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Jan Eliasson: Det ﬁnns ingen enskild lösning, person eller organisation
som klarar allt, alla måste hjälpas åt. Ökat engagemang och utvecklad
samverkan på alla nivåer är förutsättningen för att vi ska lyckas.
Erik Zachrison
Jag vill uppmana
alla läsare – gör
en viktig insats

ERIK ZACHRISON

Upp till kamp
Hon har bestämt
sig för att kämpa
mot förtrycket

NZIGIRE MWA SHEKEZA
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UTMANINGAR
Det är en fråga som de ﬂesta som skänker pengar till välgörande
ändamål någon gång har ställt sig. Charity Rating är en intresseorganisation för givare och som sådan har vi dagligen
kontakt med olika typer av givare.

VI REKOMMENDERAR
Parul
Sharma
Arbetar med rörelsen A Seachange

Når mitt bidrag fram
och gör det skillnad?

C

Vanligaste frågorna
En av de vanligaste frågorna
vi får från givare är: ”Hur vet
jag att min donation gör nytta och
att pengarna verkligen når fram?”
Majoriteten av organisationerna
är duktiga på att rapportera summan av insamlade medel samt
vilka aktiviteter de genomfört så

som hur många brunnar man
borrat, hur många matpaket eller
hur många vaccinationer man har
delat ut. Detta är givetvis viktig information men det fattas ofta information om vilket värde man
har skapat med dessa aktiviteter.
Vad blir den totala effekten av dessa aktiviteter? Utöver en redogörelse för vilka aktiviteter som genomförts är det viktigt att redogöra för det värde som skapats genom
att dela ut 1 000 vaccinsdoser. Hur
många barn har fått en högre livskvalitet? På vilket sätt ser man
skillnad efter ett par år?

En kvatlitetskod framtagen
En förutsättning för att kunna förstå om organisationen
levererar ett bra resultat är givetvis
att man har tydligt formulerade mål med verksamheten.
Utan mål är det svårt att utläsa
måluppfyllelse och vilket resultat
man levererat.
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) har implementerat en kvalitetskod där samtliga
medlemsorganisationer årligen
förväntas rapportera in hur man
arbetar med måluppfyllelse, styrning, ledning, kontroll, insamling
och transparens.
Av de organisationer som publicerat en kodrapport i slutet av
förra året fanns 50 av dessa i Charity Ratings Givarguide. Efter en

utvärdering av organisationernas
inrapportering av mål och måluppfyllelse baserad på tillgänglighet,
tydlighet samt gemensamt dokument för mål och måluppfyllelse
kan vi konstatera att endast 8 av 50
organisationer lever upp till dessa
kriterier. Det är du som givare som
kan skapa en positiv förändring
genom att ställa krav på organisationerna att bättre rapportera vilket
resultat man har levererat och vilka
samhällseffekter som verksamheten bidrar med på sikt.
FOTO: PRIVAT

harity Ratings
primära uppdrag
är att förse givare med relevanta fakta om den
ideella sektorn
för att underlätta beslut och guida givaren
till rätt organisation. Vi är i dag
den enda oberoende medlemsorganisationen som representerar givare. Vi har arbetat med
informationsspridning, analys
och utvärdering av ideella
organisationer sedan 2006.
För att underlätta benchmarking
mellan organisationer tillhandahåller vi Sveriges enda databas med 130
ideella organisationer – Givarguiden.
Vår målsättning är att öka kunskapen och engagemanget om sektorn. Genom att arbeta med dessa frågor vill vi på sikt öka förtroendet och därmed det totala
givandet. Likaledes hoppas vi att
organisationerna själva sätter
större fokus på att utvärdera sin
förmåga att skapa ett större värde.
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Gör en kontroll
Kontrollera alltid om organisationen är okej genom
att hämta nyckelfakta från årsredovisningen eller en sökning i
Charity Ratings Givarguide.

1

Skaffa en förståelse
Förstå vad organisationen
vill åstadkomma? Hur och
med vilka resurser?

2

Har målen uppnåtts?
Vad har man de facto åstadkommit vis a vis sina tidigare målsättningar?

3

Jonas Wahlström

4

”Orangutangerna på Borneo är på gränsen till utrotning och jag är pessimistisk
till om det går att rädda arten”

Mentorskap

10

Johan, 31, och Lukas, 14, deltar båda i
ett mentorskapsprojekt, där ungdomar
får vuxna mentorer.

Vi får våra läsare att lyckas!

Var med och påverka
Camilla Backström
VD, Charity Rating

”Empatin kommer
från individen. Detta
måste vi uppmuntra.
En droppe kan förändra väldigt mycket.”

Genom ett medlemskap i
Charity Rating kan du vara
med och påverka till en ökad transparens hos de ideella organisationerna, få rådgivning i specifika
frågor runt ditt ideella engagemang,hålla dig uppdaterad om vad
som händer inom området och
göra din röst hörd genom att
kommunicera både positiva och
negativa erfarenheter.
Jag hoppas att du med denna
bilaga får relevant information om
varför ditt engagemang är viktigt
och därmed inspireras till att hitta
en organisation som tilltalar dig.
Det ﬁnns många angelägna frågor
som adresseras av olika organisationer – det viktiga är att du som
givare bestämmer dig för vilken
fråga just du brinner för.
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med en reumatisk sjukdom?
Troligtvis, för i Sverige lever mer än en miljon människor med en
reumatisk diagnos som exempelvis artros, bromyalgi eller ledgångsreumatism. Reumatism drabbar barn, ungdomar och vuxna och är en
livslång sjukdom som ännu inte går att bota.
Reumatikerförbundet samlar in pengar till reumatologisk forskning
för att hitta nya sätt att förebygga, lindra och en dag bota de
reumatiska sjukdomarna.

Vi behöver din hjälp!
Stöd Reumatikerfonden
Pg 90 03 19-5
Reumatikerförbundet

www.reumatikerforbundet.org

Stödbyrå och
opinionsbildare
för ideella
organisationer

För ringar på vattnet

Föreningsstödet i Sverige är sedan
1994 stödbyrå för ledande ideella
organisationer.
Inom ramen för våra uppdragsgivares ändamål och
90-konto arbetar vi kvalitativt och uthålligt med:

Skänk ett titthål
och skapa trygghet för en äldre medmänniska

· Informationsspridning och CSR-baserad opinionsbildning
· Insamling
· Företagsbaserat marknadsmaterial

Många äldre är rädda när det ringer på dörren. Blomsterfonden vill öka tryggheten genom att installera titthåll med skärm i sina lägenheter.
Ett titthål kostar 800 kronor och vi behöver 1000 stycken.

Sedan vår start har över 20 000 företag
engagerat sig och är med och sprider
ringar på vattnet.

Ge ditt bidrag till äldres trygghet genom vårt 90-konto:
PlusGiro 90 25 30-5. Tack för din insats!

En gemenskap som gör skillnad.

www.foreningsstodet.se

15 år av framgångsrikt hjälparbete för utsatta
ungdomar
1996 startade Stiftelsen Livslust en skola för föräldralösa
ungdomar i Lettland. Sedan starten har nästan 300 ungdomar slussats ut i arbete och en tryggad framtid. Skolan
har arbetat fram egna metoder där yrkesutbildning blandas med social rehabilitering. Våra resultat är bra. Över
80% av eleverna som går ut från skolan får arbete eller
studerar vidare.

