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När vi utifrån ett CONCORD Sverige-perspektiv tittar 
tillbaka på 2019 inser vi att det är så mycket vi har nu 
i början av 2020, som vi inte hade i början av 2019. 
Vi har en regering med ansvariga ministrar. Vi har nya 
EU-parlamentariker, utskott och kommissionärer. Det 
är också mycket vi vet nu, som vi inte visste i början 
av 2019. Vi vet att den feministiska utrikes-
politiken sitter stadigt också under denna 
mandatperiod och kompletteras med en så 
kallad demokratisatsning. Att Sverige fortsät-
ter dra fötterna efter sig i både skatte flykts- 
och avräkningsfrågan, men att vi kanske kan 
se förflyttningar vad gäller regler om företags 
ansvar för mänskliga rättigheter. 

Vi vet att nya, lite oväntade, samarbeten växer 
fram i riksdagen och att gamla faller isär. Att 
åtagandet om en procent till det internatio-
nella biståndet trots vallöften inte längre 
sitter säkert och att strategin att villkora 
EU-bistånd i utbyte mot säker hets- och mig-
rationsåtgärder inte var till fällig. Att vi, trots 
fina vallöften från de flesta partier, be höver 
stärka vårt stöd till de politiska krafter som värnar en 
samstämmig politik för global utveckling och vill få till 
konkreta planer för att uppnå målen i Agenda 2030. 

Men vi vet också - och det är vår huvudpoäng - att 
CONCORD Sverige har lyckats bra med att anpassa 
sina strategier och sitt arbete efter dessa nya insikter, 
aktörer och trender. Och det är tack vare 71 organ-

BREDD OCH DJUP VÅR STYRKA 
I EN FÖRÄNDERLIG TID

isationers smarta arbete, stora kontaktnät, informer-
ade analyser och starka vilja att ta sig an 2019 års 
ut maningar tillsammans, med oss på kansliet och i 
styrelsen. Vi spänner otroligt brett när vi som en platt-
form vecklar ut oss – i Sverige, EU, OECD-DAC och 
FN – utan att tappa styrka, djup eller fokus på vägen. 

Den här årsberättelsen handlar om hur 71 organisa-
tioner och ett kansli tillsammans hanterade situationen 
som rådde i början av 2019 fram till idag. Hur vi 
lyssnade, lärde, gjorde misstag, anpassade oss, byggde 
nya relationer, kommunicerade och påverkade för en 
hållbar värld utan fattigdom och orättvisor. 

IDA RAGNARSSON
Agerande ordförande CONCORD Sverige

CECILIA NILSSON KLEFFNER 
Verksamhetschef CONCORD Sverige
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Under 2019 samlade plattformen 
CONCORD Sverige 71 organisationer 
i civilsamhället. Tillsammans arbetar 
vi för en rättvis och hållbar värld genom 
att granska och påverka Sveriges och 
EU:s utvecklings- och utrikespolitik.

Så jobbar vi 
För att nå våra mål arbetar vi med att påverka 
beslutsfattare och bilda opinion. I vårt uppdrag ingår 
även att skapa former för gemensamt lärande bland 
våra medlemmar för att på så sätt öka möjligheterna att 
tillsammans bidra till förändring.

 Vi vill påverka där avgörande politiska beslut fattas. 
I Sverige har vi kontinuerliga samtal med regeringen, 
riksdagen och departement som jobbar med våra prior-
iterade frågor. Eftersom många viktiga beslut också tas 
på EU-nivå är vårt engagemang som en av 28 nationella 
plattformar i CONCORD Europa avgörande för vårt 
arbete. Vi deltar även i globala processer, till exempel 
inom OECD-DAC kring utvecklingsfinansiering och 
inom FN kring Agenda 2030, främst då med Sverige 
och EU som målgrupp.

VI PÅVERKAR TILLSAMMANS

Vi drömmer om…
Vi vill se en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, 
där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jäm-
likhet och ansvar för framtida generationer. En värld 
där varje människa lever ett värdigt liv, på lika villkor, fri 
från fattigdom och diskriminering.

Avgörande frågor för en hållbar 
utveckling globalt
Dessa områden fokuserade vi på under 2019:
- Agenda 2030 och samstämmighet
- Migration och utveckling
- Företagande och mänskliga rättigheter 
- Sveriges och EU:s bistånd
- Civilsamhällets demokratiska utrymme
- Jämställdhet
- EU-finansiering

Medlemmarna vid rodret
CONCORD Sveriges verksamhet utgår från våra med-
lemmars behov och prioriteringar. De driver arbetet 
framåt genom framförallt arbetsgrupper för våra fokus -
områden. Där kan medlemmar öka sin kunskap i 
frågorna, forma ståndpunkter med mer bredd och göra 
större avtryck i debatten och i samtal med politiker. 
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HITTA RÄTT I RAPPORTEN   

På nästa uppslag berättar vi mer 
övergripande om vårt påverkans- 
och opinionsbildande arbete 
under 2019. På efterföljande sidor 
beskriver vi djupare arbetet med 
våra fokusområden utifrån våra 
sju inriktningsmål. Läs där om 
hur vi påverkat politiken inom 
våra prioriterade frågor, om vår 
medlems utveckling och om hur 
vi stärker medlemmar med ökad 
kunskap och kompetens. Sist i 
verksamhetsberättelsen hittar 
du vår ekonomiska rapport och 
revisionsbe rättelse.

DETTA KAN DU LÄSA MER OM I 
VERKSAMHETS BERÄTTELSEN

► Sida 9: Det hittills ganska osynliga men centrala åtagandet i Agenda 
2030 ”Ingen ska lämnas utanför” blev tack vare vår nya ikon snabbt syn-
ligt i olika sammanhang. Den har spridits till sex världsdelar och finns på 
den internationella officiella sidan för Globala målen. 

► Sida 16: När Sveriges regering och EU-parlamentet gett förslag till 
bistånds- delen av EU:s kommande långtidsbudget har de tagit hänsyn 
till flera av våra rekommendationer. 

► Sida 20: Regeringens handlingsplan för den feministiska utrikes-
politiken 2020 speglar våra rekommendationer på flera områden.

► Sida 26:  Vår påverkansworkshop där 40 personer från 32 medlems-
organisationer deltog fick ett mycket gott betyg av deltagarna, med 
kommentarer om hur inspirerande och konkret den var i sitt upplägg. 

► Sida 28:  Vid 48 tillfällen har 18 medlemsorganisationer fått 
skräddar sydd rådgivning under 2019, något som återkommande 
beskrivs som värdefullt och hjälpsamt. 
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CONCORD Sveriges påverkansarbete 
gentemot politiker i Sverige och EU sker 
framförallt genom våra olika arbets-
grupper. Eftersom vi under 2019 hade 
en ny riksdag, fick en ny regering och så 
småningom även ett nytt EU-parlament 
ville vi arbeta kunskapshöjande med dessa 
nya beslutsfattare. Det återspeglades i 
våra arbetsgruppers aktiviteter och var en 
del av vårt samlade påverkans- och kom-
munikationsarbete som helhet under året. 
Det samlade arbetet kan du läsa mer om 
här och i kommande avsnitt beskriver vi 
vårt arbete mer i detalj utifrån våra fokus-
områden.

Värdefullt kunskapsutbyte med 
parlamentariker
Under året har vi träffat svenska europaparlamentariker 
och riksdagsledamöter för att introducera dem för våra 
frågor och höra om deras prioriteringar. Vi var bland 
annat med och genomförde en workshop om bistånds- 
och samstämmighetspolitiken för alla socialdemokrater 
i utrikesutskottet, hade träffar med introduktion till 
utvecklingspolitiken för två partiers biståndspolitiska 
talespersoner samt dialogmöten med ledamöter i EU-
nämnden om EU:s bistånd och långtidsbudgeten.

Vår expertis efterfrågas
Under 2019 arrangerade vi tre bredare dialogmöten 
med regeringsföreträdare och UD. Där kunde vi lägga 
fram våra synpunkter på vad Sverige behöver driva i 
aktuella utvecklingspolitiska frågor på EU-nivån. Dessa 
olika möten var ett bra sätt att både få gehör för våra 
rekommendationer och lyssna in överväganden från 
beslutsfattare. Som en följd av dessa och andra kontak-
ter med företrädare för regeringen och UD-personal 
har vi fått förfrågningar om att bidra med underlag 
inför debatter. Vid ett flertal tillfällen under året har 
politiker refererat till oss i sina uttalanden. 

Vi skapar opinion och debatt i media
CONCORD Sverige har profilerat sig som en kunnig 
och engagerad debattör inom särskilt två områden 
under 2019: EU:s migrationspolitik och Sveriges 
biståndspolitik. På dessa områden har vi fått ut debatt-
artiklar med brett stöd bland medlemmarna. Tre 
debattartiklar under hösten (i Aftonbladet, Svenska 

PÅVERKAN OCH OPINIONS BILDNING

Dagbladet och Altinget) fick repliker från de politiker 
vi vände oss till. Det visar att vi hamnar rätt med våra 
debatt artiklar, det vill säga de har en tydlig mottagare och 
att de startar en dialog. Totalt nämndes våra med lemmar 
i CONCORD Sverige-sammanhang vid 26 tillfällen i 
media under året. Läs mer om debatt artiklarna i våra 
avsnitt: Jämställdhet och Sveriges och EU:s bistånd.

Vi nådde också ut med våra budskap utanför Sveriges 
gränser. Lansering av ikonen för åtagandet i Agenda 
2030 om att ingen ska lämnas utanför fick snabbt inter-
nationell spridning när den lanserades i september. I 
skrivande stund har vi nått mer än en miljon personer 
världen över via sociala medier. Lanseringsfilmen har 
setts mer än 30 000 gånger. Läs mer om arbetet med 
ikonen i avsnittet om Agenda 2030 och samstämmighet. 
Ett resultat av tidigare års arbete är också att vår roll som 
granskare av Sveriges feministiska utrikespolitik fortsätter 
väcka internationell uppmärksamhet. Under året har våra 
gransk ningar nämnts i bland annat amerikanska tidnin-
gen Foreign Policy och brittiska The Lancet. 

Under 2019 har vi fördjupat samarbetet mellan med-
lems organisationernas kommunikatörer. Vi har haft 
möten kopplade till specifika projekt och ett bredare 
möte med fokus på opinionsbildning. Träffarna gav oss 
viktiga lärdomar om hur vi kan förbättra vårt gemen-
samma kommunikationsarbete och nå ut bredare.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Vi skapade många kontaktytor för att 
föra fram våra medlemmars stånd-

punkter. Under 2019 hade vi direktkontakt 
med politiker, genom samtal och skrift, vid ett 
hundratal tillfällen.

Vi har under året fått 15 förfrågningar 
från media om att ge kommentarer 

eller bakgrund i artiklar om våra frågor. 

Vår ikon för Agenda 2030-åtagandet 
om att ingen ska lämnas utanför spreds 

snabbt på sociala medier. Lanseringsfilmen har 
setts över 30 000 gånger och ikonen har nått 
över 1 miljon människor världen över. 

1
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EU-VALET
Valet till Europarlamentet var ett gott 
tillfälle för CONCORD Sverige att 
nå ut till parlamentskandidater med 
budskap om EU:s globala roll och det 
viktiga internationella biståndet. Vi 
hade direktkontakt med omkring 30 
kandidater från åtta partier om EU:s 
roll i världen. 

