalister på Om-
Världen, DN och Sveriges Radio. 

Politiker ställde sig bakom våra krav
I mötena med olika politiker, och i separata kon-
takter, presenterade vi kraven i vårt valmanifest. 
Detta resulterade i att 20 personer från sju partier 
ställde sig bakom det. Flera var nyckelpolitiker 
i sin roll som talesperson för miljö-, energi-, 
utrikes-, migrations-, eller EU-frågor, eller som 
ordförande i riksdagsutskott. 

Under Almedalsveckan arrangerade vi en utfrågn-
ing med sju riksdagspartier om var de stod i de 
globala frågorna, med kartläggningen som un-
derlag. Det blev en livlig debatt som på flera sätt 
klargjorde skiljelinjer mellan partierna, områden 
där det fanns samsyn, och frågor där partierna 
behöver utveckla sin politik.  

I början av september, en vecka innan valet, följdes 
politikernas åtaganden upp med en debattartikel 
i Altinget som 50 medlemsorganisationer under-
tecknade. Våra budskap var att nyckelpolitiker 
över blockgränserna står bakom kraven men att 
det behöver synas i hela partiernas politik och att 
partierna måste ta chansen att nå bredare överens-
kommelser över partigränserna. 

Eftervalsarbete
Resultatet i riksdagsvalet gjorde att regerings-
bildningen förblev oviss under hela hösten, och 
möjligheten att få till dialogmöten med partierna 
var därför begränsad. Efter valet och vidare under 
hösten analyserade vi resultatet. Vi såg att vår 
kartläggning, de etablerade kontakterna med par-
tierna och åtagandena som nyckelpolitiker gjort 
genom att ställa sig bakom valmanifestet utgjorde 
en bra grund att stå på för det fortsatta påver-
kansarbetet. Vid höstens välbesökta policyforum 
utvärderades valarbetet och det aktuella politiska 
läget. Medlemmar uttryckte bland annat behov av 
att vi gemensamt måste nå ut bredare till poli-
tiker som inte vanligtvis arbetar med våra frågor, 
öka deras kunskap och upprätta en mer effektiv, 
kontinuerlig dialog med dem.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

52 av våra medlemmar gick samman i 
ett gemensamt valmanifest med sex krav 

till svenska politiker, och deltog aktivt i att sprida 
manifestet och dess budskap.

Vår kartläggning av partiernas politik i 
internationella frågor blev ett bra sätt att 

visa på skiljelinjer och likheter mellan partierna, 
och ge utrymme för medlemmar att föra samtal 
med partiföreträdare. Kartläggningen uppskat-
tades även bland både beslutsfattare och media. 

Vi fick 20 nyckelpolitiker med ansvar 
för centrala frågor inom partierna och 

riksdagsutskotten, från höger till vänster på den 
politiska skalan, att ställa sig bakom civilsamhäl-
lets politiska krav för en rättvis och hållbar global 
utveckling.
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► Står upp för människors 
 rätt att organisera sig.

► Driver en hållbar och rättvis 
 utveckling till år 2030.

► Arbetar för att minska våra 
 klimatpåverkande utsläpp.

► För en verkligt feministisk 
 utrikespolitik.

► Avsätter 1 procent av BNI 
 till internationellt bistånd.

► För en human migrations-
 och flyktingpolitik.

VI VILL 
SE EN 

POLITIK 
SOM

Biståndsministern talar ut om den feministiska utrikes-
politiken på seminariet ”Isabella Lövin går på dejt med 
världen” under Almedalsveckan.
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CONCORD Sveriges AidWatch-arbets-
grupp bevakar och påverkar Sveriges 
och EU:s utvecklingspolitik. Under 2018 
satsade vi på diskussioner om bistånd 
och utveckling med riksdagspartierna. 
Andra viktiga frågor som vi arbetade 
med var att värna fokus på fattigdoms-
bekämpning i förhandlingar inom OECD 
och EU, och att bredda vår kunskap om 
utvecklingsfinansiering.    

Granskning av Sveriges biståndspolitik
Ett återkommande arbete inom CONCORD Sverige är 
att granska biståndsdelen av regeringens budgetpropo-
sitioner. På grund av valår och det osäkra regeringsläget 
under hösten saknade budgetarna tydliga riktlinjer 
för biståndet, vilket gjorde att våra kommentarer blev 
mer övergripande. Sveriges bistånd granskades även 
av OECD:s biståndskommitté DAC under hösten, en 
så kallad peer review som görs vart femte år. Ett möte 
hölls mellan granskarna och svenska civilsamhällesorga-
nisationer. CONCORD Sverige samordnade diskus-
sionerna inför mötet och ett skriftligt underlag till DAC. 
Trots kort förberedelsetid fick vi gemensamt ihop en rad 
rekom mendationer som välkomnades av granskarna.

Uppskattad rapport om EU:s bistånd
Vår årliga AidWatch-rapport, som granskar EU-
ländernas bistånd, lanserades i november och visade 
denna gång att EU:s bistånd i många fall missar målen 
och styrs av egenintressen. Hela en femtedel av EU:s 
bistånd stannade inom unionen år 2017. Rapporten 
fick bra genomslag i svensk media med inslag i Sveriges 
Radio Ekot, OmVärlden, Altinget och Arbetet Global. 
Rapporten presenterades på ett seminarium om EU:s 

framtida bistånd och de pågående förhandlingarna om 
EU:s kommande långtidsbudget. Intressanta samtal 
fördes mellan riksdagsledamöter från C, L och S, 
från utrikesutskottet och EU-nämnden, och kritiska 
frågor ställdes från medlemsorganisationer i CON-
CORD Sverige. Publiken uppskattade bland annat att 
sakfrågorna kom fram väldigt tydligt i de olika organ-
isationernas inlägg. CONCORD Sverige talade också 
på lanseringen av AidWatch-rapporten i Bryssel. 

Påverkansarbete om internationella regler 
för biståndet
CONCORD Sverige har under året bidragit till arbetet 
i ett internationellt nätverk som bevakar och påverkar 
OECD/DAC. Nätverket, som kallas DAC-CSO Refer-
ence Group, består av organisationer från sex världsde-
lar med intresse för transparent och effektivt bistånd. 
Öppenheten för dialog har ökat i OECD/DAC under 
2018 och ett formellt ramverk för dialog med civil-
samhället har antagits. Chefen för OECD:s utveck-
lingsdirektorat bekräftade under ett besök i Sverige att 
civilsamhällets påverkansarbete har varit ett stöd i att 
hålla fokus på fattigdomsbekämpning när vissa OECD-
länder strävar i motsatt riktning. 

Två exempel på beslut inom OECD/DAC där vi bi-
dragit till det internationella nätverkets påverkan:
•	 Antalet mottagarländer dit givare lovar att inte ge 

bundet bistånd har utökats. 
•	 DAC:s tolkning av de nya reglerna för migrations-

relaterat bistånd ger mindre utrymme än befarat åt 
att använda bistånd till insatser som syftar till att 
hindra migration. 

CONCORD Sverige arrangerade under Almedals-
veckan ett möte med DAC:s ordförande Charlotte Petri 
Gornitzka. Mötet gav våra medlemmar en inblick i 

SVERIGES OCH EU:S 
UTVECKLINGSPOLITIK 

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

INRIKTNINGSMÅL 6: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och förmåga 
att agera kring Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik och valda delar av utrikespoli-
tiken samt stärker sin kompetens och förmåga att kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030.
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AIDWATCH-ARBETSGRUPPEN har under 2018 
bestått av: Diakonia, Forum Syd, Plan Interna-
tional Sverige, Rädda Barnen, Svenska Afghani-
stankommittén, Svenska kyrkans internationella 
arbete, Svenska missionsrådet, Union to Union, 
Världsnaturfonden WWF och We Effect.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Vi har bidragit till ökad kunskap bland 
media, politiker och medlemmar om 

oroande tendenser inom EU:s bistånd att vilja 
använda det till säkerhets- och migrations-
politiska intressen istället för fattigdoms-
bekämpning. Slutsatserna i vår AidWatch-
rapport lyftes bl.a. av KD och V i deras 
biståndspolitiska motioner i riksdagen.

Vi har bidragit till innehållet i det inter-
nationella civilsamhällets påverkans-

arbete gentemot OECD:s biståndskommitté 
DAC och till att information förmedlades mellan 
Sverige, OECD/DAC, internationella organisa-
tioner och medlemmar.  

Ett femtontal medlemmar har fått 
fördjupade kunskaper om utvecklings-

finansiering och de olika finansiella flöden som 
behövs för att bidra till att förverkliga Agenda 
2030.
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internationella beslut om reglerna för officiellt bistånd. 
Det blev också en givande diskussion om Sveriges och 
civilsamhällets roll internationellt. 

Viktiga insatser emot avräkningar från
biståndet
För att fortsätta understryka vikten av att Sverige inte 
urholkar biståndet och exempelvis använder det till 
asylmottagande skickade vi i mars ett brev till bistånds-
minister Isabella Lövin. Under året har regeringen 
dock inte offentliggjort någon ny beräkningsmodell för 
avräkningar från biståndet av detta slag, utan det väntas 
komma under 2019. Vi översatte även vårt brev och de-
lade med andra medlemmar i den internationella DAC-
civilsamhällesgruppen vilket resulterade i att norska och 
tyska organisationer uppvaktade sina regeringar med 
samma frågor. CONCORD Sverige har också under året 
bidragit med faktaunderlag till den internationella DAC-
CSO-referensgruppens uppvaktning av DAC om vad de 
bör vara vaksamma på i granskningen av medlemsstater-
nas biståndsstatistik för att hålla avräkningarna nere. 