Föräldralösa tonåringar får hjälp och stöd i livet
Tonåringar utan föräldrar eller från dysfunktionella
familjer är en extremt utsatt grupp. Utan föräldrar, nätverk och utbildning är det svårt att få en bra start i livet.
Livslusts elever lämnar skolan med en yrkesutbildning,
ökad självkänsla och självförtroende. Förutsättningar för
att klara sig i samhället. Dessutom får de det stöd och
nätverk som behövs för att gå trygga ut i livet.

Stöd vårt arbete
Vi behöver ditt stöd. Vår verksamhet är liten och effektiv
och över 90% insamlade medel går till verksamheten. Vill
du göra en skillnad? Vill du vara med och påverka livet
för ungdomar på andra sidan Östersjön? Vill du vara med
om att ge dem en framtid de aldrig vågat drömma om?
Var då med och stöd vår verksamhet. Vi vill bära Livslustidén in i framtiden – vi vill hjälpa ungdomar till en bra
start i livet.

www.blomsterfonden.se

Vi arbetar för att människor
ska få ökat inﬂytande och
makt över sina liv, och för att
inge människor hopp.
Stöd oss via pg 900935-8.

Martin Moström
Ordförande i Stiftelsen Livslust
Hemsida: www.livslust.se
E-post: livslust@telia.com
Plusgiro: 90 07 42-8

www.socialamissionen.se

schizofrenifonden
pg 90 07 27-9
bg 900-72 79
Nästan en miljon svenskar
har nedsatt njurfunktion!
Det behövs mycket forskning om njursjukdomar,
dialys och transplantation. Gör något livsviktigt.

Stöd Njurfonden
Plusgiro: 90 10 30 -7 Bankgiro: 901-0307
Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

www.schizofreniforbundet.se
www.njurforbundet.se
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SÖK KONKRETA
BIDRAGSPROJEKT
FÖR DJURSKYDD

■ Fråga: Varför ska vi ha
insamlingar för djuren samtidigt som människor svälter?
■ Svar: En mångfald av
djurarter är en absolut
förutsättning för människans
överlevnad. Så enkelt är det.

Att prata djurliv med Jonas Wahlström innebär att kastas mellan
glädje och förtvivlan.Glädje för den
entusiasm och det engagemang
Jonas sprider i allt han berättar,
hur han direkt gör intervjun till
en spännande resa där förberedda
frågor snabbt glöms bort. Förtvivlan för att han osminkat och rakt
beskriver problem och svårigheter
som riskerar utrota ﬂera djurarter och som han inte ser några lösningar på i dag.
Det finns konkreta och akuta problem som måste hanteras
nu direkt, om det inte redan är för
sent, enligt Jonas.

Tjuvjakt på noshörning
– Orangutangerna på Borneo är på
gränsen till utrotning och jag är
pessimistisk till om det går att rädda arten. Olaglig skövling av regnskog för att odla palmnötter gör att
deras livsmiljö och möjlighet till
överlevnad försvinner. Madagaskar är också ett område där de naturliga förutsättningarna snabbt
hotas genom att regnskogen huggs
ner.
På samma sätt beskriver Jonas hur även tjuvjakt är ett problem som hotar hela arter. Noshör-

ningen kommer snart bara ﬁnnas
i djurparker – inte ens i skyddade
äkra. Det är
nationalparker går de säkra.
hornet på djuret som ärr eftertrakver som antat och mals ner till pulver
vänds i naturläkemedel i ﬂera asiatiska länder.
nas utveck– På det sättet är Kinas
blem. I dag
ling faktiskt ett problem.
ineser i de
ﬁnns väldigt många kineser
h exemplen
afrikanska staterna och
ationalparär många där vakter i nationalparnde en årsker erbjudits motsvarande
lön för att se mellan ﬁngrarna vid
tjuvjakt på Noshörning,, enbart för
hornen.

Skansens aktiva roll
ll
Samtidigt lyfter Jonass fram poer får möjsitiva insatser där arter
ligheter att överleva. Han berätnsamlingar
tar att pengar från insamlingar
på Skansen skickas tilll konkreta
an nämner
projekt. Tre exempel han
ate Protecär International Primate
om arbetar
tion League (ippl.org) som
por, Sweetmot all handel med apor,
rvat i Afriwaters schimpansreservat
an Ann Olika som drivs av svenskan
vecrona (sommarpratarr i P1 16 auör att rädda
gusti) och ett projekt för
lejonaporna i Brasilien. I det senaiv roll som
re har Skansen en aktiv
Jonas
s
ström
Wahlström
es mest
Sveriges
kända djurexpert,
en
Skansen

FOTO: BO JONSSON,
SSON,
SKANSEN AKVARIET
VARIET

Riksföreningen Aktiva Synskadade har sedan mer än
fyrtio år fritidsaktiviteter för synskadade barn och
ungdomar från hela landet tillsammans med sina
seende kamrater.
Vi har både helgverksamhet under skolterminerna då vi
pysslar, rider, spelar musik, lär oss datateknik, paddlar
kanot eller cyklar och lägerverksamhet på sommaren.
Vi åker skidor i fjällen, sportdyker, spelar goalball med
lag på elitnivå, går på teater och mycket annat.
Vi har 90-konto och vår verksamhet kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll.

www.aktivasynskadade.se
pg 90 09 69 – 7 bg 900 - 9697

FOTO: BO JONSSON. SKANSEN AKVARIET, BAKGRUNDSBILD: SHUTTERSTOCK
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en av få djurparker i världen som
fått lejonapor att föröka sig. Apor
som sedan kan återföras till deras
naturliga miljö.

Sök konkreta projekt
Jonas rekommendation till den
som vill bidra till djurskydd är
att söka konkreta projekt och
skänka pengar direkt till dessa. Samtidigt har han förståelse för att det kan vara svårt att
veta vilka projekt som är värda
att stödja.
– Världsnaturfonden är en organisation att skänka pengar till även
om en del försvinner i administration och inte går direkt till projekten. Samtidigt undrar jag ibland
vart alla pengar tar vägen och det
ﬁnns organisationer som faktiskt
arbetar för djurens bästa. Att exempelvis släppa ut minkar ur
sina burar här hemma orsakar skada både i naturen och
för minkarna eftersom det
inte är ett djur som ﬁnns
naturligt i Sverige.
■ Finns det då djur
som inte är värda att
skydda?
– Fästingar har jag väldigt lite sympati för och
har aldrig förstått vilken
nytta de gör i naturen, så
för dem kommer vi nog aldrig att få se någon insamling.
OLA HANSON
redaktionen@mediaplanet.com

Hjälp oss i vårt arbete
för att öka kunskapen
om, och förbättra
vården, för dem som
har sällsynta diagnoser.

Pg 90 01 56 - 1
sallsyntadiagnoser.se
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Han räddar
hotade djur
Jonas Wahlström, Sveriges antagligen
mest kände djurexpert som också arbetar
aktivt för att rädda hotade djurarter, oavsett
var i världen. Han har under drygt 30 år byggt
upp Skansen-akvariet till en av Stockholms
mest besökta attraktioner samtidigt som det är
en fristad för ett antal utrotningshotade arter,
främst apor.

Nya idéer och
nya arbetsformer

■ Fråga: Vi står inför stora
globala utmaningar som att
hantera den ekonomiska krisen och klimatförändringarna.
Vad kan det sociala entreprenörskapet tillföra?
■ Svar: De sociala entreprenörerna har nya idéer och arbetsformer som det offentliga inte
kan erbjuda. Här ﬁnns utrymme
för personer eller organisationer
att ta initiativ, med samhällsnyttan som främsta mål.

HUR VI LYCKADES
SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP

– De sociala entreprenörerna följer
inte färdiga modeller, hela tiden
utmanas vad som görs, och hur.
Men vi får inte skygga för en normativ diskussion om hur vi vill ha
det och vilket samhälle vi vill leva
i, säger Malin Gawell, forskare i
socialt entreprenörskap.