Genom en enkät fick kandidaterna 
och deras partier ta ställning i en rad 
frågor som är avgörande för EU:s 
framtida roll på den globala arenan, 
frågor som tyvärr ofta får en undan-
skymd plats i en valrörelse. Svaren 
från 21 kandidater har kunnat använ-
das i vårt påverkansarbete efter valet 
då partier eller enskilda politiker 
gjort åtaganden som vi kunnat följa 
upp. Sammantaget har aktiviteterna 
- enkäten, informationsmaterialet 
EU:s roll i världen: framtidsfrågorna 
du som Europaparlamentariker 
kan påverka, vår utfrågning i maj, 
efter valsanalys i juni och vårt Alme-
dals-seminarium i juli - gjort att vi 
etablerat en relation med de sven-
ska EU-parlamentarikerna som vi 
kan bygga vidare på. Under hösten 
hade vi kontakt med samtliga invalda 
parla mentariker och uppföljande 
möten med två av dem.

Det fanns ett stort engagemang inom 
CONCORD Sverige för EU-valsarbetet. 
Alla arbetsgrupper bidrog till enkäten 
och utfrågningen av kandidaterna 
som vi arrangerade på Europahuset i 
början av maj. Vårt uppstartsmöte för 
EU-valsprojektet och vårens policy-
forum med EU-fokus var välbesökta 
och uppskattade av medlemmarna. 
En gemensam debattartikel baserad 
på enkätsvaren publicerades i Afton-
bladet och undertecknades av 46 
medlemsorganisationer. 
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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. 

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för 
Agenda 2030 och samstämmighet arbe-
tar för att hela Sveriges och EU:s politik 
ska sträva mot en hållbar utveckling glo-
balt. I detta arbete granskar och påverkar 
vi Sveriges och EU:s genomförande av 
Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för 
hållbar utveckling. 

Under 2019 deklarerade Sveriges statsminister i rege-
ringsförklaringen att Sverige ska ”gå i bräschen” för 
Agenda 2030. Slutrapporten från Agenda 2030-dele-
gationen lämnades över till regeringen och gick sedan 
ut på en remiss-runda. Den nya EU-kommissionen 
satte Globala målen högt upp på agendan och FN:s 
generalsekreterare utlyste ett årtionde för handling 
och leverans för Agenda 2030.

Civilsamhällets avgörande roll i att nå 
Globala målen
Utvecklingen med ett allt mer krympande demo-
kratiskt utrymme för civilsamhället är ett stort hinder 
i att nå Globala målen. Det var vårt viktigaste bud-
skap när genomförandet av Agenda 2030 följdes upp 
i juli vid det årliga högnivåforumet i New York. Där 
bidrog vi bland annat till att civilsamhällets roll och 
vikten av att inkludera unga lyftes när den svenska 
delegationen höll anförande inför alla rapporterande 
länder. Vi var också delaktiga i att partnerorganisa-
tioner fick utrymme att lyfta positiva exempel från 

AGENDA 2030 OCH 
SAM STÄMMIGHET 

civilsamhället i Danmarks officiella seminarium på 
temat inga mål utan civilsamhället. Detta genom sam-
arbete med den danska CONCORD-plattformen. 

Ett glädjande resultat i vårt arbete med att påverka 
EU fick vi se när den nya EU-kommissionen med-
delade att Agenda 2030 står högt upp på agendan. 
Genom samarbetet inom CONCORD Europa har 
vi långsiktigt arbetat med att påverka bland annat 
EU-kommissionens fokus. I kommissionens arbets-
program för 2020 står det att Globala målen ska vara 
i centrum för det politiska beslutsfattandet och att 
målen är alla kommissionärers ansvar. 

Viktigt inspel till Sveriges genomförande 
av agendan
Vår plattforms unika ställning som samordnare av 
civilsamhället i Agenda 2030-genomförandet blev 
konkret när 46 av CONCORD Sveriges medlemmar 
slöt upp bakom ett gemensamt remiss-svar i juli. Vi 
bjöds in att kommentera Agenda 2030-delegationens 
slutrapport om Sveriges nationella genomförande av 
agendan. Slutrapporten som lämnades till regeringen 
i mars skickades sedan ut på remiss av regeringen i 
april. Många steg har tagits, men fortfarande fattas 
det stora klivet för att global hållbar utveckling ska 
genomsyra all svensk politik. I vårt remiss-svar lyfte 
vi att riksdagen måste anta ett mål för hur en hållbar 
utveckling och de mänskliga rättigheterna ska bli en 
självklar del i alla beslutsprocesser och i all förvalt-
ning. Vi tryckte också på behovet av en ny handling-
splan som sträcker sig fram till år 2030. Remiss-svaret 
var ett viktigt tillfälle att betona behovet av en tydlig-
are definierad och bättre förankrad politik för Agenda 
2030, ett mål för vår verksamhet för året. 
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ARBETSGRUPPEN FÖR AGENDA 2030 OCH 

SAMSTÄMMIGHET har under 2019 bestått av:  

Act Svenska kyrkan, Dag Hammarskjöld Foundation, 

Diakonia, Forum Syd, Hand in Hand, IM, Internatio-

nella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Life & 

Peace Institute, LSU - Sveriges ungdomsorganisa-

tioner, MyRight, Naturskyddsföreningen, Plan Inter-

national Sverige, PRO Global, RFSL, RFSU, Rädda 

Barnen, Svalorna Indien Bangladesh, Svenska FN-

förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, 

Svenska missionsrådet, UNICEF Sverige, Union to 

Union, Världsnaturfonden WWF, War Child Sweden, 

WaterAid och We Effect.  

TRE VIKTIGA RESULTAT 

46 medlemsorganisationer bakom ett 
gemensamt remiss-svar visar att vi mobil-

iserar civilsamhället att stå upp för ett övergrip-
ande riksdagsbundet mål för Agenda 2030 med en 
samstämmig politik för global hållbar utveckling. 

I flera av Sveriges anföranden under 
FN:s högnivåmöte om den globala 

uppföljningen av Agenda 2030 fanns våra 
prioriterade frågor om civilsamhällets betydelse 
och roll för genomförandet med.   

Det hittills ganska osynliga men centrala 
åtagandet i Agenda 2030 ”Ingen ska 

lämnas utanför” blev tack vare vår nya ikon snabbt 
synligt i olika sammanhang. Den har spridits till 
sex världsdelar och finns på den internationella 
officiella sidan för Globala målen.  

1

2
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26
MEDLEMMAR I ARBETSGRUPPEN

FÖR AGENDA 2030

Vi sätter åtagandet ”Ingen ska lämnas 
utanför” på kartan
När världens ledare skrev under Agenda 2030 gav 
de ett viktigt löfte: att ingen ska lämnas utanför i 
arbetet för en hållbar värld. Det innebär att de som 
lever i störst utsatthet ska nås först. Genom att 
under 2019 ta fram en ikon för åtagandet ”Ingen 
ska lämnas utanför” (Leave No One Behind) belyste 
CONCORD Sverige vikten av detta löfte som hittills 
fått för lite uppmärksamhet.

Projektet lät många röster från civilsamhället komma 
till tals och diskutera sina perspektiv på betydelsen 
av att ingen ska lämnas utanför. Totalt deltog 130 
organisationer i en digital global konsultation om 
ikonens utformning. Efter lanseringen blev den 
snabbt etablerad. Ikonen har spridits till 25 länder i 
sex världsdelar och finns fritt tillgänglig på den inter-
nationella sidan globalgoals.org. Hur vi som organ-
isationer i civilsamhället måste göra mer för att se 
till att ingen lämnas utanför utvecklades sedan under 
Stockholm Civil Society Days. Läs mer om denna 
konferens, arrangerad av CONCORD Sverige och 
Sida, i avsnittet Stärkande av medlemmars kunskap 
och kompetens, s. 26-27. 

Vår generation är den 
första som kan utrota fattig-
dom i världen och den sista 
som kan stoppa den globala 
uppvärmningen. Sverige ska 

gå i bräschen för 
Agenda 2030.

Stefan Löfven, regeringsförklaringen 
10 september 2019

”
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MIGRATION OCH 
UTVECKLING

CONCORD Sveriges migrationsarbets-
grupp vill se en human migrationspolitik 
som baseras på mänskliga rättigheter 
och går i linje med en hållbar utveck-
ling globalt. Det arbetar vi för genom 
att belysa de negativa konsekvenser 
nuvarande politik får för människor på 
flykt, och genom att lyfta fram lösningar 
till politiker i Sverige och EU.

Mycket har hänt på detta område under 2019. Allt 
fler migrations- och flyktingpolitiska beslut speglar 
EU-ländernas ovilja att ge asyl till människor på flykt 
och att välkomna migranter. Deras rättigheter för-
bises och internationella konventioner och överens-
kommelser frångås allt oftare. EU har gjort flera 
kontroversiella överenskommelser med andra länder 
i syfte att hindra flyktingar och migranter att ta sig 
till unionen. De förordningar som EU beslutar om 
blir tvingande för Sverige. 

Vi ökar svenska politikers engagemang 
i EU-politiken
Vårt arbete med migration och utveckling 2019 
gick ofta hand i hand med arbetet runt EU:s nästa 
långtidsbudget, ett exempel på hur vår unika kom-
bination av svensk bredd i medlemskap och delak-
tighet i CONCORD Europa gör oss flexibla och 
relevanta. Under våren utmanade vi svenska EU-
parlamentariker från sju partier för att fördjupa deras 
analys av EU:s migrationspolitik och belysa problem-
atiken med att EU skjuter ansvaret för så kallad 
”migrations hantering” på odemokratiska länder som 
Libyen och Turkiet. Resultatet av detta beskrivs i av-
snittet om EU:s kommande långtidsbudget s. 16-17.

Vårt arbete för ett mer humant synsätt på migration 
hos regeringen syntes i Ylva Johanssons installation-
stal som kommissionär för migrations- och inrikes-
frågor då hon lyfte att det är EU:s moraliska ansvar 
att rädda människor som flyr över Medel havet. Vår 
debattartikel i Göteborgsposten i december påminde 
sen Ylva Johansson om hennes ansvar att skydda rät-

tigheterna för människor på flykt och lösa låsningar-
na i EU:s politik. Under 2019 såg vi också resultat 
av vår påverkan tidigare år i form av förbättrade 
förutsättningar för familjeåterförening och politiskt 
engagemang i frågan om hantering och bemötande 
av kvinnor i asylprocessen. 

Migration i fokus under FN:s högnivå-
forum om Agenda 2030
Vid FN:s årliga högnivåforum för hållbar utveck-
ling i juli lyfte regeringen säker migration som en 
av de viktigaste frågorna för att uppnå mål 10 om 
jämlikhet. De sa bland annat att migration har en 
viktig potential för social och ekonomisk utveck-
ling och att politiken ska utgå från migranters 
mänskliga rättigheter, uttalanden i linje med våra 
rekommen dationer. Regeringen lyfte också en fråga 
som CONCORD Sverige drivit länge och som är 
en självklar del av den feministiska utrikespolitiken: 
särskilt skydd för kvinnor och flickor på flykt. Mål 10 
innefattar många olika områden och att regeringen 
i det sammanhanget belyste migration var därför en 
viktig markering från deras sida om migrationens 
koppling till en hållbar utveckling. 

