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OMSTART –
UPPDATERAD STRATEGI
För CONCORD Sverige blev 2021 på
många sätt ett år i om- och uppstartens
tecken, både i plattformen och i omvärlden. Ett roligt men svårt arbete ledde
till en uppdaterad strategi och nya mål
som gav hela plattformen en omstart i
form av omformulerad vision, roller, inriktningsmål och organisationsmål som vi
börjar jobba med under 2022. När det sen
var dags att ansöka om en omstart med
Sida i form av ett nytt femårigt kärnstöd
utgjorde dessa dokument grundplåten som
ledde till ett nytt avtal och tryggheten att
gasa på fem år framåt. Vårt eget strategi
arbete löstes av med CONCORD Europas
strategiarbete med viktiga frågor kring
ägarskap och mandat som ska landa 2022.
Under hösten trodde vi att det äntligen
var dags för en omstart för fysiska möten, häng och
intressanta diskussioner vid kaffeautomaten, och vi
hann med ett policyforum innan pandemin tog oss
hem till skärmen igen.
I vår omvärld fick biståndsdebatten en mindre väl
kommen omstart i form av flera partiers bistånds
kritiska utspel, just när biståndet behövs som mest
i pandemins spår. Självklart var vi där och svarade,
förklarade och stöttade allierade. När det var dags för
Sverige att rapportera vid sommarens högnivåmöte
(HLPF) för Agenda 2030 hade vi hoppats på en
visionär omstart, men fick väl snarare en något
slentrianmässig fortsättning, så här finns mycket kvar
att göra. Regeringens omstart i form av en enparti
regering i slutet i av året bekräftade en fortsättning av
samma politik i många av våra frågor, men öppnade
upp för lite oro bland annat kring miljö- och klimat

åtaganden som vi får följa under 2022. Lagstiftningen
kring företags ansvar för miljö och mänskliga rättigheter
som vi länge kämpat för fick en omstart på EU-nivå, och
med lite påminnelse från CONCORD Sveriges medlemmar visade regeringen att den feministiska utrikespolitiken hänger med in i 2022.
Bland allt omstartande fanns det också utrymme för
spännande uppstartande. Vårt arbete med miljö- och
klimaträttvisa tog fart på riktigt. Förberedelserna inför
valet 2022 kom i gång med ett enormt engagemang i
medlemskapet och en ny referensgrupp. Dessutom tog vi
på oss att vara huvudansökande och samordnare för EUordförandeskapsprojektet som satte i gång i september
och löper fram till augusti 2023. Allt detta omstartande
och uppstartande lägger grunden till ett riktigt spännande
2022 och vi ser fram emot alla spännande och lärorika
utbyten, analyser, möten och utspel med CONCORD
Sveriges över 80 medlemsorganisationer!

Stockholm 2022
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Grafisk form: Gabriel Holmbom
Bild framsida: Mikael Jägerskog
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KORT OM

Vi är en plattform bestående av över 80 civilsamhällesorganisationer som tillsammans arbetar för
en rättvis och hållbar värld.
CONCORD Sverige ska stärka civilsamhällets roll
och inflytande i utformning och genomförandet
av politik för global hållbar utveckling, genom att
organisera och samordna en mångfald av svenska
civilsamhällesorganisationer i en plattform för
delande, lärande och agerande.
Vi är en av 28 nationella plattformar i konfederationen CONCORD Europa. Tillsammans representerar CONCORD Europa fler än 2 600 civilsamhällesorganisationer i hela EU. Sekretariatet
i Bryssel samordnar påverkansarbetet gentemot
EU-institutionerna, och stöttar oss nationella
plattformar med analyser och information som
kan användas i kontakten med EU-ländernas
regeringar och parlament.
Verksamheten leds av en styrelse som väljs av
årsmötet. Under året har styrelsen bland annat
arbetat med att uppdatera plattformens strategi
och sätta nya inriktningsmål.

I FOKUS 2021

MOT NYA MÅL

På sitt möte i mars antog styrelsen platt
formens nya inriktningsmål*. Det är fem
tematiska mål som överlappar och interagerar
i en global kontext.

2021 lade på många sätt grunden för
framtiden genom arbete med ansökningar till Sida och EU och förberedelser
för valrörelsen 2022 liksom Sveriges
EU-ordförandeskap 2023. Här är några
av frågorna som stod i fokus under året:

Sverige och EU bedriver en
samstämmig politik för en rätt
vis, fredlig och hållbar global utveckling med sikte på genomförandet
av Agenda 2030 och åtaganden för
internationell utveckling.

1

► Sveriges rapportering till FN om
genomförandet av Agenda 2030 på
global nivå och vikten av en sam
stämmig politik.

Sverige och EU bedriver politik
för ökad finansiering av global
hållbar utveckling som respekterar
åtaganden om bistånd och annan
utvecklingsfinansiering.

2

► Att lyfta miljö- och klimaträttvisa i
utvecklingspolitiken, inte minst kopplat
till internationella förhandlingar som
COP15 och COP26.
► Bevaka, granska och driva på för en
EU-lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i all sin verk
samhet.
► Att Sveriges och EU:s bistånd är
effektivt och når de som behöver det
mest.
► Uppdaterad analys och rekommendationer för civilsamhällets demokratiska
utrymme globalt.
► Jämställdhet i utvecklingspolitiken.
► Planering och mobilisering inför
riksdagsvalet 2022 och Sveriges ordförandeskap i EU 2023.

NYA INRIKTNINGSMÅL

Sverige och EU arbetar för
växande demokratiskt ut
rymme runt om i världen och möjlig
gör civilsamhällets oberoende, deltagande och inflytande i utformningen
och genomförandet av politiken.

3

FRÅN SKISS
TILL STRATEGI
Medlemsorganisationer och kansli deltog i
styrelsens arbete med att uppdatera plattformens
strategi och fastställa nya inriktningsmål.
Det ritades, workshoppades, diskuterades, ifråga
sattes och visionerades i en mängd olika forum
under 2020 och 2021.

MED SIKTE PÅ EN
HÅLLBAR VÄRLD
På årsmötet i april 2021 fastställdes den upp
daterade strategin. Vår gemensamma vision lyder:
En hållbar, demokratisk och jämlik värld fri från
fattigdom och förtryck, där allas mänskliga
rättigheter tillgodoses och respekteras.

Sverige står fast vid, lever upp
till och utvecklar en feministisk
utrikespolitik och jämställdhet får
större genomslag i EU:s utrikespolitik.

4

5

Sverige och EU går i täten för
ambitiösa globala miljö- och
klimatåtaganden och säkerställer en
grön, rättvis och inkluderande om
ställning.
*När verksamheten för 2021 planerades var
de nya inriktningsmålen ej fastställda. Således
rapporterar denna verksamhetsberättelse mot
de gamla inriktningsmålen.

VÅRT ÖVERGRIPANDE MÅL
Sverige och EU utformar och genomför politik med ett rättighetsperspektiv för en
global hållbar utveckling med fokus på de som lever i störst utsatthet.
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VIKTIGA RESULTAT

VI PÅVERKAR
TILLSAMMANS

dialogmöten med riks1 Återkommande
dagspartierna har gjort dem förtrogna
med våra rekommendationer och lett till att
flera av dem återfanns i flera partiers höst
motioner.

2

Dialogmöten
Vi fortsatte med de regelbundna dialogmötena med
UD och regeringen där såväl statssekreterare som
tjänstepersoner från olika delar av UD deltog. Under
året hölls tre större sådana, bland annat inför att
EU:s biståndsministrar skulle träffas och ett specifikt
om det kommande svenska ordförandeskapet i EU.
Vi har kunnat ge vår analys och framfört rekommendationer i frågor som EU:s långtidsbudget, Covid
19-responsen, jämställdhet och gröna given. Mötena
genererade uppföljande dialog med ansvariga tjänste-

Bevakning av biståndsdebatten och
analys av partiernas positioner har gett
en stadig grund för medlemsorganisationernas
opinionsbildande arbete inför valet. Minst 65 av
dem har deltagit i utvecklingen av det arbetet.

”

Bjud motstånd mot de krafter
som vill backa från ansvaret
och skärma av Sverige och EU
från världen på ett sätt vi
alla förlorar på.
Debattartikel undertecknad av 45
CONCORD-medlemmar i Aftonbladet
den 8 februari 2021

utrymmet och jämställdhet i utvecklingspolitiken. På
vårens policyforum gavs det även möjlighet att höra
tre av partiernas syn på globala frågors utrymme inför
riksdagsvalet. Mötena var ett bra sätt att vårda relationerna, och skapa förutsättningar för fortsatt dialog.

Omkring 70 riksdagsledamöter, ansvariga på partikanslier samt utrikesministern och hennes stab har
nåtts av våra rekommendationer inför den utrikes
politiska debatten samt riksdagens öppnande. Vi fick
positiva svar från fem av partierna, och vår analys
av utrikespolitiska debatten var att våra frågor var
mer närvarande denna gång i jämförelse med året
innan. Syftet med detta bredare
utskick är också att påminna
riksdagsledamöter som inte sitter i
EU-nämnden eller utrikesutskottet
om Sveriges roll globalt och att
alla politikområden behöver vara
samstämmiga för en hållbar utveckling.