Vanligt i USA
Socialt entreprenörskap, där man
förenar drivkraften att skapa något
nytt med viljan att samtidigt göra
nytta för samhället, är något som
uppmärksammats allt mer, särskilt
i USA under de senaste 15 åren.Några som ofta lyfts fram är de som tjänat mycket pengar inom IT-sektorn
och som sedan valt att arbeta med
mer socialt företagande. Bill Gates
är ett bra exempel. Men när dessa
inﬂuenser kommit till Sverige har
de från början stött på patrull.
– I Sverige krockar de med den breda förenings- och folkrörelsetraditionen med stark demokratisk förankring som också har varit med
om att bygga upp offentliga verk-

CAPTURE HEADLINE
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod.
PHOTO: NAME SURNAME

Malin
Gawell
Forskare i socialt
entreprenörskap,
verksam vid ESBRI

FAKTA

samheter. Men i takt med förändringar och en dämpning av den offentliga sektorns expansion, ﬁnns
det också mer plats för socialt entreprenörskap och sociala företag.
De skapar en ny dynamik som utmanar etablerade strukturer, säger
Malin Gawell.

■ Socialt entreprenörskap
kallas också för samhällsentreprenörskap eller socialt företagande och har fått stort genomslag i samhället de senaste
åren. Man använder företagsformen för att driva en idé som är
affärsmässig, men också innebär något bra för hela samhället.

Kollektivt ägande
Malin Gawell nämner flera intressanta exempel på socialt entreprenörskap med kooperativt
ägande. Ett är Vägen ut! Kooperativen i Göteborg som med avtal
med kommun och arbetsförmedlingen anställer långtidsarbetslösa och andra i utanförskap. Ett annat är Basta som arbetar med rehabilitering genom företagande för
före detta tunga missbrukare och
gör dem till delägare i verksamheten. Dessa verksamheter har expanderat kraftigt de senaste åren
och innebär alternativ till statliga
Samhall,som bedriver verksamhet
för funktionshindrade som självständigt aktiebolag.
– Ett annat exempel är de olika
Fair-tradeföretagen som säljer ekologiskt odlad mat och kläder. Under min uppväxt på 70-talet fanns
det personer som genom sina kyrkoorganisationer sålde barnkläder
och andra produkter från utvecklingsländer.De var tidiga föregångare till den rättvisemärkta rörelsen
där vi i dag ser varor i de ﬂesta livsmedelsaffärerna, modeaffärer och
i olika affärsmodeller inom till exempel tjänstesektorn.
– De sociala entreprenörerna är
en fantastisk positiv kraft i vårt
samhälle. Men det är inte enkelt,
det handlar om maktstrukturer.
Kritiska frågor måste ställas om
vad som är bra. Som entreprenör
har man ju inte ett uppdrag att jobba för alla, påpekar Malin Gawell.

■ Den sociala entreprenören
identiﬁerar ett problem inom
det sociala/ekologiska området
där gemensam service saknas
och varken offentlig sektor
eller marknaden vill ta ansvar.
Det kan handla om allt från
produktion av ekologisk mat
eller rättvisemärkta kläder, till
utslussning av missbrukare ut i
samhället eller caféer som drivs
av förståndshandikappade.
■ Det grundläggande är att
vinsten som genereras inte delas
ut till aktieägare, utan går tillbaka till den egna verksamheten
och samhället.
■ En av de mest kända samhällsentreprenörerna är Muhammad Yunus som tillsammans med
Grameen Bank ﬁck Nobels fredspris 2006 för system med mikrolån i utvecklingsländer.
ULRIKA STENBECK
redaktionen@mediaplanet.com
FOTO: SHUTTERSTOCK
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BLLF SWEDEN
– Front mot slaveri
Vår vision är en värld fri
från blödarsjuka!
Hjälp forskningen framåt.
Stöd Aroseniusfonden!
Plusgiro: 901955-5
www.aroseniusfonden.se
www.fbis.se

Pg 90 01 96-7
www.nordensark.se

s Vi arbetar mot alla former av
slaveri och för barns rä ll
utbildning och frihet från barnarbete.
s Vi informerar och skapar opinion.
s Vi stöder utbildning, kamp för
mänskliga rägheter i Pakistan.
WWWBLLFSE s INFO BLLFSE
0OSTGIRO    

I din närhet ﬁnns någon som
lider av en ätstörning.
Med din hjälp kan vi ge stöd åt
både drabbade och anhöriga.

Ge ditt bidrag på

AKH är en kvinnojour som
stödjer kvinnor och barn som är
utsatta för våld i nära relationer.
Bg: 802016-5463
PG: 437 6443-0
www.allakvinnorshus.org

pg 90 00 87-8

www.efk.se
Pg: 90 04 03-7
Bg: 900-4037

Riksföreningen
Anorexi/Bulimi-Kontakt
www.abkontakt.se

PG 90 12 10-5 www.annalindhsminnesfond.se

Gundua Foundation verkar för att
bidra till att läs- och skrivkunnighet
och den allmänna kunskapsnivån i
utvecklingsländerna förbättras.
Är du intresserad av att stödja arbetet?
Gundua Foundation
Postgiro: 90 02 16-3.
Bankgiro: 5715-1789
www.gunduafoundation.org
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VAPENEXPORT

Nu ifrågasätts
vapenexport
till diktaturer
Kraven höjs på skärpning
av reglerna för vapenexport i flera europeiska
länder.
Demokratirörelserna i Nordafrika och Mellanöstern har gett
miljontals människor hopp om
frihet och demokrati. Men på
vissa håll har obeväpnade civila demonstranter slagits ned
brutalt, och vapen som används
mot dem har i många fall levererats från demokratier i Europa.
Sverige är världens största vapenexportör räknat per capita, och har exporterat vapen till
många av de länder där demokratiprotesterna pågår. 2010 sålde Sverige krigsmateriel för 1,3
miljarder till tio diktaturer, däribland Bahrain, Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.
Att införa ett demokratikriterium som förhindrar vapenexport till diktaturer har varit en
regelbundet återkommande fråga i riksdagen.

KÄMPAR MOT VÅLDET
Nzigire Mwa Shekeza i
Kongo med några av de
andra kvinnorna i den
lokala radioklubben.
FOTO: JOAKIM ROOS

Har bestämt sig för att kämpa

■ Hon är inte säker på hur gammal hon är, 50 tror hon, ”men åren
håller man inte koll på här”, säger
Shekeza. Jag fångar hennes blick
en kort stund och får en känsla av
att hon har sett allt som ﬁnns att
se i livet och lite till.
– Om jag hade känt till mina rättigheter när jag var ung,
skulle jag inte ha behövt gå igenom vad jag har gjort. Men mina
barn är lyckligt lottade. De har
mig som berättar för dem”, säger
Shekeza.

Övergavs med tre barn
Hon gifte sig när hon gick i grundskolan. På den tiden, liksom fallet är än i dag i vissa byar, brydde
sig ingen om att registrera äktenskapet. I praktiken innebär det
att kvinnan inte har rätt att ärva
sin man. När Shekeza hade fött tre

barn övergav hennes man henne
utan att ens säga hejdå.

Var först tveksam
I början av 2000-talet kom hon i
kontakt med människorättsorganisationer som etablerade sig på
landsbygden.
– Jag var tveksam och gick in i
det halvhjärtat. Jag trodde inte att
jag var den aktiva typen och hade
inte heller modet”, säger hon.