Viktig representation i utredning om 
säkra länder
Under sommaren 2019 tillsatte regeringen en 
parlamentarisk kommitté som ska utreda Sveriges 
framtida migrationspolitik. Säkra ursprungsländer 
blev en del av detta. Det innebär en lista över länder 
som anses säkra att skicka tillbaka asylsökande till, 
något som riskerar kränka människors rätt att få sina 
asylskäl individuellt prövade. CONCORD Sverige 
var tillsammans med Asylrättscentrum de enda 
representanterna från civilsamhället som träffade 
utredaren, som tog hänsyn till våra rekommenda-
tioner om EU-nivån och vikten av att ha ett barn-
rättsperspektiv.

INRIKTNINGSMÅL 1 

Vid vårens policyforum diskuterades bland annat den oroande 
utvecklingen inom EU:s migrations- och flyktingpolitik.  
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ARBETSGRUPPEN FÖR MIGRATION OCH 

UTVECKLING har under 2019 bestått av:  

Act Svenska kyrkan, Caritas Sverige, Erikshjälpen, 

IM, Islamic Relief Sverige, LSU – Sveriges ungdoms-

organisationer, Läkare i Världen, RFSL, Rädda Barnen, 

Svenska Röda Korset, Sveriges kristna råd och War 

Child Sweden.  

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Flera EU-parlamentariker och riksdags-
ledamöter har i linje med våra ståndpunk-
ter sagt att EU:s gemensamma asylpaket 

behöver utformas i enlighet med mänskliga rättig-
heter och utgå från hållbar utveckling.

Utifrån vårt förslag valde regeringen vid 
FN:s högnivåforum för hållbar utveckling 
att lyfta säker migration som ett särskilt 

viktigt område i uppfyllandet av Globala målet 
nummer 10 om ojämlikhet. 

Som en av två representanter från 
civilsamhället i en utredning om Sveriges 
framtida migrationspolitik fick vi hos ut-

redaren gehör för våra rekommendationer om den 
gemensamma EU-politiken och vikten av att ha ett 
barnrättsperspektiv.
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Rapport om EU:s motstridiga politik
Genom samarbetet i CONCORD Europa släppte 
vi i april en granskning av EU:s samlade politik för 
en hållbar utveckling. I den kritiserar vi bland annat 
att unionen går emot sina egna politiska åtaganden 
för en hållbar utveckling när de bedriver en politik 
som hindrar människor på flykt från att komma till 
Europa. I rapporten kräver vi att EU-kommissionen 
ska se till att pengar som går till migration måste 
främja människors rörlighet för hållbar utveckling, 
minska fattigdom och ojämlikhet samt respektera 
mänskliga rättigheter och internationell rätt. 
Rapporten spreds till beslutsfattare i Sverige och 
regeringarna i de andra EU-länderna.

Vi vill att Sveriges och EU:s politiker tydligt ska stå upp för en human flykting- och migrations-
politik, försvara asylrätten och skapa säkra och lagliga vägar in i Europa.

Migration should not be 
seen as a threat to security [...] 

Everybody in Europe should 
have the freedom to live in 

a society under the rule 
of law[...]

Ylva Johansson vid sin utfrågning 
som blivande EU-kommissionär, 

1 oktober 2019

”
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FÖRETAGANDE OCH 
MÄNSK LIGA RÄTTIGHETER

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för 
företagande och mänskliga rättigheter 
jobbar för att företag alltid ska respektera 
mänskliga rättigheter. Det gäller i alla 
delar av den egna produktionen av varor 
och tjänster, och även i leverantörs- och 
distributörskanaler.

Under 2019 har flera politiska händelser skett som 
på verk ar vårt arbete på området. I september fick 
Sverige en ny handelsminister, Anna Hallberg, som tog 
över efter Ann Linde. Samma månad byttes Sveriges 
ambassadör för hållbart företagande ut. På EU-nivå 
tillträdde både ett nytt parlament och en ny kommis-
sion. Under de sista månaderna av året började frågan 
om EU-lagstiftning för företagande och mänskliga 
rättig heter att röra på sig även i Bryssel.

Civilsamhället och företag kräver en lag
För att sätta press på regeringen att arbeta för en lag-
stiftning som kräver att företag respekterar mänskliga 
rättigheter har vi under 2019 byggt ett samarbete med 
svenska företag, vars åsikter väger tungt när det gäller 
att påverka handelspolitiken. Flera granskningar visar 
att svenska företag inte gör tillräckligt för att respektera 
mänskliga rättigheter. När företag agerar handlar det 
för det mesta om frivilliga initiativ av enskilda före-
tag. Med en så kallad Human Rights Due Diligence-
lagstiftning (HRDD) som kräver att företag respekterar 
mänskliga rättigheter får människor ett rättsligt skydd. 

Vid årsskiftet 2019/2020 hade vi redan fått ett flertal 
svenska företag, stora och små, att ställa sig bakom 
vårt krav på att utreda en svensk lagstiftning och kräva 
att regeringen aktivt arbetar för en lag på EU-nivå. 
Detta trots att vår gemensamma kampanj för en lag 
inte planeras lanseras förrän under 2020. Arbetet med 
att ta fram kampanjen pågick under hela 2019. Vi tog 
bland annat fram budskap för vårt upprop, en kam-
panjhemsida för insamling av namnunderskrifter, en 
logotyp samt filmer och budskap till sociala medier. 
Vårt mål att under 2019 skapa offentlig debatt i 
frågan kommer att föras vidare till 2020 eftersom den 
planerade kampanjlanseringen skjutits till dess.

Politisk rörelse på området efter 
konstruktiva samtal
Trots den politiska osäkerheten som rådde i januari förde 
vi redan då samtal med (dåvarande) CSR-ambas sadören. 
Ett annat tillfälle att tidigt placera denna frågan på den 
nytillträdda regeringens agenda var vid våra samtal 
med UD i mars, några av många steg i vår diskussion 
med UD om en HRDD-lagstiftning som stärktes under 
senare delen av 2019. Det konstruktiva utbytet, som 
fortsatt och fördjupats med den nya ambassadören för 
hållbart företagande och breddats till andra departement, 
har lett till att regeringen i sin tur har börjat föra samtal 
med företag om en lag. Även den nya handelsministern 
har sagt att Sverige inte stänger dörren för lagstiftning på 
området. 

Som förberedelse för vår kampanj har vi under året 
också jobbat med att få upp frågan på enskilda riksdags-
ledamöters agenda, både som enskild fråga och som 
del av exempelvis deras Agenda 2030-arbete. Vi gjorde 
också en analys av partiers ståndpunkter och bidrog till 
enstaka motionsinitiativ i frågan. Framför allt riktade vi 
oss till svenska EU-parlamentskandidater vid EU-valet 
med frågan om hur de ser på en lagstiftning, något som 
en majoritet av kandidaterna ställde sig positiva till. Den 
politiska rörelsen visar att vårt mål för 2019 om att höja 
kunskapen och öka engagemanget bland beslutsfattare 
givit resultat.

INRIKTNINGSMÅL 1 
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ARBETSGRUPPEN FÖR FÖRETAGANDE OCH 

MÄNSK LIGA RÄTTIGHETER har under 2019 bestått 

av: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty 

Internatio nal, Diakonia, Fair Action, FIAN Sverige, Forum 

Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige, Latinamerika-

grupperna, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige, 

Rädda Barnen, Swedwatch, UNICEF Sverige, Union to 

Union och We Effect.   

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Ett flertal svenska företag har ställt sig 
bakom vårt krav på att regeringen ska 

utreda en svensk lagstiftning som kräver att 
företag respekterar mänskliga rättigheter, och att 
regeringen ska arbeta aktivt för ett gemensamt 
regelverk på EU-nivå.

Regeringen har för första gången öppnat 
upp för att diskutera en lagstiftning för 

företagande och mänskliga rättigheter.

Flera svenska kandidater till EU-parlamen-
tet tog inför EU-valet ställning för en lag -

stiftning om företagande och mänskliga rättig-
heter. 
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VARFÖR BEHÖVS EN LAG? 

Vi vet att internationell handel och 
produktion kan bidra till jobb och ekono-
miska möjligheter som förbättrar männi-
skors levnadsvillkor. Men vi vet också att 
många människor i produktionskedjan 
arbetar under mycket svåra förhållanden 
och med löner som inte går att leva på. 
Barnarbete, tvångsförflyttningar och 
vatten föroreningar är andra allvarliga 
problem. Värst är det i länder med ut-
bredd fattigdom och svaga rättssystem. 
Flera företag är redan medvetna och 
arbetar kontinuerligt med dessa utman-
ingar, men för det mesta handlar det om 
egna, frivilliga initiativ bland utvalda ak-
törer. En lagstiftning hjälper företag att 
göra rätt åtgärder och det ger dessutom 
människor ett rättsligt skydd.
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CONCORD Sveriges AidWatch-arbets-
grupp jobbar för att Sverige och EU ska 
hålla sina löften om det internationella 
biståndets storlek, kvalitet och innehåll. 
Vi arbetar också med att bevaka och 
påverka politiken för hur global utveck-
ling ska finansieras.     

Under 2019 blev biståndsdebatten i media mer aktiv än 
väntat efter ett förslag från Moderaterna om att kraftigt 
minska biståndsbudgeten. I fråga om asylkostnader som 
tas av biståndsmedel blev regeringens utlovade transpar-
ens i frågan en besvikelse. På EU-nivån präglades året av 
diskussioner om bistånd som ett verktyg för migrations- 
och säkerhetspolitik. Inom OECD:s biståndskommitté 
gick senare års intensiva förhandlingar om hur bistånd 
ska definieras och rapporteras in i en lugnare fas.

Viktiga samtal om finansieringen för en
hållbar utveckling
Under våren 2019 förde vi konstruktiva samtal för 
ömse sidig kompetenshöjning med personal på UD, 
Sida, andra departement, myndigheter och företag 
om hur bistånd samspelar med annan finansiering för 
hållbar utveckling. Samtalen handlade om blandfinansi-
ering med bistånd och privata investeringar, bistånds-
finansiering enligt Agenda 2030-principen om att ingen 
ska lämnas utanför, och skattefrågor med särskilt fokus 
på att stärka mottagarländers kapacitet. Vid FN:s forum 
om utvecklingsfinansiering deltog CONCORD Sverige 
i den svenska delegationen.

Våra inspel till OECD
I juni lanserade regeringen OECD:s granskning av Sve-
riges bistånd. CONCORD Sverige deltog i planeringen 
av lanseringsseminariet, samordnade nomineringen av 
talare och såg till att evenemanget fick ett ökat fokus på 
civilsamhället och människor som förändringsaktörer. 
Civilsamhällets officiella kommentar på granskningen 
lyfte bland annat samstämmighet mellan internatio-
nellt bistånd och annan politik, som vapenexporten till 
Jemen. Den tog också upp vikten av att satsa på ambas-
sadernas viktiga roll för civilsamhällets utrymme och för 
effektiv samordning av Sveriges olika resultatstrategier 
för utvecklingssamarbetet.