Omvärldsbevakning och debatt
Under 2021 har kansliet mer systematiskt delat
mediebevakning med medlemmar. Detta har tagits
emot som ett positivt och användbart tillägg till den
politiska omvärldsbevakning som sker i arbetsgrupperna. Vi har också gjorts kvartalsvisa sammanställningar av vad som sagts i biståndsdebatten i media,
artiklar som möts med mycket positiv respons. Den
tragiska utvecklingen i Afghanistan satte under
ett par månader effekterna av biståndet till landet
i strålkastarljuset. Vi gjorde då både en särskild
debattsammanfattning på det temat och en uppdatering av ”10 myter om internationellt bistånd” så att
en del av dem besvarade återkommande påståenden
kopplat specifikt till Afghanistan.
Plattformens medlemmar deltog också gemensamt
i debatten under året. I samband med att Miljöpartiets Per Olsson Fridh tillträdde som bistånds
minister lyfte 45 organisationer gemensamma
rekommendationer till honom. Vid andra tillfällen
under året riktade medlemsorganisationer krav
till regeringen i frågor om demokratisatsningen i
utrikespolitiken och om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

Organisering inför
valet 2022

personer, på initiativ från UD i några fall.
Medlemmar i plattformen har under året kunnat träffa företrädare för de politiska partierna,
riksdagsledamöter och kansliernas samordnare för
utrikes- och biståndsfrågor. På mötena delade partierna sina prioriteringar och vi har bland annat lyft
problembilden kring det krympande demokratiska
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De resulterade bland annat i uppföljningsmöten med
några av partierna där fokus låg på att ge underlag till
deras planerade motioner. En förutsättning för dessa
möten är den pågående analysen av partiernas politik
som sker i och mellan arbetsgrupperna. Mer om detta
i avsnittet om hur plattformen arbetar med att stärka
kunskap och kompetens.

Ett stort engagemang bland
medlemsorganisationerna för att
gå samman inför valet och lyfta
Sveriges roll för att bekämpa fattigdom i världen ledde till ett styrelsebeslut om att
tillsätta en referensgrupp för det opinionsbildande
arbetet inför riksdagsvalet 2022. På sommaren kom
också en strateg på plats på kansliet för att leda det
arbetet. Arbetet har handlat om att ta in idéer, ta
fram projektplan och förslag på aktiviteter och att
testa och förankra dessa i medlemsorganisationer på
större medlemsmöten under hösten. En kommunikationsbyrå upphandlades som tagit fram målgruppsanalys och förslag på budskap och koncept. Över 65
medlemsorganisationer har på olika sätt bidragit till
planeringen av valarbetet hittills.

Mellan den 1-24 december publicerade vi dagligen ett rimmat
budskap till beslutsfattare på vårt Twitter-konto.

UNDER 2021 BESTOD REFERENSGRUPPEN AV
REPRESENTANTER FRÅN FÖLJANDE MEDLEMS
ORGANISATIONER: Act Svenska kyrkan, PMU,
Kvinna till Kvinna, Plan International Sverige, We
Effect, Svenska FN-förbundet, Islamic Relief Sverige,
Union to Union, Framtidsjorden, ForumCiv.
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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.

Sveriges rapport till FN om genomförandet av Agenda 2030 innehöll flera
hänvisningar till vår granskning Barometer och
till våra positioner.

1

2

Framtagandet av Spotlight-rapporten
liksom deltagandet under FN:s politiska
högnivåmöte har bidragit till fördjupad kunskap
om sakfrågor och processer hos medlemmar.
Spotlight-rapporten kommer att an
vändas som underlag för CONCORD
Europas påverkansarbete på EU-nivå under
2022.

3

AGENDA 2030 OCH SAMSTÄMMIGHET
Sveriges tur att rapportera
Agenda 2030 till FN
Arbetet med Agenda 2030 följs upp i FN vid ett
politiskt högnivåmöte, HLPF, varje år i juli. I år var
Sverige ett av länderna som skulle inkomma med en
frivillig nationell granskning – Voluntary National
Review. Arbetsgruppen beslutade om att ta fram
plattformens egen granskning av regeringens genomförande av agendan. 38 medlemsorganisationer
bidrog till ”Civil Society Spotlight Report on Sweden’s implementation of the 2030 Agenda – Recommendations and review on action taken ahead of
High-level Political Forum 2021”.
Olika konstellationer av medlemmar processade och
samskrev aktuella granskningar av svensk politik
och formulerade rekommendationer kopplat till
områden som berör olika aspekter av Agenda 2030:s
genomförande. Detta enorma grupparbete resulterar inte bara i den gemensamma rapporten utan
också i givande diskussioner bland medlemmarna.
Rapporten lanserades i ett event där bland annat
statssekreterare Janine Alm Ericson och nationella
samordnaren för Agenda 2030 Gabriel Wikström
deltog. Den presenterades också under digitala
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CIVIL SOCIETY
SPOTLIGHT REPORT
on Sweden’s implementation

OF THE 2030 AGENDA
Recommendations and review of actions taken
ahead of High-level Political Forum 2021

Civilsamhällets spotlight-rapport satte
ljuset på målkonflikter i regeringens
politik. Ett kapitel
analyserade hur väl
åtagandet att ingen
ska lämnas utanför
har uppfyllts.

Deltagande i delegationen till HLPF
Samordnaren och åtta medlemmar i arbetsgruppen deltog under FN:s högnivåmöte HLPF i juli. I
samband med Sveriges rapportering kunde civilsamhället åter lyfta oron över att Sverige inte har en
sammanhängande process eller handlingsplan för
genomförandet av Agenda 2030. Det muntliga uttalandet besvarades av miljö- och klimatminister Per
Bolund som uttryckte regeringens vilja att fortsätta
dialogen med civilsamhället.

EU-samarbete för mer samstämmig
politik
Almedalen då CONCORD Sverige tillsammans
med FUF arrangerade en debatt där flera riksdags
ledamöter deltog.
Vid presentationen av regeringens VNR-rapport
i Sverige representerades CONCORD Sverige av
ordförande Petra Tötterman Andorff som kunde
lyfta flera av arbetsgruppens rekommendationer till
regeringen.

I en arbetsgrupp inom CONCORD Europa pågick
under året ett metodprojekt om hur vi på europeisk nivå ska kunna följa upp hur samstämmig
ett lands politik för global hållbar utveckling är.
Förhoppningen är att de nationella plattformarna i
CONCORD Europa ska får en bättre bild av olika
länders mekanismer och system för att säkerställa en samstämmig politik och därmed bidra till
förändring. Kansliet bidrog med analys av Sveriges
samstämmighetspolitik. Den gemensamma publikationen lanseras under våren 2022.

Anna Stenvinkel, generalsekreterare ForumCiv, Mariann Eriksson,
generalsekreterare Plan International Sverige, Agnes Hellström,
ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och Jesper
Hansén, generalsekreterare för MyRight vid lanseringen av Spotlightrapporten.

38

MEDLEMSORGANISATIONER BIDROG
TILL GRANSKNINGEN AV REGERINGENS
ARBETE MED AGENDA 2030

MEDLEMSORGANISATIONER I ARBETSGRUPPEN
2021: Act Svenska kyrkan, Diakonia, ForumCiv,
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet,
Life & Peace Institute, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Naturskyddsföreningen, PRO Global, Rädda
Barnen, Svenska freds- och skiljedomsföreningen,
Svenska FN-förbundet, Svenska missionsrådet,
Union to union, War Child Sweden, We Effect, Dag
Hammarskjöld Foundation, RFSL, Världsnaturfonden
WWF Sverige, Plan International Sverige, 2022 Initiative.
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INRIKTNINGSMÅL 1

FÖRETAGANDE OCH
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

1

Europaparlamentet röstade med stor
majoritet för ett förslag om bindande
regler kring företags ansvar för mänskliga rättig
heter och miljö.

2

Efter kampanjen - vidareutvecklade
positioner
I januari överlämnades 21 000 namnunderskrifter för
en lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter
och miljö till utrikeshandelsminister Anna Hallberg
och arbetsgruppens kampanj Visa Handlingskraft
avslutades. Regeringen har under kampanjen blivit
öppet positiv till en lag på EU-nivå. Vid överlämningen sade handelsministern att hon inte är främmande
för en utredning i Sverige, ett av kampanjens krav.
I kampanjen var fokus främst på att en lag behövs.
Nästa steg för gruppen var att utveckla positioner om
innehållet i en sådan lag.

Arbetsgruppen har ytterligare stärkt
sin roll som kunnig aktör på området
och varit synlig gentemot beslutsfattare och
i media.

Under en workshop med hållbarhetsbyrån Enact
gick arbetsgruppen på djupet med vad en hållbar
bolagsstyrning skulle kunna innebära. Arbets
gruppen tog därefter fram ett positionspapper
kring vad en lag om ”human rights environmental
due diligence” (HREDD) borde innehålla och vad
Sveriges regering samt de svenska politiska partierna borde stödja. Positionspapperet, som finns på
både engelska och svenska, ligger till grund för det
fortsatta arbetet och har bland annat delats med
CSR-ambassadören, svenska europaparlamentariker
samt med ledamöter i närings- och utrikesutskottet.

Försenat lagförslag från kommissionen
På EU-nivå har gruppen organiserat en påverkans
insats inför att kommittérapporten ”Corporate due
diligence and corporate accountability” skulle upp
för omröstning i Europaparlamentet. Rapporten
innebär ett viktigt erkännande av en lag i parlamentet. Arbetsgruppen skickade brev till alla
svenska europaparlamentariker och använde sociala
medier för att uppmana dem att rösta för rapporten.
Gruppen fick positiv återkoppling från tre av partierna. Arbetsgruppen hade även ett möte med med
en europaparlamentariker där vikten av en bindande
lagstiftning diskuterades. Rapporten röstades
igenom med stor majoritet vilket innebar grönt ljus
från parlamentet för en lag.

I slutet av januari överlämnade vi drygt 21 000 namnunderskrifter till stöd för en lagstiftning om företags ansvar för
mänskliga rättigheter och miljö till utrikeshandelsminister
Anna Hallberg.
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Resten av året innebar väntan på EU-kommissionens utlovade lagförslag som sköts upp inte mindre
än tre gånger (och till slut lades fram i februari
2022). Arbetsgruppen fortsatte ett påverkans
arbete för att få den svenska regeringen att driva
på processen ytterligare. En debattartikel riktad
till handelsminister Anna Hallberg togs fram, med

följande krav för en skarp EU-lagstiftning:
•
att lagstiftningen ska omfatta alla företag, oavsett
storlek, och hela värdekedjan.
•
att lagen innehåller ett tydligt civil- och straff
rättsligt ansvar för företagen som möjliggör sanktioner för företag som bryter mot den.
•
att människor som lider skada av företags
verksamhet ska kunna få gottgörelse, samt möjlighet att föra talan i europeisk domstol.
Dessutom gick ett brev till handelsminister Anna
Hallberg och inrikesminister Morgan Johansson med
samma uppmaningar. Svaret innehöll i stort medhåll
med rekommendationerna.