”Omvärlden måste
utgå från våra behov
när de tänker på lösningar. Nu är jag frispråkig och det är en
farlig sak här i Kongo.”
■ Men 2004 kom hennes liv att
förändras för alltid.
– På den tiden kryllade det av soldater och rebeller i vår by. De stoppade oss vid vägspärrar, krävde
pengar och misshandlade oss. Jag
började gå på AFEM:s kurser som
handlade om mänskliga rättigheter, om hur man kan medla i konﬂikter med mera.
■ Övergreppen ﬁck henne att bestämma sig.
– På påskdagen 2004 kom rebeller
från FDLR till mitt hem.De våldtog

”Den som vet allt”
Shekeza berättar att hennes grannar har gett henne öknamnet
”Muyu Wayia”. Det betyder ”Den
vä ds både i po
som vet allt” och aanvänds
pov bemärkelse.
sitiv och negativ
ar de att jag är en
– Ibland menar
bland att
a jag
bra rådgivare, ibland
et som inlägger mig i det
g
te angår mig. Men jag
m en
ser min roll som
kvinna som tack
vare AFEM fått veeta vilka rättigheh
ter hon har och
nu vill ge tillbakaa
något av det godaa
er
till andra”, säger
rlShekeza. Omvärlpa
den måste hjälpa
ara
oss med hållbara
lösingar!

Jag frågar henne om hur hon ser
på världen utanför Kongo.
– När FDLR ﬂydde från Rwanda
till Kongo, var de civila. Omvärlden
beväpnade dem och gjorde dem
till miliser. Det omvärlden ger oss i
form av hjälp nu,tar miliser och poliser ifrån oss med omvärldens vapen. Vad vi behöver är inte tillfälliga lösningar, utan sådant som håller.Omvärlden måste utgå från våra
behov när de tänker på lösningar.
Nu är jag frispråkig och det är en
farlig sak här i Kongo, säger Shekeza och ler.

Den arabiska våren

INGELA KARLSSON
redaktionen@mediaplanet.com
eda t o e @ ed ap a et co

Sedan 1996 har hela 37 riksdagsmotioner skrivits av partier från
båda sidor av blocken,men de har
aallaa aavslagits av den rådande politisk
litiska majoriteten. Nu har den
arab
arabiska våren fått effekter även
på de
en sve
den
svenska politiken.
De
en 19 maj gav riksdagen i
Den
uppd
drag åt
å regeringen att utaruppdrag
betaa en ny lagstiftning som skärregl
perr reglerna
för vapenexport
tiill icke
till
ickedemokratier.Om detta
komm
k
kommer att leda till ett faktiskt demokratikriterium är
dock osäkert, och tills vidare fo
fortsätter Sverige att sälja
vape
vapen till diktaturer.
PEDER SWARTLING
redaktionen@mediaplanet.com
red

Nisansala, Sri Lanka. Foto: Markus Marcetic.

Nisansala från Sri Lanka är en eldsjäl
som kämpar för kvinnors rättigheter.
Genom att utbilda sig till svetsare
vid Womens Development Center,
utmanar hon patriarkala strukturer
och attityder. Utbildningen drivs med
stöd av Diakonia.

mig och min dotter.Mer om det vill
jag inte berätta. Men jag kan säga att tack vare AFEM:s kurser var
jag medveten om risken att få hiv.
Jag och min dotter gick genast till
sjukhuset och jag är så tacksam för
att vi klarade oss. Det som hände
mig ﬁck mig att bestämma migJag tänker ägna resten av mitt liv,
ja till och med att offra det om det
behövs, för att kämpa mot våldtäkter”, säger Shekeza.

FOTO: XXXXXXXXXXXX

I byn Budodo i kongolesiska Sydkivu bor Nzigire Mwa
Shekeza. Hon har gjort en
lång livsresa genom våldets
och förtryckets landskap.
Tidigare hade hon inte rätt
att titta sin man rakt i ögonen. Idag är hon vice ordförande för organisationen
AFEM:s lokala radiolyssnarklubb.

Vi stödjer de eldsjälar som varje dag brinner
för att göra världen mer rättvis. Människor
som har vänt sin vrede till handling, precis
som Moder Teresa en gång gjorde och
Nisansala gör idag. Trots att engagemanget
finns saknas de medel som behövs för att
åstadkomma en varaktig förändring. Du
kan bidra, mer än du tror. Tack vare ett
avtal med Sida får Diakonia upp till nio
kronor för varje krona du ger.
Stöd oss i arbetet för en rättvisare värld
på diakonia.se eller PG 90 33 04-4.
Verksamheten granskas av Svensk Insamlingskontroll.

MYRORNA ÄR EN DEL AV FRÄLSNINGSARMÉN
WWW.MYRORNA.SE

),11(77)(/
Svar: Samtliga diktatorer ovan har fått köpa svenska vapen.

Skriv på Svenska Freds upprop för att stoppa svensk vapenexport
till diktaturer! Sms:a ”demokrati”, mellanslag och ditt namn till
72950. Du kan också skriva på via vår hemsida svenskafreds.se.

Pg 901085-1

Stöd kvinnors arbete
för fred, jämställdhet
och rättigheter i DR
Kongo och andra
konﬂikområden!
Sma:a MAKT till 72 930
och skänk 50 kr till
Kvinna till Kvinna

Dessutom bidrar den till att spara på jordens resurser.
Välkommen till våra butiker med det du inte längre behöver. Överskottet
går till Frälsningsarméns sociala verksamhet som till exempel familjeläger,
matkassar, missbruksvård, akut ekonomisk hjälp och mycket mer.

ÄLSKA ÅTERANVÄNDNING

Fri från analfabetism.
Fri från fattigdom.
Fri från hopplöshet.
Köp frimärken!

Postens nya frimärke frigör världens barn från otrygghet, allt för att ge dem en ljusare framtid.
Ett häfte med 10 frimärken kostar 70 kr, varav 10 kr går till Rädda Barnens viktiga arbete över
hela världen. Köp vårt nya Välgörenhetsfrimärke. Varmt tack för ditt stöd!
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INSPIRATION
Fråga: Finns det behov av det ideella biståndet i framtiden?
Svar: Ideellt bistånd och arbete handlar om solidaritet, humanitet,
att kämpa för mänskliga rättigheter och ge stöd till dem som har det
svårast. Det är, enkelt uttryckt, en grundförutsättning för människans
överlevnad.

Ingen kan göra allt –
men alla kan göra något
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Läser man Jan Eliassons CV är det lätt
att tro det var en spikrakt planerad
karriär som gör att han idag är en så högt
respekterad diplomat, oavsett var i världen hans namn nämns.
– Internationella frågor engagerade
mig tidigt men fokus skiftar så det har
deﬁnitivt inte varit någon rak resa. Det
centrala i mitt engagemang och det jag
brinner för är humanismen och begreppet människan i centrum.
Under en intensiv timme hann vi diskutera allt från problem vid katastrofhjälp till vikten av att vi i Sverige fortsätter ett aktivt internationellt utbyte.

