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Det är både överväldigande och stärk-
ande att tänka att föreningar, organisa-
tioner och företag i hela världen – lokalt 
och globalt – reflekterar över ett gemen-
samt tema i sina årsrapporter. Att det 
finns något som så många känt av på 
ett eller annat sätt under samma period. 
Man önskar det varit framsteg kring 
fred, jämställdhet eller rent vatten som 
förenat oss, och inte konsekvenserna av 
en pandemi. De som redan innan pan-
demin insett hur frågor som t ex klimat, 
hälsa och jämlikhet hänger ihop globalt, 
fick sin förståelse fördjupad och bekräf-
tad detta pandemi-år. För de som hade 
svårare att se det blev det förhoppnings-
vis lite tydligare.

Förra årets verksamhetsberättelse handlade om hur 
71 organisationer tog sig an det nya i vår omvärld; 
nya politiker i Sverige och vid EU, nya politiska alli-
anser och nya, eller nylanserade, politiska satsningar. 
Det stora nya i vår omvärld under 2020 var fram-
för allt pandemin och hur världen anpassade sig 
till dess konsekvenser. Inom CONCORD Sverige 
skedde också en hel del nytt: fem nya medlems-
organisationer, en ny arbetsgrupp kring miljö- och 
klimaträttvisa, ny ordförande och ny revisor. Allt detta 
samtidigt som vi anpassade våra arbetssätt genom 
att ha digitala arbetsgrupps- och medlemsmöten och 
identifiera rätt digital lösning för varje unik målgrupp. 
Det har funkat bra och vi har lärt oss mycket i denna 
nya verklighet som vi kan bygga på i framtiden. Med-
lems organisationer som annars inte kunnat vara med 
av olika skäl har deltagit vilket synts i det höga antalet 
deltagare i de gemensamma aktiviteterna. 

TILLSAMMANS PÅ 
VAR SITT HÅLL

Men oj vad vi saknar den energin och det skapandet 
som sker i det fysiska arbetsgruppsmötet, under fikat 
på policyforumet, när medlemsorganisationer tittar in 
på kansliet, på ett kvällsmöte med CONCORD Europa- 
kollegor i Bryssel, när styrelsen får strategisk flow, 
när white-boarden fylls av smarta idéer och när man 
haffar rätt politiker vid rätt tillfälle.

Samtidigt, CONCORD Sveriges är ju en plattform av 76 
organisationer med hundratals experter på kriser, resil-
iens och anpassningar och självklart lyckades medlems-
organisationer, styrelse och kansli ändå skapa och agera 
tillsammans. Efter att ha hållit andan lite kort under 
våren, ändrades planerna. Vi sökte upp målgrupper na där 
de satt i kök och på hemkontor och sen drev vi verksam-
heten framåt, fast beslutna att fortsätta stärka varandra 
och tillsammans påverka politiken för en bättre och mer 
hållbar värld. 

PETRA TÖTTERMAN ANDORFF
Ordförande CONCORD Sverige

CECILIA NILSSON KLEFFNER 
Verksamhetschef CONCORD Sverige
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VÅRA 
PRIO RITERADE 
FRÅGOR 2020

► Sveriges genomförande av 
Agenda 2030 på global nivå 
och vikten av en samstämmig 
politik.

► Företags ansvar för mänsk-
liga rättig heter och miljö i all 
sin verksamhet.

► Att Sveriges och EU:s bi-
stånd är effek tivt och når de 
som behöver det mest.

► Arbetet med att ta fram 
EU:s nästa långtidsbudget, 
med fokus på utrikes- och 
biståndsdelen.

► Civilsamhällets demokrat-
iska utrymme globalt och 
Sveriges demokratioffensiv 
inom biståndet.

► Jämställdhet i utvecklings-
politiken. I år särskilt med 
koppling till klimatpolitik. 

FYRA SNABBA 
OM CONCORD 
SVERIGE 

VI ÄR EN PLATTFORM för samordning mellan civil-
samhällesorganisationer i Sverige och sam verkan med 
CONCORD Europa. Vi bidrar till kapacitetsstärkning 
av våra medlemsorganisationer, informationsutbyte 
och gemensamt agerande för att påverka Sveriges och 
EU:s utvecklings- och sam stämmighets politik samt 
valda delar av utrikes politiken.

VI DRÖMMER OM EN HÅLLBAR VÄRLD utan fattig-
dom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, 
jämställdhet, jämlik het och ansvar för framtida gene-
rationer, och där varje människa lever ett värdigt liv, 
på lika villkor, fri från fattigdom och diskri minering.

VI STRÄVAR MOT ATT EU och dess med lems stater 
för en samstämmig utvecklings politik och ett utveck-
lingssamarbete som bidrar till ett jämställt och hållbart 
samhälle där alla människors rättigheter respekteras 
och förverkligas. 

VI ÄR EN AV 28 NATIONELLA PLATT FORMAR i 
konfederationen CONCORD Europa. Tillsammans 
representerar CON  CORD Europa fler än 2 600 
civilsamhälles organi sationer i hela EU. Sekretariatet 
i Bryssel samordnar påverkans arbetet gen t  e mot EU-
institutionerna, och stöttar oss nationella plattformar 
med analyser och information som kan användas i 
kontakten med EU-ländernas regeringar och parla-
ment.

CONCORD Sverige verksamhetsberättelse 20204



VI PÅVERKAR TILLSAMMANS

ORGANISERA
Genom att skapa forum och mötesplatser för samtal, både 
mellan medlemmar och med politiker påverkar vi politiken direkt. 
Samordningen mellan medlemmar och med CONCORD Europa 
är basen i vår verksamhet. Det är så vi når fram till gemensamma 
positioner. 

DELA OCH LÄRA
I utbytet och lärandet blir vår gemensamma röst 
starkare och våra ståndpunkter får mer tyngd. 
Genom CONCORD Europa lär vi oss mer om EU.

AGERA
Utöver direkta samtal med beslutsfattare skapar 
vi också debatt och opinion för det vi arbetar för. 
När CONCORD Sveriges medlemsorganisationer, 
som gemensamt samlar tusentals medlemmar, 
delar debattartiklar och driver kampanjer skapar 
vi tillsammans ett ytterligare tryck på politikerna 
att agera. 

POLITIK
När politik sen formas i enlighet med vår kunskap, råd, 
riktlinjer och krav, är det en vinst för människor runt om 

i hela världen.
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URVAL AV DEBATTARTIKLAR

Pandemin påverkar världen…
Coronapandemin har inneburit ökad fattigdom och 
hunger, minskat demokratiskt utrymme och tillbaka-
gång för jämställdheten. Sverige och EU har genom 
sitt internationella bistånd och andra insatser försökt 
Svara upp till behoven. I början av april hade EU:s 
biståndsministrar ett extrainsatt möte för att diskutera 
de utvecklingspolitiska och humanitära aspekterna 
av Covid-19. Inför mötet påminde vi ministrarna om 
att deras åtagandena i Agenda 2030, Parisavtalet och 
ländernas biståndslöften ska vara vägledande i arbetet 
framåt. Dialogen med regeringen om prioriteringar 
under pandemin fortsatte på vårens policyforum till-
sammans med över 70 deltagare från medlemsorgan-
isationerna, och under hösten genom både möten och 
underlag som vi fick respons om kom till användning.

Ett stort antal av CONCORD Sveriges medlems -
 orga nisationer gick under året samman i två gemen-
samma debattartiklar där vi lyfte vikten av interna-
tionell solidaritet i krisen. Artiklarna publicerades 
i lokalpress över hela landet i april och september, 
och skrevs under av 39 respektive 41 av plattformens 
medlemmar.

…och vårt arbete
Från mitten av mars ställde vi om vårt arbete så att det 
skedde uteslutande digitalt. Planerade politikersamtal, 
seminarier, resor till Bryssel och medlemsträffar ställ-
des in eller ställdes om. Vår verksamhet fungerade väl i 
de digitala formaten och en del beslutsfattare har varit 
mer tillgängliga för möten när de kunnat göras digitalt. 
Men nätverkandet och de informella kontakterna, som 
är en betydelsefull och uppskattad del av vår verksam-
het, blev lidande.

PÅVERKAN OCH 
OPINIONSBILDNING

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Våra granskningar och analyser har 
lyfts av media som i sin tur ställt an-

svariga beslutsfattare till svars. Två exempel är 
jämställd hetsanalysen av EU:s coronarespons 
samt kampanjen Visa handlingskraft där både 
svenska ministrar och EU-kommissionärer fått 
bemöta vår kritik.

Vi har etablerat oss som en kunnig aktör. 
Vår kommunikation med politiker och 

tjänstepersoner har under året ofta lett till för-
frågningar om möten och ytterligare underlag.

Vi har främjat en bredare, mer nyan-
serad och saklig debatt om det sven-

ska biståndets nivå, kvalitet och roll som 
har uppmärksammats av politiker och andra 
opinions bildare. 

1

2

3
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Bidrag till partiers politikutveckling
CONCORD Sverige bidrog under året till Center-
partiets och Socialdemokraternas arbete med att 
för nya sin utvecklingspolitik. På vårt policyforum 
under hösten följde vi upp dialogen genom utbyte 
med kanslirepresentanter för dessa två partier samt 
Kristdemokraterna. Partierna fick beskriva sina utveck-
lingspolitiska prioriteringar och över 80 medlemsrep-
resentanter som deltog hade möjlighet att kommentera 
och ge rekommendationer samt följa upp med ytterlig-
are dialog i efterhand.