Utvecklingsfinansiering
Inför och efter FN:s årliga forum om den internatio-
nella agendan för utvecklingsfinansiering (Addis Abeba 
Action Agenda, AAAA) samordnade CONCORD 
Sverige dialogmöten med UD. Vi talade också på 
ett UD-seminarium inför FN-forumet. Vi lyfte fram 
utmaningar i genomförandet av AAAA, till exempel 
avsaknad av demokratiska globala institutioner, sam-
stämmighet, och regler mot skatteflykt. Vidare ordnade 
vi en fortbildning för medlemmar om utvecklingsfinan-
siering som gav en överblick av hur de totala flödena av 
finansiering för utveckling ser ut. Seminariet gav bättre 
begrepp för att analysera globala finansiella frågor och 
reflektera över vad olika typer av finansiering och aktörer 
bör ha för roll för utveckling. 

Seminarium om EU:s framtida bistånd tillsammans med 
riksdagsledamöter från utrikesutskottet och EU-nämnden.
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GYNNSAMMA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET 

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

INRIKTNINGSMÅL 6: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och förmåga 
att agera kring Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik och valda delar av utrikespolitiken 
samt stärker sin kompetens och förmåga att kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030.

EU:S BISTÅND OCH STÖD TILL 
CIVILSAMHÄLLET 

En av 2018 års mest avgörande proces-
ser för hur EU:s framtida utvecklingssa-
marbete ska se ut har varit förhandlin-
garna om EU:s nästa budget, som ska 
gälla mellan år 2021-2027. CONCORD 
Sverige har följt förhandlingarna och 
arbetat för att fattigdomsperspektivet, 
mänskliga rättigheter och jämställd-
het fortsatt ska vara i centrum för EU:s 
bistånd.
   

EU:s nästa budget
I maj 2018 lade EU-kom-
missionen fram sitt förslag 
på nästa långtidsbudget och 
i juni presenterades den del 
av budgeten som fokuserar 
på EU:s arbete utanför 
unionen. Den största delen 
samlas under det nya pro-
grammet Neighbourhood, 
Development and Interna-
tional Cooperation Instru-
ment (NDICI). NDICI är 
en sammanslagning av tolv 
tidigare separata program som nu blandar säker-
het, migration och ekonomiska prioriteringar med 
fattigdoms- och utvecklingsfrågor. Det medför en 
hög risk att mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
Agenda 2030 kommer att nedprioriteras. Under 
året har parallella förhandlingar om förslaget 
inletts inom EU-parlamentet och mellan EU-
medlemsländerna. 

Gemensamt påverkansarbete kring 
budgetförslaget
CONCORD Sverige har under året deltagit i CON-
CORD Europas påverkansarbete om nästa budget, 
bland annat genom att bidra till analyser och rekom-
mendationer. Genom ett gediget uppvaktande av euro-
peiska beslutsfattare har CONCORD fått gehör för flera 
av våra förslag. Bland annat föreslår EU-parlamentet att 
mer resurser ska avsättas för mänskliga rättigheter, civil-
samhället, jämställdhet och miljö och klimat. Ett antal 
medlemsländer har också tagit intryck av våra förslag 
på bättre skrivningar om jämställdhet, sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter, mänskliga rättigheter 
och civilsamhällets roll i utvecklingssamarbetet. 

Ökat engagemang för budgetförhand-
lingarna 
I april anordnade CONCORD Sverige seminariet EU 
så funkar det där runt 15 medlemsorganisationer deltog. 
Syftet var att öka kunskapen om EU:s nästa långtids-
budget och hur beslutsprocesser inom unionen går till. 
Den europeiska tankesmedjan ECDPM bjöds in för 
att beskriva de trender som påverkar budgetförhandlin-
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garna. Även representanter från UD var inbjudna för att 
tala om hur Sverige arbetar på EU-nivån och hur de ser 
på budgetförhandlingarna. 

I maj samarrangerade CONCORD Sverige och 
EU-delegationen i Sverige ett frukostseminarium på 
Europahuset om EU:s nästa långtidsbudget. Policyche-
fen för utvecklingssamarbetet på EU-kommissionen 
presenterade budgetförslaget och svarade på frågor. Vi 
presenterade även våra synpunkter. Seminariet bidrog 
till ett ökat intresse för EU-frågor hos ett flertal svenska 
civilsamhällesaktörer. 

Under hösten gjordes ytterligare satsningar på att öka 
kunskapen och engagemanget hos våra medlemmar 
om budgetförhandlingarna. Bland annat skapade vi 
en tillfällig arbetsgrupp med representanter från sex 
medlemsorganisationer. Gruppen har tagit fram ett 
antal rekommendationer till svenska beslutsfattare, 
och deltagit på möten med UD och statsrådsbered-
ningen. Gruppen var också med och arrangerade ett 
seminarium om EU:s långtidsbudget i november, med 
riksdagsledamöter från C, L och S. Läs mer om detta i 
avsnittet om Sveriges och EU:s utvecklingspolitik.

Samtal med svenska beslutsfattare och 
tjänstepersoner 
Under 2018 har vi haft löpande kontakt med regeringen, 
UD, svenska representationen i Bryssel, statsrådsbered-
ningen, Sida och med svenska EU-parlamentariker 
angående budgetförslaget. Inför EU-toppmöten och min-
istermöten har vi i samordning med CONCORD Europa 
också skickat flera öppna brev med rekommendationer 
till bland annat stats- och biståndsministern. Ett exem-
pel på att breven har fått gehör och spridning är att en 
UD-tjänsteperson vid ett senare tillfälle refererat till ett av 
breven och konstaterat att Sverige står bakom innehållet. 
   
Under senhösten då jämställdhetsfrågor i budgeten 
diskuterades mellan EU:s medlemsländer förde vi en 
särskilt intensiv dialog med UD. Ett exempel på att UD 
tagit intryck av vårt påverkansarbete är att tjänstepersoner 
på eget initiativ bett om underlag inför samtal med andra 
medlemsländer. En annan positiv aspekt av samtalen 
med UD var att de engagerade flera medlemmar i CON-
CORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp i budgetfrågan.          
  
EU:s biståndsprogram - samordning inom 
CONCORD Europa
Under året har CONCORD Sverige haft en central roll 
i samordningen av CONCORD Europas arbete med 
uppföljningen av EU:s nuvarande biståndsprogram. Vår 

DEN TILLFÄLLIGA ARBETSGRUPPEN FÖR 
EU:S LÅNGTIDSBUDGET har under 2018 
bestått av: Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet, Kvinna till Kvinna, LSU – 
Sveriges ungdomsorganisationer, RFSU, Rädda 
Barnen och Svenska kyrkans internationella 
arbete.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Flera av våra rekommendationer om 
jämställdhet, mänskliga rättigheter, 

civilsamhällets roll, och miljö och klimat 
återfinns i EU-parlamentets och EU-medlems-
länders positioner om biståndsdelen av EU:s 
kommande långtidsbudget.

Tjänstepersoner på UD har efterfrågat 
våra rekommendationer om jämställd-

het i biståndsdelen av EU:s kommande budget. 
Vårt arbete har också bidragit till att sätta 
tryck på Sverige att driva jämställdhet som en 
högt prioriterad fråga i budgetförhandlingarna.  

Vårt engagemang i CONCORD 
Europas arbete med EU:s nuvarande 

biståndsprogram har bidragit till kontinuitet 
och mer effektiv samordning.
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samordnare för EU-finansiering valdes in i styrgrup-
pen för CONCORD Europas arbete med att stärka 
civilsamhällets utrymme och samordnade också den ar-
betsgrupp som bevakar biståndsprogrammen. Genom 
detta engagemang har vi bidragit till att CONCORD 
Europas arbete har bedrivits mer effektivt. 

Ny programplan för stöd till civilsamhället 
Under sommaren 2018 färdigställdes EU-kommissio-
nens plan för civilsamhällesprogrammet som ska gälla 
fram till år 2020. Vi bidrog till CONCORD Europas 
påverkansarbete kring framtagandet av planen. Bland 
annat förde vi fram våra synpunkter under Policy 
Forum on Development som är ett årligt dialogtillfälle 
mellan EU-kommissionen och civilsamhället. Vi läm-
nade också in en skriftlig analys av den nya program-
planen till EU-kommissionen. 
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CIVILSAMHÄLLETS UTRYMME

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civic 
space har som mål att Sveriges och EU:s 
utrikes- och utvecklingspolitik utifrån 
ett rättighetsperspektiv ska bidra till ett 
starkt civilsamhälle och värna om dess 
demokratiska utrymme. Gruppen jobbar 
även för att människorätts- och miljöför-
svarares arbete ska respekteras och främ-
jas internationellt, till exempel inom FN.
   

Hoten mot civilsamhället på politiska 
dagordningen
CONCORD Sverige har under 2018 lyft civilsamhäl-
lets minskade utrymme på den politiska dagordningen. 
Under våren togs en rapport fram utifrån organ-
isationers erfarenheter av hur deras arbete på olika 
sätt inskränks. Rapporten Tag plats! Civilsamhällets 
demokratiska utrymme och rätten till organisering synlig-
gör hur hela internationella civilsamhället systematiskt 
motarbetas. Genom fallstudier av hot mot olika aktörer 
inom civilsamhället visar den bland annat att kvinno-, 
miljö- och HBTQI-rättsförvarare hotas, och ursprungs-
befolkningars rättigheter och religionsfrihet kränks. 

Ett resultat av Tag plats! är att CONCORD Sverige 
tagit fram rekommendationer för policy och bistånd 
på svensk, europeisk och multilateral nivå riktat till 
beslutsfattare. Genom dessa utvecklade och struk-
turerade vi vårt arbete i frågan. I juni presenterade vi 
rapporten vid ett möte på Sida med generaldirektör 
Carin Jämtin och Generalsekreterarnätverket. I oktober 
deltog CONCORD Sverige vid Sidas dialogforum i 
Härnösand där en engelsk sammanfattning av Tag plats! 
spreds till internationella deltagare. Vidare har riksdag-
sledamöter genom rapporten fått både ökad kunskap 
och ökat engagemang för frågan om civilsamhällets 
minskade utrymme globalt. Rapporten delades till hela 
utrikesutskottet och kort efter lanseringen lyftes den av 
MP i ett panelsamtal som Forum Syd anordnade. 