Enträget arbete för att stoppa avräkningar 
från biståndet
CONCORD Sverige har länge ifrågasatt att regeringen 
tar från biståndsbudgeten för att täcka asylkostnader i 
Sverige, vilket enligt OECD är ett tillåtet men om-
diskuterat sätt att använda bistånd. Ett genomslag i 
att motverka avräkningar från biståndet fick vi genom 
vårt arbete i en global referensgrupp till OECD-DAC 
bestående av organisationer i civilsamhället. Diskus-
sioner väcktes i DAC:s statistikarbetsgrupp genom 
en DAC-rapport om svensk biståndsstatistik och ett 
gemensamt brev från referensgruppen om hur medel tas 
från biståndsbudgeten för att täcka inhemska asylkost-
nader.

En besvikelse kring avräkningsfrågan kom dock när 
rege ringen presenterade vårbudgeten. Där hade en tyd-
lig redovisning av avräkningarna från biståndet utlovats, 
men informationen var inte tillräcklig för att kunna 
granskas. Som svar på den bristande informationen 
skrev vi en debattartikel i SVT Opinion med två krav till 
regeringen: att tydligare redovisa avräkningarna och att 
fasa ut dem helt på sikt. 

SVERIGES OCH EU:S 
BISTÅND 

INRIKTNINGSMÅL 2: Sverige och EU ska uppfylla åtaganden om utveck-
lingsfinansiering och utvecklingseffektivitet, och göra ytterligare åtaganden 
som bidrar till att utvecklingsfinansiering utformas med utgångspunkt i 
rättighetsperspektiv, prioriteringar hos människor som lever i fattigdom och 
förtryck samt civilsamhällets delaktighet.

BISTÅND OCH UTVECKLINGS-
FINANSIERING
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AIDWATCH-ARBETSGRUPPEN har under 2019 
bestått av: Act Svenska kyrkan, Diakonia, Forum 
Syd, Naturskyddsföreningen, Oxfam Sverige, 
Plan International Sverige, RFSU, Rädda Barnen, 
Svenska Afghanistankommittén, Svenska 
missions rådet, Svenska Röda Korset, Union to 
Union, Världsnaturfonden WWF och We Effect. 

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Medlemmar mobiliserades snabbt, 
brett och var väl samordnade i exem-

pelvis biståndsdebatten och kommentaren till 
DAC:s granskning av Sveriges bistånd.

Vår plattform bidrog till ökad kontakt, 
ömsesidigt lärande och intresse för 

fortsatt dialog mellan olika aktörer i Sverige och 
internationellt som arbetar för finansiering av 
hållbar utveckling.

Våra ståndpunkter har förbättrat det 
globala civilsamhällets positioner 

gentemot OECD-DAC, till exempel i ett brev 
om migrationskopplat bistånd och i en studie av 
biståndsgivares stöd till civilsamhället.
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Vi nyanserar och fördjupar bistånds-
debatten
Under hösten föreslog Moderaterna att kraftigt minska 
biståndsbudgeten. Detta ledde till debatt i media där vi 
engagerade civilsamhället med bredd och tyngd. 41 av 
våra medlemsorganisationer stod bakom en debattartikel 
i syfte att fördjupa argumenten i debatten, en debatt 
som också fick spridning i sociala medier. Moderaterna 
svarade, vilket gav oss utrymme att ytterligare nyansera. 
CONCORD Sverige deltog även i Sveriges radio P1 i en 
fördjupning om biståndets enprocentsmål. 

EU får underkänt på flera punkter
I 2019 års AidWatch-rapport fick EU kritik för att 
biståndet minskar och kommer allt längre ifrån målet 
om att ge 0,7 procent av BNI. Endast fyra länder når 
över den överenskomna nivån: Luxemburg, Storbritan-
nien, Danmark och Sverige. AidWatch-rapporten är 
en årlig granskning av EU:s och medlemsländernas 
bistånd, som skrivs gemensamt av alla medlemmar i 
CONCORD Europa. Sveriges radio Ekot gjorde ett in-
slag och CONCORD Sverige citerades i en artikel i The 
Guardian i samband med rapportlanseringen. Under 
året har vi delat med oss av våra gemensamma erfaren-
heter och vår expertis genom bidrag till flera analyser, 
möten och positioner från civilsamhället på EU- och 
OECD-DAC-nivå. Vi har även bidragit till CONCORD 
Europas bevakning av EU:s biståndsprogram och med-
verkat i en utvärdering av EU:s civilsamhällesprogram. 

CONCORD Sverige deltog i den svenska delegationen vid FN:s forum om utvecklingsfinansiering i april. Där lyfte vi vikten av 
att satsningar på ökad finansiering också kräver omfördelning som ser till att ingen lämnas kvar i fattigdom.
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En av de mest avgörande processerna 
för EU:s framtida utvecklingspolitik är 
förhandlingarna om budgeten för år 
2021-2027. CONCORD Sverige bevakar 
förhandlingarna och arbetar för att fattig-
domsperspektivet, mänskliga rättigheter 
och jämställdhet ska vara fokus för EU:s 
framtida bistånd.     

Förhandlingarna om EU:s 
kommande budget intensi-
fierades under 2019. Både 
EU-parlamentet och medlems-
staterna (genom ministerrådet) 
förhandlade fram sina respektive 
versioner av budgetens bistånds-
del. Förhandlingar mellan parla-
mentet, ministerrådet och kom-
missionen inleddes och kommer 
att avslutas under 2020.

Våra inspel tas med till
förhandlingsbordet
Under året var flera av våra 
rekommendationer om civil-
samhällets demokratiska roll 
och mänskliga rättigheter med 
när regeringen förhandlade 
med övriga EU-länder. Det är ett viktigt resultat av 
vårt fokus 2019 på att skapa närmare relationer med 
relevanta politiker och tjänstepersoner. Tjänstepersoner 
på UD har vid flera tillfällen efterfrågat fler analyser och 
rekommendationer inför de mellanstatliga förhandlin-
garna. Efter att vi i samtal med UD pekade på behovet 
av en särskild allokering för jämställdhetsinsatser drev 
regeringen detta och lyckades få igenom öronmärknin-
gen.

Migrationsfrågan – ett viktigt arbete 
i motvind
Även inom EU-budgetförhandlingarna har en brän-
nande fråga 2019 varit användningen av biståndsmedel 
för att stoppa människor på flykt från att komma till 
Europa. Flera länder förhandlar för att budgeten ska 
tillåta att bistånd används som påtryckningsmedel för 
mottagarländers samarbete kring migrationsfrågor. 
Stort fokus i våra samtal med bland annat biståndsmin-

istern lades därför på att Sverige ska stå upp för ett 
ovillkorat EU-bistånd som har fattigdomsbekämpning 
som mål. Vi lyfte detta även genom en debattartikel i 
Svenska Dagbladet och artiklar i OmVärlden, samt i 
uppvaktning av riksdagsledamöter och svenska EU-
parlamentariker. Två ledamöter tog upp användningen 
av EU:s bistånd till migrationskontroll med regeringen 
inför EU-toppmöten, en tredje motionerade i frågan 
och en svensk EU-parlamentariker uttalade sig i media 

EU:S KOMMANDE LÅNGTIDSBUDGET 

INRIKTNINGSMÅL 2 

S, C och KD deltog vid vårt seminarium i november om den oroande trenden i EU:s budget-
förhandlingar där bistånd föreslås användas för att hindra migration till unionen.
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DESSA HAR VARIT AKTIVA I VÅRT ARBETE 
MED EU:S LÅNGTIDSBUDGET UNDER 2019: 
Act Svenska kyrkan, RFSU och Rädda Barnen.   

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Den svenska regeringen och EU-parla-
mentet har tagit hänsyn till flera av våra 

rekommendationer när de lagt fram förslag till 
biståndsdelen av EU:s kommande budget. 

Efter vårt uppvaktande drev regerin-
gen som en av sina prioriterade frågor 

i förhandlingarna att införa en särskild öron-
märkning för medel riktade till jämställdhetsin-
satser. 

Ledamöter i riksdagen har under sam-
manträden med regeringen vid två olika 

tillfällen lyft problematiken med att använda 
EU:s bistånd till att hindra migration till unionen, 
en problematik vi lyft vid upprepade tillfällen. 
En tredje ledamot har motionerat i frågan.  
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i linje med våra ståndpunkter. Förhandlingarna slutade 
dock mycket oroande i att minst 10 procent ska gå till 
migration, främst till att hindra migration till EU. Det 
ska också kunna gå att villkora biståndet. 

Genomslag i EU-parlamentet 
Genom vårt gemensamma arbete i CONCORD 
Europa har vi kunnat påverka förhandlingarna inom 
Europaparlamentet. Ansträngningarna har bland annat 
bidragit till att parlamentet lagt fram flera förslag som 
stärker fattigdoms- och rättighetsperspektivet i bistånds-
delen av budgeten, perspektiv som var svaga i EU-kom-
missionens ursprungliga förslag. 

Civilsamhället måste bli argare
Få aktörer i politiken och civilsamhället förstår EU:s 
bistånd på djupet och ännu färre känner till konse-
kvenserna av den nya riktningen som EU tog under 
förra mandatperioden med intåget av säkerhets- och 
migrationspolitik i EU:s biståndspolitik. Vårt mål att 
öka kunskap och engagemang för budgeten, både 
bland medlemmar och beslutsfattare, fick därför stort 
fokus under 2019. Vid ett seminarium under Almedals-
veckan skapade vi en fördjupad diskussion om denna 
problematik med EU- och biståndskunniga politiker, 
analytiker samt representanter för civilsamhället. Jakop 
Dalunde, EU-parlamentariker från MP, uppmanade 
bland annat civilsamhället att bråka mer och bli argare 
så att inte politikerna ska kunna låta denna utveckling 
gå obemärkt förbi. Vid vårt seminarium om Sveriges 
röst i EU:s bistånd i november uppmanade vi riks-
dagsledamöter från S, C och KD att upprätthålla 
värderingar och principer i biståndet. Till seminariet 
kom representanter för våra medlemsorganisationer, 
tjänstepersoner och andra intresserade. Alla tre politiker 
var intresserade av fortsatt kontakt kring frågorna och 
stannade kvar efter seminariet för vidare samtal.

Tyvärr finns det idag en 
växande majoritet i Sverige 

och Europa där man vill 
använda biståndsmedel för 
att minska migrationsflödet 

till Europa. 
Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) 

vid vårt Almedalsseminarium

”
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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. Vi jobbar även för 
att människorätts- och miljöförsvarares 
arbete ska respekteras och främjas inter-
nationellt, till exempel inom FN.

Under 2019 såg vi en fortsatt mycket oroväckande 
utveckling där partnerorganisationer till CONCORD 
Sveriges medlemmar utsattes för allt farligare hot och 
svårigheter i att organisera sig. Årets arbete präglades 
också av den demokratioffensiv som regeringen lanse-
rade i början av året. 

Demokratisatsningen - ett erkännande av
vårt arbete
Ett viktigt resultat av civilsamhällets ihärdighet i att 
belysa hoten mot människorätts- och miljöförsvarare 
är regeringens demokratisatsning. Den lanserades i 
februari i samband med att regeringens utrikesdekla-
ration presenterades. Demokratisatsningen speglar vår 
analys om att demokratin är på tillbakagång i världen 
och att läget är mycket allvarligt för civilsamhälles-
organisationer och människorättsförsvarare. När Sida 
fick i uppdrag att ta fram ett underlag om konsekven-
serna av detta för svenskt utvecklingssamarbete nämn-
des civilsamhället som en särskilt viktig aktör i arbetet 
för ett ökat demokratiskt utrymme. CONCORD 
Sverige samordnade arbetet med att ta fram rekom-
mendationer till Sidas underlag. 