Kommunikation med folkvalda i riks-
dagen och EU-parlamentet
Under året har vi vid fyra tillfällen vänt oss till en 
bredare grupp riksdagsledamöter med rekommen-
dationer i aktuella frågor. Det är ett led i vårt arbete 
med att öka kännedomen i riksdagen om frågor som 
rör hållbar global utveckling. Inför den utrikespolitiska 
debatten i februari lyfte vi internationellt bistånd, 
EU:s långtidsbudget och behovet av en lag om före-
tags ansvar för mänskliga rättigheter. Även svenska 
Europaparlamentariker kontaktades med information 
och rekommendationer om EU:s roll i globala utveck-
lingsfrågor. Vi fick positiv respons på dessa utskick 
som bland annat utmynnade i dialogmöten med EU-
parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Jytte Gute-
land (S) där medlems organisationerna fick möjlighet 
att diskutera rekommen dationerna vidare. Denna 
dialog var extra värdefull då både Tobé och Guteland 
har nyckelpositioner för utvecklings- och klimatpolitik 
i parlamentet.

Politikanalys…
Våra analyser och genomgångar av regeringens och riks-
dagspartiernas internationella politik uppskattas av platt-
formens medlemmar. Analysen av den utrikes politiska 
debatten i riksdagen kommenterades och delades av med-
lemmar och politiker, likaså analyserna av vårändrings- 
och höstbudgeten. Under hösten gjorde vi en kartläggning 
av de motioner från riksdagspartierna som har koppling 
till en eller flera av arbetsgruppernas verksamheter. 
Kartläggningen ligger till grund för upp vaktningar av 
beslutsfattare framöver med fokus på valet 2022. 

…och debattanalys
Vi bevakade och kommenterade debatten om internatio-
nellt bistånd i Sverige och på EU-nivå. På hemsidan lan-
serade vi en informationsbank – Koll på biståndsdebatten 
- med underlag och fakta om Sveriges och EU:s bistånd 
för medlemsorganisationer och andra aktörer att använda 
i debatten. Genom kommunikatörsnätverket och arbets-
grupper samordnade vi deltagande i debatten – ibland 
som plattform, ibland i olika konstellationer av plattform-
ens organisationer. Sammantaget har det möjliggjort ett 
mer aktivt deltagande i debatten bland medlemsorganisa-
tionerna och mer samstämmiga budskap.

Ingen vinner, men 
samtidigt vill jag slå ett slag 

för Concord Sverige som 
de senaste två åren samman-

fattat och analyserat den 
svenska biståndsdebatten. 

Krönika av Omvärldens chefredaktör 
Erik Halkjaer den 8 december 2020 om 

aktörer i årets biståndsdebatt. 
 

”
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Riksdagsbeslut om Agenda 2030
I juni lämnade regeringen sin proposition om Sveriges 
genomförande av Agenda 2030 som byggde på 
Agenda 2030-delegationens rapport. Regeringen 
föreslog ett övergripande mål för Agenda 2030 och 
har tagit in mycket från vårt gemensamma remissvar 
2019 och det gemensamma brev som skickades till 
statssekreterarna på UD och Miljödepartementet 
under våren. Målet innehåller både en samstämmig 
politik samt Agendans åtagande om att ingen ska läm-
nas utanför. I slutet av året förankrades propositionen 
i riksdagen med tillägget att framtida regeringar ska 
lämna resultatrapport till riksdagen för agendans 
genomförande vartannat år. 

Detta måste ses som ett resultat av vårt gemensamma 
och långsiktiga arbete med att granska och påverka 
Sveriges genomförande av Agenda 2030. Vi har eta-
blerat en kontinuerlig dialog med både UD:s enhet 
för Global agenda och Miljödepartementet och fört 
fram rekommendationer om rättighetsperspektivet 
och behovet av regelbunden resultatrapportering. 
Under 2019 gjorde vi ett stort arbete med att lyfta 
åtagandet om att ingen ska lämnas utanför, som åter-
finns i målet.

Större deltagande på digitalt 
högnivåmöte
Den årliga globala uppföljningen av Agenda 2030 
skedde i år digitalt. Det fanns en oro på global nivå för 
att civilsamhällets medverkan skulle begränsas i det 
digi tala formatet. CONCORD Sverige ingick i en refer-
ensgrupp inför högnivåmötet där vi kunde ge konkreta 
rekommen dationer om hur forumet skulle kunna stärkas 
vad gäller ansvarsutkrävande, och att säkerställa olika 
aktörer, inte minst civilsamhällets deltagande. Delar av 
förslagen hörsammades och blev en del av Sveriges och 
även EU:s position inför mötet. I den svenska e-delega-
tionen deltog ett antal representanter för CONCORD 
Sveriges medlemsorganisationerna, flera kunde även 
följa mötet via de digitala sändningarna. Som ett resultat 
har nu CONCORD Sveriges medlemsorganisationer 
och plattformen som helhet värdefull kunskap om vad 
ett högnivåmöte innebär.

Sverige tog under året fram ett positionspapper om 
åtagandet att ingen ska lämnas utanför inför mötet. 
CONCORD Sverige fanns med tidigt i framtagandet 
och hade möjlighet att bidra med konkreta skrivningar. 
Åtagandet kom att genomsyra alla svenska inlägg på 
mötet och bidrog till att lyfta dess status.

AGENDA 2030 OCH 
SAM STÄMMIGHET 

SAMSTÄMMIG 
POLITIK FÖR 
HÅLLBAR 
UT VECKLING 
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.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Riksdagen antog Sveriges nationella 
genomförande av Agenda 2030 med 

ett övergripande mål som innehåller både 
samstäm mighet och principen att ingen ska 
lämnas utan för. Ett resultat vårt långsiktiga 
påverkansarbete bidragit till, inte minst genom 
arbetet med Barometern 2018 och dess upp-
följning 2020.

Ett riksdagsbeslut om att kommande 
regeringar vartannat år ska lämna en 

resultat rapport om hur regeringen arbetar med 
Agenda 2030. En av rekommendationerna i 
Baro metern 2020.

Åtagandet om att ingen ska lämnas 
utanför genomsyrade Sveriges rappor-

tering till den globala uppföljningen av Agenda 
2030. CONCORD Sveriges arbete med att syn -
liggöra och förtydliga åtagandet de senaste 
åren bidrog till detta.  

1

2

3
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MEDLEMSORGANISATIONER I ARBETSGRUPPEN 
2020: Act Svenska kyrkan, Diakonia, ForumCiv, 

Internatio nella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, 

Life & Peace Institute, LSU - Sveriges ungdomsor-

ganisationer, Naturskyddsföreningen, PRO Global, 

Rädda barnen, Svenska freds- och skiljedomsförenin-

gen, Svenska FN-förbundet, Svenska missionsrådet, 

Union to union, War Child Sweden, We Effect, Dag 

Hammars kjöld Foundation, RFSL, Världsnaturfonden 

WWF Sverige, Plan International Sverige, 2022 Initia-

tive

Granskning av 
Sveriges politik för 
global utveckling 
Under våren deltog 26 
medlemsorganisationer i 
en gemensam process för 
att granska olika aspekter 
av Sveriges politik för 
hållbar global utveck-
ling. Det är en återkom-
mande granskning som 
CONCORD Sverige 
hittills gjort vartannat 

år. Barometer 2020 lanserades i början av september 
och har fått god förankring inom Regeringskansliet. 
Den har nått alla med särskilt ansvar för Agenda 
2030 och Sveriges politik för global utveckling på 
samtliga departement. Rapporten har föredragits för 
statssekreterarna på ett antal departement, inte minst 
miljödepartementet och på utrikesdepartementet. Vi 
gjorde även en presentation av Barometern för den 
Interdepartementala arbetsgruppen (IDA). Att Baro-
metern är en långsiktig och återkommande gransk-
ning har bidragit till att den fått så god spridning och 
att tjänstepersoner har god kännedom om den.

Sverige ska genomföra 
Agenda 2030 för en ekono-

miskt, socialt och miljö-
mässigt hållbar utveckling 

genom en samstämmig 
politik nationellt och 

internationellt. 
Ur regeringens proposition om Sveriges 

genomförande av Agenda 2030 

”
CIVILSAMHÄLLETS GRANSKNING 
AV SVERIGES POLITIK FÖR GLOBAL 
UTVECKLING
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EU förbereder lagstiftning
Sverige har idag ingen lag som reglerar företags 
ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Det är en 
fråga som CONCORD Sverige drivit under flera års 
tid. I slutet av april presenterade EU:s justitiekom-
missionär ett initiativ för att ta fram ett EU-direktiv 
kring företags ansvar för mänskliga rättigheter. En lag 
som skulle tvinga företag att se över vilka risker deras 
verksamhet kan utgöra för mänskliga rättigheter och 
agera på dem, och annars riskera sanktioner. Svenska 
regeringen uttryckte sig försiktigt positivt till utveck-
lingen på EU-nivå, men hörde inte till de medlems-
stater som drev på aktivt. Händelseutvecklingen på 
EU-nivå gjorde att CONCORD Sveriges påverkans-
arbete riktade in sig på att få Sverige att ta en mer 
aktiv roll i EU, samtidigt som kravet på att tillsätta 
en utredning om hur en sådan lag kan integreras i 
svenskt rättssystem kvarstår.