Skapat motionsunderlag och debatt 
i media
Inför den allmänna motionstiden på hösten skickade 
CONCORD Sverige ett underlag till riksdagsledamöter 
i utrikesutskottet. Vi efterlyste partiöverskridande åt-
gärder för att bekämpa hoten mot demokratin och gav 
12 rekommendationer till partierna. Motioner från V, 
L och KD kunde senare ses beröra flera av de rekom-
mendationer CONCORD Sverige gett. 

När motionsunderlaget skickades gick CONCORD 
Sverige också ut med uppmaningarna till riksdagspar-
tierna genom en artikel på Aftonbladet debatt. Artikeln 
skrevs under av 46 medlemsorganisationer och över 30 
medlemmar spred den i sociala medier. Den blev läst 
av drygt 18 000 på Aftonbladets hemsida. I oktober 
deltog CONCORD Sverige på ett seminarium om 
Agenda 2030 arrangerat av Svenska FN-förbundet. Där 
lyfte vi behovet av att främja civilsamhällets möjligheter 
att granska och driva på genomförandet av agendan i 
samband med FN:s högnivåmöten. 

Utvecklade samtal med UD  
Under året har CONCORD Sverige etablerat en 
utvecklad dialog med UD om de ökade hoten mot 
aktörer inom civilsamhället, inklusive religiösa sådana, 
och deras försämrade rättigheter att verka. På ett möte 
med UD:s avdelning för mänskliga rättigheter förde 
vi fram att svenska ambassader har en avgörande roll i 
att främja civilsamhällets utrymme och att regeringen 
måste ställa krav på svenska företag att garantera män-
skliga rättigheter när de arbetar utomlands. 

CONCORD Sverige har vidare stärkt dialogen med 
UD genom att sitta med i deras referensgrupp för 
planeringen av Sidas CSO-forum inom ramen för 
Gemensamma åtagandena om dialog och samverkan 
mellan regeringen och civilsamhället inom utveck-
lingssamarbetet. Dialogen har också stärkts i och med 
kontakt med UD:s chef för FN-enheten, som deltog på 
ett samtal hos Föreningen för Utvecklingsfrågor som 
CONCORD Sverige modererade. Fokus för samtalet 
var civilsamhällets krympande utrymme i FN-samman-
hang.

Ökat samarbete med andra 
organisationer
För att stärka engagemanget och utbytet mellan or-
ganisationer i frågan om det krympande demokratiska 
utrymmet har CONCORD Sverige etablerat kontak-
ter med olika organisationer under året. Vi har bland 
annat deltagit på rundabordssamtal arrangerat av 
Dag Hammarskiöld Foundation under konferensen 
Stockholm Forum on Peace and Development, en 
konferens arrangerad av UD och Stockholm Interna-
tional Peace Research Institute (SIPRI) i maj. Folke 
Bernadotteakademin deltog också på ett rundabords-
samtal som CONCORD Sverige bjöd in till i maj. 

Vi anordnade vidare under året en workshop med 
en expert från IDEA om utvecklingen för det de-
mokratiska utrymmet globalt. IDEA tog emot våra 
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ARBETSGRUPPEN FÖR CIVIC SPACE har 
under 2018 bestått av: ActionAid Sverige, 
Afrika grupperna, Diakonia, Fair Action, Forum 
Syd, Individuell Människohjälp, Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kristna 
Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Naturskydds-
föreningen, Plan International Sverige, PMU, 
RFSU, Rädda Barnen, Silc, Svenska FN-förbundet, 
Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska 
missionsrådet, Union to Union, Världsnaturfon-
den WWF och We Effect.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

CONCORD Sverige tog under 2018 
fram rapporten Tag plats! Civilsam-

hällets demokratiska utrymme och rätten till 
organisering. Vi har spridit den vid samtal 
med riksdagsledamöter, UD, Sida och andra 
myndigheter samt organisationer. Nära 600 
exemplar har delats ut eller laddats ned.

Flera partiers motioner om det 
krympande demokratiska utrymmet 

anknyter till rekommendationerna i vårt mo-
tionsunderlag som vi skickade ut till alla riks-
dagspartier inför den allmänna motionstiden.

CONCORD Sverige har tillsammans 
med andra organisationer lyft civilsam-

hällets minskade utrymme som en återkom-
mande punkt på den politiska dagordningen 
under året.
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synpunkter om relevanta index och indikatorer för att 
utveckla mätmetoden i deras kommande State of De
mocracy-rapport. Medlemmar deltog även på två semi-
narier, ett arrangerat av Forum – Idéburna organisa-
tioner med social inriktning, och ett av Expert gruppen 
för biståndsanalys (EBA), där våra gemensamma 
analyser och rekommendationer framfördes.

I oktober lanserade CONCORD Sverige en rapport utifrån våra medlemsorganisationers erfarenheter av civilsamhällets krym-
pande demokratiska utrymme. Foto: Alva Snis Sigtryggsson
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JÄMSTÄLLDHET 
INRIKTNINGSMÅL 4: Sverige och EU ska som del av utvecklingspolitiken, samstämmighetspolitiken 
och den globala agendan göra starka åtaganden för jämställdhet och se till att dessa genomförs och får 
finansiering.

INRIKTNINGSMÅL 6: Medlemmarna och deras samarbetspartners stärker sin kompetens och förmåga 
att agera kring Sveriges och EU:s utvecklings- och samstämmighetspolitik och valda delar av utrikespoli-
tiken samt stärker sin kompetens och förmåga att kunna bidra till genomförandet av Agenda 2030.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbets-
grupp arbetar för att Sverige ska behålla 
och stärka den feministiska utrikespoli-
tiken. På EU-nivå jobbar gruppen för att 
säkerställa implementeringen av EU:s jäm-
ställdhetsplan, Gender Action Plan II, och 
för att jämställdhet ska bli mer prioriterat i 
EU:s kommande långtidsbudget. 

Deklaration för en feministisk utrikes politik 
I början av 2018 tog CONCORD Sverige fram Civil
samhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik. 
Eftersom det var valår gjorde vi en deklaration istället för 
den årliga granskningen av regeringens politik. Syftet var 
att skapa debatt mellan riksdagspartierna om huruvida 
de tänkte driva en feministisk utrikespolitik efter valet 
och hur deras politik i så fall skulle skilja sig åt. I dekla-
rationen ger vi rekommendationer för hur Sverige kan 
bidra till en positiv förändring med hjälp av en fortsatt 
och förstärkt feministisk utrikespolitik. Dessutom åter-
upprepar vi viktiga krav från våra tidigare rapporter som 
att regeringen måste återinföra familjeåterförening för 
skyddsbehövande och stoppa vapenexporten till diktat-
urer, framförallt till de krigande parterna i Jemen.

Deklarationen lanserades på ett seminarium i samband 
med internationella kvinnodagen där medlemsorgani-
sationer och representanter från sex riksdagspartier: S, 
M, L, C, MP och V medverkade i ett panelsamtal. Alla 
riksdagsledamöter som deltog tydliggjorde att deras 
partier vill se en fortsatt feministisk utrikespolitik eller 
åtminstone fortsätta ha ett mycket tydligt fokus på 
jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i allt 
internationellt arbete. Seminariet var fullsatt med över 
100 personer i publiken. Det sågs även av personer live 
och i efterhand via web-streaming. Intresset var vidare 
stort hos media, både Sveriges Radio och Svenska 
Dagbladet rapporterade om seminariet och citerade 
CONCORD Sveriges talespersoner.

Internationellt intresse för deklarationen 
Vi arrangerade även ett seminarium på temat feminis-
tisk utrikespolitik vid The Stockholm Forum on Gender 
Equality i april, tillsammans med våra medlemmars 
samarbetspartners. Där lanserade vi en engelsk sam-
manfattningen av deklarationen. Genom att ta fram 
material på engelska och medverka vid internationella 
forum har vi bidragit till fortsatt internationellt intresse 
för den feministiska utrikespolitiken. Vi har under året 
till exempel blivit kontaktade av flera akademiker och 
civilsamhällesnätverk från andra länder. Vi har även blivit 
citerade i den amerikanska tidskriften Foreign Policy om 
vårt arbete med den feministiska utrikespolitiken.

Jämställdhet i valrörelsen 
Som en del av CONCORD Sveriges valarbete #hjär-
tavärlden lanserade vi i april ett delmanifest, ett komple-
ment till CONCORD Sveriges övergripande valmani-
fest. Delmanifestet listade åtta krav om jämställdhet till 
svenska politiker. Vi tog även under valrörelsen fram en 
enkät till riksdagsledamöter och en partikartläggning 
som bland annat tydliggjorde hur partierna vill arbeta 
med jämställdhetsfrågor i det internationella utvecklings-
samarbetet. 

I Almedalen arrangerade CONCORD Sverige ett kväll-
spass på temat feministisk utrikespolitik med bistånd-
sminister Isabella Lövin. Passet lyfte våra budskap om 
feministisk utrikespolitik på ett lättillgängligt sätt sam-
tidigt som det fick ministern att uttala sig om några av 
våra viktigaste frågor och rekommendationer inför valet. 
Det var välbesökt och utöver Isabella Lövin medverkade 
fem av våra medlemsorganisationer. 