Vi fördjupar kunskapen om det 
krympande utrymmet
Utrikesutskottet i riksdagen, partier och enskilda riks-
dagsledamöter har som del av våra samtal med dem 
insett behovet av att fördjupa sig mer i frågan och då 

efterfrågat vår expertkunskap. Rekommenda tioner 
från vår rapport Tag Plats! Civilsamhällets ut rymme 
och rätten till organisering diskuterades i ett möte med 
utrikesutskottet under våren, och i enskilda möten 
med riksdagsledamöter vid fyra tillfällen. Rekom-
mendationerna var också med i ett bredare utskick 
som gick till riksdagsledamöter från olika utskott. Vi 
har vidare under året haft samtal med UD som lett 
till ett gemensamt lärande om hur utrikesförvaltnin-
gen, utlandsmyndigheterna och civilsamhället kan 
arbeta i svåra kontexter med auktoritära regimer. 

Våra rekommendationer reflekteras i 
partiers motioner
Flera av CONCORD Sveriges rekommendationer 
har under 2019 kunnat återfinnas i partiers motio-
ner om utrikes- och biståndspolitiken. I till exempel 
Liberalernas motion om bistånds- och utrikespoli-
tiken står det att Sverige borde samarbeta med 
demo kratiska ak tör er, såsom civilsamhället, och att 
svenska ambassader och EU-delegationer bör ha ett 
tydligt arbete för att främja demokrati och mänsk-
liga rättig heter. Flera andra partier tog också upp 
frågan som en del av deras motioner om utveck-
lingssamarbetet.

CIVILSAMHÄLLETS 
DEMOKRATISKA UTRYMME

INRIKTNINGSMÅL 3: Sverige och EU ska utforma och genomföra internatio-
nell politik och utvecklingssamarbete som skyddar och främjar det demokratis-
ka utrymmet för civilsamhället och människors deltagande och inflytande med 
utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna.

”Vår demokratioffensiv 
kommer att märkas i all 
vår utrikespolitik. Det 

27 medlemsorganisationer deltog vid vårt 2-dagarssemina-
rium om hoten mot civilsamhället. Läs mer på s. 26

CONCORD Sverige verksamhetsberättelse 201918



ARBETSGRUPPEN FÖR CIVIC SPACE har 
under 2019 bestått av: Act Svenska kyrkan, 
ActionAid Sverige, Afrikagrupperna, Diakonia, 
Fair Action, Forum Syd, IM, Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kristna 
Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerika-
grupperna, Naturskyddsföreningen, Plan 
International Sverige, PMU, RFSU, Rädda 
Barnen, Silc, Svalorna Latinamerika, Svenska 
FN-förbundet, Svenska missionsrådet, Union to 
Union, Världs naturfonden WWF och We Effect.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

CONCORD Sveriges expertis kring 
civilsamhällets demokratiska utrymme 

har under året informerat och fördjupat 
förståelsen bland riksdagsledamöter, tjänste-
personer på UD och inom OECD.

I regeringens demokratisatsning som 
lanserades 2019 beskrivs civilsamhället 

ha en avgörande roll för att främja den demo-
kratiska utvecklingen globalt.

Flera av CONCORD Sveriges rekom-
mendationer om civilsamhällets demo-

kratiska utrymme återfinns i olika partiers 
motioner om Sveriges utrikes- och utvecklings-
politik, till exempel Liberalernas.

1

2

3

Ytterligare bidrag på området
OECD arbetade under 2019 med en rapport om hur 
givarländer och civilsamhälle kan arbeta tillsammans 
för att uppnå bästa resultat för global utveckling. 
CONCORD Sverige valdes ut att bidra till under-
laget med analys och rekommendationer från svenska 
civilsamhället. En viktig lärdom som lyftes av oss är 
att givare måste ha ett flexibelt bistånd och ge medel 
via kärnstöd i situationer där odemokratiska länders 
regimer försöker strypa eller begränsa utländska 
medel till civilsamhällesorganisationer. OECD:s 
rapport planeras släppas under 2020. Även Sida tog 
fasta på våra rekommendationer i de riktlinjer som 
färdigställdes under året om samarbete och stöd till 
civilsamhället.  

För att förankra våra rekommendationer har vi under 
året haft flera möten i relation till Sveriges och EU:s 
styr- och strategidokument. Vi har bland annat träffat 
EU-kommissionen, haft rundabordssamtal med repre-
sentanter från Sida och gett inspel till FN:s särskilda 
rapportör för förenings- och församlingsfrihet.

Vi står upp för människor runt om i världen som försvarar 
mänskliga rättigheter, demokrati och miljö.
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JÄMSTÄLLDHET 
INRIKTNINGSMÅL 4: Sverige och EU ska som del av utvecklingspolitiken, 
samstämmighetspolitiken och Agenda 2030 göra starka åtaganden för jämställd-
het och se till att dessa genomförs och får finansiering.

CONCORD Sveriges jämställdhetsarbets-
grupp vill se en jämställd svensk och euro-
peisk utrikespolitik som hindrar förtryck 
av flickor, kvinnor och icke-binära. På 
svensk nivå arbetar vi för att stärka den 
feministiska utrikespolitiken. På EU-nivå 
jobbar vi med till exempel EU:s jämställd-
hetsplan, Gender Action Plan II. 

Under första halvåret av 2019 präglades den politiska 
situationen i Sverige av att en ny regering efter valet 
2018 inte tillträdde förrän i januari 2019. I september 
avgick dåvarande utrikesminister Margot Wallström och 
ersattes av Ann Linde. På EU-nivå har arbetet fortsatt 
med EU:s jämställdhetsplan, Gender Action Plan. Dess-
utom har jämställdhetsperspektivet i delen om bistånd i 
EU:s kommande långtidsbudget förhandlats. 
 
Regeringens handlingsplan speglar våra 
rekommendationer 
Det sena tillträdet av en ny regering skapade fördröjnin-
gar i arbetet och något förhastade dialogtillfällen fram 
till sommaren 2019. Trots det har vi har kunnat se flera 
av våra rekommendationer på området återspeglas i 
regeringens handlingsplan för den feministiska utrikes-
politiken år 2020. Det är ett viktigt steg mot vårt mål att 
se ett fördjupat engagemang för frågan hos regeringen. 
Vid Ann Lindes tillträde som utrikesminister upp-
muntrade vi henne i en debattartikel i Aftonbladet att 
ta den feministiska utrikespolitiken till nästa nivå. Ann 
Linde svarade att feministisk utrikespolitik kommer att 
vara hennes absoluta prioritering. Därefter bjöd hon in 
CONCORD Sverige för att diskutera hur politiken kan 
förstärkas vilket gav oss möjlighet att lyfta fram våra 
rekommendationer. I slutet av 2019 bjöds vi även in 
att ge inspel till 2020 års handlingsplan för en feminis-
tisk utrikespolitik. Flera av våra rekommendationer 
inkluderades i handlingsplanen, ett tydligt bevis på att 
regeringen uppskattar dialogen med civilsamhället och 
tar till sig av våra perspektiv. Ett annat område där vårt 

påverkansarbete gett effekt gäller regeringens förhand-
lingspositioner och jämställdhetsperspektivet i EU:s 
kommande långtidsbudget. Läs mer om detta i avsnittet 
EU:s kommande långtidsbudget s.16-17. 

Våra perspektiv är med i riksdagsdebatten 
När representanter från riksdagens utrikesutskott debat-
terade regeringens skrivelse om feministisk utrikespolitik 
lyfte ledamöter från flera partier fram åsikter i linje med 
våra rekommendationer. I vissa fall sa ledamöterna även 
uttryckligen att rekommendationerna kom från våra 
pub likationer. Det visar att våra möten med riksdags-
ledamöter från olika partier under året, där vi delat våra 
publikationer och rekommendationer, har gett resultat. 
Vi har vidare deltagit vid konsultationer med UD för att 
ge inspel på regeringens skrivelse om feministisk utrikes-
politik till riksdagen. 

Arbete inför EU:s nya jämställdhetsplan
I juni bidrog CONCORD Sverige till ett arrangemang 
i Europaparlamentet genom att dela med oss av viktigt 
lärande från vårt jämställdhetsarbete med Sveriges 

60
 SÅ MÅNGA GÅNGER HAR VI HAFT 
DIREKTKONTAKT MED TJÄNSTE-
PERSONER OM JÄMSTÄLLDHETS-

FRÅGOR UNDER 2019
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regering i relation till EU:s jämställdhetsplan, 
Gender Action Plan (GAP), och jämställdhetsper-
spektivet i EU:s bistånd. Under hösten tog vi inom 
samarbetet i CONCORD Europa fram ståndpunk-
ter kring nästa jämställdhetsplan (GAP III) som 
kommer antas under 2020. Inför EU:s bistånd-
sministermöte i november förde vi även samtal med 
UD och framförde våra rekommendationer. EU:s 
handlingsplan för jämställdhet är ett ramverk för 
att bidra till jämställdhet och kvinnors egenmakt i 
länder utanför unionen. Nuvarande hand lingsplan 
(GAP II) löper år 2016-2020.

Svensk expertis efterfrågas i internatio-
nell kontext 
Intresset för CONCORD Sveriges gemensamma 
arbete med att granska Sveriges feministiska utrikes-
politik är mycket stort internationellt. Under hela 
året har vi blivit kontaktade av forskare, institut 
och tankesmed jor från olika delar av världen som 
efterfrågat våra analyser av den feministiska utrikes-
politiken.

ARBETSGRUPPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET har under 2019 
bestått av: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Diakonia, 
IM, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Kvinna 
till Kvinna, MÄN, Naturskyddsföreningen, Operation 1325, Plan 
International Sverige, PMU, PRO Global, RFSU, Rädda Barnen, 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Sveriges Kvinnolobby, 
Union to Union, WaterAid och We Effect. 

Flickors tillgång till utbildning är en viktig del i jämställdhets-
arbetet, det ökar deras möjlighet att bestämma över sina liv.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Regeringens handlingsplan för den feministiska 
utrikespolitiken 2020 speglar våra rekommenda-

tioner på området.

I riksdagsdebatten om regeringens skrivelse för en 
feministisk utrikespolitik lyfte flera ledamöter våra 

perspektiv.

CONCORD Sveriges samlade analys och erfarenhet 
av den feministiska utrikespolitiken har under 2019 

varit en unik resurs för globalt lärande. 

1

2

3
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  Medlemsutveckling

MEDLEMMAR

En imponerande bredd av organisationer 
i civilsamhället samlas inom CONCORD 
Sverige. Från små organisationer som 
drivs helt på ideell basis till organisationer 
som omsätter upp till en halv miljard 
årligen. Tillsammans har våra medlemmar 
samarbetsorganisationer i de flesta länder 
som berörs av svensk politik för global 
utveckling. Den samlade kunskapen kring 
bistånd och utvecklingsfrågor är lika bred 
som den är djup.      