14 medlemsorganisationer i kampanjen 
Visa handlings kraft
I september lanserades kampanjen Visa handlings kraft 
efter en längre tids förberedelser och en del hinder 
på vägen. Under 2019 påbörjades förberedel serna 
i arbetsgruppen. Då formulerades upprops text och 
kontakter togs med svenska företag för att få deras 
stöd för kampanjens budskap. Kampanjlanseringen 
fick skjutas upp två gånger. Först med anledning av 

INRIKTNINGSMÅL 1 TRE VIKTIGA RESULTAT 

Riksdagsledamöter från flera partier har 
engagerat sig i frågan och gjort offentliga 

uttalande som lägger grunden för arbetet med en 
HRDD-lagstiftning. 

Vårt påverkansarbete har bidragit till att 
den politiska debatten nu snarare handlar 

om HUR en effektiv lagstiftning för HRDD ska 
utformas än OM en lag behövs.

Kampanjen Visa handlingskraft mobilise-
rade företag, fackförbund, organisationer 

och privatpersoner som lyfte frågan om en lag för 
företag och mänskliga rättigheter på dagordnin-
gen. Detta gjorde att vi fick större tryck bakom 
frågan i dialogen med beslutsfattare.

1

2

3

FÖRETAGANDE OCH 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

att gruppen tog beslut om att justera kraven med hän-
syn till möjliga förändringar på EU-nivå. Det andra 
planerade lanseringstillfället sammanföll med corona-
utbrottet i Sverige vilket försvårade såväl medialt 
utrymme som politikers uppmärksamhet för frågan. 

När kampanjen väl kunde lanseras i september 
stöddes den redan av 23 företag och 9 fackförbund. 
Under kampanjperioden samlade vi in namnunder-
skrifter från privatpersoner och ytterligare stöd från 
företag, fackförbund och organisationer. Två av initia-
tivtagarna, Amnesty Sverige och Fairtrade Sverige, 
tog fram en Sifo-undersökning som visade att 7 av 10 
svenskar vill se en lag om företags ansvar för mänsk-
liga rättig heter och miljö. 

PRIVATPERSONER:

FÖRETAG:

 VI STÅR BAKOM UPPROPET 
 FÖR EN LAG OM FÖRETAGANDE OCH 

 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

FACKFÖRBUND OCH ORGANISATIONER:

 21 070 
 41 

 60 
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ARBETSGRUPPEN HAR UNDER 2020 BESTÅTT AV: 
Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty  
International i Sverige, Diakonia, Fair Action, 
Fairtrade Sverige, FIAN Sverige, ForumCiv, 
Latinamerika grupperna, Naturskyddsföreningen, 
Oxfam Sverige, PMU, Rädda barnen, Swedwatch, 
Union to Union, och We Effect

Fördjupade politikerkontakter
Redan i förberedelsearbetet för kampanjen ledde den 
till fler och mer etablerade kontakter med särskilt 
Utrikesdepartementet, handelsministerns stab och 
CSR-ambassadörerna (två personer innehade den 
rollen under året). UD tog initiativ till en referens-
grupp om hållbart företagande där plattformen finns 
med, liksom representanter för näringsliv och fack. 
Ett kunskapshöjande webbinarium i november stärkte 
engagemanget hos riksdagsledamöter från fyra partier 
som deltog tillsammans med experter från civil sam-
hället, facket och näringslivet. 

7av10
VILL SE EN LAG OM FÖRETAGS 

ANSVAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 
OCH MILJÖ 

Alla former av fysiska möten och namninsamling på 
gator, torg och medlemsträffar fick förstås ställas in. 
Kampanjen skedde främst på sociala medier, genom 
debattartiklar i nationell och lokalpress och genom 
medias rapportering om den. Flera av initiativtagarna 
gjorde också utskick till sina medlemmar, arrange ra-
de utbildningar för aktivister och samarbetade med 
influensers som ytterligare bidrog till spridning av 
kampanjens budskap. 

Kampanjen samlade stöd från 21 070 privatpersoner, 
63 fackförbund och organisationer samt 42 företag. 
Allt detta lämnades över till utrikeshandelsminister 
Anna Hallberg i januari 2021. 

Utrikeshandelsminister Anna Hallberg, Fairtrade Sveriges 
generalsekreterare Hewan Temesghen och Unicefs general-
sekreterare Pernilla Baralt vid överlämningen av namnunder-
skrifter för kampanjen Visa handlingskraft.
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SVERIGES 
OCH EU:S 
BISTÅND  
INRIKTNINGSMÅL 2: Sverige och EU ska 
upp fylla åtaganden om utvecklingsfinansiering 
och utvecklingseffektivitet, och göra ytterligare 
åtaganden som bidrar till att utvecklingsfinansi-
ering utformas med utgångspunkt i rättighets-
perspektiv, prioriteringar hos människor som 
lever i fattigdom och förtryck samt civilsam-
hällets delaktighet.

Ny rapport visar på glappet i 
finansi eringen av Agenda 2030
En grupp av CONCORD Sveriges medlemsorganisa-
tioner tog initiativ till att skriva en gemensam rapport 
med ett helhetsgrepp om finansieringen av Globala 
målen i Agenda 2030. Act Svenska kyrkan, Diakonia, 
ForumCiv och Oxfam Sverige står bakom rapporten 
som samordnades av CONCORD Sveriges kansli. I 
rapporten Glappet – Hur fixar vi finansiering för hållbar 
utveckling? analyseras vilka roller olika finansieringskäl-
lor spelar för utveckling i låg- och medelinkomstländer: 
inhemska offentliga resurser såsom skatter, privat företa-
gande och investeringar och internationellt bistånd. 

Rapporten har sedan lanseringen i mars presenterats i 
en rad sammanhang och höjt kunskapsnivån hos både 
folkvalda, tjänstepersoner, myndigheter, inom CON-
CORD Europa och bland medlemsorganisationer. Vi 
har fått positiv feedback på användbarheten av rapport-
en från folkvalda från flera partier och förfrågningar om 
mer underlag i specifika frågor som beslutsfattare sedan 
använt i debattartiklar. På lanseringsdagen arrangerades 
ett rundabordssamtal med riksdagsledamöter från S, 
MP, M och C. Samma dag hölls även en föreläsning på 
UD med representanter från olika enheter på UD, Sida 
och Finansdepartementet. Det resulterade i inbjud ningar 
att presentera rapportens slutsatser för fler en het er på 
UD och Sida. Seminariet med Sidas enhet för garantier 
och katalytisk finansiering, med ett 20-tal personer, 
resulterade i fortsatt intresse av utbyte om finansi erings-
frågor mellan Sida och CONCORD Sverige.

Strategier för en bredare biståndsdebatt
CONCORD Sverige har under året prioriterat att bev-
aka, faktagranska och samordna deltagande i bistånds-

debatten i Sverige. Det har arrangerats strategimöten 
för att lära av varandra, utveckla budskap och diskutera 
strategier för opinionsbildning. Arbetsgruppen för EU:s 
och Sveriges bistånd har varit navet i den processen, 
som också inbegripit kommunikatörer, chefer och andra 
intresserade från medlemsorganisationer. På hemsidan 
har kansliet gjort sammanställningar av vad som sägs i 
biståndsdebatten i media och i politiska ut spel, för att 
underlätta medlemsorganisationernas arbete med om-
världsbevakning och möjlighet att vara aktiva i debatten 
med sina kunskaper om det internationella biståndet. 
Kansliet har också tagit fram underlag och fakta som 
bemöter vanliga myter om bistånd. Som ett resultat har 
vi sett fler medlemmar debattera i olika konstellationer. 

Politikersamtal och analyser
Flera politiska partier uppdaterar nu sin internationella 
utvecklings- och biståndspolitik. Med det som utgångs-
punkt bjöd arbetsgruppen in till ett politiker samtal på 
Globala Torget på den digitala bokmässan. Företrädare 
för S, M, C och MP diskuterade sitt partis syn på 
internationellt utvecklingssamarbete och hur Sveriges 
bistånd kan göra störst skillnad i världen. Tre tidigare 
biståndsministrar; Alf Svensson (KD), Gunilla Carlsson 
(M) och Lena Hjelm-Wallén (S) inlednings talade om 
sin syn på Sveriges roll globalt. Omkring 200 personer 
följde samtalet. Vi fick positiv feedback av de politiker 
som deltog om behovet av att debattera biståndspoli-
tiken mer. Flera uppskattade det historiska greppet med 

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Rapporten Glappet om finansiering 
av hållbar utveckling har bidragit till 

fördjupade kunskaper och ett helhetsgrepp kring 
hur Agenda 2030 ska finansieras, för riksdags-
politiker, tjänstepersoner på UD och Sida och 
medlemsorganisationer.

CONCORD Sveriges medlemsorganisa-
tioner står starkare i biståndsdebatten, 

bildar opinion och engagerar politiker i dialog. 

OECD-DAC lyssnar på civilsamhället i sin 
granskning av Sveriges biståndsstatistik. 

DAC-kommittén uttryckte att de var imponerade 
av de svenska civilsamhällesorganisationernas 
djupa kunskaper, och uppmärksammade att 
samordningen genom plattformen CONCORD 
Sverige bidragit till detta.
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ARBETSGRUPPEN HAR UNDER 2020 BESTÅTT AV:  
Act Svenska kyrkan, Diakonia, ForumCiv, IM, Natur-

skyddsföreningen, Oxfam Sverige, Plan International 

Sverige, PMU, RFSU, Rädda Barnen, Svenska Afghani-

stankommittén, Svenska missionsrådet, Svenska Röda 

Korset, Union to Union, Världsnaturfonden WWF och 

We Effect.

tidigare biståndsministrar och att själva få diskutera 
framtid, förankring och värderingar. 