Möten och samverkan med andra aktörer
Svenskt Näringsliv tog kontakt med önskemål om
dialog om hållbart företagande och handelsfrågor. Det
ledde till ett första möte för att etablera kontakt och
en överenskommelse om ett uppföljande möte när
EU-kommissionens lagförslag kommit.
Gruppen har haft ett nära samarbete med den
europeiska tankesmedjan European Coalition for
Corporate Justice (ECCJ) som bidragit med analyser
och initiativ till gemensamma europeiska aktioner.
Bland dem ett brev som skickades till respektive lands
kommissionär där vi tryckte på vikten av att kommissionens förslag blir en stark lagstiftning som omfattar
företags hela värdekedjor.

”

Lagstiftningen ska omfatta
alla företag, oavsett storlek,
och hela värdekedjan.”
Uppmaning till handelsminister
Anna Hallberg i debattartikel i Altinget
20 december 2021.

Flera av arbetsgruppens medlemmar deltog i ett möte
med UD:s externa referensgrupp för hållbart företag
ande. Cirka 60-70 civilsamhällesorganisationer, fackförbund, företag och företagsplattformar deltog och
diskuterade bland annat EU:s kommande lagförslag
samt FN:s vägledande principer.

ARBETSGRUPPEN HAR UNDER 2021 BESTÅTT
AV: Act Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Amnesty
International i Sverige, Diakonia, Fair Action, Fairtrade
Sverige, FIAN Sverige, ForumCiv, Jordens Vänner,
Latinamerikagrupperna, Naturskyddsföreningen,
Oxfam Sverige, PMU, Rädda barnen, Swedwatch,
Unicef Sverige, Union to Union, We Effect.
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INRIKTNINGSMÅL 1

MILJÖ- OCH KLIMAT
RÄTTVISA

Grundlig etableringsfas
Ett omfattande internt dokument med gemensamma
positioner har tagits fram och ligger till grund för
övrigt påverkansarbete för arbetsgruppen. Arbetet med
positioner har bidragit till innehållsliga diskussioner i
gruppen, och tre kapacitetsstärkande seminarier gav
gemensam kunskap i frågor gruppen arbetar med. I
enkätsvar svarade samtliga att de lärt sig mer om gruppens frågor och politiken kring dem under året, och 45
procent hade lärt sig mer om målgrupperna. Detta ger
goda förutsättningar för både det gemensamma och de
respektive organisationernas påverkansarbete. Samordningen kring de internationella processer som gruppen
följt har hjälpt medlemmar förstå dessa och komma i
kontakt med beslutsfattare. Bland annat stärktes medlemmars påverkansarbete inför COP26
och på plats i Glasgow genom gemensamma
och individuella möten med beslutsfattare och
med varandra. Gruppen har haft erfarenhets
utbyte med internationella nätverk som CAN
Europe och Act Alliance, samt i DAC:s CSOreferensgrupp.
Det finns nu upparbetade kontakter på
Miljödepartementet; gruppen har haft flera
dialogtillfällen med både COP26-delegationen
och Stockholm+50-sekretariatet. Det har också
skett kontakter med relevanta enheter på UD,
bland annat inför UD:s Gröna given-seminarium och genom CONCORD Sveriges gemen
samma dialogtillfällen om EU:s utvecklingspolitik.
Gruppen får nu inbjudningar till konsultationer och
möten med departement och sekretariat.

Nytt ramverk för biologisk mångfald
Inom FN pågår arbetet med att ta fram ett nytt ramverk för biologisk mångfald. Gruppen har tagit fram
ett positionspapper om detta, som delats med den
svenska delegationen som förhandlar på partsmöten
inom konventionen för biologisk mångfald. Medlemmarna vill se svenskt ledarskap och en hög ambitions
nivå och att Sverige särskilt driver frågor som rör
deltagande, finansiering, samt urfolks och lokalsamhällens rättigheter.
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1

Den nystartade arbetsgruppen har
under året etablerat sig som forum och
aktör inom området. Medlemmar har stärkt
sin kunskap om gruppens tematiska frågor
och politiken kring dessa, och kontakter med
beslutsfattare har upparbetats.

2

Den svenska delegationen till COP26
tog vid flera tillfällen del av muntliga
och skriftliga inspel som kan ha stärkt linjen
att driva på för ökad klimatfinansiering med en
större andel till anpassning.

3

Det svenska Stockholm+50-sekretariatet träffade arbetsgruppen vid flera
tillfällen, mottog synpunkter och efterfrågade
skriftligt inspel. Även Sida har efterfrågat
fortsatt dialog och informationsutbyte inför
konferensen.

Arbete gentemot riksdagspartierna

COP26 och klimaträttvisa
Årets andra stora FN-möte inom arbetsgruppens
område var COP26 som hölls i Glasgow i november.
Chefsförhandlaren för Sveriges delegation var inbjuden till CONCORD Sveriges policyforum för att både
berätta och lyssna till medlemmarnas rekommendationer. Detta följdes upp i ett separat möte samt i ett
uppföljande skriftligt inspel på chefsförhandlarens
efterfrågan. Ett brev om nordiskt ledarskap kring
klimatfinansiering, undertecknat av 36 civilsamhälles
organisationer, däribland 14 i arbetsgruppen, skickades till biståndsministrarna i Sverige, Norge och
Danmark. Flera arbetsgruppsmedlemmar deltog i
COP26, både på plats och digitalt.

Genom CONCORD Sveriges gemensamma möten
med biståndspolitiska talespersoner för Miljöpartiet,
Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna har dessa partier tagit del av arbetsgruppens
rekommendationer kring klimaträttvisa. Ett uppfölj
ande möte hölls med Vänsterpartiet, på deras initiativ,
om hållbart jordbruk i biståndet, vilket knyter an till
biologisk mångfald och klimatfrågan. Medskick kring
specifika frågor gjordes också till enskilda ledamöter
i EU-nämnden inför diskussion om EU:s COP26position.

Civilsamhället världen över kräver mer kraftfullt
agerande för att hantera klimatkrisen.

ARBETSGRUPPEN HAR UNDER 2021 BESTÅTT
AV: 2022 Initiative Foundation, Act Svenska kyrkan,
Afrikagrupperna, Amazon Watch Sverige, Barnfonden,
Diakonia, Fian, ForumCiv, Framtidsjorden, IM, Inter
nationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Islamic

Historiskt miljömöte i Stockholm

Relief Sverige, Jordens Vänner, Kristna Fredsrörelsen,

I juni 2022 kommer Sverige att stå värd för ett FNmöte, Stockholm+50, som sker 50 år efter FN:s första
miljökonferens. Arbetsgruppen har i ett tidigt skede
kunnat ge inspel angående både tematiskt fokus och
former för civilsamhällets deltagande till sekretariatet på Miljödepartementet. Även Sida har tagit del
av underlaget om civilsamhällets deltagande och tagit
initiativ till fortsatt dialog och informationsutbyte
med CONCORD Sverige.

Kvinna till Kvinna, Läkarmissionen, Naturskyddsföre
ningen, Olof Palmes Internationella Center, Oxfam
Sverige, Plan International Sverige, PMU, Raoul Wallen
berg Institute, Rädda Barnen, Svenska missionsrådet,
Svenska FN-förbundet, Svenska freds- och skiljedomsföreningen, Svenska Röda Korset, Swedwatch, The
Hunger Project, Union to Union, Vi-skogen, Världs
naturfonden WWF, WaterAid, We Effect.
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SVERIGES
OCH EU:S
BISTÅND
INRIKTNINGSMÅL 2: Sverige och EU ska
uppfylla åtaganden om utvecklingsfinansiering
och utvecklingseffektivitet, och göra ytterligare
åtaganden som bidrar till att utvecklingsfinans
iering utformas med utgångspunkt i rättighets
perspektiv, prioriteringar hos människor som
lever i fattigdom och förtryck samt civilsam
hällets delaktighet.

Glappet i utvecklingsfinansieringen
Förra årets rapport, ”Glappet – Hur fixar vi finansiering
för en hållbar utveckling?”, har fortsatt bidra till kvalificerade inspel till relevanta aktörer. Inför FN-mötet om
utvecklingsfinansiering (FfD Forum) ombads med
lemmar bidra till Sveriges rapport. Gruppen hade även
dialog med UD om Sveriges prioriteringar inför FfD
Forum och urval av två civilsamhällesrepresentanter
till Sveriges delegation. Vi fick även en förfrågan om att
komma med inspel till regeringens första policypapper
som sammanfattar Sveriges policyer på olika områden
av finansieringsagendan.

Effektivt bistånd
Flera medlemmar i CONCORD Sverige har bidragit
till en gedigen introduktion i effektivt utvecklings
samarbete för nya ledamöter i riksdagens utrikesut
skott, så som Kristdemokraternas och Moderaternas
nya biståndspolitiska talespersoner. Arbetsgruppen har
varit ett bra forum för att samordna dialogen mellan
organisationer kring detta. En intern workshop om hur
vi förmedlar kunskap om de internationella principerna
för effektivt utvecklingssamarbete bidrog till budskap
som använts i dialogmöten och annan kommunikation.

Bistånd och migration
På EU-nivån har vi bevakat diskussionerna om kopp
lingen mellan bistånd och migration som förts i både
kommissionen och parlamentet. Det handlar bland
annat om att använda bistånd som påtryckningsmedel
för återvändande. Vi bidrog till CONCORD Europas
rapport om migration som ett centralt tema i EU:s
bistånd för perioden 2021-2027, och representerade
CONCORD Europa i panelen på lanseringsseminariet.
Inom OECD:s biståndskommitté DAC pågår diskus-
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Förra årets rapportsläpp om finansiering för hållbar utveckling har rappor
terats vara användbar i Sveriges analyser
inför FN:s Forum om utvecklingsfinansiering.
Dessutom går det att se att de partier som deltog i presentationer av rapporten har ett mer
utvecklat resonemang om utvecklingsfinansiering i år jämfört med de som inte deltog.