Glädjande ökning 2019
Under året har inte mindre än sju organisationer blivit 
medlemmar i CONCORD Sverige: Dag Hammarskjöld 
Foundation, Right Livelihood Foundation, Oxfam 
Sverige, Reach for Change, Sveriges Kvinnolobby, War 
Child Sweden och Östgruppen. För att underlätta för 
medlemmars engagemang i CONCORD Sverige genom-
fördes under 2019 först en kartläggning av hur aktiva 
olika organisationer är i plattformen. De med mindre en-
gagemang fick sedan erbjudande om ett individuellt möte 
med kansliet för att få information och hjälp i att se om 
ökat deltagande i CONCORD Sverige kunde underlätta 
den egna organisationens arbete. Dessa typer av möten 
planeras fortsätta under 2020.

PLATTFORMSBYGGET 
INRIKTNINGSMÅL 5: Att via medlemskap samla en mångfald av organisationer som är 
engagerade i frågor som rör global utvecklings-, jämställdhets- och samstämmighetspolitik, 
som därmed bidrar till att stärka identiteten som en gemensam plattform med stor samlad 
sakkunskap och en tydlig röst om dessa frågor.
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”CONCORDs plattform för utbyte 
och samordning med andra organisationer 
och  de som arbetar med policy- och påverkans-
frågor är unik. Kunnig personal ger ett bra 
bollplank och kan fördjupa allas kunskap för att 
bli spetsigare.” 

Kommentar från en medlems organisation 
i vår årliga utvärdering

”CONCORD Sveriges 
medarbetare är extremt kunniga och 
pålästa. En liten organisation med små resurser 
har ingen möjlighet att hänga med så som vi 
skulle vilja, CONCORDs funktion och med-
arbetare gör stor skillnad för oss.” 

Kommentar från en medlems organisation
i vår årliga utvärdering

”Ni stärker vårt påverkansarbete   
genom ett så tydligt fokus på de globala 
utvecklingsfrågorna som vi inte har möjlig 
het att ha fullt ut själva. Ni bidrar även till 
att stärka vår roll på den politiska arenan, 
våra samarbeten gör oss starkare tillsam-
mans och vi får tillträde till arenor och    
möten vi inte haft på egen hand.” 

Kommentar från en medlemsorganisation 
i vår årliga utvärdering

VÅRA MEDLEMMAR ÄR: 

Act Svenska kyrkan, ActionAid Sverige, Afrikagrupper-
na, Amnesty International, Barnfonden, Caritas Sverige, 
Dag Hammar skjöld Foundation, Diakonia, Emmaus 
Stockholm, Erikshjälpen, Fair Action, FIAN Sverige, 
Fonden för mänskliga rättigheter, Forum Syd, Förenin-
gen för Fairtrade Sverige, Föreningen för Utvecklings-
frågor, Hand in Hand, IM, Inter nationella Kvinnoför-
bundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsens 
internationella arbete, Islamic Relief Sverige, Jordens 
Vänner, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna 
till Kvinna, Latinamerikagrupper na, Life & Peace Insti-
tute, LSU – Sveriges ungdoms organisationer, Läkare i 
Världen, Läkarmissionen, MyRight, MÄN, Naturskydd-
sföreningen, Nordisk Hjälp, Olof Palmes Internationella 
Center, Operation 1325, Oxfam Sverige, Plan Interna-
tional Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet, PRO Global, 
Raoul Wallenberg Institute, Reach for Change, RFSL, 
RFSU, Right Livelihood Foundation, Rädda Barnen, Sen-
sus Studieförbund, Silc, SOS Barnbyar, Svalorna Indien 
Bangladesh, Svalorna Latinamerika, Svenska Afghani-
stankommittén, Svenska Burmakommittén, Svenska 
FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsförenin-
gen, Svenska missions rådet, Svenska Röda Korset, 
Svenska Västsaharakommittén, Sveriges kristna råd, 
Sveriges Kvinnolobby, Swedwatch, The Hunger Project, 
UNICEF Sverige, Union to Union, Vi-skogen, Världs-
naturfonden WWF, War Child Sweden, WaterAid, We 
Effect och Östgruppen. 
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CONCORD EUROPA
Vårt samarbete med andra nationella plattformar och 
nätverk inom CONCORD Europa är avgörande för att 
påverka politiken inom EU. Under 2019 har vi bland 
annat samarbetat runt Agenda 2030 och samstäm-
mighet, jämställdhet, biståndspolitiken, EU:s långtids-
budget och migrationsfrågor. Vi har tagit fram analyser, 
deltagit med kanslipersonal och framfört rekommenda-
tioner om bland annat EU:s långtidsbudget och EU:s 
biståndsåtaganden vid flera möten med beslutsfattare 
och tjänstepersoner på EU-kommissionen och i Europa-
parlamentet. Vi har också möjliggjort dialog och utbyte 
mellan CONCORD Europa och representanter för 
Sveriges regering och Sida. 

Vi har vidare deltagit aktivt i CONCORD Europas om-
fattande strategiarbete som skedde under 2019 och i de 
tematiska arbetsgrupperna. På så sätt har vi bidragit till 
att CONCORD Europa fortsätter att ha en tydlig och 
etablerad roll med bred representation för europeiskt 
civilsamhälle gentemot EU:s institutioner och medlems-
länderna. CONCORD Sverige deltog med två repre-
sentanter på 2019 års General Assembly, CONCORD 
Europas högsta beslutande organ. 

Konfederationen CONCORD Europa består av 28 
nationella plattformar och 24 internationella nätverk som 
tillsammans samlar över 2600 organisationer. Sekretari-
atet i Bryssel samordnar påverkansarbetet gentemot 
EU-institutionerna, och stöttar oss nationella plattformar 
med analyser och information som vi kan använda i vår 
kontakt med EU-ländernas regeringar och parlament.

ÅRSMÖTET OCH STYRELSEN
Till årsmötet skickade 32 organisationer ombud som 
var med och antog verksamhetsberättelsen och den 
ekonomiska rapporten för 2018. Det beslutades att 
inte förändra medlemsavgiften. Däremot uppdaterades 
stadgarna för att reflektera att styrelsemedlemmar inte 
kan vara ombud vid årsmötet. Georg Andrén (Diako-
nia) valdes om som ordförande på ett år, och följande 
nya styrelsemedlemmar valdes in på två år: Noura 
Berrouba (LSU – Sveriges ungdomsorganisationer) 
och Henrik Fröjmark (Act Svenska kyrkan). Monica 
Lorensson (Plan International Sverige), Åsa Nilsson-
Söderström (Silc), Ida Ragnarsson (Forum Syd) och 
Daniel Karlsson (Olof Palmes Internationella Center) 
valdes om på ytterligare två år. Följande styrelsel-
edamöter var invalda sedan tidigare och sitter kvar: 
Niklas Eklöv (Svenska missionsrådet), Gabriella Irsten 
(Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet), 
Heidi Lampinen (Union to Union), Jakob Lundberg 
(We Effect) och Annika Malmborg (RFSU). 

Revisorerna Mats Johansson och Andreas Lundin 
valdes om som ordinarie respektive suppleant. Som 
föreningsrevisorer valdes Enikö Kaptalan-Nagy (Rädda 
Barnen) som ordinarie och Peter Brune (War Child 
Sweden) som suppleant. Valberedningen valdes också 
om och består av Per Fröberg (Svalorna Latinamerika) 
som sammankallande, samt Gunnel Axelsson-Nycander 
(Act Svenska kyrkan) och Victor Åström (Naturskydds-
föreningen). I och med dessa beslut tog 16 av 71 
med lemsorganisationer sig an ett viktigt övergripande 
organisatoriskt ansvar för CONCORD Sveriges 
verksamhet under 2019. Styrelsens arbete som bere-
dande av verksamhetsplan, riskanalys, budget, verksam-
hetsberättelse, bokslut och medlemsavgifter flöt på väl 
under 2019. Beslut togs bland annat om att ombilda 
expert gruppen för företagande och mänskliga rättigheter 
till en arbetsgrupp, att sätta igång en process för översyn 
av strategi, inriktningsmål och stadgarna. Man antog 
också sju nya medlemmar. Tillsammans med kansli-
chefen representerade styrelsen CONCORD Sverige på 
CONCORD Europas generalförsamling. Andra halvan 
av 2019 låg styrelsens fokus på omorganisation av kans-
liet, genom vilken tjänsten som kanslichef avskaffades, 
och två nya tjänster inrättades och rekryterades av styr-
elsen - en verksamhetschef och en ekonom/administra-
tör. I december lämnade Georg Andrén (Diakonia) 
ord förandeposten och Ida Ragnarsson (Forum Syd) tog 
över ansvaret att leda styrelsen fram till årsmötet 2020. 

Vårt årsmöte och policyforum var välbesökt bland medlem-
marna, som bollade tankar om vårt gemensamma arbete.

INRIKTNINGSMÅL 5 
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PERSONAL

CONCORD Sverige har vuxit det senaste decen-
niet vad gäller antal medlemmar, arbetssätt, vilka 
frågeområden som täcks och antalet anställda. 
Utvecklingen har lett till nya behov på kansliet och 
under hösten 2019 genomfördes en omorganisa-
tion. En ny tjänst som verksamhetschef skapades, 
liksom en deltidstjänst för ekonomi och adminis-
tration. I samband med detta lämnade dåvarande 
kanslichef Magnus Falklöf CONCORD, efter 15 år 
i organisationen. Han tackades av på ett mingel i 
december med tal och hyllningar från före detta och 
nuvarande medlemmar, styrelseledamöter, Sida-
representanter och andra betydelsefulla personer 
som kommit i Magnus Falklöfs och CONCORD 
Sveriges väg sedan 2005. Många lyfte den bety-
delse Magnus Falklöf haft för det ständigt ökande 
medlemsantalet, och hans stora engagemang för 
organisationen. 

Vårt kansli har 2019 haft följande personal:

Magnus Falklöf, kanslichef
Sofia Svarfvar, policysamordnare Agenda 2030
Jessica Poh-Janrell, policysamordnare för Jämställd-
het och Företagande och MR
Åsa Thomasson, policysamordnare för EU:s och 
Sveriges bistånd
Céline Giertta, vikarierande policysamordnare för 
Civic Space och Migration
Madeleine Winqvist, rådgivare EU-finansiering, 
policysamordnare för EU:s långtidsbudget
Hans Reuterskiöld, vikarierande kommunikations-
ansvarig (våren)
Christina Wassholm, samordnare EU-valet (våren), 
vikarierande kommunikationsansvarig (hösten)
Peter Sörbom, policychef
Olivia Hugoo, kommunikatör (föräldraledig apr-dec)
Linnéa Frändå, vikarierande kommunikatör (mar-dec)
Martina Elings-Pers, projektledare Stockholm Civil 
Society Days (aug-dec)
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Medlemskapet i CONCORD Sverige 
ger organisationer möjlighet att höja sin 
kompetens inom våra prioriterade frågor. 
Inte minst genom våra arbetsgrupper kan 
medlemmar få fördjupad kunskap och bli 
uppdaterade om det senaste i olika poli-
tiska processer, och lära sig av varandras 
erfarenheter. Läs här om några av våra 
kunskaps- och kompetenshöjande tillfällen 
inom CONCORD Sverige under 2019.