Representanterna i arbetsgruppen har vid flera tillfällen 
under året samlats och analyserat exempelvis utrikes-
politiska debatten i riksdagen och biståndsbudgeten i 
regering ens budgetproposition för 2021. Dessa tillfällen 
resul terade i välspridda analyser som publicerades på 
hemsidan. 

Negativ trend för EU:s bistånd
Den årliga AidWatch-rapporten som CONCORD Eu-
ropa tar fram bekräftade återigen att EU:s bistånd mins-
kar och är långt ifrån att nå det överenskomna målet om 
0,7 procent av BNI. Med dagens takt skulle det ta 50 år 
innan EU-länderna når det uppsatta målet. Rapporten, 
som släpptes i oktober, uppmärksammades i media och 
gav spridning till budskapet om att EU måste ta krafttag 
för att vända den negativa trenden och öka sitt bistånd 
i pandemin. Genom återkoppling vet vi också att den 
läses av beslutsfattare och tjänstepersoner inom EU. 

Vi påverkar spelreglerna för 
bistånds givarna
Kansliet representerar plattformen i referensgruppen 
till OECD:s biståndskommitté, DAC. Arbetet gent-
e mot OECD DAC är en del av globalt nätverkande 
inom civilsamhället för att påverka biståndsgivarländ-
erna att leva upp till internationella överenskommelser. 

CONCORD Sverige har under året följt och bidragit 
med inspel inför biståndsgivarnas högnivåmöte. En av 
beslutsfrågorna handlade om att inleda arbetet med en 
DAC-rekommendation om civilsamhället som berör 
både utformningen av bistånd och civilsamhällets demo-
kratiska utrymme. CONCORD Sveriges arbetsgrupper 
inom dessa två områden har därför samverkat i arbetet 
kring detta.

Under 2019 deltog CONCORD Sverige i arbetet 
med OECD:s granskning av Sveriges biståndsstati stik. 
Granskningen blev offentlig i mars 2020 och bekräftade 
att DAC lyssnade på civilsamhället under granskningen. 
Bland annat säger rapporten att ”The peer review team 
was impressed how well the CSOs were informed of 
ongoing discussions on ODA eligibility. CSOs explained 
that in addition to Sida’s information or publications, 
another important source of information were the CSO 
platforms (CONCORD).” 

I glappet mellan vad som investeras 
i låginkomstländer och vad som 
försvinner ut i form av exempelvis 
skatteflykt finns de medel som kan 
finansiera Globala målen. Men för 
att komma åt dem behövs politiska 
reformer av de finansiella systemen.
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Flerårigt påverkansarbete gav resultat
De utdragna förhandlingarna om EU:s budget för 
perioden 2021-2027 är nu avslutade. CONCORD 
Sverige har följt, informerat om och påverkat budget-
förhandlingarna under flera års tid. Flera av våra 
stånd punkter har fått avtryck i budgeten, exempelvis 
genom ett starkare rättighetsperspektiv och öron-
märkta medel för jämställdhet. Fattigdomsbekämpning 
står nu som ett huvudmål, något som saknades i tidig-
are förslag, och det finns ett tydligare rättighetsperspek-
tiv i skrivningarna om migration.

I vårt påverkansarbete har vi under året intensifierat 
mötesfrekvensen med relevanta beslutsfattare och 
tjänstepersoner – flera av dem har varit nya kontakter. 
Sammantaget har vi etablerat ett nära samarbete och 
kunnat bidra med specifik kunskap vid rätt tidpunkt. 
Vi har själva uppvaktat politiker och tjänstepersoner 
och vi har också allt oftare fått förfrågningar om dialog 
om budgetförhandlingarna från dem. Detta visar på 
resultat av vårt kontinuerliga arbete med att bevaka 
budgetförhandlingarna.

Avgörande samarbete inom 
CONCORD Europa
En förutsättning för vårt påverkansarbete av EU:s 
nya långtidsbudget har varit vårt aktiva deltagande i 
CONCORD Europa och våra bidrag till de gemen-
samma analyser och rekommendationer som CON-
CORD Europa tagit fram. Genom den europeiska 
plattformen har vi också arbetat brett mot EU-parla-
mentariker och vid rätt tidpunkter kunnat förse dem 
med underlag inför omröstningar i parlamentet. När 
Europeiska rådet strax innan sommaren beslutade 
att minska bi ståndsmedlen i budgeten uppmanade vi 
parlamentet att ta på sig ledartröjan för att nå Agenda 
2030 i skuggan av pandemin och därför öka medlen 
för biståndet. Europaparlamentet har också försvarat 
biståndets nivåer i sina positioner i förhandlingarna 
och även till extra medel mot slutet av året. Det 
inten siva uppvaktandet från CONCORD Europa har 
bidragit till detta. I den processen har även vårt euro-
peiska samarbete breddats.  

Ökad kunskap om budgetförhandlingarna
Kansliet har under detta år delat uppdateringar om 
budgetprocessen med plattformens medlemsorganisa-
tioner. Det har skett dels i den grupp av medlemmar 
som engagerat sig i budgetprocessen och dels bland 
dem som aktivt önskat löpande information för att 
kunna agera. Kansliet har också gjort ett mindre 
antal utskick till prenumeranterna på nyhetsbrevet 
”EU:s budget i fokus”, en kunskaps höjande satsning 
under 2019 som nu har utvärderats och avslutats i 
och med att förhandlings processen nått sitt slutskede. 
Kansliet har dessutom gjort löpande publiceringar på 
hemsidan i samband med avgörande förhandlingar i 
budgetprocessen. Branschmedia som Omvärlden har 
använt vårt material och följt upp det med intervjuer 
med EU-parlamentariker och kommissionärer. 
Som en av få aktörer inom civilsamhället som följt 
budgetförhand lingarna har plattformen etablerat sig 
som en kunnig aktör som beslutsfattare och media 
vänt sig till för att få fakta och förståelse. Vårt arbete 
har bidragit till ett fler av plattformens medlemmar 
fått djupare kunskap om processen och kunnat be-
driva påverkansarbete.

EU:S LÅNGTIDSBUDGET 

INRIKTNINGSMÅL 2 

DESSA MEDLEMSORGANISATIONER LEDDE 
CONCORD SVERIGES ARBETE MED EU:S 
LÅNGTIDS BUDGET UNDER 2020: RFSU, Act 
Svenska kyrkan, Rädda barnen, Diakonia

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Fattigdomsbekämpning finns med som 
ett huvudmål i EU:s biståndsbudget, 

något som helt saknades i kommissionens förslag.

Den svenska regeringens position reflek-
terade våra rekommendationer i förhand-

lingarna om jämställdhet i EU:s biståndsbudget, 
vilket betyder att EU:s utvecklingsfinansiering 
kommer att ha ett starkare rättighetsperspektiv. 
Jämställdhet har öronmärkts i budgeten, vilket 
saknades i kommissionens förslag. 

CONCORD Europa fick igenom ett 
tydligare rättighetsperspektiv gällande 

migration samt starkare skrivningar om klimat, 
SRHR och civilsamhällets demokratiska utrymme 
i EU:s biståndsbudget. 
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CONCORD 
EUROPA 
CONCORD Sveriges engagemang i CON-
CORD Europa är en förutsättning för att 
vårt arbete med att påverka på EU-nivå ska 
vara strategiskt och effektivt. Därför lägger 
kanslipersonal och styrelse en hel del tid 
och resurser på att delta i den europeiska 
plattformens arbetsgrupper, verksamhets- 
och strategiutveckling. 

Till exempel har CONCORD Sverige bi-
dragit till CONCORD Europas strategi för 
det fortsatta påverkans arbetet kring EU:s 
långtidsbudget. Vi har även bidragit till 
utvecklingen av arbetet med samstämmig 
politik för global hållbar utveckling genom 
en kortare rapport som förklarar begreppet 
Policy Coherence for Sustainable Develop-
ment, som togs fram med inspiration från 
Barometerns första kapitel. Arbetsgruppen 
för Sveriges och EU:s bistånd tog fram 
underlag och analys till Sverige-kapitlet i 
den årliga granskning en av EU:s bistånd; 
AidWatch-rapporten. 

Vi har också bidragit med ett reflektions-
papper med förslag på hur arbetsgruppen 
för utvecklingsfinansiering inom CON-
CORD Europa kan bli mer effektiv. 

Med sikte på det svenska 
ordförandeskapet i EU
Sverige har ordförandeskapet i EU under 
det första halvåret 2023. Arbetet har in  letts 
med den trojka av nationella plattformar 
vars länder har ordförandeskapet i anslut -
ning till varandra. Vi samarbetar med
Frank rike och Tjeckien, som har ordför an-
de  skapen under 2022. Tillsammans med 
plattformarna i dessa länder tar CON-
CORD Sveriges kansli fram en ansökan 
för ett gemensamt ordförandeskapsprojekt 
med CONCORD Europa som samord-
nande aktör. Syftet är att påverka respektive 
regerings prioriteringar under ordförande-
skapet och skapa synergier inom trojkan.
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Etablerad dialog om demokrati-
satsningen
Under 2020 har arbetsgruppen för civilsamhällets 
demokratiska utrymme haft återkommande möten 
med Regeringskansliet och utrikesdepartementet om 
demokratisatsningen ”Drive for Democracy”. Mötena 
har lett till att arbetsgruppen blivit en etablerad sam-
talspartner, att kontakten med politiskt sakkunniga 
fördjupats och att möjligheten för deltagande medlems-
organisationer att påverka demokratisatsningen har 
stärkts.