1

2

Medlemmar har samordnat och utbytt
erfarenheter för att stärka sin dialog
med de politiska partierna, ungdomsförbunden
och de biståndspolitiska talespersonerna, vilket
har bidragit till att de har fått fortbildning och
utmaningar i den biståndspolitiska debatten.

3

Vi bidrog till CONCORD Europas policypapper om migration och utveckling, som i sin tur visade sig användbart i OECD
DAC:s konsultation av civilsamhället angående
reglerna för migrationsrelaterade biståndsinsatser. Enligt DAC-sekretariatet bidrog våra inspel
till att förtydliga gränsdragningarna mellan
migrationspolitik och bistånd.

Samtal om internationellt bistånd mellan politiska ungdomsförbund och
medlemsorganisationer på CONCORD Sveriges kansli.

sioner om regler för gråzonerna mellan migrations
politik och bistånd. I DAC-referensgruppen för
civilsamhällesorganisationer har vi samordnat påverkan
av det kommande regelverket. Feedback från UD och
DAC-sekretariatet var att civilsamhällets positioner var
användbara i de inledande förhandlingarna som ännu
inte är slutförda.

AIDWATCH 2021
A GEOPOLITICAL COMMISSION:
BUILDING PARTNERSHIPS
OR PLAYING POLITICS?

CONCORD Europas
AidWatch-rapport som
årligen granskar EU:s
bistånd lanserades
i oktober. Artiklar
baserade på kansliets
pressmeddelanden
och intervjuer med
talespersoner från
medlemsorganisa
tioner fick god spridning.

Myter och fakta om bistånd

Bygga bredare nätverk

Även i den svenska politiska debatten har bistånd
som påtryckningsmedel för migrationssamarbeten
kommit upp. Först från moderat håll och sedan även
från socialdemokratiska ministrar. Kansliet gjorde en
granskning av återkommande, felaktiga påståenden i
den debatten vilket har lett till att färre av vissa felaktiga
fakta sprids av ledarsidor. Vi har under året kommenterat felaktiga påståenden om internationellt bistånd– både
i plattformens sociala mediekanaler och till redaktioner
och journalister. Vi uppdaterade hemsidan med vanligt förekommande myter om bistånd och fick positiv
feedback om användbarhet från flera typer av läsare.
Bevakningen av biståndsdebatten blev regelbunden i år
och delades tätare på hemsidan och till medlemmar.

Arbetsgruppen arrangerade ett rundabordssamtal med
de politiska ungdomsförbunden om internationellt
bistånd och biståndspolitik. Elva deltagare från sex
olika politiska ungdomsförbund och tio deltagare från
medlemsorganisationer i CONCORD Sverige hade en
givande kväll och blev intresserade av fler kontakter och
aktiviteter under nästa år. Detta är ett led i arbetet med
att bygga bredare engagemang och kompetens i de politiska partierna både under valåret och på längre sikt.

ARBETSGRUPPEN HAR UNDER 2021 BESTÅTT AV:

I samband med publiceringen av OECD:s årliga
biståndsstatistik var vi snabbt ute med ett pressmeddelande som plockades upp av TT och blev artikel i
flera stora tidningar samt ett tjugotal lokala. Ett bra
tillfälle för plattformen att synas som källa till nyheter
om bistånd.

Act Svenska kyrkan, Diakonia, ForumCiv, IM, Natur
skyddsföreningen, Plan International Sverige, PMU,
RFSU, Rädda Barnen, Svenska Afghanistankommittén,
Svenska Missionsrådet, Svenska Röda Korset, Union to
Union, Unicef Sverige och We Effect.
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PÅVERKANSARBETE I EU

EU:s långtidsbudget i hamn
De senaste årens intensiva bevakning av arbetet med
EU:s långtidsbudget fortsatte en bra bit in i 2021 på
grund av förseningar i budgetprocessen. Budgeten för
2021-2027 trädde i kraft först sommaren 2021 och
därmed försenades även fastställandet av bistånds
programmen. I CONCORD Europa tog kansliet och
medlemsorganisationer fram underlag till konsultationerna av biståndsprogrammen under en intensiv
period med korta deadlines. En framgång i den här
delen av processen var att vi genom hårda påtryckningar på de tre institutionerna – rådet, parlamentet och
kommissionen – fick igenom ett ökat stöd till mänskliga rättigheter, demokrati och civilsamhället genom
att 1 miljon euro i det så kallade flexibilitetsinstrumentet reserveras till detta.
Kansliet har varit drivande
inom CONCORD Europa
med att ta fram en guide till
det nya biståndets struktur.
Den har publicerats på engelska, franska och spanska
för att alla medlemmar och
dess partners ska kunna använda den. En fördjupande
guide släpps 2022.

1

Påverkansarbetet genom CONCORD
Europa ledde till att vi fick igenom ett
ökat stöd till mänskliga rättigheter, demokrati och
civilsamhället i EU:s biståndsbudget för 20212027.

2

En stor arbetsinsats från kansliet, med
input från medlemsorganisationer, CONCORD Europa och de nationella plattformarna i
Frankrike och Tjeckien, ledde fram till två godkända projektansökningar från EU-kommissionen.

hållet i EU:s handlingsplan för jämställdhet, GAP III,
genom input till CONCORD Europa inför dialogmöte
med kommissionen.
Generellt kan sägas att kanslipersonalens aktiva deltagande i CONCORD Europa har lett till medlemsorganisationers ökade kunskap om bland annat EU:s
nya bistånd, klimatfrågan i Team Europe Initiativet, om
utvecklingsfinansiering och kopplingarna mellan bistånd och migration. En del av kunskapen
vi förvärvat genom deltagande i det europeiska
nätverket har också visat sig vara ny information för personal på UD som vi haft dialog
med.
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CONCORD Europa och de tre nationella plattformarna
i ordförandeskapsprojektet samlas under parollen
”Towards an open, fair and sustainable Europe in the
World”. Läs mer: https://presidency.concordeurope.org

EU-ordförandeskapet

Frankrike, Tjeckien och Sverige ingår i en
trojka som under perioden januari 2022-juni
2023 har ordförandeskapet i EU halvåren
efter varandra. På samma sätt organiserar sig
civilsamhället, i vårt fall inom CONCORD
Analys och påverkan i
Europa, i ett gemensamt projekt. Året har
CONCORD Europa
därför präglats av möten och diskussioner med
CONCORD Europas policypapper
CONCORD Sverige har
den franska plattformen Coordination SUD,
om bistånd och migration.
tagit aktiv del i flera procesden tjeckiska plattformen FoRS och CONser inom CONCORD Europa. De har handlat om att
CORD Europa om förutsättningar för det gemensamma
ta fram analyser som grund för rapporter, bland annat
arbetet. Samarbetet har även inkluderat de nationella
en som analyserar EU:s och medlemsländernas arbete
plattformarna i nästa trojka (Belgien, Spanien och
mot ojämlikhet inom olika politikområden. En annan
Ungern) för att synkronisera prioriteringar inför nästa
rapport kansliet bidrog till var om medlemsländernas
runda. Kansliet har varit drivande i att sätta dagord
och EU:s samstämmighetspolitik. Med deltagande har
ningen för mötena och ta fram underlag. Det beslutades
vi kunnat påverka formatet på analysen, och rapport
att CONCORD Sverige ska vara huvudansökande i
erna är användbara gentemot svenska beslutsfattare.
det gemensamma projektet. Framförallt under hösten
Kansliet har också utvecklat en påverkansplan för
skedde det strategiska arbetet med att komma överens
CONCORD Europa i migration och bistånd där
om gemensamma prioriteringar och utveckla projekaktiviteter länkar till både EU-nivån och OECD-DAC.
tet. I det ingick flertalet möten med kommissionen,
Jämställdhetsarbetsgruppen har kunnat påverka inne
pågående trojka, den som CONCORD Sverige ingår
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Representanter för CONCORD Europa och plattformarna i Frankrike, Tjeckien och Sverige
möttes i Paris för att planera det gemensamma ordförandeskapsprojektet. Med på länk var
representanter för den förra trion bestående av Tyskland, Portugal och Slovenien.

i och den som tar vid efter Sveriges ordförandeskap
i juli 2023. Kansliet tog in en konsult som stöd i ansökningsprocessen som resulterade i ett positivt besked
från kommissionen och goda resurser för att arbeta
strategiskt med Frankrikes, Tjeckiens och Sveriges
ordförandeskap under kommande år. I en lucka i
pandemins restriktioner lyckades hela projektgruppen
mötas under två dagar i Paris i slutet av november. På
dagordningen stod samarbete inom projektet, kommunikationsarbete och en diskussion om lärande.
Medlemsorganisationerna i plattformen har konsulterats på medlemsmöten, policyforum och i arbetsgrupperna där prioriteringar och aktiviteter bollats, vilket
redan har lett till ökad kunskap och intresse för EU
och ordförandeskapet.

En dialog har inletts med relevanta personer på UD
för att etablera kontakter inför ordförandeskapet
och få information om och påverka Sveriges priori
teringar. Ett större dialogmöte hölls i slutet av året,
utöver de dialogmöten som vanligtvis hålls med UD
om utvecklingsfrågorna i EU. Efter detta har arbets
grupperna formulerat vad de anser att Sverige bör
driva under ordförandeskapet i ett brev till UD. En av
ståndpunkterna som förts fram är vikten av att driva
den feministiska utrikespolitiken som en prioriterad
fråga under EU-ordförandeskapet, för att säkerställa
att strategiska beslut kring exempelvis EU:s Gender
Action Plan tas inför att mindre progressiva länder tar
över ordförandeskapet under 2024-25.
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CIVILSAMHÄLLETS
DEMOKRATISKA
UTRYMME

Genom aktivt arbete i civilsamhällets
referensgrupp till OECD DAC säkerställdes att arbetsgruppens input finns reflekterad i
rekommendationerna om hur givare ska stödja
ett fritt civilsamhälle.