Ingen fred utan utveckling
Jan har en massiv erfarenhet av frågor inom bistånd och diplomati och trycker på
att basen måste vara det helhetsinriktade
synsätt FNs generalförsamling beslutade
2005 då han själv var ordförande:
Det blir ingen fred utan utveckling. Det blir
ingen utveckling utan fred. Det blir varken fred
eller utveckling utan respekt för de mänskliga
rättigheterna.
Om något av fred, utveckling eller
mänskliga rättigheter saknas så faller
allt. Det är vad bistånd måste utgå
ifrån.
Jan beskriver förmånen att få arbeta
med humanitära frågor på olika nivåer i FN, på regeringsnivå och nu senast

”civilsamhället” som han uttrycker det
men pekar även på svårigheterna.
– Det ﬁnns ingen enskild lösning, person eller organisation som klarar allt,alla
måste hjälpas åt. Ökat engagemang och
utvecklad samverkan på alla nivåer är
förutsättningen för att vi ska lyckas. FN,
EU, näringsliv, myndigheter, regeringar,
privatpersoner och ideella organisationer – alla har sin roll. Traditionellt bistånd
räcker inte. Stödet måste även innebära
utveckling i handel, samhällsstyrning,
teknologiöverföring,utbildning,fokus på
kvinnors ställning, respekt för barn och
en andra frågor som påverkar varandra.
Jan Eliasson talar initierat om att det
ofta ﬁnns prestige i att en fråga eller ett
område ”ägs” av en viss organisation.
Framtiden, säger han, kräver prestigelöshet. Att murar rivs så att samverkan
gör internationellt hjälparbete effektivare och mer problemfokuserat ur ett större
perspektiv.

Stora utmaningar inför framtiden
Det är tyvärr en dyster bild av framtiden
Jan Eliasson målar upp. Stora bidragsländer som USA, Japan och ett antal
europeiska länder ser sig tvingade att
skära i sina budgetar för bistånd vilket gör
ansvaret tyngre för ideella organisationer
och enskilda bidragsgivare.
Utmaningen för hjälporganisationerna
ser han som tredelad. För det första
att bygga förtroendet mot medlemmar, bidragsgivare och allmänhet för

PROFIL

FOTO: DANIEL HOLKING

LEDARE TILL LEDARE

Jan
Eliasson
■ Bakgrund:
Arbetargrabb
från Göteborg.
■ Uppdrag:
Toppdiplomat
med bakgrund
inom UD, som
FN-rådgivare
och medlare,
FN-ambassadör, chef
för UNOCHA
(FNs samordningsorgan
för humanitär
hjälp), ambassadör i USA,
ordförande
i FNs Generalförsamling
och svensk utrikesminister.

ett fortsatt, aktivt engagemang. Det
andra är att bli effektivare, vilket kräver
betydligt större samverkan och koordination mellan organisationer. Det tredje
är att bli tydligare och synligare i vad
man uträttar. Drömmen är naturligtvis att alla ﬁck komma ut och se det
arbete som utförs. Personal som, med
sitt eget liv som insats, räddar barn från
en säker död, skapar förutsättningar för
en framtid och kämpar för att nå ut med
humanitära insatser.

Rent vatten löser mycket
Behoven kommer tyvärr att öka men
målen ändras. Länder som tidigare var
i behov av hjälp har idag utvecklats och
går i spetsen för hjälparbete. Det inger
hopp för länder som i dag kämpar för
överlevnad och där situationen gör att
biståndsarbetet kan kännas hopplöst.
Innan Jan, långt efter utsatt tid, ursäktade sig för att hinna till nästa möte
frågade jag vilket problem han helst av
allt vill kunna lösa.
– Får jag välja så är det frågan om rent
vatten. Löser vi den så kan vi lösa övriga
problem också.Rent vatten är så självklart
för oss men i många länder ﬁnns nästan
inget vatten och det som ﬁnns sprider
sjukdomar och går inte att använda. Den
frågan engagerar mig enormt och fyller
en stor del av mina dagar.
OLA HANSON

FRÅGOR & SVAR
■ Hur har biståndsarbetet
förändrats senaste 10-20
åren?
Exempelvis har antalet små organisationer växt, vilket är både
bra och problematiskt. Vid katastrofer, som till exempel Haiti,
är det svårt att koordinera hjälparbetet då varje organisation
ställer krav på lokala administrationen. Fördelen är att ﬂer är
engagerade.

redaktionen@mediaplanet.com

HANDLA FÖR FÖRÄNDRING
Ge bort en get, matpaket till en aidssjuk, en skoluniform,
böcker eller varför inte tio plantor?
Köp Afrikagruppernas gåvokort i vår webbshop på
www.afrikagrupperna.se

28 000 ﬂickor under 18 år gifts
bort varje dag. Stöd FN:s arbete för
att ﬂickor ska få vara barn, gå klart
skolan och stanna hos sin familj.

XXXBGSJLBHSVQQFSOBTFt

Sms:a ”Flicka”
till 72909 så skänker
du 50 kronor till FN:s
arbete!
Eller ge din gåva på
Pg 90 00 79-5.
Din gåva gör skillnad!

www.fn.se

Nyken på Autism?
Aspergers syndrom?
Titta in på www.autism.se
Vi jobbar för bättre villkor
för barn, unga och vuxna
med autism, Aspergers
syndrom och andra
autismliknande
tillstånd.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

JUNI 2011 · 9

FOTO: SHUTTERSTOCK

RENT VATTEN

3 900 barn
b
dör
dö
Varje dag, året runt, dör
uppskattningsvis 3 900
barn till följd av smutsigt och
förorenat vatten, bristande hygien och sanitäraförhållanden.

För tidig död
WHO uppskattar att totalt
dör cirka 1,6 miljoner människor en för tidig död genom
brister i vattenförsörjning, undermålig sanitet och hygien
(VSH).

Saknar säker sanitet
Uppskattningsvis saknar
en dryg miljard människor
tillgång till ordnad dricksvattenförsörjning. Mer än det dubbla, eller ca 2,6 miljarder människor saknar tillgång till säker
sanitet .

Mer vatten krävs
JAN ELIASSON BRINNER FÖR HUMANISMEN
Med lång erfarenhet fortsätter Jan Eliasson sitt gedigna engagemang. Med meriter som bland annat toppdiplomat med bakgrund inom UD, som FN-rådgivare och medlare, FN-ambassadör,
chef för UNOCHA (FNs samordningsorgan för humanitär hjälp),
ambassadör i USA, ordförande i FNs Generalförsamling och
svensk utrikesminister.

Om vi skall halvera antalet
undernärda till år 2015, och
om matkonsumtionen inte
minskar eller förändras för övriga grupper i samhället, måste
vattenuttaget öka. Att producera mera mat kräver mera vatten.

FOTO: (T.V) MARC FEMENIA, (T.H) UN FOTO

i världen som Berlinmurens fall en
gång var.
Organisationerna måste dra
in mer pengar, även om mycket
sker ideellt. De måste också öka
effektiviteten och samarbetet
med andra organisationer.
■ Hur ska jag som bidragsgivare välja vem eller vilka
jag ska ge mitt stöd till?
Ha en positiv grundsyn och lyss-

För en bättre morgondag
– ge en sommargåva till
cancerforskningen!
Anmäl dig nu som
månadsgivare på
tel 020-255 355,
eller ge en gåva
via plusgiro:
900690-9 eller
900880-6.

För dig som vill stödja
forskning för bättre
cancervård www.rahfo.se

na till vad hjärtat säger. Tycker
du barnens situation, sjukvård,
rent vatten eller något annat är
viktigast? Sök information och
kontakta även organisationen och
ställ dina frågor.
■ Vad behöver göras för att
säkerställa att mina pengar
går till det jag vill och tror på?
Ideella organisationer måste vara
väldigt öppna och tydliga i sina

verksamheter. Förskingringen i
Röda Korset var en katastrof för
hela ideella sektorn och förtroendet
är kört i botten.
Fördelen är
att man nu
vet att in-syn krävs
och att
man har
ögonen
på sig.