Med samordning från kansliet tog ett antal medlems-
organisationer fram flera underlag som sedan presen-
terades för Regeringskansliet och utrikesdepartementet 
samt spreds till relevanta myndigheter, däribland Sida 
och utvalda ambassader. Ett av underlagen lyfte förslag 
på länder där demokratidialoger borde anord nas och 
hur medlemsorganisationer och/eller deras partner-
organisationer kunde medverka för att lyfta demo krati -
frågor från ett gräsrotsperspektiv. Samtalen om under-
laget inspirerade medlemsorganisationer till att ta 
direktkontakt med flera ambassader, vilket ledde till 
konkreta planer på samarbeten kring demokrati dialoger.

Ett annat resultat är att underlaget från medlemsor-
ganisationen Union to Union om fackliga rättigheter 
inom ramen för demokratisatsningen tagits vidare 
och bidragit till att utrikesdepartementet nu stärkt sitt 
fokus på fackliga rättigheter inom demokratisatsningen.

Ett tredje underlag av arbetsgruppen, om informella 
aktörer, användes senare av Sida på en dialogdag 

med civilsamhället om ”Allying with activists, social 
movements and networks - shifting power for societal 
change”. Medlemsorganisationerna Plan Sverige och 
Diakonia presenterade delar av sitt material för den 
samlade gruppen. 

Bidrag till OECD:s biståndskommitté
Vid OECD-DAC:s högnivåmöte i november beslu-
tades att ett policyinstrument för stöd och samarbete 
med civilsamhället ska tas fram, en process som 
CONCORD Sverige följt och bidragit till under 
en längre tid. Plattformen samordnade respons på 
utkast till beslutsunderlag i civilsamhällets globala 
referensgrupp och säkerställde att våra positioner 
om civilsamhällets demokratiska utrymme fanns 
reflekterade i dokumentet. CONCORD Sveriges 
ordförande, Petra Tötterman Andorff, deltog även 
på ett seminarium på samma tema, arrangerat av 
OECD och Sida. Petra Tötterman Andorff betonade 
vikten av att stärka ett oberoende civilsamhälle i sin 
egen rätt och att stöd till hotade och marginaliserade 
grupper som står upp för demokrati och mänskliga 
rättigheter är särskilt angeläget givet det fortsatt 
krympande demokratiska utrymmet. Arbetsgruppen 
kommer under 2021 att engagera sig i arbetet med 
att utveckla policyinstrumentet för att säkerställa att 
analys och hantering av inskränkningar i civilsamhäl-
lets demokratiska utrymme finns med.

CIVILSAMHÄLLETS 
DEMO KRATISKA 
UTRYMME  
INRIKTNINGSMÅL 3: Sverige 
och EU ska utforma och genom-
föra internationell politik och ut-
vecklingssamarbete som skyddar 
och främjar det demokratiska 
utrymmet för civilsamhället och människors 
deltagande och inflytande med utgångspunkt 
i de mänskliga rättigheterna.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Genom kontinuerlig dialog med Reger-
ingskansliet och utrikesdepartementet 

har CONCORD Sverige bidragit med analys 
kring civilsamhällets roll och utrymme i sam-
band med regeringens utveckling av demokrati-
satsningen inom svensk utrikespolitik och 
bistånd.

De socialdemokratiska ledamöterna 
i utrikesutskottet har i dialog med 

CONCORD Sverige fördjupat sig i hur biståndet 
och en samstämmig utrikespolitik bör främja 
civilsamhällets utrymme och stödja människo-
rättsförsvarare.

Våra rekommendationer kring hur 
Sverige kan stödja informella aktörer 

användes av Sida som underlag till ett metod-
seminarium på temat.
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ARBETSGRUPPEN FÖR CIVILSAMHÄLLETS 
DEMOKRATISKA UTRYMME har under 2020 
bestått av: Act Svenska kyrkan, Action Aid, 
Afrikagrupperna, Civil Rights Defenders, Diako-
nia, ForumCiv, IKFF, IM, Kristna Fredsrörelsen, 
Kvinna till Kvinna, Latinamerika grupperna, LSU 
- Sveriges ungdomsorganisa tioner, Naturskydd-
sföreningen, Plan Inter natio nal Sverige, RFSU, 
Rädda Barnen, Svalorna Indien-Bangladesh, 
Svalorna Latin amerika, SILC, Svenska FN-för-
bundet, Svenska missions -
 rådet, Swedwatch, Union to Union, We Effect, 
Världsnaturfonden WWF

Arbete gentemot riksdagen
Som ett led i vår strävan att lyfta frågor om civilsam-
hällets utrymme med riksdagspartier träffade en grupp 
medlems organisationer fyra socialdemokratiska leda-
möter i utrikesutskottet. Riksdagsledamöterna fick en 
lägesanalys av hot mot civilsamhällets demo kratiska 
utrymme under pandemin och rekommendationer 
kring biståndets roll vid demokratisk tillbakagång samt 
hur en samstämmig utrikespolitik kan främja civilsam-
hällets utrymme. 

Under hösten gjordes en analys av partiernas bistånds-
politik i frågor kring demokrati, mänskliga rättigheter 
och civilsamhällets utrymme. Den pekade på opposi-
tionspartiernas starka fokus på omläggning eller 
tillbakadragande av bistånd till stater vid demokratisk 
tillbakagång, och på de relativt få omnämnanden 
av civilsamhällets roll i motionerna. Analysen är ett 
använd bart underlag vid möten med riksdagsledamöter 
från oppositionspartier.

Beirut, Libanon, 2016. På bilden är Kvinna till Kvinnas partner-
organisation Collective for Research and Training on Develop-
ment–Action (CRTD.A). Fotograf: Christopher Herwig

Givare som på ett effektivt 
sätt vill bidra till hållbara, 
jämlika och demokratiska 

sam hällen globalt måste prio-
ritera ett kvalitativt och 
välinformerat stöd till 

civilsamhället.  
Petra Tötterman Andorff, ordförande 

CONCORD Sverige 

”
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Påverkan förbättrade jämställdhet i 
EU:s coronarespons
I april publicerade EU-kommissionen ett meddelande 
om EU:s globala respons för att hantera coronapande-
min. Det innehöll en hel del bra åtaganden samtidigt 
som det var slående hur svagt jämställdhetsperspek-
tivet var, både i problemanalysen och i de föreslagna 
åtagandena. CONCORD Sveriges jämställdhetsarbets-
grupp tog då initiativ till att skriva en 
debattartikel för att få EU:s bistånds-
ministrar att kräva tydligare fokus 
på jämställdhet i coronaresponsen. 
Debattartikeln publicerades i Altinget 
inför biståndsministrarnas möte den 
8 juni då EU:s globala coronarespons 
skulle diskuteras. Parallellt med debatt-
artikeln delades samma budskap i 
ett utskick till riksdagsledamöter i 
utrikesutskottet och EU-nämnden och 
till den politiska ledningen och tjänste-
personer på UD och svenska represen-
tationen. Samma budskap fördes också fram muntligt 
under ett möte med UD inför biståndsministrarnas 
möte. I den kommenterade dagordningen inför EU-
mötet fanns jämställdhet med som en prioriterad fråga 
för Sverige. Detta bekräftades också av biståndsmin-
istern under hans sammanträde med EU-nämnden. 
Rådslutsatserna från EU-mötet om coronaresponsen 
var i slutänden väldigt starka på området jämställdhet. 
På flera ställen togs vikten av genus, jämställdhet och 
SRHR upp och flera av våra budskap fanns med. Under 
olika möten med civilsamhället har utrikesministern 
Ann Linde med stolthet lyft fram att Sverige hade drivit 
jämställdhets- och SRHR-frågan i diskussionerna om 
EU:s globala coronarespons, vilket kan ses som ett 
resultat av våra påtryckningar. Debattartikeln plockades 
upp av tidskriften Omvärlden som ställde frågor till 

biståndsministern och EU-kommissionären för utveck-
lingsfrågor utifrån vår kritik. På det sättet sattes press från 
flera håll att driva frågan vilket syntes i rådslutsatserna.      

Vi lyfter kopplingen mellan 
genus och klimat
Kvinnor och män, flickor och pojkar 
påverkas på olika sätt av klimatkrisens 
effekter. Anpassningar och åtgärder be-
höver baseras på en genusanalys. Kvinnor 
och flickor behöver i större utsträckning 
kunna påverka klimatpolitiken och den 
feministiska utrikespolitiken behöver i 
större utsträckning integrera ett klimat-
perspektiv. Det är några av slutsatserna i 
rapporten Feminist Policies for Climate 

Justice – highlighting key linkages between gender and 
climate som vi lanserade i juni. Det är 16 medlemsorgan-
isationer i arbetsgruppen för jämställdhet som tagit fram 
analys och rekommendationer om miljö- och klimataktiv-
isters minskade utrymme och hur en feministisk klimat-
politik kan utformas.

Rapporten lanserades med ett webbinarium med bistånds-
minister Peter Eriksson och tre av de medverkande orga-
nisationerna. Rapportens huvudbudskap spreds också 
genom en debattartikel i Aftonbladet. Den fick också en 
bra medietäckning där journalister ställde uppföljande 
frågor till beslutsfattare. Rapporten har delats brett med 
beslutsfattare i både riksdag, regering och med svenska 
EU-parlamentariker. Under hösten 2020 fördes samtal 
om rapporten med riksdagspartier och med tematiskt 

JÄMSTÄLLDHET   
INRIKTNINGSMÅL 4: 
Sverige och EU ska som 
del av utvecklingspolitiken, 
samstämmighetspolitiken och 
Agenda 2030 göra starka åta-
ganden för jämställdhet och 
se till att dessa genomförs 
och får finansiering.