1

INRIKTNINGSMÅL 3: Sverige
och EU ska utforma och genomföra internationell politik och
utvecklingssamarbete som skyddar
och främjar det demokratiska utrymmet för civilsamhället
och människors deltagande och inflytande med utgångs
punkt i de mänskliga rättigheterna.

Riksdagsledamöter och tjänstepersoner
på UD har nåtts av en uppdaterad analys
om det krympande utrymmet för civilsamhället
globalt samt våra rekommendationer om hur
Sverige, EU och FN kan motverka detta.

OECD DAC antog rekommendationer om
civilsamhället

och beslutsprocesser. Underlaget har spridits till UD
och Sida och uppmärksammades bland annat på ett
stormöte mellan Sida och civilsamhället.

I juli antog till slut OECD DAC policy-instrumentet
“DAC Recommendation on Enabling Civil Society
in Development Co-operation and Humanitarian
Assistance”. Det handlar om hur givare ska stödja ett
fritt civilsamhälle. Beslutet hade föregåtts av många års
arbete där arbetsgrupperna för civilsamhällets demo
kratiska utrymme och för Sveriges och EU:s bistånd
deltagit aktivt. Det är en framgång att
dessa rekommendationer nu finns och
att det arbete som lagts ner genom aktivt
deltagande i civilsamhällets referensgrupp finns återspeglat i dokumentet.

2

Fortsätt Tag plats!
2018 tog arbetsgruppen fram rapporten ”Tag plats! –
Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till
organisering.” Eftersom det demokratiska utrymmet
fortsätter att krympa i världen, och pandemin påverkat

Säkra och inkluderande
digitala möten
Många beslutsprocesser och konsultationer har av nödvändighet skett digitalt
de senaste åren, och digitala mötesformer kommer sannolikt fortsatt förekomma
i hög utsträckning även efter pandemin.
Därför har arbetsgruppen analyserat vad
Marcus Lundstedt, We Effect, Åsa Nilsson-Söderström, Silc, Annika
digitaliseringen innebär för civilsamhälStrandhäll (S) och Eva Zillén, Kvinna till Kvinna på lansering av Tag Plats!
lets utrymme och deltagande. Hur, och
under vilka omständigheter, kan digitala
mötesformer användas på ett meningsfullt och inkluutvecklingen negativt på flera sätt, tog gruppen i år
derande sätt utan att deltagarnas säkerhet äventyras?
fram en reviderad version av rapporten med uppdaterad analys och rekommendationer.
Arbetsgruppen tog därför fram diskussionsunderlaget
“Digitala möten och beslutsprocesser - hur påverkas
Lanseringen av rapporten gjordes genom ett livesänt
civilsamhällets deltagande?”. Syftet var att föreslå hur
samtal med representanter för tre medlemsorgansvenska departement och myndigheter, inte minst
isationer bakom rapporten, samt Socialdemokraterambassader, bättre kan möjliggöra för meningsfullt och
nas dåvarande biståndspolitiska talesperson Annika
säkert deltagande av civilsamhället i digitala möten
Strandhäll (även Moderaternas Helena Storckenfeldt
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”Pandemin har ökat kvinnors utanförskap eftersom digitaliseringen kräver tillgång till el och snabbt internet, något
som fortfarande är en lyx för majoriteten av kvinnorna i
Kamerun” Sylvie Ndongmo är ordförande för IKFF Kamerun.
Foto: Maryatta Wegerif

var bokad som gäst, men lämnade sent återbud).
Lanseringen sågs av omkring 200 personer. Samma
dag som rapporten lanserades publicerade gruppen en
debattartikel i Altinget som 19 organisationer i arbetsgruppen skrev under. Den fick rubriken ”Utrikespolitiken behöver ett starkare demokratifokus” och lyfte
gruppens rekommendationer kopplade till regeringens
demokratisatsning. Samma dag gick biståndsministern
ut med nyheten att Sverige skulle öka biståndet till
demokratiarbetet med 80 nya miljoner kronor.
Rapporten har skickats till samtliga svenska utlands
beskickningar samt till riksdagsledamöter och tjänstepersoner på UD. Den spreds också stort genom arbetsgruppens gemensamma kommunikationssatsning på sociala
medier - Demokratimånaden. Medlemmarna bidrog
med drygt 20 fallstudier med olika fokus på demokrati
från sina partnerorganisationer från hela världen. Dessa
spreds i form av budskapsfilmer på sociala medier. Varje
film avslutades med en rekommendation från Tag plats!
Filmerna bidrog till att levandegöra demokratikrisen och
hur svenskt bistånd stöttar civilsamhället globalt.

”

Gärna en tydlig handlingsplan
för hur demokratisatsningen
ska prägla Sveriges agerande
internationellt.
Annika Strandhäll (S) på lanseringen
av rapporten Tag plats!

ARBETSGRUPPEN HAR UNDER 2021 BESTÅTT AV:

Act Svenska kyrkan, Action Aid, Afrikagrupperna, Civil Rights Defenders, Diakonia, Fonden
för mänskliga rättigheter, ForumCiv, IKFF, IM,
Kristna Fredsrörelsen, Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer, Naturskyddsföreningen, Palestinagrupperna, Plan International Sverige, RFSU,
Right Livelihood Foundation, Rädda Barnen,
Svalorna Indien-Bangladesh, Svalorna Latinamerika, SILC, Svenska FN-förbundet, Svenska
missionsrådet, Swedwatch, Union to Union, We
Effect, Världsnaturfonden WWF
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JÄMSTÄLLDHET
INRIKTNINGSMÅL 4:
Sverige och EU ska som
del av utvecklingspolitiken,
samstämmighetspolitiken och
Agenda 2030 göra starka åtaganden för jämställdhet och
se till att dessa genomförs
och får finansiering.

Feministisk klimaträttvisa
Den rapport som arbetsgruppen tog fram förra året,
”Feminist policies for climate justice”, har varit ett
användbart verktyg i påverkansarbetet även i år.
Bland annat bjöds arbetsgruppen in att hålla i ett
pass under Sida Partnership Forums internation
ella kurs ”People and Planet: Gender, Environment & Climate in the 2030 Agenda”, som gavs i
mars. Tre medlemmar, med stöd från kansliet, presenterade under passet arbetsgruppens klimatrapport och
hur den använts för att bedriva gemensamt påverkans
arbete för en feministisk klimatpolitik. Regeringens
handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken
2021 innehåller skrivningar från klimatrapporten och
vi har fått veta att handlingsplanen för 2022 bland
annat kommer att fokusera på kopplingen mellan
klimat och jämställdhet.
Under ett rundabordssamtal om jämställdhet, miljö
och klimat med utgångspunkt i vår rapport visade
de deltagande politikerna från fem riksdagspartier
engagemang för frågan och uttryckte intresse för att ta
arbetet vidare i sina respektive partier.
Samarbetet med den nystartade arbetsgruppen för
miljö- och klimaträttvisa har resulterat i att representanter för den gruppen lyft kopplingen jämställdhet
och klimat i möten med, och i underlaget till, Sveriges
COP26-delegation.

Underlag till partiernas motioner
En mindre grupp medlemmar arbetade med att
ta fram ett motionsunderlag till riksdagspartierna
inför allmänna motionstiden. Dialogmöten hölls
med Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna och Miljöpartiet då medlemmar
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Regeringen har varit tydlig med att de
kommer att fortsätta prioritera jämställdhetsfrågan inom EU trots interna utmaningar med
enskilda EU-länder. Vårt mångåriga påverkans
arbete och våra granskningar har bidragit till
detta.

1

2

Flera partier har starka jämställdhets
perspektiv i sina höstmotioner och har
inkluderat flera av våra rekommendationer och
aspekter i sin uttalade jämställdhetspolitik.

från jämställdhetsarbetsgruppen lyfte aspekter från
motionsunderlaget. I höstens motioner återfanns flera
av våra rekommendationer.

Påverkansarbete på EU-nivå
Arbetsgruppen har genom CONCORD Europa
gett input om EU:s handlingsplan för jämställdhet i
utvecklingssamarbetet, GAP III, inför ett dialogmöte
med kommissionen. Arbetsgruppen har också fört fram
rekommendationer om att stödja initiativet om att göra
2023 till ett år då feministisk utrikespolitik särskilt
lyfts inom EU. Spanien tar över ordförandeskapet efter
Sverige vilket gör att två EU-länder med feministisk
utrikespolitik leder rådets arbete under 2023.
När Magdalena Andersson framförde regeringsförklaringen i november nämndes dock inte den
feministiska utrikespolitiken. Arbetsgruppen skickade ett öppet brev till den nya statministern samt till
utrikesministern för att betona vikten av att fortsätta
driva och lyfta den feministiska utrikespolitiken.
Svaret innehöll en försäkran om att den feministiska
utrikespolitiken ligger fast.

ARBETSGRUPPEN HAR UNDER 2021 BESTÅTT
AV: Action Aid, Act Svenska kyrkan, RFSU, Svalorna Indien/Bangladesh, Kvinna till Kvinna, IKFF,
PMU, Afrikagrupperna, Olof Palmes Internatio
nella Center, Operation 1325, We Effect, Världsnaturfonden WWF, MÄN, WaterAid, IM, Natur
skyddsföreningen, PRO Global, Union to Union,
Diakonia, Rädda Barnen, Plan International
Sverige, Svensk Kvinnolobby, Svalorna Latin
amerika.
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PLATTFORMS
BYGGET
INRIKTNINGSMÅL 5: Att via medlemskap 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.