Gemensamma strategier för att skydda 
ett hotat civilsamhälle
De fortsatt växande hoten mot människorätts-, miljö- 
och demokratiförsvarare världen över var i fokus när 
runt 50 representanter för 27 medlemsorganisationer 
samlades under två dagar i oktober. Hur svenska 
organisationer kan stötta sina partners i utsatta situ-
ationer, medias roll och rekommendationerna från 
CONCORD Sveriges rapport Tag plats! från 2018 var 
några av ämnena som diskuterades. Genom samtalen 
kunde delatagarna identifiera flera strategier för hur 
svenska organisationer, Sida, regeringen, företag, 
svenska ambassader och partnerorganisationer kan 
och borde agera i olika situationer. Alla medlemmar 
som deltog beskrev dagarna som mycket givande. 

Uppskattad workshop om effektivt 
påverkansarbete
40 personer från 32 av våra medlemsorganisationer 
deltog i en heldagsworkshop som vi höll i november. 
Initiativet till dagen kom från ett önskemål bland 
medlemmar om att få mer konkreta verktyg i påver-
kansarbetet. Vilka typer av insatser blir lyckade och 
vilka misstag borde vi undvika i framtiden? Politiker 
från två partier var inbjudna för att beskriva hur 
de ser på utbytet med civilsamhället och en senior 
policyrådgivare hos en av våra medlemsorganisationer 

höll i dagen. Workshopen fick ett mycket gott betyg 
av deltagarna i utvärderingen, där flera tog upp hur 
inspirerande och konkret den var i sitt upplägg. 
Dagen resulterade bland annat i en checklista med 
lärdomar och tips att utgå ifrån i påverkansarbetet.

Vi lyfter behovet av att inkludera fler i 
utvecklingssamarbetet 
En av flera tuffa slutsatser från 2019 års Stockholm 
Civil Society Days var att organisationer måste bli 
bättre på att samarbeta och hitta nya former av 
partnerskap för att se till att ingen lämnas utanför 
i utvecklingssamarbetet. I november arrangerade 
CONCORD Sverige tillsammans med Sida två 
fullspäckade dagar för 330 deltagare från svenska 
och internationella organisationer, politiker samt 
tjänstepersoner från UD och Sida. Årets tema var 
löftet i Agenda 2030 om att ingen ska lämnas utanför 
(Leave No One Behind). Dagarna synliggjorde och 
utmanade deltagarna i frågor om civilsamhällets roll 
och mervärde för Agenda 2030. Flera diskussioner 
och tankeväckande idéer som kom upp under konfe-
rensen samlades i en slutrapport. 

EU:s budget i fokus
Vår satsning på kunskapshöjande insatser om EU:s 
långtidsbudget under hela 2019 har gett kvalitativ 
information till en mindre grupp medlemmar snarare 
än nått ut brett. Inför året såg vi behovet av att hjälpa 
medlemmar att förstå och kunna följa processen 
med förhandlingarna kring EU:s kommande budget 
för år 2021-2027, avgörande förhandlingar för EU:s 
framtida arbete i världen. Satsningen har lett till att 
ett 40-tal personer prenumererat på vårt specifika 
nyhetsbrev om processen, och att några medlemmar 
fått stöd i att formulera ståndpunkter och uttala sig i 
media om långtidsbudgeten. 

STÄRKANDE AV MEDLEMMARS 
KUNSKAP OCH KOMPETENS

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

Under vårt tvådagars-seminarium 
hittade runt 50 personer från 27 

medlemsorganisationer nya tillvägagångssätt 
för att stötta samarbetspartners som jobbar i 
krympande demokratiska samhällen där män-
niskorättsförsvarare hotas.

Våra medlemmar beskriver i en enkät 
att deltagande i arbetsgrupper, möten 

med beslutsfattare, våra seminarier, mejl-
utskick och gemensamma debattartiklar är 
viktiga aktiviteter som stärker personal och 
organisationers arbete. 

Vår påverkansworkshop där 40 
personer från 32 medlemsorganisa-

tioner deltog fick ett mycket gott betyg av 
deltagarna, med kommentarer om hur inspi-
rerande och konkret den var i sitt upplägg. 

1

2

3

Värdefull bevakning för våra medlemmar
En flitigt debatterad fråga under 2019 var svensk 
biståndspolitik. CONCORD Sveriges kansli har 
löpande under året delat uppdateringar om bistånds-
politiken för att underlätta för medlemmar att följa 
och agera i aktuella frågor. Vår analys av bistånds-
budgeten för 2020 blev välbesökt på CONCORD 
Sveriges hemsida och vår artikel med 10 myter om 
internationellt bistånd från oktober hade i slutet av 
året runt 1000 unika sidvisningar. Till AidWatch-
arbetsgruppen som bevakar biståndsfrågan har även 
sammanställningar gjorts kring till exempel OECD-
DAC:s granskningar av Sveriges respektive EU:s 
bistånd, riksdagsmotioner om bistånd och utveckling, 
avräkningar från biståndsbudgeten, information om 
nytt parlament och kommission i EU och FN:s forum 
för utvecklingsfinansiering. Det är ett exempel på hur 
våra arbetsgrupper fungerar som kunskapshöjande 
arenor för våra medlemmar 

CONCORD Sverige arbetar också specifikt med att 
öka medlemmars möjlighet att söka EU-bidrag för sin 
verksamhet. Det kan du läsa mer om på nästa upp-
slag: Stöd i att söka och handlägga EU-bidrag.
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FINANSIERINGSGRUPPEN OCH CONTROL-
LERGRUPPEN har under 2019 bestått av: 
Act Svenska kyrkan, Diakonia, Erikshjälpen, 
Forum Syd, Life & Peace Institute, Plan Interna- 
tional Sverige, Praktisk Solidaritet, Reach for 
Change, Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, 
Union to Union, Vi-skogen, War Child Sweden 
och We Effect. 

CONCORD Sverige har under 2019 
stärkt våra medlemmars möjligheter 
att söka och handlägga EU-finansierade 
insatser. Det har vi gjort genom informa-
tionsutskick, utbildningar, erfarenhets-
utbyten och individuellt stöd. Totalt har 
22 medlemsorganisationer fått stöd eller 
deltagit i aktiviteter om EU-finansiering.

Uppskattad skräddarsydd rådgivning
Vid 48 tillfällen har totalt sett 18 medlemsorganisa-
tioner fått individuell rådgivning under året. Stödet 
har bland annat handlat om att få hjälp med att 
tolka riktlinjerna för EU:s utlysningar och få stöd 
i att tolka EU:s finansiella regelverk, exempelvis 
kring upphandlingar och rapporteringskrav. Vid 
några tillfällen har vi också gett feedback på med-
lemmars ansökningar. En återkommande respons 
är att vår rådgivning är värdefull och hjälpsam för 
medlemsorganisationerna, och under 2019 har en 
medlem specifikt uttryckt vår rådgivnings viktiga 
roll i att få en EU-ansökan att gå vidare.  

Högkvalitativ kurs i att söka EU-bidrag
Vid vår tredagars-utbildning i september deltog 
representanter från 12 av våra medlemsorgan-
isationer. Dessutom deltog fyra personer från 
medlemmars partnerorganisationer. En majoritet 
tyckte att kursen höll mycket hög kvalitet och att 
den gav dem ökade kunskaper och förutsättningar 
att identifiera, söka och få beviljade ansökningar 
om EU-bidrag.

Plats för att utbyta erfarenheter och 
höja kompetensen
Våra möten för CONCORD Sveriges finansierings- 
och controllergrupp är en uppskattad mötesplats 
för medlemmar där de kan utbyta lärdomar och 

diskutera utmaningar i jobbet med varandra. 
Grupperna träffades fem gånger under 2019. 
På och mellan mötena har vi gett medlemmarna 
uppdateringar om till exempel finansieringstren-
der och förändringar i EU:s finansiella regelverk. 
Ett antal fördjupningspass hölls också i samband 
med mötena, exempelvis om CONCORD Europas 
utbildningsmaterial som finns tillgängligt för våra 
medlemmar att använda.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Majoriteten av deltagarna på vår tre-
dagarskurs i att söka EU-bidrag tyckte 

att den ökade deras kunskaper och höll en 
mycket hög kvalitet. 

Medlemmar i vår finansieringsarbets-
grupp uttrycker en stor uppskattning 

för möjligheten vi ger dem att tillsammans 
utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar i 
deras jobb för att höja kompetensen. 

Vid 48 tillfällen har 18 medlemsorgan-
isationer fått skräddasydd rådgivning 

under 2019, något som återkommande beskrivs 
som värdefullt och hjälpsamt. 
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STÖD I ATT SÖKA OCH 
HANDLÄGGA EU-BIDRAG

INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna stärker sin kompetens och sina samar-
betspartners förutsättningar att söka, få beviljat och genomföra EU-finansierade 
insatser samt stärka sin relation till EU-kommissionen och EU-delegationerna.
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Med stöd av deltagarna i [finansi-
erings]gruppen och med hjälp av 
Madeleine på CONCORD Sverige 
har vi utvecklat denna del av verk-
samheten och hur vi ska tänka kring 
EU som institution och finansiär. 

Det har varit värdefullt för oss. 

Kommentar från en medlem i vår årliga 
utvärdering

”
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EKONOMI 

Den ekonomiska rapporten reflekterar att 
CONCORD Sveriges omsättning befinner sig 
på jämförbar nivå med föregående år och ligger 
stadigt mellan 10 och 11 miljoner kr. Budgeten 
för 2020 pekar i samma riktning. Medan Sida 
står för större delen av inkomsten (89%) ger oss 
medlemsavgift erna den trygghet och flexibiliteten 
som behövs för att hantera det oförutsägbara. 
Den flytt av kansliet som skedde under 2018 
och som efter ombyggnad möjliggjort en fortsatt 
central möteslokal som vi som plattform verkligen 
behöver, var just en sådan oförutsägbar kostnad 
som under 2019, och två år framåt, kommer 
finansieras av medlemsav gifterna. Nivån för av-
skrivningen steg drastiskt sen budgeten sattes, 
som följd av ett beslut att skriva av investeringen 
över tre år, snarare än över en längre tidsperiod. 
Hyresintäkterna (4%) bidrar direkt till den löp-
ande hyreskostnaden och går därmed aldrig in i 
verksamheten. 

Under 2019 utökades kärnstödet från Sida, med 
ett extra engångsbidrag på 650 000 kr för CON-
CORD Sveriges roll i att samordna Stockholm 
Civil Society Days. Ytterligare ett avtal med Sida 
drog in drygt 263 000 kr till Agenda 2030-pro-
jektet som utvecklade ikonen för Leave No One 
Behind. Agenda 2030 stod också i fokus för ett 
mindre samarbete med nordiska organisationer 
som resulterade i ytterligare ett bidrag på drygt 
50 000 kr. 

Ett antal aktiviteter visade sig mindre kostsamma 
än förutsett. Detta på grund av högre medveten-
het runt resande och klimatpåverkan, och färre 
tryckta publikationer och övrig materialproduk-
tion på grund miljöpåverkan. Besparingar gjordes 
också genom snabba beslut att genomföra upp-
gifter internt som ursprungligen budgeterats som 
externt. Detta betyder att ett outnyttjat Sida-
bidrag på drygt 430 000 kr förs över från 2019 in 
i 2020 och 2021, tillsammans med ett outnyttjat 
Sida-bidrag på knappt 228 000 kr från 2018. 