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Våra rekommendationer kring brist på 
genusperspektiv i EU:s coronarespons 

fick genomslag och bidrog till att Sverige drev 
frågan och förbättrade skrivningar.

Rapporten ”Feminist Policies for Climate 
Justice” skapade uppmärksamhet för 

kopplingarna mellan genus och klimat och fick 
relevanta beslutsfattare i Sverige och EU att lyfta 
frågan.

I arbetet med EU:s handlingsplan för 
jämställdhet, GAP III, har många av de 

rekommendationer som CONCORD Europa fört 
fram reflekterats i slutversionen, exempelvis när 
det gäller SRHR, klimat och civilsamhällets roll.
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ansvariga och sakkun-
niga på UD. Budskap från 
rapporten fördes även fram 
under ett aktörsmöte med 
regeringen om 2021 års hand-
lingsplan för feministisk utrikes-
politik. Arbetet gentemot regeringen 
bidrog till att flera av våra rekommendationer 
reflekteras i den nya handlingsplanen. Bland annat åtar 
sig regeringen: att i FN-sys temet och EU driva kvinnors 
och flickors rättigheter i miljö- och klimatarbetet; att 
verka för att kvinnor och flickor nås bättre av globala 
klimatanpassningsfonder; att uppmärksamma koppling-
arna mellan klimatföränd ringar, konflikter, mänsklig 
säkerhet och kvinnors och flickors roll för en hållbar 
utveckling. Budskap från rapporten har också förts fram 
under ett möte med den svenska EU-parlamentarikern 
Jytte Guteland (S) som var parlamentets rapportör för 
EU:s nya klimatlag. På mötet konstaterade hon att jäm-
ställdhetsperspektivet saknades i förslaget till klimatlag 
och vi kunde bidra med konkreta förslag. 

Jämställdhet i motvind i EU
CONCORD Sverige har deltagit i CONCORD Euro-
pas arbete med att påverka den nya handlingsplanen för 
jämställdhet i EU:s externa arbete. CONCORD Sverige 
har tagit ett särskilt ansvar för kommissionens frågor om 
hur handlingsplanen ska beröra kopplingen mellan jäm-
ställdhet och klimat. CONCORD Sverige lyfte också 
vikten av att det lokala civilsamhället blir konsulterade 
i tid, något som har brustit under implementeringen av 
tidigare handlingsplan.

ARBETSGRUPPEN FÖR JÄMSTÄLLDHET 
HAR UNDER 2020 BESTÅTT AV: Act Svenska 
kyrkan, RFSU, Svalorna Indien/Bangladesh, 
Kvinna till Kvinna, IKFF, PMU, Afrikagrupperna, 
Olof Palmes Internationella Center, Operation 
1325, We Effect, Världsnaturfonden WWF, MÄN, 
WaterAid, IM, Naturskyddsföreningen, PRO 
Global, Union to Union, Diakonia, Rädda Barnen, 
Plan International Sverige, Svensk Kvinnolobby, 
Action Aid, FIAN Sverige, Läkare i Världen, 
Svalorna Latinamerika, Hand in Hand

Det blev dock inga rådslutsatser för 
hand lingsplanen i december som planerat. Tre 

medlemsstater; Polen, Ungern och Bulgarien, motsatte 
sig skrivningar om jämställdhet. Istället formulerade 
ordförande landet Tyskland slutsatser som en alternativ 
lösning. Motstånd mot skrivningar om jämställdhet och 
frågor som rör kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 
och rättigheter såväl som könsbaserat våld minskar varken 
i EU eller på global nivå. Vi har vid flera tillfällen under 
året lyft vikten av att Sverige ständigt och aktivt står upp 
till försvar för dessa frågor, och påverkar andra länder att 
göra detsamma. 

”Ett feministiskt perspektiv 
skulle också betyda mycket 

för klimatet. Även här har det 
feministiska perspek tivet en 
viktig lärdom, att kvinnor är 

mer drabbade av klimat-
förändringarna än män. 

 Jytte Guteland (S) i debattartikel 
i Göteborgs-Posten

Indisk flicka som arbetar på 
familjens jordbruk i Jaipur, 
Indien. Foto: Rawpixel
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76  Utveckling medlemsorganisationer

På tio år har antalet medlemsorganisationer i CON-
CORD Sverige ökat med 100 procent, från 38 stycken 
2010 till fantastiska 76 stycken 2020. För att möta det 
ökande medlemsantalet har kansliet utvecklat rutiner-
na för att inkludera nya organisationer i plattformens 
verksamheter. På hösten organiserades ett frukostmöte 
för nya medlemsorganisationer, och för nya kollegor 
hos ”gamla” medlemsorganisationer. På mötet presen-
terades arbetsgrupperna och kommunikatörsnätverket 
av kanslipersonalen. 14 personer från tio organisationer 
deltog i mötet och flera av dem gick sedan in i olika 
arbetsgrupper. Ett kvitto på engagemanget bland platt-
formens medlemmar är det faktum att 80 procent av 
dem deltar i någon av arbetsgrupperna. 

Uppdaterad strategi
Under året påbörjades arbetet med att ta fram en upp-
daterad strategi för CONCORD Sverige. I september 
arrangerades ett möte där medlemsorganisationerna 
kunde tycka till om sju viktiga vägvalsfrågor för platt-
formen. När organisationerna återigen samlades i stor-
grupp på Policy forum i november var det ytterligare ett 
tillfälle att ge in spel till strategin som ska presenteras 
på årsmötet 2021.

Ny arbetsgrupp för miljö och klimat-
rättvisa
Under året har flera möten hållits med en grupp 
med lems organisationer som velat samarbeta som 
grupp på temat miljö, klimat och biologisk mångfald. 
16 organisationer bidrog i framtagandet av ett under-
lag till styrelsen där gruppens inramning föreslås vara 
miljö- och klimatfrågor inom internationell politik och 
utvecklingssamarbete med fokus på rättvise-, jämställd-
hets- och rättighets perspektiv. I slutet på året beslu-
tade styrelsen att inrätta en sådan arbetsgrupp, och 
personal har rekryterats för att samordna det arbetet. 
Kansliet har på olika sätt börjat stärka sin omvärlds-
bevakning kring frågor inom gruppens tema för att 
kunna utgöra en resurs för medlemsorganisationerna.

PLATTFORMS-
BYGGET 
INRIKTNINGSMÅL 5: Att via medlem-
skap samla en mångfald av organisationer 
som är engagerade i frågor som rör global 
utvecklings-, jämställdhets- och samstämmighets politik, 
som därmed bidrar till att stärka identiteten som en 
gemensam plattform med stor samlad sakkunskap och 
en tydlig röst om dessa frågor.

100%
ÖKNING AV ANTALET MEDLEMS -

ORGA NISA TIONER PÅ TIO ÅR

Nya medlemmar i plattformen under 2020: 
2022 Initiative Foundation, Civil Rights Defenders, 
Framtidsjorden, MeSheWe, Palestinagrupperna i 
Sverige (PGS), SWEDO
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Vi tycker CONCORDs kommu-
nikations  kompetens är hög, 

deras förslag på gemensamma debattartiklar är 
mycket uppskattade av oss och vi tycker de alltid är 
välformulerade och koncisa. Eftersom vi är en liten 
orga nisation med begränsad möjlighet till större 
kommunikations insatser är detta särskilt uppskattat. 

Det finns så bred representa-
tion i arbetsgrupperna, så man lär 

sig i princip något varje möte.

Kommunikationen från CON-
CORD bidrar till att vi känner oss upp-

daterade. Vi uppskattar kompetensen hos CON-
CORD i att följa biståndsdebatten, vilket vi inte har 
möjlig heter att göra själva.

Att arbeta med ett gemensamt 
tema i en publikation är ett bra sätt 

att lära tillsammans och samtidigt skapa utrymme för 
oss själva som grupp att höras i en viss fråga.

Jag tycker att vi inom gruppen 
har ett bra informationsutbyte 

och diskussioner som bidrar till lärande.

Genom att bidra till Baro metern 
så fick vi mer insyn i den processen 

och, på ett sätt, lite mer insyn i påverkansarbete. Vi har 
också kontinuerligt fått mer kunskap kring olika politiska 
processer och beslutsfattare.

CITAT FRÅN MEDLEMSENKÄT
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Inom plattformen sker lärandet och 
kapa citets stärkandet främst genom 
utbytet mellan medlemsorganisation-
erna i arbetsgrupper och nätverk. Där 
sker omvärldsbevakning av politiken 
och påverkansmålen formuleras. Det 
arrangeras också en rad tematiska 
kurser och seminarier samt produceras 
rapporter och pedagogiskt material till 
plattformens kanaler. 

Rapporter fördjupar kunskap
Arbetet med att ta fram rapporter för 
nya områden är en lärandeprocess för 
gruppens medlemsorganisationer som 
finner fakta och formulerar slutsatser 
tillsammans. I år resulterade det i tre 
rapporter: 

r� Glappet – hur fixar vi finansiering 
för en hållbar utveckling? 

r� Feminist policies for climate justice 
(engelskspråkig).

r� Barometer 2020, en granskning 
av Sveriges politik för en hållbar 
utveckling. 

Innehållet i dessa har förmedlats vidare 
till övriga medlemsorganisationer genom 
livesända seminarier, presentationer och 
material i de digitala kanalerna. Djup-
dykningen i ett ämne, som framtagandet 
av en rapport innebär, har lett till att 

medlemsorganisationerna känner 
större trygghet i sin sakkunskap och 
har använt sina röster i frågan i egna 
kanaler. Det har också genererat mer 
samarbete mellan organisationerna 
som var med och skrev rapporterna 
samt flera inbjudningar att tala om 
frågor ur rapporten i olika samman-
hang.