Investera i hygien
FOTO: SHUTTERSTOCK

■ Vilka är de största utmaningarna biståndsarbetet står
inför?
Afrika, söder om Sahara, är ett
kritiskt område med tyst och
långsam massdöd som inte syns
i nyhetssändningar eller på tidningarnas förstasidor. Behoven är
enorma.
Händelserna i Nordafrika behöver också stöd och är lika avgörande för utvecklingen av demokratin

Studier som bland annat
WHO har genomfört visar
att varje investerad peng i förbättrad vattenförsörjning ger en
3-faldig eller upp till 30-faldig
avkastning.Investeringar i sanitet och hygien kan ge ännu högre utdelning.

!

Läs mer på webben:
www.frii.se

1/3
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ver inte kosta något.
att engagera sig behö
!

e” redan idag
bli en “vattenspridar
www.wateraid.se
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VOLONTÄRRESOR

Bidra till utveckling

VUXET ENGAGEMANG
Mentorer är viktiga för ungdomar som kan bli betydelsefulla
förebilder för dem.
OBS! Genrebild
FOTO: SHUTTERSTOCK

Mentorn – en vuxen
vän utanför familjen
Johan Berggren är 31 år och arbetar
som politiskt sakkunnig på ﬁnansdepartementet. På fritiden är han
mentor åt 14-årige Lukas Akan.
De brukar träffas ungefär varannan eller var tredje vecka. De har
gått på bio och Laserdome, men
även andra lite mer intellektuella
övningar har de hunnit med:
– Vi har gått på Historiska museet och gått på work shops för att
lära sig inlärningsstrategier och
hur hjärnan fungerar. Man har en
budget på 1 500 kronor per mentorpar och den har vi tillsammans
lagt upp. Så vi har förenat nytta
med nöje, säger Johan Berggren.

Måste ha engagemang
För Lukas innebär mentorskapet
att han också får öva på sådant han
tidigare var lite ovan vid.
– Jag hade lite problem med att
åka tåg. Jag har inte gjort det så
ofta eftersom min mamma brukar
skjutsa mig, men nu tränar jag
genom att jag åker tåg när jag och
Johan ska träffas, säger Lukas.

vuxen än sina föräldrar.Visserligen
träffar han ju ibland sin pappas
kompisar, men med Johan är det
lite annorlunda:
– Man har verkligen någon att
lita på som man kan prata med
om man inte vill prata med föräldrar eller kompisar. Han har ju
tystnadsplikt. Det känns tryggt,
avslutar Lukas.

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

■ Fråga: Johan 31 år och
Lukas 14 år träffas regelbundet och hittar på saker tillsammans. Hur kommer det sig?
■ Svar: De deltar båda i ett
mentorskapsprojekt, där ungdomar får vuxna mentorer.

PROFIL

PROFIL

Lukas Akan

Johan Berggren

■ Ålder: 14 år.
■ Sysselsättning: Går på
högstadiet.
■ Framtidsplaner: Att bli
skådespelare

■ Ålder: 31 år.
■ Sysselsättning: Politisk
sakkunnig på ﬁnansdepartementet.
■ Familj: Sambo.

Johan Berggren hade provat på en
liknande sorts mentorskap redan
tidigare och fått blodad tand. Han
gick därför igenom en antagningsprocess och gick sedan vidare från
den.
– Jag skickade in formulär, CV,
berättade om mig själv och sedan
gick jag på intervju och träffade organisationen.
Det tog ett tag innan han blev tilldelad Lukas i december 2010, men
även om den antagningsprocess
som Johan gick igenom tog lite tid
så tror han att de allra ﬂesta vettiga vuxna skulle kunna bli mentorer.

Kan fråga om tips och råd

– Jag tror att de ﬂesta kan bli mentorer, absolut. Man ska vara en normal, rimligt funtad vuxen som är
intresserad och har ett engagemang.

Har någon att lita på
Även om Lukas säger att det var lite
pirrigt första gången han skulle
träffa sin mentor så var det framförallt en positiv upplevelse.
– Jag var lite nervös och undrade
hur han skulle se ut. Men jag var
också nyfiken och glad, säger
Lukas.
Enligt Lukas är det lite speciellt
att ha en relation med en annan

Vad går då mentorskapet ut på?
Johan menar att det nog varierar
mycket på vilka som deltar.
– Beskrivningen är att mentorskapet består av en relation med en
ung person som man ska träffa varannan, var tredje vecka. Vi ska vara
ett bollplank och en samtalspartner för ungdomen. Ungdomarna
har väldigt olika inriktningar och
ingångar. Vissa har en väldigt tydlig bild av vad de vill tala om, andra
är mer sökande och oklara, säger
Johan.
Lukas säger att han han kan
fråga Johan om råd och tips.
– Han har även erbjudit mig att
hjälpa mig med läxor. Det har vi
inte gjort än, men jag vet att han
ﬁnns där om jag behöver hjälp,
säger Lukas.

Projekt runt om i världen
jobbar för att människor,
miljö och djur ska få ett bättre liv
på jorden. Dessa projekt är oftast
skapade av individer som vill
främja olika områden. Ett återkommande problem för dessa
aktörer är pengar, arbetskraft
och utrustning. Många projekt
ﬁnansieras av bidrag men alla
projekt får inte donationer.

Mycket du kan göra
Volontärer är därför ett slagkraftigt stöd och där
individer åker i väg under en tidsperiod och hjälper till med det
dagliga arbetet. Detta ger möjligheter till projekten att expandera
och växa och gynna det ändamålet som projektet har som mål.
Det ﬁnns inget typiskt volontärarbete, arbetsuppgifterna kan
skilja sig från varje enskilt projekt.Allt från att bygga skolor till
att ta hand om skadade djur.

Väx som person
Att åka på en volontärresa
ger dig också möjligheter
att ge tillbaka till samhället.
Under resan blir man väldigt väl
bemött av folket och får även en
inblick i deras dagliga liv, traditioner och kultur och kan dessutom känna att du växer som
person under resan.

Ta med familjen
Det ﬁnns även möjligheter
att åka iväg som en hel familj och volontärarbeta. Här har
barn möjligheten att växa som
personer och dessutom skaffa
vänner runt om i världen. Det är
dessutom en möjlighet för barnen att få uppleva att vi i Sverige
lever ett väldigt exklusivt liv om
man jämför med många andra
barn runt om i världen.Även fast
ingen enskild person kan rädda
världen från dess problem på
egen hand, så kan vi alla göra
någonting till det bättre.
PEDER SWARTLING

KRISTIAN TIGER

redaktionen@mediaplanet.com

redaktionen@mediaplanet.com

Du kanske? Hoppas det, för vi behöver ﬂer. Fler som bryr sig
om hur det går för våra ungdomar.

Bli Mentor och anmäl dig redan idag!
SMS:a ”mentor” till 71160 så kontaktar vi dig efter sommarsemestern och
berättar hur du kan bli en förebild för en tonåring som tror att ingen bryr sig.

Du kan också läsa mer på www.mentor.se

Resor som förändrar!
Åk med oss som volontär! - välj bland över 20 länder!

www.volontarresor.se | Tel. 08 - 23 93 00
Sveriges första volontärresebyrå.
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Cancer
Cancer är samlingsnamnet
på cirka 200 olika sjukdomar med okontrollerad celltillväxt. Sjukdomen uppkommer
när den perfekta balansen i celldelningen störs. Tumörsjukdomar och cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige,
efter hjärt- och kärlsjukdomar.
Det är vanligast att äldre drabbas men man kan drabbas av
cancer i alla åldrar. Sjukdomen
är ungefär lika vanlig bland män
som bland kvinnor. Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och bröstcancer
är den vanligaste bland kvinnor.

HIV/Aids
INDIVIDENS KAPACITET
Varje person kan göra en
insats och denna kan bidra
till att stora saker sker.