Välkomnade rekommendationer om EU:s 
jämställdhetsarbete 
I oktober lanserade vi tillsammans med CONCORD 
Europa en halvtidsutvärdering av EU:s jämställdhets-
plan, Gender Action Plan II. Några av våra viktigaste 
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rekommendationer i den handlade om behovet av 
att förbättra EU-delegationernas genusanalyser, det 
intersektionella perspektivet och arbetet med kvinnor 
och flickor som tillhör särskilt utsatta grupper. Vi gav 
även rekommendationer om att förbättra genusperspe-
ktivet i EU:s samstämmighetspolitik (Policy Coher-
ence for Sustainable Development). 

Utvärderingen presenterades i Bryssel och delades 
med relevanta personer på EU-kommissionen, i Euro-
paparlamentet och med de nationella jämställdhetsex-
perterna från EU:s medlemsländer. Våra slutsatser och 
rekommendationer har tagits emot väl av politiker och 
tjänstepersoner på alla EU-institutioner, och även av 
UD, Sida och den svenska representationen i Bryssel. 
Rekommendationerna återspeglas i EU-kommissio-
nens egen utvärdering som publicerade senare under 
hösten och även i rådslutsatserna som Europeiska 
rådet antog i november.  

CONCORD Sverige har vidare bidragit till CON-
CORD Europas rekommendationer om jämställdhets-
perspektiv i EU:s kommande budget år 2021–2027, 
och fört en nära dialog med UD om hur jämställ-
dhetsperspektivet kan stärkas i den nya budgeten. 
Våra rekommendationer, till exempel att 85 procent 
av programmen ska vara jämställdhetsintegrerade 
och att formuleringar om SRHR måste stärkas, har 
välkomnats av UD och kommit med i EU:s minister-
råds utkast av budgeten för internationellt utvecklings-
samarbete. 

ARBETSGRUPPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET 
har under 2018 bestått av: Afrikagrupperna, Diakonia, 
Individuell Människo hjälp, Internationella Kvinno förbundet 
för Fred och Frihet, Islamic Relief Sverige, Kvinna till Kvinna, 
Läkarmissionen, MÄN, Operation 1325, Plan International 
Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Rädda barnen, 
Svalorna Indien Bangladesh, Svenska kyrkans internationella 
arbete, Union to Union, WaterAid och We Effect. 

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Vi har tillsammans med andra i civilsamhället lyckats 
skapa debatt och fått stort gehör hos den politiska 

ledningen för flera av våra viktigaste krav angående feminis-
tisk utrikespolitik, som behovet av att återinföra familjeåter-
förening för skyddsbehövande och sätta stopp för svensk 
vapenexport till de krigförande partnerna i Jemen.

Rekommendationerna från vår halvtidsutvärdering av 
EU:s jämställdhetsplan, Gender Action Plan II, och från 

tidigare påverkansarbete återfinns i slutsatserna i EU-kommis-
sionens egen utvärdering och i Europeiska rådets rådslutsatser 
om planen.  

Flera av våra föreslagna skrivningar på jämställdhetsom-
rådet återfinns i EU:s ministerråds senaste utkast om 

internationellt samarbete i unionens kommande långtidsbudget. 
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Paneldebatt med representanter från CONCORD Sveriges medlemsorganisationer och sex riksdagspartier i samband med 
lanseringen av Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.
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FINANSIERINGSGRUPPEN OCH CONT ROL- 
LERGRUPPEN har under 2018 bestått av: Forum 
Syd, Hand in Hand, Kvinna till Kvinna, Life & Peace 
Institute, Olof Palmes Internationella Center, Plan 
International Sverige, Rädda Barnen, Röda Korset, 
Svenska Afghanistankommittén, Svenska kyrkans 
internationella arbete, Swedwatch, Union to 
Union, Vi-skogen, We Effect 

KAPACITETSSTÄRKANDE OM 
EU-FINANSIERING 

INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna stärker sin kompetens och sina samarbetspartners 
förutsättningar att söka, få beviljat och genomföra EU-finansierade insatser samt stärka sin relation 
till EU-kommissionen och delegationerna.

CONCORD Sverige har under 2018 stärkt 
våra medlemmars kapacitet och förutsätt-
ningar att söka och genomföra EU-finan-
sierade insatser. Det har gjorts genom 
ut bildningar, erfarenhetsutbyten och indi-
viduellt stöd till drygt 60 personer från 26 
av våra medlemsorganisationer.  

Rådgivning om EU-finansiering
Under 2018 har 18 av våra medlemsorganisationer vid 
minst ett tillfälle använt sig av CONCORD Sveriges råd
givning om EU-finansiering. Vi har gett stöd i tolk   ningen 
av EU:s finansiella regelverk och rikt linjer för EU:s ut-
lysningar. Vi har också gett stöd vid ansökningstillfällen 
och råd om hur organisationer kan stärka sitt långsiktiga 
arbete med EU-finansiering. Många medlemsorganisa-
tioner som har fått stöd under året upplever att råd-
givningen har bidragit till ökade kunskaper.

Utbildningar i EU-finansiering 
Med kurser i att söka och hantera EU-bidrag vill vi 
ge våra medlemsorganisationer ökad kunskap om hur 
EU-finansiering fungerar. Vi vill även öka medlemmars 
förutsättningar att kunna söka, få beviljade ansökningar 
och hantera EU-bidrag. Under 2018 hölls två utbild-
ningstillfällen. Kursen om att söka EU-bidrag förläng-
des också med en mycket uppskattad fördjupningsdel 
om att analysera ansökningar.

Erfarenhetsutbyten
CONCORD Sveriges finansieringsarbetsgrupp träf-
fades fem gånger under året för löpande erfarenhets-
utbyte och nätverkande. Två erfarenhetsutbyten hölls 
för controllers och bidragshandläggare för att diskutera 
och fördjupa sig i specifika frågor om EU:s regelverk 
och avtalshantering. Under året satsade vi också på 
tematiska fördjupningspass. Bland annat om EU:s ar-
bete i grannskapsregionen, EU:s vidareförmedlingsstöd 
till mindre civilsamhällesaktörer samt relationsbyg-
gande med EU-kommissionen och EU-delegationer.

Dialog med Sida om samfinansiering av 
EU-bidrag 
Under 2018 såg Sida över sina interna riktlinjer för 
stöd till egeninsats för EU-bidrag. Vi hade möjlighet 
att ställa frågor och ge synpunkter på riktlinjerna, vilka 
förmedlades både skriftligen och under ett möte mellan 
Sida och CONCORD Sverige.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

80% av de som svarade på vår med-
lems enkät om EU-finansiering uppger 

att de under de senaste 1–2 åren har stärkt sin 
kapa citet att söka och få beviljat EU-bidrag.

Alla deltagare på våra kurser tyckte 
att de höll hög kvalitet och bidrog 

till ökade kunskaper. Särskilt uppskattad var 
fördjup ningsdelen som lades till årets kurs i att 
söka EU-bidrag.  

Våra synpunkter har bidragit till förtyd-
ligande i Sidas riktlinjer för egeninsats 

av EU-bidrag, och till en ökad samsyn mellan 
Sida och våra medlemmar runt krav och riktlin-
jer för egeninsats.
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GEMENSAM PLATTFORM, 
ORGANISERING OCH KOMMUNIKATION 

INRIKTNINGSMÅL 5: Att via medlemskap samla en mångfald av organisationer som är engagerade i frågor 
som rör global utvecklings-, jämställdhets- och samstämmighetspolitik, som därmed bidrar till att stärka iden-
titeten som en gemensam plattform med stor samlad sakkunskap och en tydlig röst i dessa frågor. 

CONCORD Sverige samlar organisationer med 
olika inriktning och storlek. Under 2018 har 
två nya organisationer beviljats medlemskap: 
Svenska Västsaharakommittén och Emmaus 
Stockholm. En medlem avslutade sitt arbete 
under 2018 och därmed även sitt medlemskap 
i CONCORD Sverige, vilket innebär att vi vid 
årets slut hade 64 medlemsorganisationer. 

Vår utveckling i siffror
De senaste tio åren har CONCORD Sverige ökat 
medlemsantalet med 80 procent, från 36 till 64 styck-
en. Under samma period har vi ökat vår omsättning 
drygt fyra gånger, från 2 712 929 kr till 11 344 126 
kr, och samtidigt ökat antalet fast anställda från tre till 
nio stycken. Enligt 2018 års medlemsenkät tycker 92 
procent (64 procent i hög grad, 28 procent i ganska 
hög grad) att CONCORD Sverige är en plattform som 
stärker och kompletterar det arbete som medlemmar 
och deras samarbetspartners bedriver. 

NÄTVERK I SVERIGE 

För att stärka ett gemensamt arbete bland svenska 
civilsamhällesorganisationer (CSO:er) i relation till 
Sida, och även i andra gemensamt beslutade frågor, 
deltar CONCORD Sveriges kanslichef i General-
sekreterarnätverket (GS-nätverket). Det samlar högsta 
chefen, ofta generalsekreteraren, hos svenska CSO:er 

med ramavtal eller likande direktavtal med Sida. 
Nätverket har under 2018 haft fyra egna möten och 
fyra dialogmöten med Sidas generaldirektör. 

Under våren har nätverket också haft ett möte med 
statssekreterare Ulrika Modéer om biståndsbudgeten. 
Viktiga frågor som varit på GS-nätverkets dagord-
ning är det krympande demokratiska utrymmet för 
civilsamhället globalt och de Gemensamma åtagan
dena mellan regeringen och CSO:er inom utvecklings
samarbetet. 
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För dialog med Sida-CIVSAM samlas svenska CSO:er med ram-
avtal eller liknande direktavtal med Sida i Programchefsnätverket. 
Där förs löpande dialog med Sida om implementering av och rikt-
linjer för CSO-strategin. CONCORD Sveriges kanslichef deltar i 
programchefsnätverket och ansvarar för vår dialog med Sida. I oktober 
träffades Sida-CIVSAM och svenska och internationella CSO-part-
ners på dialogforum i Härnösand, med civilsamhällets demokratiska 
utrymme som tema för dagarna.   