Utvärdering av plattformen
Eftersom 2021 var det sista året i en femårig avtalsperiod med Sida var det dags att göra en större extern
utvärdering av plattformen. Verksamhetsåren 20172020 granskades, bland annat genom intervjuer med
beslutsfattare, tjänstepersoner, medlemsrepresentanter
och kanslipersonal. Det var CONCORD Sveriges roll
och uppdrag som plattform, det kapacitetsstärkande
och påverkansarbetet samt kommunikation och opinionsbildning som synades. Utvärderingen utgjorde
en grund för den nya femårsansökan till Sida, som
sedermera beviljades.
Exempel på rekommendationer från utvärderingen:
•
Fortsätt värna medlemmarnas synlighet i påverk
ansarbete och kommunikation, både små och
stora medlemsorganisationer.
•
Reflektera kring kritiken om att påverkansarbetet
ibland blir för processinriktat […] – finns det
möjligheter att öka fokus på sakinnehållet och
ändå samla en mångfald av medlemmarna?
•
Fortsätt utveckla arbetet med Barometern som är
en uppskattad produkt av många beslutsfattare
och medlemmar. Våga vara mer kritiska när så
är motiverat, fundera på vilka sätt innehållet kan
spridas i andra former, samt se över timingen av
rapportsläppet (i god tid till allmänna motions
tiden) för att öka chanserna till genomslag i
politiken.

Hela 78 procent av medlemsorganisa
tionerna har funnit en plats i en av våra
arbetsgrupper, bland dem även de nya med
lemmar som tillkommit de senaste åren.

1

Medlemmar anser att de får större
möjlighet till politisk påverkan genom
att vara med i plattformen.

2

då det är plattformen som har samordnat en debatt
artikel eller pressmeddelande. Plattformen kommer
ut och syns i relevanta sammanhang och når målgrupperna, och i 98 procent av fallen är det medlemmar som är talespersoner, snarare än styrelse eller
kanslipersonal.
Exempel på insikter från medieanalysen:
•
Frågorna i fokus i redaktionella artiklar – svag
synlighet för varumärket
•
Medlemsorganisationer ger tyngd åt budskapen
– olika organisationer frontar i olika sammanhang och kanaler
•
Potential att öka interaktionen i sociala medier
genom att aktivera fler medlemsorganisationer

85%

Citat från medlemmar om informationen
som kommer från CONCORD Sverige:
”Vi är nöjda med den. Den fångar oftast de
viktigaste bitarna vilket ger ett lugn av att inte
missa något stort.”
”Den bidrar absolut. Med hjälp av CONCORD
klarar vi som relativt liten och specialiserad
organisation att bevaka och ibland också påverka bredare biståndsfrågor.”

Som en del av strategiarbetet antog
styrelsen två nya organisationsmål:

1

Medlemmarna ser CONCORD Sverige som
en inkluderande och effektiv plattform för
påverkansarbete.  

2

Målgrupperna uppfattar CONCORD
Sverige som en relevant och trovärdig
plattform i frågor som rör Sveriges och EU:s
politik för global hållbar utveckling.

TYCKER ATT PLATTFORMEN STÄRKER OCH
KOMPLETTERAR DET ARBETE SOM DEN EGNA
ORGANISATIONEN BEDRIVER

Medieanalys
Som stöd till kommunikationsarbetet hade vi en
medieanalys för åren 2019-2020 som företaget Info
media tog fram på uppdrag av kansliet. Några av
slutsatserna var att namnet CONCORD Sverige har
relativt liten spridning i media, även i sammanhang
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Nya medlemmar i plattformen under 2021:
Amazon Watch Sverige, Centerpartiets inter
nationella stiftelse, Muslim Aid Sverige och
Vänsterns Internationella Forum
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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.

2

I de interna seminarier som arrangerades
för medlemmarna i arbetsgruppen för
Miljö- och klimaträttvisa svarade 100% att de
lärde sig mer om sakfrågorna och de politiska
processerna.
Två aktiviteter – chatt om höstbudgeten
och workshop om motioner – lockade
nya medlemmar från flera olika arbetsgrupper
och bidrog till känslan av ett CONCORD som är
större än varje arbetsgrupps arbete.

3

Påverkansguiden

Kurser, workshops och seminarier

I maj kunde vi lansera en påverkansguide för med
lemsorganisationer i plattformen. Den togs fram
i en referensgrupp av
medlemsrepresentanter
och samlar erfarenhet från
många års påverkans
arbete som plattform.

Deltagandet i en arbetsgrupp eller kommunikatörs
nätverk innebär löpande kompetensutveckling genom
att medlemmarna delar och lär av
varandra. De flesta arbetsgrupper har
också fördjupande lärandepass under
sina arbetsgruppsmöten under året.
Under året har det också arrangerats
flera kurser och seminarier för plattformens medlemmar.

Guiden ska hjälpa arbetsgrupper inom plattformen
att bättre strukturera sitt
påverkansarbete genom
aktörs- och maktanalys,
kartläggning och påverkansplaner. Den innehåller också en checklista
inför dialogmöten med
beslutsfattare och tjänstepersoner som gör oss mer
samspelta i dessa återkommande möten.

Påverkansguiden är ett gemensamt
verktyg för alla medlemmar i CONCORD
Sverige.

Påverkansguiden innehåller även delar om opinionsbildning, arbete gentemot medier och matnyttiga
tips att ha med i sitt påverkansarbete. Guiden har
presenterats för medlemsorganisationerna vid två
större tillfällen under året; lanseringen på våren och
en workshop på hösten. Nu används den både av
medlemsorganisationerna i deras eget arbete och som
ett verktyg i arbetsgrupperna.
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Stärkt kunskap och förståelse hos medlemsorganisationer för hur ett effektivt
påverkansarbete kan bedrivas – det var det
positiva beskedet i utvärderingen vid lanseringen
av påverkansguiden.

1
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Ett urval: En grundkurs som arranger
ades var “EU - så funkar det”. Delta
garna visade intresse för fördjupning
i vissa områden och ett framtida tillfälle med fokus på politisk påverkan
på EU-nivå. Dessa önskemål kommer
att kunna tillgodoses inom ramarna för
EU-projektet inför ordförandeskapet,
då såväl kurser som en EU-specifik
påverkansguide planeras.

Kommunikatörsnätverket samlades under rubriken
”Kritik, hot och drev – hur hanterar vi kommentarsfält
i sociala medier?” Kommunikatörer från Civil Rights
defenders, Islamic Relief och Sida delade erfarenheter,
tips och verktyg med de 50 deltagarna. Som en uppföljning lanserades sedan en gemensam Facebookgrupp för att bland annat kunna dela information om
pågående debatter i kommentarsfält och underlätta för
nätverket att stötta varandra vid behov.

Inom ramen för arbetsgruppen för miljö- och klimat
rättvisa organiserades tre interna seminarier om
bland annat COP26 och klimatfinansiering samt
jämställdhetsintegrering i nordisk klimatfinansiering
(i samarbete med Act Svenska Kyrkan). Den sistnämnda riktade sig även till medlemmar i Jämställdhetsarbetsgruppen.
För arbetsgrupperna för civilsamhällets demokratiska
utrymme samt EU:s och Sveriges bistånd arranger
ades ett internt seminarium om resultat av demo
kratibistånd i samarbete med Expertgruppen för
Biståndsanalys.

90%

AV DE SOM BESVARADE ENKÄTEN
OM ARBETSGRUPPERNA SÄGER ATT
DE LÄRT SIG MER OM SAKFRÅGAN
OCH POLITIKEN GENOM DELTAGANDE
I GRUPPEN

Finansieringsarbetsgruppen har haft ett regelbundet
utbyte, bland annat om nya regler för att söka EUfinansiering, samt möjligheter att delta i konsultatio
ner av de geografiska programmen i EU-biståndet.

Gemensam analys och lärande
Kampanjen Visa handlingskraft pågick under hösten
2020 och avslutades i januari 2021. Kampanjen
utvärderades grundligt genom såväl statistik från
sociala och traditionella medier och en enkät till
medlemsorganisationernas kommunikatörer. Vid ett
uppföljande möte med kommunikatörsgruppen gick
vi igenom statistik, erfarenheter och lärande från
den gemensamma kampanjen. I arbetet med planering för gemensam opinionsbildning inför valet har
vi redan kunnat applicera en hel del lärdomar som
formulerades vid detta utvärderingstillfälle.

Vid flera tillfällen har vi samlats brett, fysiskt och
digitalt, för att analysera olika aspekter av utrikes- och
utvecklingspolitiken. Vårens och höstens policyforum
är tillfällen då hela medlemskollektivet möts och diskuterar. Vi har också arrangerat chatt-workshops för
analys av utrikesdeklarationen och höstbudgeten som
alla arbetsgruppsmedlemmar varit välkomna till. Även
i arbetet med kartläggningen av partiernas motioner
har perspektiv från alla arbetsgrupper samlats in vid
två workshop-tillfällen. Sammantaget bidrog dessa
aktiviteter till känslan av ett CONCORD Sverige som
är större än varje arbetsgrupps arbete.
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INRIKTNINGSMÅL 5

ORGANISATIONEN BAKOM
PLATTFORMEN

Årsmöte
Den 27 april träffades medlemsorganisationerna för
ett digitalt årsmöte under ledning av We Effects Kajsa
Johansson och Latinamerikagruppernas Oscar Barajas. 36 organisationer deltog med ombud och antog
verksamhetsberättelsen, årsredovisningen och revisionsrapporten som presenterades av styrelsemedlem
och vice ordförande Henrik Fröjmark (Act Svenska
Kyrkan), med beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
för året. Den ena höjdpunkten vid årets årsmöte var
ändringar av stadgan, med fokus på vision och syfte:
•

•

CONCORD Sveriges vision är en hållbar,
demokratisk och jämlik värld fri från fattig
dom och förtryck, där allas mänskliga rättig
heter tillgodoses och respekteras.
CONCORD Sveriges syfte är att stärka
civilsamhällets roll och inflytande i utform
ning och genomförandet av politik för global
hållbar utveckling, genom att organisera och
samordna en mångfald av svenska civilsam
hällesorganisationer i en plattform för
delande, lärande och agerande.