Enade budskap i bistånds-
debatten
I plattformen samlas medlemsorgani-
sationer för strategiska diskussioner 
om budskap och tillvägagångssätt i 
den pågående debatten om Sveriges 
och EU:s internationella bistånd. Året 
innehöll två större strategimöten för 
chefer, kommunikatörer och sak-
kunniga. Flera deltagare uttryckte att 
sammankomsterna var både använd-
bart och inspirerade. Däremellan 
har även kommunikatörsnätverket 
mötts för att dela erfarenheter av 
att delta i debatten. Ett gemensamt 
budskaps dokument har tagits fram 
för att skapa samsyn kring övergri-
pande förhållningssätt och budskap 
i de batten. Dessutom har kansliet 
skapat en ny del på hemsidan, Koll på 
biståndsdebatten, som samlar fakta, 
bemöter felaktigheter och samman-
fattar vad som sägs i debatten.

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

TRE VIKTIGA RESULTAT 

Medlemsorganisationerna har kunnat 
följa budgetförhandlingarna om EU:s 

bistånd och fått fördjupad kunskap om vad resul-
tatet av dem blev.

46 medlemsorganisationer bidrog till och 
delade budskapen från de tre rapporter 

som producerades under året.

Sammanställningen av fakta och be-
mötande av myter i biståndsdebatten 

används och refereras till av medlemsorganisa-
tioner på sociala medier.
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Fortbildning sker kontinuerligt i 
arbetsgrupper
Arbetet med att ta fram rapporter, som beskrivs 
ovan, är ett exempel på hur medlemsorganisa-
tio ner i arbetsgrupper förkovrar sig i ämnen 
de bevakar. Under året har grupperna också 
arran gerat workshops, möten och seminarier 
med externa föreläsare. Arbetsgruppen för 
civilsamhällets demo kratiska utrymme, Civic 
Space, arrangerade två fortbildningstillfällen; en 
workshop om journalisters utsatthet, i samar-
bete med International Federation of Journal-
ists, och en om säkerhet på nätet, genom nya 
medlemsorganisationen Civil Rights Defenders. 
Arbetsgruppen för företagande och mänskliga rättig-
heter lärde sig mer om HRDD-lagstiftning genom 
Enact, och AidWatch-arbetsgruppen sammanförde 
personer inom medlemsorganisationerna som arbetar 
med humanitärt respektive utvecklingsbistånd.

Fortsatt fokus på EU
På ett medlemsmöte i början av året arrangerade 
CONCORD Sverige tillsammans med Föreningen 
för Utvecklingsfrågor, FUF, ett panelsamtal om 
EU:s globala roll. Utgångspunkten var en ny rapport 
från fem europeiska tankesmedjor – An Agenda for 
Europe in the World. Panelen bestod av forskare från 
Nordiska Afrikainstitutet och Sieps, den före detta 
ambassadören Ruth Jacoby och representanter för 
tankesmedjorna ECDPM och ETTG.

I december genomfördes ett seminarium om EU:s 
långtidsbudget och hur EU:s bistånd kommer att 
förändras i den nya budgeten. Över 50 personer 
deltog; representanter från olika arbetsgrupper, 
medlems organisationer utanför arbetsgrupper samt 
personal från Sida och EBA. I utvärderingen instäm-
de 100 % av deltagarna helt med att aktiviteten 
som helhet höll god kvalitet. Deltagarna ökade sin 
förståelse jämfört med innan seminariet i frågorna 
och ansåg att innehållet förmedlades på ett pedago-
giskt sätt. 

De återkommande dialogmötena mellan medlems-
organisationer och utrikesdepartementet ger även de 
en ökad kunskap om EU:s beslutsprocess liksom de 
kontinuerliga uppdateringarna i arbetsgrupperna – 
ofta med information och underlag från CONCORD 
Europa som grund.

Utvärdering av rådgivningsverksamheten
Under våren utvärderades CONCORD Sveriges råd-
givningsverksamhet om EU. I samband med det paus-
ades kansliets rådgivning. Finansieringsgruppen har 
dock fortsatt att ha kontakt och erfarenhetsutbyte via 
plattformens mejllista. Utvärderingens slutsatser var 
bland annat att själva rådgivningsverksamheten borde 
läggas ut på experter på området och att medlemsor-
ganisationerna i gruppen kan bistå varandra i större 
utsträckning. Styrelsen tog beslut att CONCORD 
Sverige ska:

r� Fortsätta påverka EU-finansiering genom 
påverkans arbete.

r� Skapa möjlighet för medlemsorganisationer att 
utbyta erfarenheter och lärande om ansökningar 
och grant management genom arbetsgrupperna.

r� Förmedla kontakter och resurser till medlems-
organisationer som är ”på tröskeln” och stötta 
dem i att avgöra om EU är en möjlig givare för 
dem och hur de ”tar sig in”. 

FINANSIERINGSGRUPPEN HAR 2020 
BESTÅTT AV:  Praktisk solidaritet, We Effect, 
Vi skogen, Barnfonden, Act Svenska kyrkan, 
War Child Sweden.

STÖD I ATT SÖKA 
OCH HANDLÄGGA 
EU-BIDRAG
INRIKTNINGSMÅL 7: Medlemmarna stärker sin kom-
petens och sina samarbetspartners förutsättningar att 
söka, få beviljat och genomföra EU-finansierade insatser 
samt stärka sin relation till EU-kommissionen och EU-
delegationerna.
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Årsmötet och styrelsen 
Som vanligt började styrelsen året med att stänga 
och avrapportera föregående år, samt gå igenom 
budgeten och planera för 2020. Styrelsens uppdrag 
från årsmötet 2019 att revidera stadgan i ett förslag 
till årsmötet slutfördes under våren, och en process 
för revision av strategin sattes igång.

Fram till årsmötet i april 2020 bestod styrelsen av: 
Ida Ragnarsson, ForumCiv, Noura Berrouba, LSU 
- Sveriges ungdoms organisationer, Niklas Eklöv, 
SMR, Henrik Fröjmark, ACT Svenska Kyrkan, 
Gabriella Irsten, IKFF, Daniel Karlsson, Olof 
Palmes Internationella Center, Heidi Lampinen, 
Union to Union, Monica Lorensson, Plan Interna-
tional Sverige, Jakob Lundberg, We Effect, Annika 
Malmborg, RFSU, Åsa Nilsson-Söderström, SILC    

Den 28 april höll CONCORD Sverige sitt första 
helt digitala årsmöte. Vi behövde, precis som många 
andra föreningar och organisationer, snabbt anpassa 
oss till pandemisituationen och hitta lösningar i 
enlig het med stadgan och medlemsorganisationernas 
förväntningar. Under ledning av mötesordförande 
Kajsa Johansson, We Effect, genomfördes årsmötet 
smidigt med ombud från 41 deltagande organisation-
er. Utöver de grund läggande och viktiga formalite-
terna kring att stänga föregående år – godkännande 
av verksamhetsbe rättelse, ekonomisk rapport och 
revisionsberättelsen – tittade årsmötet på planerna 
för 2020 och antog en oförändrad modell för med-
lemsavgiften. Stadgan reviderades enligt styrelsens 
förslag, med undantag för syftes paragrafen som 
återremitte rades för senare beslut.  

Årets valberedning bestod av Per Fröberg, Svalorna, 
Gunnel Axelsson Nycander, ACT Svenska Kyrkan, och 
Jon Bergå, Rädda Barnen. Tack vare deras gedigna insats 
kunde årsmötet gå till val av styrelse och välja följande 12 
ledamöter:

Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna 
(Ordförande) 
Noura Berrouba, LSU - Sveriges ungdoms-
organisationer
Mattias Brunander, Diakonia
Henrik Fröjmark, ACT Svenska Kyrkan 
Gabriella Irsten, IKFF
Mikael Jägerskog, PMU
Daniel Karlsson, Olof Palmes Internationella 
Center 
Heidi Lampinen, Union to Union
Monica Lorensson, Plan International Sverige
Marcus Lundstedt, WeEffect
Annika Malmborg, RFSU 
Ida Ragnarsson, ForumCiv 

Valet av revisorer gjordes delvis på årsmötet 28 april, 
och delvis på ett extra insatt årsmöte den 10 september. 
På årsmötet valdes Carl-Gustaf Svensson, Diakonia, till 
föreningsrevisor, med Peter Brune, WarChild, som sup-
pleant och på det extra insatta årsmötet valdes Micaela 
Karlström, Allegretto Revision AB, som revisor, med 
Anna Wretholm, också Allegretto Revision AB, som 
supp leant.  

Snabbt inpå årsmötet konstituerades den nya styrelsen och 
valde Ida Ragnarsson, ForumCiv, och Henrik Fröjmark, 
ACT Svenska Kyrkan, till vice ordföranden och Daniel 
Karlsson, Olof Palmes Internationella Center, till kassör. 

Styrelsens arbete under andra halvan av året domine-
rades av diskussioner kring strategin och plattformens 
inriktning framåt. Omorganisationen, som krävt mycket 
av styrelsens fokus under 2019, följdes upp genom att 
reflektera omorganisationens konsekvenser i CONCORD 
Sveriges diverse policys och styrdokument. Viktiga beslut 
som togs med mer kortsiktig effekt var att starta upp 
en ny arbetsgrupp för miljö- och klimat rättvisa och att 
godkänna medlemsansökningar från sex nya medlems-
organisationer.