CONCORD EUROPA 

Samarbetet inom CONCORD Europa är avgörande för att CON-
CORD Sverige ska kunna arbeta framgångsrikt gentemot EU:s olika 
institutioner. CONCORD Europa är en konfederation bestående av 
28 nationella plattformar och 24 internationella nätverk som tillsam-
mans rymmer 2 600 organisationer. CONCORD Europas sekretariat i 
Bryssel samordnar dialogen och påverkansarbetet gentemot EU-kom-
missionen och Europaparlamentet medan de nationella plattformarna 
påverkar medlemsstaterna inför beslut i ministerrådet. 

Högsta beslutande organ i CONCORD Europa är General Assembly 
(GA) där CONCORD Sverige deltog med två representanter på mötet i 
juni. Totalt deltog 88 representanter från 46 av 52 av CONCORD Euro-
pas medlemsorganisationer. På mötet antogs nya stadgar som möjliggör 
för den brittiska plattformen Bond att vara kvar som medlem även efter 
Brexit, och en ny finansiell strategi för år 2018-2021. HelpAge Inter-
national och Light for the World antogs som nya medlemmar och The 
Euro pean Partnership for Democracy som associativ medlem. CON-
CORD Europas styrelse består av ordförande och nio ledamöter som 
representerar både nationella plattformar och internationella nätverk. På 
GA valdes Paola Berbeglia, CONCORD Italia; Claire Godfrey, Bond 
(GB); Els Hertogen, CONCORD Belgium; Céline Mias, CARE Inter-
national; och Sigrid Solnik, AKŪ (EST), in som nya ledamöter.
 
Under 2018 har CONCORD Sverige varit aktiva inom fyra av CON-
CORD Europas arbetsområden: sustainiable development, financing for 
development, civil society space och gender. Vidare var vår policychef 
under våren med i Policy Direction Committee som är det samord-
nande organet för policyfrågor. Vår kanslichef valdes under hösten in 
som ny medlem i Financial Advicory Committee.

AV MEDLEMMARNA ANSER ATT CONCORD SVERIGE 
ÄR EN PLATTFORM SOM STÄRKER DERAS ARBETE

92%
VÅRA MEDLEMMAR ÄR: 

ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, 
Amnesty International, Barnfonden, 
Caritas Sverige, Diakonia, 
Emmaus Stockholm, Erikshjälpen, 
Fair Action, FIAN Sverige, Fonden 
för mänskliga rättigheter, Forum Syd, 
Föreningen för Fairtrade Sverige, 
Föreningen för Utvecklingsfrågor, 
Hand in Hand, Hunger projektet, 
Individuell Människohjälp, Interna-
tionella Kvinnoförbundet för Fred 
och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens 
Internationella arbete, Islamic Re-
lief Sverige, Jordens Vänner, KFUM 
Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna 
till Kvinna, Latin amerikagrupperna, 
Life & Peace Institute, LSU - Sveriges 
ungdoms organisationer, Läkare i 
Världen, Läkar missionen, MyRight, 
MÄN, Naturskyddsföreningen, 
Nordisk Hjälp, Olof Palmes Interna-
tionella Center, Operation 1325, Plan 
International Sverige, PMU, Prak-
tisk Solidaritet, PRO Global, Raoul 
Wallen berg Institute, RFSL, RFSU, 
Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, 
Silc, SOS barnbyar, Svalorna Indien 
Bang ladesh, Svalorna Latin amerika, 
Svenska Afghanistankommittén, 
Svenska Burmakommittén, Svenska 
FN-förbundet, Svenska Freds- och 
Skiljedomsföreningen, Svenska kyrkans 
internationella arbete, Svenska missions-
rådet, Svenska Röda Korset, Svenska 
Västsaharakommittén, Sveriges kristna 
råd, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union 
to Union, Vi-skogen, Världsnaturfonden 
WWF, WaterAid och We Effect.



2018 var ett intensivt år för CONCORD 
Sveriges kommunikations- och opinions-
bildande arbete. Hösten 2017 beslutade 
våra medlemmar att skapa ett gemensamt 
valarbete under 2018. Detta för att visa 
politiker kraften och engagemanget 
bakom internationella utvecklingsfrågor 
och vikten av att de diskuteras i val-
rörelsen. 2018 genomförde vi 
också ett stort arbete med att 
utveckla CONCORD Sveriges 
kommunikation genom att skapa 
en ny grafisk profil och hemsida. 

Valarbetet #hjärtavärlden
En bred uppslutning av CONCORD 
Sveriges medlemmar, 52 organisationer, 
valde att delta i det gemensamma valarbetet 
#hjärtavärlden. Det togs exempelvis fram 
ett gemensamt valmanifest, en hemsida och 
en digital verktygslåda för gemensam kom-
munikation. Vid lanseringen i april spred 
medlemsorganisationerna gemensamma 
budskap i sociala medier vilket bland annat 
resulterade i att hashtagen #hjärtavärlden 
trendade på Twitter. Inslag gjordes i 
Sveriges Radio Ekot och Studio Ett, och 
tidningarna OmVärlden och Syre skrev om 
lanseringen. 

Under hela valrörelsen samlades medlemmarna i 
gemensamma kommunikativa insatser för att lyfta 
valarbetet. Bland annat publicerades en partikartlägg-
ning i juni och tre debattartiklar under valrörelsen, i 
Aftonbladet, Expressen och Altinget. I Almedalen var 
#hjärtavärlden synlig genom en politikerutfrågning, ett 
kvällsprogram med biståndsminister Isabella Lövin, en 
tyst manifestation vid politikertalen och en debattartikel 
om Nordiska Motståndsrörelsens närvaro och hur den 
hotade bland annat organisationers trygghet. Debatt-
artikeln som skrevs under av 42 medlemmar samord-
nades av CONCORD Sverige på mindre än ett dygn, 
vilket visar på det starka engagemang som finns inom 
CONCORD Sverige. #hjärtavärlden genererade över 
3400 inlägg i digitala medier, framförallt Twitter, med 
ett innehåll som engagerade 26 000 personer. Valarbetet 
resulterade också i att ett 20-tal politiker från sju partier 
ställde sig bakom de politiska kraven i valmanifestet.
 

Ny grafisk profil och hemsida
Under våren 2018 utvecklade CONCORD Sverige 
den visuella identiteten med en tydlig grafisk profil, 
ny logotyp och webbplats. Den nya identiteten skulle 
bättre spegla våra kärnvärden: kunniga, uppdaterade, 
engagerade, inkluderande och representativa. Proces-
sen startades med en målgruppsanalys som innefattade 
våra målgrupper beslutsfattare, medlemsorganisationer, 

intresserad allmänhet och journalister. Under projektets 
gång var kansliet och en projektgrupp från CONCORD 
Sveriges styrelse med i bollandet av den nya profilen. 
Logotypen lanserades i april och hemsidan i juni. 

Både den grafiska profilen och hemsidan har fått upp-
skattande kommentarer från framförallt medlemmar, 
med lovord om att den är tydlig, snygg och i hemsi-
dans fall lättanvänd. Den nya hemsidan är anpassad 
för att våra olika målgrupper enklare ska hitta relevant 
information för dem. Den är även framtagen för att 
både vara tillgänglighets- och användaranpassad, och är 
mycket mer smidig att arbeta med jämfört med tidigare 
vilket gör CONCORD Sveriges kommunikationsarbete 
mer effektivt. Sedan lanseringen i juni syns en ökning 
på nio procent i antalet unika besökare. Att skapa 
ökat användande borde dock ses som ett långsiktigt 
arbete då det ställer vidare krav på innehåll, paketering, 
sökordsoptimering med mera.

KOMMUNIKATION OCH OPINIONSBILDNING
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Rapporttätt år
Flera av CONCORD Sveriges arbetsgrupper tog 
under 2018 fram rapporter med viktiga budskap till 
beslutsfattare inom våra prioriterade frågor. Först ut var 
Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikes politik. 
Rapport en uppmanar alla svenska partier att se värdet 
i att Sverige för en feministisk utrikespolitik och tydligt 
står upp för kvinnors och flickors mänskliga rättigheter. 
I samband med lanseringen i mars lyftes frågan och vår 
rapport i Sveriges Radio och Svenska Dagbladet.

I maj lanserades 2018 års upplaga av Barometer
rapporten, där Sveriges politik för global utveckling och 
genomförandet av Agenda 2030 granskas. Budskapet om 
att en del av Sveriges politiska beslut fortfarande riskerar 
att undergräva mänskliga rättigheter och hållbar utveck-
ling globalt togs upp i Sveriges Radio Ekot på lanser-
ingsdagen. Även OmVärlden skrev om rapporten som 
lanserades med en debattartikel i Altinget.

I maj släppte CONCORD Sverige rapporten Tag plats! som 
riktar sig till regeringen med uppmaningar om hur hoten 
mot demokrati-, miljö- och människorättsförsvarare måste 
motverkas. Den ger även rekommendationer till organisa-
tioner och myndigheter aktiva inom utvecklingssamarbetet. 
I oktober toppade lanseringen av årets AidWatch-rapport 
Sveriges Radio Ekots morgon sändningar. Rapporten, som 
granskar EU:s och Sveriges biståndspolitik, skrevs även om i 
Altinget, Arbetet Global och OmVärlden.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Enligt 2018 års medlemsenkät tycker 92 
% (64 % i hög grad, 28 % i ganska hög 

grad) att CONCORD Sverige är en plattform som 
stärker och kompletterar det arbete som medle-
mmar och deras samarbetspartners bedriver. 

Vår styrelse, våra sju arbetsgrupper, en 
expertgrupp samt en projektgrupp för 

valarbetet har under 2018 samlat totalt 163 per-
soner fördelade på 50 medlemsorganisationer 
(79 % av medlemmarna). 