” Leken är den
största helande
kraften om man
vill göra något för
barn.”
Parul Sharma
Arbetar för A Seachange. CSR-samordnare
för leverantörer på Sandvik AB

SHOWCASE
– Stora, offentliga system kan inte
garantera empati. Empatin kommer från individen. Detta måste
vi uppmuntra. En droppe kan förändra väldigt mycket, säger Parul
Sharma som arbetar med rörelsen
A Seachange som hon och några
vänner startade för drygt tio år
sedan.
A Seachange är inriktad mot att
hjälpa behövande barn i Indien.
Parul Sharma är själv uppvuxen i
Sverige, men har indiska föräldrar.
Hon är utbildad människorättsjurist och arbetar som chef för CSRfrågor på Sandvik. A Seachange
arbetar hon dock med vid sidan av
sitt ordinarie arbete.

Barnen slipper stjäla
För Parul Sharma har det varit viktigt att hennes arbete ligger på
gräsrotsnivå.Hon samarbetar med
partners i Indien som inte skulle
kunna kvaliﬁcera sig för bidrag
från exempelvis FN eller Sida.
– FN och Sida kräver ofta av sina
partners att de ska rapportera på
engelska, ha en viss struktur inom
sina organisationer och hålla en

viss standard.Vi är en väldigt enkel
rörelse. Var och en kan genom att
bidra med en droppe sätta igång en
väldigt stor rörelse i havet, säger
Parul Sharma.
Hon berättar att indiska staten
har velat genomdriva reformer
med målet ”utbildning för alla”,
men att detta, trots de goda intentionerna, kan få besvärliga konsekvenser. Det kan bli knepigt när
ett väldigt hungrigt barn sätts i

skolan eller när barnet är tvunget
att gå en timme för att komma
dit.
För Parul Sharma har de främsta
behoven handlat om mat, hälsa
och lek. Exempelvis har man
genom ﬂera projekt försett fattiga
barn med frukost så att de slipper
stjäla för att äta sig mätta.
– Barnen som har fått frukost
säger att deras liv blir helt förändrade. Utsattheten för polisvåld är

FAKTA OM INDIEN
■ Undernäring hos barn är två
gånger större i Indien än i Afrika
söder om Sahara.
■ 46 procent av Indiens barn är
undernärda.
■ Mellan år 1999 och 2006
minskades undernäringsproblematiken i Indien med endast
en procent.
■ Indien är det fjärde farligaste
landet i världen för kvinnor och
då i synnerhet för ﬂickebarn.
■ 50 miljoner flickebarn
har dödats eller aborterats i

Indien under de senaste hundra åren.
■ Antal fattiga i Indien är 250
miljoner. Dessa lever på mindre
än 2 US Dollar om dagen.
■ I Indien är halva den vuxna
befolkningen analfabeter.
■ Ungefär 60 procent av den
indiska befolkningen är bönder.
■ Indien har den högsta självmordssiffran i världen bland
bönder.
KÄLLOR: TIMES OF INDIA, WHO OCH THOMSON
REUTERS FOUNDATION.

h går
å
borta; de äter sin frukost och
till arbete eller skola.

Leken har en läkande kraft
Andra insatser kan vara att förse
barnen med tak över huvudet
eller med skåp att låsa in sina
få tillhörigheter. Eller att bygga
lekplatser.
– Leken är den största helande
kraften om man vill göra något för
barn. Under 2009 och 2010 byggde
vi ett tiotal lekplatser i byarna.
Föräldrarna började till och med
klaga för att barnen lekte till midnatt och de ﬁck dra hem dem,
skrattar Parul Sharma.
Ett projekt som Parul Sharma
driver har fokus på ﬂickebarn. Hon
berättar att just ﬂickor är speciellt
utsatta i Indien.
– I dag är det cirka 50 ﬂickor som
får stipendier för att gå i skolan
genom vårt projekt. Det hoppas jag
utökas, säger hon.
Något som Parul Sharma återkommer ﬂera gånger till är tilltron
till individens kapacitet. Varje
person kan göra en insats och denna
kan bidra till att stora saker sker.
g
– Jag vill få bort elitismen kring
da
biståndet. Det ﬁnns många kända
kt
ansikten som gör ett fantastiskt
arbete, men det blir fel om man i
åmedia bara uppmärksammar sådana personer. Man måste tro på
ns
den enskilde, vanlige individens
ul
förmåga att förändra, säger Parul
Sharma.

”I dag beräknas
30 – 40 miljoner
människor i världen
leva med hiv.”
Diabetes

FOTO: SHUTTERSTOCK

■ Fråga: Spelar det någon roll
om man som enskild gör något
för att hjälpa behövande?
■ Svar: Ja. Enligt Parul Sharma
så är det enskilda engagemanget centralt. Inom rörelsen A
Seachange är varje individuellt
bidrag en droppe som bidrar till
en större rörelse i havet.

FOTO: SANDVIK AB

Individuellt engagemang
för fattiga barn i Indien

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: (T.V) PRIVAT(T.H) SHUTTERSTOCK

Hiv är ett virus som angriper kroppens immunförsvar. Tidiga symptom kan vara
svullna lymfkörtlar, halsont,
feber, sår på slemhinnor och
hudutslag. Viruset överförs vanligast vid oskyddat sex. Viruset
ﬁnns i blod, sperma och bröstmjölk. Det finns fortfarande
inget botem
botemedel mot vid
ruset däremot
ﬁnns
det m
medicin som
brom upp virubromsar
s annars leset,som
ti aids som är
der till
slutpu
slutpunkten.
I dag
beräkn 30-40 milberäknas
män
joner människor
i värld leva
l
den
med hiv. Och det
bästa och effektivaste sättet att
skydda sig mot smittan är att använda kondom.

Diabetes, tidigare kallat
sockersjuka.Är inte en utan
ﬂera olika sjukdomar med olika
orsaker, men med en gemensam
nämnare att sockerhalten (glukos) i blodet är för hög. Kroppen
producerar inte längre insulin
eller tar inte effektivt vara på
kroppens insulin. Man tillför
därför insulin vilket ges som
injektioner. Det är en kronisk
sjukdom som alltid kräver åtgärd
eller behandling. Vanliga symptom brukar vara ökad törst och
stora urinmängder. Diabetes är
en av de stora folksjukdomarna.
I Sverige räknar man med att det
ﬁnns minst 350 000 människor
med diabetes.

PEDER SWARTLING
KRISTIAN TIGER
redaktionen@mediaplanet.com

redaktionen@mediaplanet.com

Ge barn en bättre framtid.
Bli fadder i Plan.
Ring 0770-930 930 eller gå in på
plansverige.org.

Plan är en av världens äldsta organisationer som kämpar för barns
rättigheter. Med hjälp av ditt stöd arbetar vi från minsta by upp till
FN-nivå för att förändra barns situation.
Besök oss på plansverige.org.
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HELA DENNA TEMA
TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

PROFESSIONELL INSIKT

Erik Zachrison
Yrke: Generalsekreterare,
Generalsekret
Insamlingsrådet – FRII

MISSA INTE!
IDEELLA SEKTORN I SIFFROR

Ideella sektorn – en bransch i tillväxt
FOTO: PRIVAT

KRÖNIKA

Att skänka pengar till de goda ändamålen har blivit naturligt
för den moderna människan. Alla inser att staten eller företagen
inte ensamma kan klara av att säkerställa det goda samhället.