HÅLLBARHETSARBETE PÅ 
KANSLIET
Med kansliets miljömässiga hållbarhetsarbete vill vi synlig-
göra och minska vår klimatpåverkan, och även klimatkom-
pensera. Vår största klimatpåverkan kommer från resor. 
Samtidigt som vi strävar efter att minska på flygresor krävs 
ibland fysisk närvaro för att nå resultat i vårt arbete. Under 
2019 reste kansliet som helhet mindre inom Europa än 
tidigare år. Vi har flugit tur och retur till Bryssel sju gånger 
och åkt tåg en gång, flugit två gånger till New York och tre 
gånger till andra städer i Europa. Utöver det har tåg tagits 
till Härnösand och Köpenhamn samt att sex personer från 
kansliet åkte färja till Almedalsveckan i Visby. 

Så har vi jobbat med hållbarhet 2019:  
•	 Ny utrustning för att möjliggöra för medlemmar att 

delta digitalt på våra möten
•	 Enbart vegetarisk mat vid interna och externa even-

emang
•	 Kaffe och te som serveras är Fairtrade-certifierat och 

klimatkompenserat
•	 Kontorets el kommer från solenergi och klimatkom-

penseras

Under Stockholm Civil Society Days fokuserade vi på kli-
mat- och miljömässig hållbarhet. Vi minskade resor genom 
att till exempel lägga konferensen i anslutning till då gäster 
besökte Sverige för andra arrangemang. Vi bekostade och 
klimatkompenserade två flygresor inom Europa och ett 
antal tågresor inom Norden. Dagarna var i stor utsträck-
ning pappers fria. Över bliven mat skänk tes till Stockholms 
stadsmission, men rutiner kring anmäl ningar behöver ses 
över för att minska matsvinnet. Tygkassar var av ekologisk 
bomull och Fairtrade-certifierade. Extra glas hyrdes in för 
att undvika engångsartiklar. 

Utsläpp under 2019
Under 2019 valde vi att klimatkompensera genom ZeroMis-
sion* och vi använder oss av Fair Trade Carbon Credits.**

Utsläpp från resor: 9,55 ton CO2e.***

Utsläpp från elkonsumtion: 0,2 ton CO2e.***

*ZeroMission levererar kilmatkompensation med projekt som har en 
förankring hos lokala samhällen och som drivs av sociala företag eller or-
ganisationer. De är de i Sverige som distribuerar Fairtrade Carbon Credits.

**Fairtrade Carbon Credits är klimatkompensation baserad på Fairtrades 
kriterier. De kombinerar klimatnytta med bättre levnadsvillkor för män-
niskor som lever i fattigdom.

***Koldioxidekvivalent. Vi räknar på alla sju växthusgaser, inte bara koldiox-
id. 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.
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Noter

CONCORD SVERIGE - EKONOMISK RAPPORT 2019 
Resultaträkning
 
INTÄKTER Not 1 Resultat 2019  Budget % av budget Resultat 2018  

Medlemsavgifter Not 2   724 500 730 000 99% 711 500
Sida-bidrag Not 3   9 975 166 10 150 000 98% 10 363 958
Hyresintäkter Not 4 512 932 505 000 102% 227 299
Övriga bidrag Not 5   59 381   41 369     

Summa intäkter    11 271 979 11 385 000 99% 11 344 126
      
KOSTNADER      

 CONCORD Europa Not 6 175 438 175 000 100% 165 085
Seminarier och möten Not 7 382 006 585 000 65% 363 867
Information Not 8 665 973 715 000 93% 1 716 448
Resor och klimatkompensation Not 9 246 243 331 000 74% 142 135
Lokalhyra Not 10 1 274 496 1 264 000 101% 637 833
Renovering av lokal samt flytt     502 213
Kontorskostnad Not 11 271 781 250 000 109% 281 087
IT Not 12 313 978 300 000 105% 186 842
Personalkostnader Not 13 6 920 276 7 000 000 99% 6 479 900
Föreningsavgift Not 14 14 748 15 000 98% 11 827
Extern utvärdering Not 15 248 537 215 000 116% 109 687
Finansiella kostnader Not 16 4 001 5 000 80% 4 364
Revisionskostnader  30 000 30 000 100% 31 338

Summa kostnader  10 547 478 10 885 000 97% 10 632 626
 

RÖRELSERESULTAT    724 501 500 000  711 500
Avskrivning, förbättring fastighet Not 17 273 359 40 000 683%

Årets reslutat  451 142

NOT 1: Redovisningsprinciper: Tillämpade redovisningsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämn-
dens allmänna råd för ideella organisationer. Intäkter redovisas till 
det verkliga värdet av vad som erhållits. Bidrag från Sida intäktförs 
endast om det med hög grad av sannolikhet bedöms att stödet inte 
kommer återkrävas. 

 NOT 2: Medlemsavgift: Medlemsavgiften bygger på en avgiftstrappa 
baserad på medlemmars respektive årsomsättning.  
   
NOT 3: Sida-bidrag:  
Avtal kärnstöd, inklusive för SCSDs 2019  10 150 000
Avtalat Sida-bidrag som ej utnyttjats 2019  -437 964
Agenda 2030 Info-medel  263 130
Totalt  9 975 166       
    
NOT 4: Hyresintäkter: CONCORD Sverige hyr ut 40% av lokalytan 
till underhyresgäst. 

NOT 5: Övriga bidrag  
Bidrag till resekostnader  3 242
92-gruppen (Nordiskt samarbete Agenda 2030) 56 153
Öresutjämning  -13
Totalt  59 381
  
NOT 6: Årlig medlemsavgift 
 
NOT 7: Seminarier och möten   
Panelsamtal, lansering och utbildning   371 224
(varav 142 923 kr för SCSD)  
Styrelsemöten  10 782
Totalt  382 006
    
NOT 8: Information
Web, rapporter, rörligt material etc.
(varav 263 130 kr för Agenda 2030 Info-medelprojekt och 76 549 kr 
för SCSD 2019).
       

NOT 9: Resor  
Resekostnader, kost och logi utlandet och Sverige  233 805
Klmatkompensation  12 438
Totalt  246 243
  
NOT 10: Lokalhyra, skatter, städ, kaffe, el etc.  1 274 496

NOT 11: Kontorskostnad  
Telefon  53 071
Tryck och kopieringskostnader  90 260
Redovisningstjänst  110 562
Övriga kontorskostnader  17 889
Totalt  271 781

NOT 12: Datautrustning och datakommunikation (varav 26 876 kr 
för SCSD).

NOT 13: Personalkostnader (varav 280 000 kr för SCSD och 20 000 
kr för 92-gruppen)  
Löner exkl social avgifter   4 696 355
Sociala avgifter  1 460 388
Avsättning pension  458 528
Övriga personalkostnader  305 005
Totalt  6 920 276
Medeltal anställda  9
Varav män  2

NOT 14: Medlemsavgift i arbetsgivarorganisationen IDEA.

NOT 15: Utvärdering och rekrytering kring omorganisation.

NOT 16: Räntekostnader, bankavgifter, växelkurskostnader etc.

NOT 17: 2019 avskrivning finansieras ej med sida-medel. Utav 2018 
kostnad på 502 213 kr finansierades 274 291 kr med Sidamedel. 
Avskrivning större pga av att den görs på tre år istället för på 15 år. 
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Noter

Balansräkning           
  
Anläggningstillgångar  2 019 2 018

Förskottsbetalning lokal: 
ombyggnad, renovering och avskrivning Not 18 546 717 592 154

 
Summa anläggningstillgångar  546 717 592 154
   
Omsättningstillgångar   
Kundfordringar   342 462 66 899
Avräkningar skatter och avgifter Not 19 -99 168 -78 204
Kortsiktiga fordringar Not 20 391 369 285 063
Bankkonton Not 21 4 365 530 3 576 855

 
Summa omsättningstillgångar  5 000 193 3 850 613

 
SUMMA TILLGÅNGAR  5 546 910 4 442 767
   
Eget kapital

 
Balanserad vinst/förlust  -2 917 015 -2 205 514
Årets resultat  -451 142 -711 500
Reservfond  -117 268 -117 268

Summa eget kapital  -3 485 425 -3 034 283
   
Kortfristiga skulder   

Leverantörskulder  -138 326 -229 130
Övriga skulder  -260 180 -243 464
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 22 -1 662 979 -935 891

Summa kortfristiga skulder   -2 061 485 -1 408 484

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  -5 546 910 -4 442 767
      
 
      
      
 
      

NOT 18: Totala kostnad för flytt, ombyggnad och renovering 
var  1 094 367 kr. 274 291 kr för flytt betalades 2018 (Sida medel). 
273 359 kr för ombyggnad och renovering avskrivs 2019 från 
egna medel.    
    
NOT 19: Särskild löneskatt från 2019 års verksamhet   
    
NOT 20:  Kortsiktiga fordringar 2019 2018  
Förutbetalda abonnemang/tjänster 45 000 0  
Förutbetalda hyreskostnader 268 545 259 913  
Förutbetalda försäkringar 5 233 4 963  
Övriga förutbetalda kostnader och 
uppluppen intäkt  72 591 20 187  
Totalt 391 369 285 063  
    
NOT 21: Bankkonton 2019 2018  
Ekobanken 101.695-2 680 006 1 426 424  
Ekobanken 101.696-0 3 650 000 2 000 000  
Postgiro 103 34 13-4 35 525 150 431  
Nordea 4104 17 12304 0 0  
Totalt 4 365 530 3 576 855  
    
NOT 22: Inkl ej utnyttjat Sida-bidrag från 2018 på 227 922 kr och 
från 2019 på 437 964 kr.    
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Act Svenska kyrkan, ActionAid Sverige, Afrikagrupper na, 
Amnesty International, Barnfonden, Caritas Sverige, 

Dag Hammar skjöld Foundation, Diakonia, Emmaus Stockholm, Erikshjälpen, 
Fair Action, FIAN Sverige, Fonden för mänskliga rättigheter, 

Forum Syd, Föreningen för Fairtrade Sverige, Föreningen för Utvecklings frågor, 
Hand in Hand, IM, Inter nationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, 

IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete, Islamic Relief Sverige, 
Jordens Vänner, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, 

Latinamerikagrupper na, Life & Peace Institute, LSU – Sveriges ungdoms organisationer, 
Läkare i Världen, Läkarmissionen, MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp, 

Olof Palmes Internationella Center, Operation 1325, Oxfam Sverige, 
Plan International Sverige, PMU, Praktisk Solidaritet, PRO Global, 

Raoul Wallenberg Institute, Reach for Change, RFSL, RFSU, Right Livelihood Foundation, 
Rädda Barnen, Sensus Studieförbund, Silc, SOS Barnbyar, Svalorna Indien Bangladesh, 

Svalorna Latinamerika, Svenska Afghanistankommittén, Svenska Burmakommittén, 
Svenska FN-förbundet, Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Svenska missions rådet, 

Svenska Röda Korset, Svenska Västsaharakommittén, Sveriges kristna råd, 
Sveriges Kvinnolobby, Swedwatch, The Hunger Project, UNICEF Sverige, Union to Union, 

Vi-skogen, Världsnaturfonden WWF, War Child Sweden, WaterAid, We Effect 
och Östgruppen.