Som en del av valarbetet #hjärtavärlden 
publicerades tre debattartiklar med 

mellan 40-50 undertecknande organisationer 
vid varje tillfälle. Aktivitet i digitala medier ledde 
till över 3400 inlägg och 26 000 engagerade 
personer.

1

2

3

UPPDATERING AV 
INRIKTNINGSMÅL
Våra inriktningsmål uppdateras utifrån 
för ändringar i den utvecklingspolitiska 
omvärl den, finansiering, rapporter-
ing, utvärdering och lärande. Styrelsen 
har efter förslag från arbetsgrupperna 
fattat beslut att på sitt möte i slutet av 
2018 göra följande uppdateringar av 
inriktningsmålen inklusive dess bak-
grundsskrivningar. 

INRIKTNINGSMÅL 1
Bakgrundstexten till detta inriktningsmål om en 
samstämmig politik för hållbar utveckling tydliggör 
nu bättre svenska företags ansvar kopplat till Agenda 
2030. Den inkluderar också företag och mänskliga 
rättigheter samt EU:s migrationspolitik som påver-
kans- och bevakningsområden för vårt arbete med 
Agenda 2030 och samstämmighet. 

INRIKTNINGSMÅL 2
Detta inriktningsmål om EU:s och Sveriges utveck-
lingspolitik inkluderar numera en bakgrundstext 
och målformulering om påverkan kring genom-
förandet av EU:s biståndsprogram. Detta tematiska 
område låg tidigare under inriktningsmål 3 om 
gynnsamma förutsättningar för civilsamhället. Men 
eftersom påverkan av EU:s program och finansier-
ing fokuserar på utvecklingsfrågor som är bredare 
än civilsamhällets förutsättningar är det mer rimligt 
att denna verksamhet innefattas av inriktningsmålet 
om bistånd och utvecklingspolitik. Vidare har bak-
grunds texten förtydligats om utvecklingsfinansiering 
och målskrivningen när det gäller fattigdom- och 
rättighetsperspektiven.   

INRIKTNINGSMÅL 3
För inriktningsmål 3, gynnsamma förutsättningar för 
det civila samhället, har målskrivningen fokuserats 
helt på hoten mot mötes- och föreningsfriheten och 
främjandet av ett demokratiskt utrymme för civil-
samhället, eftersom påverkan av EU:s finansiering 
och program numera inkluderas som del av inrikt-
ningsmål 2.    

Läs gärna inriktningsmålen i sin helhet på vår hem-
sida.
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ÅRSMÖTE

CONCORD Sveriges årsmöte 2018 hölls den 24 april 
med 27 medlemsorganisationer närvarande. Årsmötet 
godkände verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 
och gav styrelsen ansvarsfrihet för 2017. Mötet beslu-
tade att i instruktionen till valberedningen komplet-
tera kriterier för styrelsen med specifika kriterier för 
styrelsens ordförande. Till valberedning valdes Christer 
Wälivaara, Per Fröberg och Gunnel Axelsson Nycander. 
För att bättre spegla att vår verksamhet bedrivs både i 
Sverige och på EU-nivå antog årsmötet en ny syftespar-
agraf som lyder: ”Att vara en plattform för samordning 
av civilsamhällesorganisationer i Sverige och samverkan 
med CONCORD Europa. Vi bidrar till kapacitets-
stärkning av medlemmar, informationsutbyte och 
gemensamt agerande för att påverka Sveriges och EU:s 
utvecklings- och samstämmighetspolitik samt valda 
delar av utrikespolitiken.” 

Årsmötes antog även en ny medlemskapsparagraf, där 
krav på demokratisk organisationsform ersattes med de-
mokratiskt förhållningssätt. Ny antagen paragraf lyder: 
”Som medlem kan upptas svensk enskild organisation 
(ideell förening eller stiftelse) och paraplyorganisation 
för enskilda organisationer som stöder CONCORD 
Sveriges syfte. För att bli medlem krävs ett demokratiskt 
förhållningssätt, samt att organisationen presenterar 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för de senaste 
två åren. Medlemskap beviljas av styrelsen och kan tas 
upp till beslut om ansökan inkommit senast 3 veckor 
innan styrelsens möte.” 

Bakre raden: Jakob Lundberg, Monica Lorensson, Georg Andén, Karin Lawenius, Niklas Eklöv

Främre raden: Heidi Lampinen, Åsa Nilsson-Söderström, Annika Malmborg, Ida Ragnarsson

STYRELSEN 

På årsmötet valdes Georg Andrén, generalsekreterare för 
Diakonia, till ny ordförande. Styrelsen utsåg inom sig Ida 
Ragnarsson till vice ordförande och Daniel Karlsson till 
kassör. Styrelsen har sedan årsmötet bestått av följande 
ledamöter:
Georg Andrén, Diakonia, ordförande 
Niklas Eklöv, Svenska missionsrådet, ledamot 
Gabriella Irsten, Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet, ledamot 
Daniel Karlsson, Olof Palmes Internationella Center, 
kassör 
Heidi Lampinen, Union to Union, ledamot 
Karin Lawenius, Svenska kyrkans internationella arbete, 
ledamot 
Monica Lorensson, Plan International Sverige, ledamot
Jakob Lundberg, We Effect, ledamot 
Annika Malmborg, RFSU, ledamot
Åsa Nilsson-Söderström, Silc, ledamot 
Ida Ragnarsson, Forum Syd, vice ordförande 

Styrelsen har under året uppdaterat arbetsordningen för 
styrelsen och arbetsinstruktionen för kanslichef, upp-
dragsbeskrivningen för arbetsgrupper samt anti-korrup-
tionspolicyn, policy för finansiering och kapitalplacering, 
upphandlingspolicyn och policy för uttalanden. 

Vår styrelse, våra sju arbetsgrupper, en expertgrupp samt 
en projektgrupp för valarbetet har under 2018 samlat to-
talt 163 personer, fördelade på 50 medlemsorganisationer 
(79 procent av medlemmarna). 
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Medlemmars representanter i våra sju arbetsgrupper samt en expertgrupp under 2018

Agenda 2030 och 
samstämmighet

Migration och utveckling AidWatch Civic Space EU-finansiering Jämställdhet Företagande och 
mänskliga rättigheter

ActionAid Sverige Karolina Karlsson

Afrikagrupperna Marja Wolpher Jenny Nilsson Anna Glover Marja Wolpher

Amnesty International Ulrika Sandberg

Caritas Sverige Suzanne Jenner Suzanne Jenner

Diakonia Penny Davies, Magnus Walan Penny Davies, Magnus Walan Annika Andersson Jenny Enarsson Åsa Beckius

Erikshjälpen Eva Palmquist Eva Palmquist

Fair Action Ulrika Urey Ulrika Urey

FIAN Sverige Maja Magnusson Hanna Nelson

Forum Syd Anna Blücher Anna Blücher Karin Gregow Salomé Labelle Karin Gregow

Hand in Hand Sara Almström Federico Zacchia

Hungerprojektet Malin Flemström

Individuell Människohjälp Peter Brune Martin Nihlgård Peter Brune Anders Berg Ann Svensén

Internationella Kvinnoförbundet för 
Fred och Frihet

Gabriella Irsten Gabriella Irsten Gabriella Irsten

IOGT-NTO-rörelsens internationella 
arbete

Pierre Andersson

Islamic Relief Sverige Helena Hummasten Klara Lindwall

KFUM Sverige Caroline Daly

Kvinna till Kvinna Charlotte Pruth, Eva Zillén Ristin Thomasson Charlotte Pruth, Monica Erwer

Latinamerikagrupperna Karin Ericsson Anna Barkered Anna Barkered

Life & Peace Institute Susanna Sebelius Jenny Svanberg Gerald Mlalazi

LSU – Sveriges ungdoms-
organisationer

Feben Hadgu Frank Berglund, Seinab Hilowle

Läkare i Världen Eliot Wieslander

Läkarmissionen Maria Kaarto

MyRight Cecilia Kennberg

MÄN Lena Wallquist

Naturskyddsföreningen Victor Åström Victor Åström Victor Åström Maria Rydlund

Olof Palmes Internationella Center Tamara Vocar Daniel Karlsson, Noemi Forsberg

Operation 1325 Charlotte Lind

Plan International Sverige Monica Lorensson Monica Lorensson, Ebba Wigerström Lena Kjellberg Sophia Wancke Tomas Agnemo

PMU Mikael Jägerskog Fredrika Uggla

PRO Global Alfhild Petrén Prudence Woodford

Raoul Wallenberg Institute Gabriella Fredriksson

RFSL Micah Grzywnowicz Deidre Palacio

RFSU Andreas Berglöf Annika Malmborg Wilson de los Reyes Sara Österlund

Rädda Barnen Jon Bergå Frida Unenge, Sofia Rasmussen, Emil Grönwall Jon Bergeå Sofia Nordmark Aesa Pighini, Jaana Kovalainen Jenny Wisung

Silc Martin Ängeby Åsa Nilsson Söderström

Svalorna Indien Bangladesh Maria Persson, Carolina Ehnrooth

Svalorna Latinamerika Per Fröberg

Svenska Afghanistankommittén Hedvig Söderlund Khan Agha Dawoodzai

Svenska FN-förbundet Karin Johansson Ellie Al-Kahwati

Svensk Freds- och Skiljedoms-
föreningen

Karin Wall Härdfeldt, Linda Åkerström

Svenska kyrkans internationella arbete Gunnel Axelsson Nycander David Jakobsson Gunnel Axelsson Nycander Jenny Zetterqvist Karin Lawenius Joanna Lilja Per Söderberg