Stadgan uppdaterades också med förtydliganden
kring medlemskap och uteslutning. Därutöver upp
daterade årsmötet strategin, den andra höjdpunkten,
som bland annat beskriver plattformens roller (organisera, dela/lära och agera för att bidra till utformningen och genomförandet av politiken) och kärnvärden
(kunniga, inkluderande, engagerande och uthålliga).
Styrelsens Monica Lorensson (Plan International
Sverige) presenterade planerna för 2021 och de nya
inriktningsmålen och organisationsmålen som börjar
gälla 2022.
Svenska Västsaharakommittèn lade fram en motion
som yrkade att CONCORD Sverige från regeringen/
Sida begär en dubblering av anslagen till civilsamhällets organisationer för freds- och utvecklingsinsatser.
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Motionen avslogs med hänvisning till att man inte hade
tillräckligt underlag för den samlade bedömningen och
att frågan först bör kontextualiseras, utvecklas och han
teras av medlemmar inom de relevanta arbetsgrupp
erna. Det noterades att styrelsen har mandat att ange
plattformens tematiska riktning genom att besluta om
en ny fråga och tillsätta arbetsgrupper med uppdraget
att utveckla positioner kring frågan, driva påverkans
arbete och samordna med andra arbetsgrupper.
CONCORD Sveriges valberedning, bestående av Per
Fröberg (Svalorna Latinamerika), Gunnel Axelsson
Nycander (Act Svenska kyrkan) och Jon Bergeå
(Rädda Barnen), föreslog omval av Petra Tötterman
Andorff, nominerad av Kvinna till Kvinna, till CONCORD Sveriges ordförande.

Val av styrelse
- Ordförande Petra Tötterman Andorff,
Kvinna till Kvinna (omval)
- Noura Berrouba, Sveriges ungdomsorganisationer, LSU (omval)
- Henrik Fröjmark, Act Svenska kyrkan (omval)
- Daniel Karlsson, Olof Palmes Internationella
Center (omval)
- Britt-Louise Andersson, ForumCiv (nyval)
- Amira Malik Miller, Islamic Relief Sverige
(nyval)
- Gabriella Irsten, Internationella Kvinno
förbundet för Fred och Frihet, IKFF
- Heidi Lampinen, IF Metall
- Annika Malmborg, Riksföreningen för sexuell
upplysning, RFSU
- Mattias Brunander, Diakonia
- Mikael Jägerskog, PMU
- Marcus Lundstedt, We Effect

Revisorerna valdes om för ytterligare ett år: Michaela
Karlström, Allegretto Revision AB som ordinarie
revisor och Anna Wretholm, Allegretto Revision AB
som revisorsuppleant. Även Carl-Gustav Svensson
och Peter Brune valdes om som föreningsrevisor och
suppleant respektive. Valberedningen likaså. Årsmötet
avslutades med att tacka avgående styrelseledamöter
Monica Lorensson och Ida Ragnarsson för deras bidrag till CONCORD Sverige genom sitt engagemang
i styrelsen.

CONCORD Sveriges styrelse: Marcus Lundstedt, We Effect, Britt-Louise Andersson, ForumCiv, Henrik Fröjmark, Act Svenska
kyrkan, Mikael Jägerskog, PMU, Noura Berrouba, LSU, Petra Tötterman Andorff, Kvinna till Kvinna, Daniel Karlsson, Olof Palmes
Internationella Center, Mattias Brunander, Diakonia, Amira Malik Miller, Islamic Relief Sverige. Saknas på bilden: Gabriella Irsten,
IKFF, Heidi Lampinen, IF Metall, Annika Malmborg, RFSU.

Styrelsens arbete
2021 var ett produktivt år för CONCORD Sveriges
styrelse. Som nämndes i inledningen var det ett år av
uppstart och omstart som innebar styrelsens insyn
i, och översyn över, ett stort antal styrdokument och
processer. Det viktigaste av allt var förstås att slutföra
arbetet med stadgeändringarna, som remitterats från
årsmötet 2020, kring vision, syfte och medlemskap
(se ovan, Årsmötet). I samma anda, och av stor vikt
för arbetet framåt, avslutade styrelsen arbetet med att
uppdatera strategin som förtydligade plattformens
roller, övergripande mål och kärnvärden, vilken antogs
av årsmötet.
De nya inriktningsmålen och organisationsmålen,
samt målgruppsstrategin, utgjorde huvudfokus i
styrelsens arbete under våren 2021. Styrelsen lade
även extra fokus på EU med flera diskussioner kring
CONCORD Sveriges resurser för EU-arbetet, vår
roll i CONCORD Europa och i EU-ordförande
skapsprojektet. Bland annat uppmuntrade styrelsen
kansliet att vara huvudansökande i ordförandeskaps
projektet. Ordföranden deltog tillsammans med
verksamhetschefen i CONCORD Europas general
församling och andra möten om CONCORD Europas strategi.

Inför ansökan av ett nytt flerårigt kärnstödavtal med Sida
hade styrelsen en intensiv period av utvärderande och
uppdateringar av styrdokument. Presidiet som består
av ordförande Petra Tötterman Andorff (Kvinna till
Kvinna), vice ordföranden Henrik Fröjmark (Act svenska
kyrkan) och Mattias Brunnander (Diakonia) var i nära
dialog med kansliet under denna period. Styrelsen gick
igenom lärandet som identifierats i den externa utvärd
eringen av arbetet 2017-2020 och av mediaanalysen som
gjordes av åren 2019 och 2020. Riskanalysen fick sig en
riktig genomkörare och uppdatering i form av en workshop. Andra styrdokument som uppdaterades genom
tillsättning av mindre arbetsgrupper var anti-korruptions
policyn, uppförandekoden, upphandlingspolicyn och
miljöpolicyn.
Styrelsen lade grunden till arbetet inför valet genom
att be kansliet ta på sig en större samordningsroll och
tillsätta en tillfällig referensgrupp för opinionsbildning.
Detta parallellt med att uppdragsbeskrivningen för
arbetsgrupperna sågs över, med diskussioner kring bland
annat förväntningar på medlemmar, arbetsspråk och hur
vi säkerställer samstämmighet mellan arbetsgrupperna.
Efter nästan två år av digitala möten avslutade styrelsen
2021 med ett hybridmöte med flera styrelsemedlemmar
på plats på kansliet.
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genomföra två tur och retur-flygresor till Paris för att
få igång ordförandeskapsprojektet. Utöver det, så har
vi jobbat med hållbarhet 2021:
•
Framtagande av ny miljöpolicy.
•
Fortsatt kompetensutveckling i digitala verktyg
för att möjliggöra för medlemmar att delta digitalt på möten.
•
Möbler till kontoret har köpts in från återbruk.
•
Enbart vegetarisk mat vid interna och externa
evenemang.
•
Kaffe och te som serveras är Fairtrade-certifierat
och klimatkompenserat.
•
Kontorets el kommer från solenergi och klimatkompenseras.

Ekonomi

På kansliets personaldag i juni tackades Sofia Svarfvar för sina år på CONCORD Sverige.
De föräldralediga kollegorna anslöt med sina bebisar.

Personal
2021 innebar en hel del förändringar på kansliet.
Inte minst att vi tackade av Sofia Svarfvar efter
fyra år på kansliet, främst med arbetet med Agenda
2030. Även kommunikatörskollegan Olivia Hugoo
blev avtackad efter fem års tjänstgöring. Flera kollegor har varit föräldralediga och ersatts av fantastiskt kompetenta vikarier. Ett par kollegor har varit
sjukskrivna delar av året.
Policysamordnare som hållit ihop och stöttat arbets
grupperna under året har varit Céline Giertta,
Matilda Hald, Henrik Halvardsson, Sofia Svarfvar,
Åsa Thomasson, Madeleine Winqvist och Karin
Zilliacus. Arbetsgruppernas arbete med besluts
fattare och utveckling av policy har samordnats av
Peter Sörbom som policychef och Peters vikarie Ida
Ragnarsson. Verksamheten har fått synlighet med
hjälp av kommunikationsansvarig Christina Wass
holm och vikarierande kommunikatörerna Cecilia
Lindell Kennberg och Anna-Lo Fjellström. Blanka
Simunkova anställdes som controller för EU-pro-

28

CONCORD Sverige verksamhetsberättelse 2021

jektet, Veronica Sällemark anslöt som strateg för det
opinionsbildande arbetet och hela paketet har hållits
ihop av verksamhetschef Cecilia Nilsson Kleffner.

Hållbarhetsarbete
Enligt den nya miljöpolicy som togs i augusti tas
varje beslut om deltagande i och anordnande av
möten med miljöpåverkan i åtanke, och vid beslut
om resande, deltagande i och anordnande av
möten väljs färdmedel, boende, lokal och mat
med utgångspunkten att minimera miljöpåverkan.
Miljöskäl kan därmed utgöra ett godtagbart argument för en ökad kostnad. Telefonmöten och video
konferenser ska alltid övervägas över resande och
endast resor som inte kan undvikas utan betydande
konsekvenser för verksamhetens måluppfyllelse ska
genomföras. Inom CONCORD Europa och andra
nätverk är CONCORD Sverige tydliga och proaktiva förespråkare för mötessätt som minimerar
miljöpåverkan. Implementeringen av denna policy
har ännu inte testasts till fullo på grund av pandemirestriktioner, med undantag för beslutet att