INRIKTNINGSMÅL 5  

ORGANISATIONEN BAKOM 
PLATTFORMEN
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Kanslipersonal i ett av många digitala möten under 2020. 
På bilden syns Sara Dynesius, Sofia Svarfvar, Madeleine 
Winqvist, Cecilia Nilsson Kleffner, Christina Wassholm och 
Henrik Halvardsson.

Personal
På kansliet har antalet tjänster varit konstant 
under 2020 med lite förändringar i personalen. 
I januari tackades Jessica Poh-Janrell av efter 
drygt 8 år på kansliet med erfarenhet från att 
ha samordnat de flesta arbetsgrupperna. Efter 
sommaren tackades Kristin Karlsson av som 
tidigare varit kommunikationsansvarig och som 
nu efter en längre ledighet lämnade CON-
CORD Sverige. Policysamordnare som hållit 
ihop och stöttat arbetsgrupperna under året 
har varit Céline Giertta, Matilda Hald, Henrik 
Halvardsson, Sofia Svarfvar, Åsa Thomasson, 
och Madeleine Winqvist. Arbetsgruppernas 
arbete med beslutsfattare och utveckling av policy 
har samordnats av Peter Sörbom som policychef och 
fått synlighet med hjälp av kommunikationsansvarig 
Christina Wass holm och kommunikatör Olivia Hugoo. 
Sara Dynesius och Mehrnaz Taklif har ansvarat för 
det ekonomiska och hela paketet har hållits ihop av 
verksamhetschef Cecilia Nilsson Kleffner.

Hållbarhetsarbete på kansliet
Med kansliets miljömässiga hållbarhetsarbete vill vi 
både synliggöra och minska kansliets klimatpåverkan, 
samt klimatkompensera. Kansliets största klimatpåver-
kan kommer i vanliga fall från resor. Flygresor genom-
förs bara när fysisk närvaro krävs för att nå resultat i ar-
betet. Under 2020 flög endast en kanslianställd tur och 
retur till Bryssel, därefter ställdes alla resor in på grund 
av pandemin. Även när det i framtiden blir möjligt att 
resa igen kommer vi att sträva efter att minska antalet 
flygresor. Ibland krävs dock fysisk närvaro för att nå 
resultat i vårt arbete. Så har vi jobbat med hållbarhet 
2020: 
r� Uppdatering av digitala verktyg för att möjliggöra 

för medlemmar att delta digitalt på möten. 
r� Enbart vegetarisk mat vid interna och externa 

evenemang. 
r� Kaffe och te som serveras är Fairtrade-certifierat 

och klimatkompenserat. 
r� Kontorets el kommer från solenergi och klimat-

kompenseras.

Utsläpp under 2020
Under 2020 valde vi att klimatkompensera genom 
ZeroMission och vi använder oss av Fair Trade Carbon 
Credits.
Utsläpp från resor: 0,51 ton CO2e
Utsläpp från elkonsumtion: 0,27 ton CO2e

Ekonomi
Den ekonomiska rapporten för 2020 reflekterar att 
CONCORD Sveriges omsättning befinner sig på 
jämförbar nivå med föregående år. Budgeten för 2021 
ligger lite högre med extra resurser för att maxa insatser 
inför valet 2022. Tillsammans med outnyttjade medel 
från tidigare år fortsätter Sidas kärnstöd för 2020 att 
utgöra 89% av inkomsten medan medlemmarnas årsav-
gifter ligger kvar på 7%. Den summan ökar något varje 
år i takt med att plattformen växer. Medlemsavgifterna 
ger plattformen den trygghet och stabilitet som behövs 
för att hantera det oförutsägbara. Hyresintäkten (4%) 
bidrar direkt till den löpande hyreskostnaden och går 
därmed aldrig in i verksamheten. 

Implementeringen hamnade på 96% trots ett oförut-
sägbart år på grund av pandemin som påverkade 
ekonomin framför allt på två sätt. För det första, de 
aktiviteter som innebar fysiska möten fick ske digi-
talt från och med början på mars och endast en resa 
genomfördes innan restriktionerna infördes. För det 
andra, omställningen till digitala möten och distansar-
bete ledde till större utgifter för IT-stöd och utrustning. 
Sjukdomsfrånvaro ledde också till behov av externt 
redo visningsstöd, med något lägre personalkostnader 
och högre kontorskostnader som resultat. Lägre 
utgifter för seminarier, möten och resor i balans med 
högre IT-kostnader och kontorskostnader betyder att 
ett outnyttjat bidrag på drygt 440 000 förs över från 
2020 in i 2021 och en balans på drygt 525 000 avsätts 
till eget kapital enligt policyn för finansiering.
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Noter
Not 1: Utgår från Årsredovisning för CONCORD Sverige 
Räkenskapsåret 2020.     
  
 Not 2: Medlemsavgiften bygger på en avgiftstrappa 
baserad på medlemmars respektive årsomsättning.   
 
 Not 3: CONCORD Sverige hyr ut 40% av lokalytan till 
underhyresgäst.     
   
Not 4: Årlig medlemsavgift.     
  
Not 5: Webinarier, paneler och policyforum. 
Se kommentar om implementering under Ekonomi.  
 
 Not 6: Web och sociala medier, rapporter, rörligt material, 
etc.    
  
Not 7: Se kommentar om implementering under Ekonomi.  
   
Not 8: Telefon, kopieringskostnader, redovisnings tjänst och 
övriga kontorskostnader. Se kommentar om implementering 
under Ekonomi.    

Not 9: Datautrustning, IT och datakommunikation. 
Se kommentar om implementering under Ekonomi.  
   
Not 10: Löner, andra ersättningar, sociala kostnader 
och övriga personalkostnader. Medelantal anställda 10, 
varav 2 män.     
  
Not 11: Medlemsavgift i arbetsgivarorganisationen Fremia  
   
Not 12: Utvärdering av EU-finansieringsarbetet, strategi-
översyn och mediaanalys.      
  
Not 13: Räntekostnader, bankavgifter och växelkurs-
kostnader, etc    
  
 Not 14: Huvudarbetet med ny revisor inleddes under 2021.  
    
 

Resultaträkning   
  Resultat   Resultat Resultat
INTÄKTER Not 1 2020 totalt Budget 2020 %  2020 Sida 2019 totalt

Medlemsavgifter Not 2 779 500 750 000     724 500
Årets sida-bidrag   9 750 000 9 750 000   9 750 000 9 975 166
Ingående saldo från Sida-bidrag 2018-2019  410 810 410 810   410 810 
Utgående saldo Sida-bidrag  -469 792   -469 792 
Hyresintäkter Not 3 513 731 505 000     512 932
Övriga bidrag   0     59 381
Öresavrundning   -10     
Summa intäkter  10 984 239 11 415 810   9 691 018 11 271 979
       
KOSTNADER       

CONCORD Europa Not 4 179 231 176 000 102% 179 231 175 438
Seminarier och möten Not 5 117 896 450 810 26% 117 896 382 006
Information Not 6 533 845 540 000 99% 533 845 665 973
Resor och klimatkompensation Not 7 15 964 160 000 10% 15 964 246 243
Lokalhyra   1 287 359 1 264 000 102% 773 628 1 274 496
Kontorskostnad Not 8 257 243 220 000 117% 257 243 271 781
IT Not 9 207 006 160 000 129% 207 006 313 978
Personalkostnader Not 10 7 268 334 7 365 000 99% 7 268 334 6 920 276
Föreningsavgift Not 11 16 059 15 000 107% 16 059 14 748
Extern utvärdering Not 12 271 268 250 000 109% 271 268 248 537
Finansiella kostnader Not 13 4 732 5 000 95% 4 732 4 001
Revisionskostnader Not 14 45 813 60 000 76% 45 813 30 000
       
Summa kostnader  10 204 749 10 665 810   9 691 018 10 547 478
        
RÖRELSERESULTAT  779 489 750 000  0 724 501
      
Avskrivning, förbättring fastighet   273 359 273 359     273 359
      
Årets resultat  506 130 476 641   451 142
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Balansräkning   
 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  2 020 2 019

Förskottsbetalning lokal: ombyggnad, renovering, och avskrivning 273 358 546 717
Summa anläggningstilgångar  273 358 546 717
   
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kundfordringar   22 131 342 462
Avräkning skatter och avgifter   210 031 -99 168
Kortfristiga fordringar   625 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 359 878 391 369
Bankkonton   5 705 442 4 365 530
Summa omsättningstillgångar  6 298 107 5 000 193
   
SUMMA TILLGÅNGAR  6 571 465 5 546 910
   
EGET KAPITAL   

Balanserad vinst/förlust  3 368 157 2 917 015
Årets resultat  506 130 451 142
Reservfond Not 15 117 268 117 268
Summa eget kapital  3 991 555 3 485 425
   
KORTFRISTIGA SKULDER   

Leverantörskulder  136 838 138 326
Skatteskulder  220 697 108 508
Mottagna ej använda bidrag Not 16 724 868 665 886
Övriga skulder  425 656 260 180
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 071 851 888 585
Summa kortfristiga skulder   2 579 910 2 061 485
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  6 571 465 5 546 910
    
   
    
    
    
 
    

Noter
Not 15: Ingen avsättning från Sida-medel   
   
Not 16: Balans Sida-bidrag 2020 2019 2018
Utgående balans Sida-bidrag 58 982 437 964 227 922
Utgående balans inom avtalsperioden 724 868 665 886 227 922
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