Sju miljarder till de
goda ändamålen

D

Glädjande summa
Tillsammans skänker enskilda
människor, företag och organisationer cirka sju miljarder kronor
till de goda ändamålen. Det är en
otroligt glädjande siffra. Lika roligt är att beloppet ökar för varje år.
Mer pengar skänks till välgörande
insatser – och beloppen ökar. Den
idéburna sektorn agerar i dag på

allt ﬂer områden för att säkra medmänsklighet, lindra utsatthet och
rädda vår miljö.

Efterlängtad lagstiftning
Våra politiker kan självklart påverka spelreglerna för den ideella sektorn. Jag noterar med glädje att regeringen nu tänker gå vidare med
en reform som innebär att givare
kan få en fördel av sina gåvor genom en skattereduktion. Detta är
nytt i Sverige och en efterlängtad
lagstiftning.
På momsområdet kämpar ideella organisationer för en fortsatt
gynnsam behandling, något som
hotas från EU.

”Det ska vara
enkelt att skänka.
Ge via sms, autogiro eller nätet.”
Den självreglering som gäller
inom svensk insamling/fundraising vill jag behålla. En viktig
del i denna är systemet med kon-

WWW.MSFORSKNINGSFONDEN.SE
PLUSGIRO 900200-7
BANKGGIRO 900-2007

En sista hälsning
Cancerhjälens minnesblad
Ett sätt att hedra den man mist
08 - 612 42 42
www.cancerhjalpen.se
Tack!
BG 900 - 4375 PG 90 04 37 - 5

Det ska vara enkelt
FRII:s Kvalitetsråd ska granska
anmälningar som inkommer på
innehållet i kodrapporterna.Rådet
består – förutom av mig själv – av
Tobias Eltell och Helle Klein.
Det ska vara enkelt att skänka.
Ge via sms, autogiro eller nätet.
Skriv in en FRII-organisation i ditt
testamente. Var med och bidra till
en bättre värld. Jag vill uppmana
alla läsare: gör en viktig insats och
bli bidragsgivare.

Total omsättning för organisationer med 90-konto
Verksamhetsintäkter

Mdr SEK
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7,4
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Varifrån kommer intäkterna?
Verksamhetsintäkter 2009
Totalt: 13,1 Mdr SEK
Övrigt
2,6 Mdr SEK
20%
Allmänheten
4,7 Mdr SEK
36%
Företag
0,6 Mdr SEK
4%

Organisationer
1,6 Mdr SEK
12%

Myndigheter
3,5 Mdr SEK
27%

Läs mer
på webben:
www.frii.se

!

KÄLLA: CHARITY RATING

LI

MS
FORSKNINGS
FONDEN

Stöd svensk MS forskning!
MS drabbar unga vuxna mitt
i livet. Ditt bidrag kan leda till
bättre vård och ny behandling.

trollerade insamlingskonton, sk
90-konton.
Men vi gör mer än så för att säkerställa givarnas förtroende. Sedan ett par år tillämpar FRIIs medlemmar en Kvalitetskod där varje
organisation berättar hur man arbetar med insyn, ledning, kontroll
och måluppfyllelse. De kodrapporter som tas fram årligen återﬁnns
på respektive organisations webbplats och samlas på www.frii.se

en bidragande anledning till att
omsättningen nådde 11,2 miljarder 2005.Det är ett ypperligt bevis
på att svenska folket ställer upp
när det verkligen behövs.

LLE

HAN

S

Alla barn har
rätt till familj!
P

Pg 90 11 30-5
Bg 901-1305

Allt vad ni vill
att människorna
ska göra för er ska ni
också göra för dem!

www.barnsamariten.se

www.pmu.se

Lettlands vänner

HJÄLP ETT BARN

Hjälper barn på barnhem
och de fattigaste familjerna.
Har kunskapsutbyte för
personalen på barnhemmen
Har musik och kulturutbyte
med kulturskolor.
Bankkonto 900-1975
Plusgiro 90 01 97-5
www.lettlandsvanner.se

förändra sin framtid!
För 200 kr/månad
hjälper du ett
barn med mat,
kläder och
utbildning!
Trosgnistans Barnhjälp
www.trosgnistan.se 0278-13010

Pg / Bg 9007378

g

5

e ledande svenska
insamlingsorganisationerna tillhör intresseorganisationen Insamlingsrådet eller förkortat FRII.I dag är
128 organisationer medlemmar i
rådet. Det är alla de välkända idéburna organisationerna. Gemensamt för dessa är att de aktivt söker
upp allmänheten och säger: stöd
vårt arbete med ett ekonomiskt
bidrag. Som du vet är det miljoner
människor i vårt land som svarat
ja på denna uppmaning. De är i dag
stolta bidragsgivare, supportrar,
stödmedlemmar och donatorer.
Två av tre vuxna är givare.

■ Omsättningen för ideella organisationer växer stadigt. Svenska
folket är väldigt duktiga att donera pengar när det sker stora katastrofer. Tsunamikatastrofen var

90 10 45 -

INSAMLINGSSTIFTELSEN
”LILLE HANS” PG 90 10 45 - 5

www.foraldralosabarn.se
PG 90 09 89-5

ger ekonomiskt stöd till familjer vars barn
är i behov av psykoanalys. Med ditt bidrag
kan barn och tonåringar med psykiska
svårigheter få hjälp.
www.lillehans.se

Stöd unga kvinnor i
deras rätt till ett liv
utan hot och våld!
Kris- och motivationsboende
på skyddad adress
Tjejgrupp
Terapiverksamhet
www.ukv.se

Tycker du att vi varit
otydliga?
Vi tror inte att vi varit tillräckligt bra på att berätta om oss själva. Det vill vi ändra på, så att både du som deltar i vårt lotteri
och du som funderar på att göra det ska veta hur vi fungerar.
Hoppas att du har ett ögonblick över för att läsa om ett helt
vanligt företag som skänker ovanligt mycket pengar.
Vi är ett helt vanligt företag

en lott hittar du många organisationer som be-

Vi säljer lotter som för 150 kronor ger dig chans att

höver stöd på insamlingskontroll.se. Alla våra för-

vinna både stort och smått på din gatuadress. Vi

månstagare är godkända av Lotteriinspektionen,

jobbar hårt för att erbjuda den bästa kombinationen

och eftersom vi säljer lotter har de också insyn i

av vinstchans och underhållning, så att du ska välja

allt vi gör. Det är tryggt både för dig som köper

vårt lotteri före våra konkurrenters. Att rekrytera de

lotter och för oss som säljer dem.

bästa medarbetarna och alltid ha dig som är kund
för ögonen är sättet vi gör det på. Resultatet av det

Vi vill skänka ovanligt mycket pengar

blev intäkter på 2,6 miljarder kronor förra året,

Vi vill fortsätta att sälja många lotter så att vi kan

varav 1 miljard gick tillbaka som lottvinster. När vi

skänka mycket pengar. Eftersom vi inte har några

betalat kostnaderna för att driva lotteriet hade vi en

butiker betyder det att vi dyker upp i brevlådan.

vinst på 771 miljoner. Den skänkte vi oavkortat till

Vill du inte ha oss där ska vi inte vara där heller.

lotteriets förmånstagare, bland andra WWF, Rädda

Säg till på postkodlotteriet.se/stopp så ordnar vi

Barnen och Barncancerfonden.

det. Något vi hoppas att du uppskattar är förändringen som de 771 miljonerna bidrar till. Den

Vi är ingen välgörenhetsorganisation

motiverar oss som jobbar här. Välkommen in på

Våra lotter gör det möjligt att vinna och att bidra

postkodlotteriet.se om du vill läsa mer eller gå

på samma gång. Om du vill bidra utan att köpa

med i lotteriet.

Ett helt vanligt företag som skänker ovanligt mycket pengar