Den ekonomiska rapporten för 2021 reflekterar ett
år där kärnverksamheten befinner sig på jämförbar
nivå med föregående år, medan EU-projektet kring
Sveriges ordförandeskap i EU innebär en ökning i
slutet av året med anslag på drygt 1,3 miljoner, varav
ca 780 000 vidareförmedlades till vår franska partner i
projektet, Coordination Sud. Sidas kärnstöd för 2021
utgör 79% av inkomsterna, anslagen till EU-projektet
10% och medlemmarnas årsavgifter utgör 7% av
inkomsterna. Hyresintäkten (4%) bidrar direkt till den
löpande hyreskostnaden och går därmed aldrig in i
verksamheten.
Implementeringen av budgeten hamnade på 89%,
EU-projektet undantaget. Detta på grund av en rad
faktorer, framför allt ett lägre utfall i personalkostnaderna på grund av utdragna rekryteringsprocesser, flera
överlappande föräldraledigheter, sjukskrivningar och
vikariat som avslutades i förtid ledde till att tjänster
periodvis var vakanta. Detta i kombination med att
osäkerheten och sena besked kring EU-avtalet innebar
tidvis förflyttning av resurser från kärnverksamhet till
EU-projektet. I slutet av året påverkades nyrekryteringsfarten också av osäkerheten kring ett nytt kärnstöds
avtal. Implementeringen av budget för seminarier och
möten, samt för resor och lokalkostnader, påverkades
framför allt av pandemisituationen. Informationsbudgeten och budgeten för kontorskostnader överimplementerades främst på grund av konsultkostnader för
att fylla i för vakanser. I och med att 2021 var sista året
i kärnstödsavtalet med Sida för 2017-2021 kommer ett
outnyttjat bidrag på knappt 1,3 miljoner återbetalas till
Sida. En balans på 594 800 avsätts till eget kapital och
framtida projekt enligt policyn för finansiering.
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Resultaträkning			

Balansräkning			

Medlemsavgifter
Not 2
871 250
800 000			
779 500
Årets Sida-bidrag
10 000 000
10 000 000		
10 000 000
9 750 000
Ingående saldo från Sida-bidrag 2018-2020 Not 3
700 959
724 868		
700 959
410 810
Utgående saldo Sida-bidrag
Not 4
-1 294 280
		
-1 294 280
-469 792
Hyresintäkter
Not 5
506 011
520 000			
513 731
Övriga bidrag
Not 6
1 258 115
0		
0
Öresavrundning
4
0			
-10
Summa intäkter		
12 042 059
12 044 868		
9 406 679
10 984 239
							
KOSTNADER
					

Förskottsbetalning lokal: ombyggnad, renovering, och avskrivning
0
Summa anläggningstilgångar		
0
		
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			

		
Resultat			 Resultat
INTÄKTER
Not 1
2021 totalt
Budget 2021
%
2021 Sida

Resultat
2020 totalt

CONCORD Europa
Not 7
175 997
178 000
99%
175 997
179 231
Seminarier och möten
Not 8
119 269
192 000
62%
119 269
117 896
Information
Not 9
511 870
429 643
119%
511 870
533 845
Resor och klimatkompensation
Not 10
2 406
30 000
8%
2 406
15 964
Lokalkostnader
1 260 832
1 300 000
97%
754 821
1 287 359
Kontorskostnad
Not 11
417 701
260 000
161%
417 701
257 243
IT
Not 12
170 142
190 000
90%
170 142
207 006
Personalkostnader
Not 13
6 949 677
8 368 225
83%
6 949 677
7 268 334
Föreningsavgift
Not 14
13 868
17 000
82%
13 868
16 059
Extern utvärdering
Not 15
219 125
245 000
89%
219 125
271 268
Finansiella kostnader
Not 16
6 808
5 000
136%
6 177
4 732
Revisionskostnader
Not 17
65 625
30 000
219%
65 625
45 813
EU-projekt EUPP
Not 18
1 199 270
		
Konsult EUPP EU-anslag (via Venro)
Not 19
61 311
		
Summa kostnader		
11 173 902
11 244 868		
9 406 678
10 204 749
			
		
RÖRELSERESULTAT		
868 158
800 000		
0
779 489
						
Avskrivning, förbättring fastighet
273 358
273 359		
273 359
						
Årets resultat		
594 800
526 641			 506 130

Noter
Not 1: Utgår från Årsredovisning för CONCORD Sverige Räkenskaps
Not 10: Resor inställda pga pandemin. 		
året 2021. 				
		
Not 11: Telefon, tryck och kopieringskostnader, redovisningstjänst
Not 2: Ökad inkomst genom frivilliga bidrag till samarbetet inför
och övriga kontorskostnader. Ökad kostnad pga konsult som ersatt
valet 2022.
personal vid vakanser. 			
			
Not 3: Ingående saldo från föregående
Not 12: Datautrustning, IT och datakommunikation. 			
år inom avtalsperioden 		
724 868
			
Egen insats till EU-projekten 		
- 23 909		
Not 13: Löner, andra ersättningar, sociala kostnader och övriga
			
personalkostnader. Medelantal anställda 10, varav 2 män.
Not 4: Återbetalas till Sida enligt avtal.				
		
Not 14: Medlemsavgift i arbetsgivarorganisationen Fremia			
Not 5: CONCORD Sverige hyr ut 40% av lokalytan till
underhyresgäst.
Not 15: Extern utvärdering av verksamhet 2017-2020.
			
Not 6: EU/DG-INTPA anslag ordförandeskapsprojektet:
Not 16: Räntekostnader, bankavgifter och växelkurskostnader, etc
Anslag från EU för avtalsperioden
1 278 298
EU-anslag vidareförmedlat genom Venro		
55 780
Not 17: Huvudarbetet med ny revisor inleddes under 2021.
Egeninsats bidrag Sida: 		
23 909
Utgående saldo anslag 		
-99 872		
Not 18: EU-projekt EUPP
			
Vidareförmedling till Coordination Sud, Frankrike
781 360
Not 7: Årlig medlemsavgift.
Egna kostnader CONCORD Sverige
417 910
				
Not 8: Webinarier, paneler och policyforum. Se kommentar om
Not 19: EU-anslag för projekt EUPP vidareförmedlat genom Venro
implementering under Ekonomi.
			
Not 9: Webb och sociala medier, rapporter, rörligt material etc.
Ökad kostnad pga konsult som ersatt personal vid vakanser.
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		

2 021

2 020
273 358
273 358

Kundfordringar
125 467
22 131
Avräkning skatter och avgifter
0
210 031
Kortfristiga fordringar
37 012
625
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
300 302
359 878
Bankkonton
6 982 951
5 705 442
Summa omsättningstillgångar		
7 445 732
6 298 107
			
SUMMA TILLGÅNGAR		
7 445 732
6 571 465
			
EGET KAPITAL			
Balanserad vinst/förlust		
3 874 287
3 368 157
Årets resultat		
594 800
506 130
Reservfond
Not 20
117 268
117 268
Summa eget kapital		
4 586 355
3 991 555
			
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörskulder		
Skatteskulder		
Mottagna ej använda bidrag
Not 21
Övriga skulder		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga skulder 		

95 606
241 069
1 394 152
222 881
905 669
2 859 377

136 838
220 697
724 868
425 656
1 071 851
2 579 910

			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
7 445 732
6 571 465

				
		
				
Noter
				
				
Not 20: Ingen avsättning från Sida-medel			
			
Not 21: Balans Sida-bidrag
2021
2020
2019
Utgående balans Sida-bidrag		
58 982
437 964
Utgående balans inom avtalsperioden
1 294 281
724 868
665 886
Utgående balans EU-projekt
99 872
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Revisionsberättelse

Styrelsen för CONCORD Sverige godkänner
härmed verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
för verksamhetsåret 2021

Till årsmötet för CONCORD-SVERIGE, org.nr 802401-0855

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för ConcordSverige för räkenskapsåret 2021.
PETRA TÖTTERMAN ANDORFF

NOURA BERROUBA

MATTIAS BRUNANDER

DANIEL KARLSSON

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning
per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

HEIDI LAMPINEN

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda
revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

AMIRA MALIK MILLER

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

HENRIK FRÖJMARK

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra
informationen. Den andra informationen består av
verksamhetsberättelsen (men innefattar inte
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende
denna).

MARCUS LUNDSTEDT

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
GABRIELLA IRSTEN

MIKAEL JÄGERSKOG

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.

ANNIKA MALMBORG

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att
rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

BRITT-LOUISE ANDERSSON

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.

Stockholm, 25 mars 2021

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens

interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper

som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen

använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
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otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar

alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.

Stockholm den

_________________________________
Carl-Gustaf Svensson
Föreningsrevisor

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Concord-Sverige för
räkenskapsåret 2021.

_________________________________
Micaela Karlström
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Den
auktoriserade revisorns ansvar respektive Den
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag
som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige

Concord-Sverige, org.nr 802401-0855
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2022 Initiative Foundation, Act Svenska kyrkan, ActionAid Sverige, Afrikagrupperna,
Amazon Watch Sverige, Amnesty International i Sverige, Barnfonden, Caritas Sverige,
Centerpartiets internationella stiftelse, Civil Rights Defenders, Dag Hammarskjöld Foundation,
Diakonia, Emmaus Stockholm, Erikshjälpen, Fair Action, Fairtrade Sverige, FIAN Sverige,
Fonden för mänskliga rättigheter, ForumCiv, Framtidsjorden, Föreningen för Utvecklingsfrågor,
Hand in Hand, IM, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IOGT-NTO-rörelsen,
Islamic Relief Sverige, Jordens Vänner, KFUM Sverige, Kristna Fredsrörelsen,
Kvinna till Kvinna, Latinamerikagrupperna, Life & Peace Institute, LSU - Sveriges
ungdomsorganisationer, Läkare i Världen, Läkarmissionen, MeSheWe, Muslim Aid Sverige,
MyRight, MÄN, Naturskyddsföreningen, Nordisk Hjälp, Olof Palmes Internationella Center,
Operation 1325, Oxfam Sverige, Palestinagrupperna i Sverige, Plan International Sverige, PMU,
Praktisk Solidaritet, PRO Global, Raoul Wallenberg Institute, 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 missionsrådet, Svenska Röda Korset, Svenska Västsaharakommittén,
Sveriges kristna råd,Sveriges Kvinnolobby, SWEDO, Swedwatch, The Hunger Project,
UNICEF Sverige, Union to Union, Vi-skogen, Vänsterns Internationella Forum,
Världsnaturfonden WWF, War Child Sweden, WaterAid, We Effect, Östgruppen