Svenska missionsrådet Sanna Svensson Niklas Eklöv Sanna Svensson

Svenska Röda Korset Joanna Gough

Sveriges kristna råd Thomas Strömberg Peter Karlsson

Swedwatch Julia Hale Anna Åkerblom, Jenny Haraldsson Molin

UNICEF Sverige Eva Dalekant

Union to Union Ruben Wågman Ruben Wågman Heidi Lampinen Ruben Wågman Carina Söderbjörn Heidi Lampinen, Sigrid Bergfeldt Heidi Lampinen, Ruben Wågman

Vi-skogen Linda Andersson

Världsnaturfonden WWF Lovisa Hagberg Göran Eklöf Göran Eklöf

WaterAid Jenny Fors Jenny Fors

We Effect Linda Andersson Jakob Lundberg Lisa Tistedt, Linnea Karlsson Camilla Lundberg Ney
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PERSONAL 

Personalen på vårt kansli utgör en viktig 
resurs och har till uppgift att verkställa 
den dagliga verksamheten i nära sam-
verkan med styrelsen, arbetsgrupper och 
medlemmar samt CONCORD Europas 
arbetsgrupper och sekretariat. Kansliets 
arbete leds av kanslichefen. Vårt kansli 
har under året haft följande personal: 
 
Magnus Falklöf, kanslichef på 100 %

Celine Giertta, vikarierande policy-
samordnare för Jäm ställd het på 50 % 
och Migration på 50 % från 9 april

Olivia Hugoo, kommunikatör på 100 % 

Kristin Karlsson, kommunikationsans-
varig på 100 % till 31 augusti

Jessica Poh-Janrell, policysam ordnare 
för Jämställdhet på 50 % samt Migra-
tion på 50 % till 15 april 

Sofia Svarfvar, policysamordnare för 
Agenda 2030 på 100 %

Peter Sörbom, policychef på 100 % 

Åsa Thomasson, policysamordnare för AidWatch 
på 100 %

Sofia Tuvestad, policysamordnare för Civic space 
på 70 % och Företagande och mänskliga rättig heter 
på 30 % från 1 februari

Christina Wassholm, vikarierande kommunikations-
ansvarig på 80 % från 28 augusti 

Madeleine Winqvist, rådgivare och samordnare för 
EU-finansiering på 100 %

För bokföring och lönehantering respektive datasup-
port använder vi externa konsulter. Till stöd för vårt 
arbete med arbetsmiljö och hälsovård har vi ett avtal 
med extern företagshälsovård. För att stärka vårt 
arbete med organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö 
har vi i slutet av året anlitat en extern konsult som 
kommer utföra arbete under 2019.

FLYTT AV KANSLIET
Eftersom vi i slutet av 2017 blev uppsagda från våra 
kontorslokaler vid Medborgarplatsen, från 1 oktober 
2018, var frågan om nya lokaler högt på dagord-
ningen när verksamhetsåret inleddes. För att även 
fortsättningsvis erbjuda en bra mötesplats för med-
lemmar, med bra möjligheter för möten för styrelse 
och arbetsgrupper, letade vi efter en centralt belägen 
lokal med tillräckligt stora mötesrum. För god arbets-
miljö ville vi hitta en lokal med tio kontorsplatser 
samt matsal. Som ideell förening önskade vi en lokal 
med momsfrihet, och utifrån tidigare goda erfarenhet-
er av att dela lokaler med andra ideella organisationer 
sökte vi ett liknande upplägg. Under våren hittade vi 
en lokal på Högbergsgatan 31 A som efter ombyggnad 
uppfyllde alla våra önskemål. I slutet av september 
kunde vi flytta in i de nya lokalerna där vi är huvud-
hyresgäst och Sociala Missionen som vi delar lokaler 
med är underhyresgäst.
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UTSLÄPP UNDER 2018
Vi har klimatkompenserat för 14 ton 
CO2e1 genom ZeroMission, och använ-
der oss av Fair Trade Carbon Credits.  

•	 Utsläpp från resor: 13 ton CO2e.
•	 Utsläpp från elkonsumtion (baserat 

på ett schablonvärde jan-sept och 
verklig förbrukning okt-dec på det 
nya kontoret): 0,3 ton CO2e.

Koldioxidekvivalent. Vi räknar på alla 
sju växthusgaser, inte bara koldioxid. 
Genom att multiplicera mängden av 
växthusgas X med ett GWP-värde 
(Global Warming Potential) får vi fram 
ett värde av motsvarande mängd CO2, 
vilket underlättar beräkning såväl som 
rapportering.

ZeroMission hjälper företag och orga-
nisationer med klimatstrategier, beräk-
ning, analys och minskning av utsläpp. 
De levererar högkvalitativ klimatkom-
pensation med projekt som har en 
stark förankring hos lokala samhällen. 
De är de i Sverige som har Fairtrade 
Carbon Credits.

Fairtrade Carbon Credits är kli-
matkompensation som bygger på 
Fairtrades kriterier och kombinerar 
klimatnytta med bättre levnadsvillkor 
för människor som lever i fattigdom.

TON CO2 KLIMATKOMPENSERAT 
UNDER 2018

14 KANSLIETS HÅLLBARHETS-
ARBETE
Under 2018 utvecklade CONCORD Sverige ett 
hållbarhetsarbete på kansliet. Vi har höga ambitioner 
i vårt påverkansarbete för att nå en hållbar global 
värld och tar i och med detta arbete ytterligare steg i 
att själva bidra. 
 
Kansliets hållbarhetsabete har under 2018 avgränsats 
till att fokusera på en miljömässig dimension av håll-
barhet genom att synliggöra miljöpåverkan och sedan 
klimatkompensera. 

Klimatpåverkan från resor
Den största klimatpåverkan är medarbetares flyg-
resor. Enligt CONCORD Sveriges policy ska med-
arbetare alltid överväga om resan kan ersättas av tele-
fon- eller IT-lösning, och i så stor utsträckning som 
möjligt ska det transportsätt som är bäst för klimatet 
väljas. 

Vi har valt att beräkna klimatutsläpp för de resor som 
gjorts i tjänsten inom och utanför Sverige. Under 
2018 har vi flugit tur och retur till Bryssel 18 gånger, 
en gång till New York och fyra gånger till andra 
städer i Europa. Utöver detta har tågresor skett till 
Oslo, och kansliet har haft en planeringsdag i Stock-
holms närområde. 

Exempel på miljömässigt hållbarhets-
arbete utöver resor

•	 All mat som CONCORD Sverige bjuder på vid 
arrangemang ska vara vegetariska. 

•	 Vi strävar efter så lite förpackningar som möjligt 
och vi har till exempel använt komposterbara 
engångsbestick och tallrikar av palmblad vid ar-
rangemang med mat. 

•	 Kaffe och te är Fairtrade- och KRAV-certifierat 
och kaffet är även klimatkompenserat. Vi strävar 
efter så lite kaffesvinn som möjligt på kontoret.

•	 Vi klimatkompenserar för kontorets elkonsum-
tion. All el är ursprungsmärkt el från solenergi.

Vi har valt att inte klimatkompensera för de utsläpp 
kansliets flytt under hösten bidragit till och inte 
heller för ombyggnad av de nya lokalerna. I och med 
flytten har vi dock fått större ägarskap över avtal och 
inventarier, och vi för löpande samtal där miljö- och 
sociala aspekter vägs in vid beslut rörande kansliet.
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EKONOMI 

CONCORD Sveriges omsättning för år 2018 var 
11 344 126 kr, vilket är en ökning med 3 125 177 kr 
(38 %) jämfört med år 2017. CONCORD Sveriges 
intäkter för 2018 fördelas enligt följande: 
•	 medlemsavgift 711 500 kr (6 % av totala intäkter) 
•	 Sida-bidrag 10 363 958 kr (91 %) 
•	 hyresintäkt 127 299 kr (1 %) 
•	 renoveringsbidrag 100 000 kr (1 %) 
•	 och övriga intäkter 41 369 kr (1 %)  

Vårt bidrag från Sida om totalt 10 363 958 kr inkluderar 
även ej utnyttjat bidrag från 2017 om 1 263 958 kr. 

När vi fastställde budget för 2018 var det oklart var vi 
skulle flytta våra kontorslokaler. Kostnad för ombygg-
nad samt flytt till nya lokaler var därför inte inklu-
derade i vår budget för året. Detsamma gäller intäkter 
och kostnader för vår hyresgäst. Budgetposten informa-
tion är betydligt högre i år än 2017 eftersom vi under 
året haft kostnader för en extern konsult för målgrup-
psarbete, framtagning av grafisk profil och ny webb-
plats om totalt 611 844 kr plus gemensamt valarbete 
med medlemmar inför riksdagsvalet i september 2018 
om totalt 499 033 kr. Att kostnaderna för resor är lägre 
än budgeterat beror på att våra resor till Bryssel blev 
något färre och framförallt billigare än väntat.

2

0

4

6

8

miljoner 
SEK

20052004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10

CONCORD SVERIGES OMSÄTTNING 2004 - 2018

EXTERN UTVÄRDERING 
AV VÅR VERKSAMHET 
OCH ROLL 

I början av 2018 genomfördes en extern utvärdering för 
undersöka effekter av CONCORD Sveriges gemensam-
ma påverkans- och kapacitetsstärkande arbete, och 
CONCORD Sveriges roll som plattform. Vidare skulle 
utvärderingen ge underlag för reflektioner och lärande 
med sikte på att stärka vår måluppfyllelse. 

Utvärderingen visar en 
tämligen enhetlig bild där 
medlemmar, besluts fattare 
från Regeringskansliet och 
riksdag, och andra som 
kommer i kontakt med 
CONCORD Sveriges 
påverkansarbete är mycket 
positiva och anser att 
vi visar upp utmärkta 
resultat. UD uppskattar 
CONCORD Sverige som 
dialogpartner och tycker att medarbet arna är ”kon-
struktiva, kunniga och kommer med kloka inspel”. 
CONCORD Sverige är inte främst en opinionsbildande 
organisation, men har bland annat fått genomslag för sitt 
arbete mot avräkningarna från biståndet och årliga rap-
porter om den feministiska utrikespolitiken. 

Medlemmarna ser den gemensamma plattformen som 
ett sätt att stärka civilsamhällets röst. CONCORD 
Sverige förväntas bevaka och ha kunskap i olika frågor 
och påverka beslutsfattare och andra aktörer. Det finns 
en bred samsyn om CONCORD Sveriges relevans. 
Rollen som samordnare framhålls av medlemmar sam-
tidigt som det betonas att medlemmarna måste ”äga” 
frågorna. 

CONCORD Sverige är som plattform kapacitets-
stärkande genom att underlätta kollektivt agerande och 
genom att stärka enskilda medlemmars kunskap och 
kompetens. Medlemmarna erbjuds seminarier, kurser, 
studieresor, rådgivning med mera. Medlemmar, framför 
allt mindre sådana, framhåller att CONCORD Sverige 
ger dem möjlighet att delta i arbete med frågor som de 
inte själv har resurser att engagera sig i, men som de 
utifrån sina värderingar ställer sig bakom.
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Noter

CONCORD SVERIGE - EKONOMISK RAPPORT 2018 
Resultaträkning
 
Intäkter Not 1 Resultat 2018  Budget % av budget Resultat 2017  

Medlemsavgifter Not 2   711 500       700 000      102       682 500
Sida-bidrag Not 3   10 363 958       10 363 958      100       7 453 298
Hyresintäkter Not 4 127 299 -
Bidrag till renovering av lokal Not 5 100 000 -
Övriga intäkter Not 6   41 369     40 000  103  83 151     

Summa intäkter    11 344 126       11 103 958      102   8 218 949
      
Kostnader      

 
CONCORD Europa Not 7   165 085      160 000      103      154 650
Seminarier och möten Not 8   363 867      360 000      101       373 271
Information Not 9   1 716 448       1 735 000      99       363 868
Resor    142 135       195 000      73       364 384
Lokalhyra Not 4   637 833       576 620      111       440 097
Renovering av lokal samt flytt Not 5 502 213 -
Kontorskostnad Not 10   281 087       180 000      156       187 959 
IT    186 842       160 000      117       185 043
Personalkostnader Not 11   6 479 900       6 880 000      94       5 318 266
Föreningsavgift Not 12   11 827      10 000      118       10 515
Extern utvärdering    109 687      110 000 100 111 091
Finansiella kostnader Not 13   4 364      5 000      87      2 305 
Revisionskostnader    31 338      30 000      104      25 000

 
Summa kostnader    10 632 626       10 401 620      102      7 536 449
  
Resultat    711 500       702 338      101      682 500
     

NOT 1: Redovisningsprinciper: Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämn-
dens 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 bedöms att stödet inte kommer att återkrävas.
    
NOT 2: Medlemsavgift: Medlemsavgiften bygger på en avgiftstrappa 
baserad på medlemmars respektive årsomsättning. För att ge med-
lemmar möjlighet att ge ett extra ekonomiskt stöd fastställs enbart 
miniminivån (mellan 1.500-20.000 kronor) för respektive trappsteg.   

Följande medlemmar har givit ett ekonomisk stöd utöver respektive 
miniminivån: Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, Plan Inter-
national Sverige, RFSU, Rädda Barnen, Svenska FN-förbundet och 
Svenska Kyrkans internationella arbete.
    
NOT 3: Sida-bidrag: Del av Sidabidraget för 2017 balanserades 
för att användas under 2018.   
Sida-bidrag balanserat från 2017  1 263 958       
Sida-bidrag enligt avtal för 2018  9 100 000          
Totalt Sida-bidrag  10 363 958       
    
NOT 4: Hyreskostnader och hyresintäkter: 
CONCORD Sverige flyttade till nya lokaler från 1 oktober 2018. 
Vi hyr ut 40 % av lokalytan till underhyresgäst.
Vår hyreskostnad  jan-dec   510 534 
Hyreskostnad för hyresgäst okt-dec   127 299
Total hyreskostnad jan-dec   637 833

NOT 5: Finansiering av ombyggnad, renovering och flytt till ny 
kontorslokal: 
Intäkt till renoveringskostnad från hyresgäst   100 000       
Betalt 2018  -502 213       
Försk.betalning - balanserad kostnad till 2019  -592 154    
Totalt  -994 367  
 
Fördelning av kostnader för ombyggnad, renovering, 
flytt samt anskaffande av nya inventarier    
Ombyggnadskostnader   616 850       
Renoveringskostnader   203 226       
Flytt samt anskaffande av nya inventarier   274 291       
Totalt   1 094 367       
    
NOT 6: Övriga bidrag: 
Bidrag från Open Society Foundation    34 300       
Kompensation höga sjuklönekostnader   7 069      
Totalt   41 369      

NOT 7: Medlemsavgift till CONCORD Europa: Medlemsavgift för 
2018 resp. 2017 är fastställd till 16.000 Euro och varierar i kronor 
beroende på växelkursen   
 
NOT 8: Seminarier och möten:  2018 2017  
Panelsamtal, lansering och utbildning  347 406       347 336       
Styrelsemöten  16 461       25 935       
Totalt  363 867       373 271      
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Noter

Balansräkning           
  
Anläggningstillgångar   2 018     2 017       

Inventarier    16 388      16 388       
Ack avskrivning inventarier   -16 388     -16 388     
Förskottsbetalning ombyggnad av lokal Not 5 592 154        

Summa anläggningstillgångar    592 154  -      
 
Omsättningstillgångar      

Kundfordringar    66 899       123 167       
Avräkning skatter och avgifter Not 14 -78 204      -60 500       
Kortsiktiga fodringar Not 15   285 063       138 020       
Bankkonton Not 16   3 576 855       4 506 200       

Summa omsättningstillgångar    3 850 613      4 706 886     
       

 
SUMMA TILLGÅNGAR    4 442 767       4 706 886       
      
Eget kapital      

Balanserad vinst/förlust  -2 205 514     -1 523 014       
Årets resultat  -711 500     -682 500       
Reservfond  -117 268     -117 268       

Summa eget kapital  -3 034 282     -2 322 782       
     
Kortfristiga skulder      

 
Leverantörsskulder  -229 130     -194 246       
Övriga skulder  -243 464     -185 039       
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  -935 891     -740 861      
Ej utnyttjat Sida-bidrag  -    -1 263 958     

Summa kortfristiga skulder  -1 408 484     -2 384 104      
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -4 442 767     -4 706 886       
      
 

NOT 9: Information:  
Målgruppsanalys, grafisk profil och hemsida    611 844       
Gemensamt valarbete #Hjärtavärlden  499 033       
 Produktion av rapporter och informationsmaterial 605 571       
Totalt   1 716 448       
    
NOT 10: Kontorskostnader: 2018 2017  
Telefon  74 073       44 657       
Tryck och kopieringskostnader  63 068       25 063       
Redovisningstjänst  120 558       93 795       
Övriga kontorskostnader  21 369       22 426       
Totalt  281 087       187 959       
   
NOT 11: Löner, sociala avgifter 
och avsättning pension 2018 2017  
Löner exkl. sociala avgifter  4 273 463       3 560 764       
Sociala avgifter  1 342 716     1 119 022       
Avsättning pension  419 443       280 550       
Övriga personalkostnader 444 278       357 930       
Totalt  6 479 900       5 318 266       
Medeltal anställda 9 8 
varav män 2 2  
  
NOT 12:  Medlemsavgifter: Medlemsavgift i arbetsgivar-
organisationen IDEA    
   

NOT 13: Finansiella kostnader 2018 2017 
Räntekostnader  250       507      
Bankavgift  2 745       1 709      
Växelkursvinster  -93      
Växelkursförlust  631       -        
Dröjsmålsränta  -         182      
Kostnadsräntor skatter och avgifter  738       
Totalt  4 364       2 305     

NOT 14: Avräkning skatter och avgifter:  Särskild löneskatt från 
2018 års verksamhet.   
   
NOT 15: Kortsiktiga fodringar: 2018 2017 
Förutbetalda hyreskostnader  259 913       107 482      
Förutbetalda försäkringar 4 963       3 927      
Övriga förutb. kostnader och upplupen intäkt  20 187       26 611      
Totalt 285 063 138 020

NOT 16: Bankkonton  2018 2017 
Ekobanken 101.695-2 1 426 424       250 545      
Ekobanken 101.696-0  2 000 000       -        
Postgiro 103 34 13-4 150 431       315 655      
Nordea 4104 17 12304  - 3 940 000      
Totalt 3 576 855 4 506 200      
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ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Amnesty International, Barnfonden, 
Caritas Sverige, Diakonia, Emmaus Stockholm, Erikshjälpen, Fair Action, 

FIAN Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, 
Föreningen för Fairtrade Sverige, Föreningen för Utvecklingsfrågor, 

Hand in Hand, Hungerprojektet, Individuell Människohjälp, 
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, 

IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbete, Islamic Relief Sverige, 
Jordens Vänner, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, 

Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, 
LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Läkare i Världen, Läkarmissionen, 

MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp, 
Olof Palmes Internationella Center, Operation 1325, Plan International Sverige, 
PMU, Praktisk Solidaritet, PRO Global, Raoul Wallenberg Institute, RFSL, RFSU, 

Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Silc, SOS barnbyar, 
Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, 

Svenska Afghanistankommittén, Svenska Burmakommittén, 
Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 

Svenska kyrkans internationella arbete, Svenska missionsrådet, 
Svenska Röda Korset, Svenska Västsaharakommittén, 

Sveriges kristna råd, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to Union, 
Vi-skogen, Världsnaturfonden WWF, WaterAid och We Effect.


