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Camilla Backström, VD för Charity Rating, efter Uppdrag Gransknings avslöjanden om Hem och Skola:

Så undviker du att utnyttjas av de ohederliga hjälporganisationerna (http://svtdebatt.se/2010/10/sa-undvikerdu-att-utnyttjas-av-de-ohederliga-hjalporganisationerna/)
Publicerad 27 oktober, 2010 - 16:41
HEM OCH SKOLA När den ideella sektorn brister i förvaltningen av sitt förtroendekapital såsom nu är fallet med
Hem och Skola så påverkar det inte bara den utsatta organisationen utan hela sektorn. Många människor känner
sig svikna och cyniska. Därför spiller Uppdrag Gransknings avslöjande över på många andra organsiationer som
gör ett bra jobb, skriver Camilla Backström, VD för Charity Rating.
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Uppgifterna om Hem och Skola är en i raden där bristen på etik och ledarskapskompetens i ideell sektor uppdagas.
Nyheterna upprör och skapar debatt om givandets vara eller icke vara till ideella organisationer. Det är märkligt att
organisationerna inte värnar mer om det kapital som är den absolut viktigaste tillgången och en förutsättning för att kunna
bedriva verksamhet, nämligen förtroendekapitalet. Organisationernas existens är beroende av allmänhetens förtroende
eftersom de snabbt dör utan medlemmar och donationer.
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Låt oss ta ett steg tillbaka och konstatera att det svenska samhället har en unik relation till föreningslivet. Föreningslivet har
varit en viktig drivkraft bakom Sveriges demokratisering och för vår ekonomiska och sociala välfärd. Enligt en rapport
publicerad av statistiska centralbyrån (SCB) tidigare i år så är engagemanget fortfarande stort då man redovisar att
”hushållens icke-vinstdrivande organisationer” hade 25,8 miljoner aktiva medlemmar och 3,7 miljoner ideellt arbetande.
Utöver det personliga engagemanget bidrog det svenska folket med 29,6 miljarder kronor i medlemsavgifter till dessa
organisationer under 2008. Den ideella sektorn i dess helhet omsätter årligen 140 miljarder kronor, motsvarande 6 % av
BNP (Wijkström och Lundström, 2006). Man skulle kunna säga att allt detta är avkastning på ett starkt förtroendekapital hos
allänheten.
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När den ideella sektorn brister i sin förvaltning av sitt förtroendekapital såsom nu är fallet med Hem och Skola så påverkar
det inte bara den utsatta organisationen utan hela sektorn. Många människor känner sig svikna och cyniska när de
kommenterar oegentligheter såsom dagen nyhet och det spiller över på många andra organsiationer som gör ett bra jobb.
Eftersom organisationerna är helt beroende av allmänheten för att få sin medlemsbas och sina medel att bedriva
verksamhet kan man säga att givarna sitter på makten att skapa förändring. Det kan givarna göra genom att ställa krav på
organisationerna innan man engagerar sig eller skänker pengar. Charity Rating uppmanar människor som vill stötta eller
engagera sig i en ideell verksamhet att ställa ett antal kontrollfrågor innan man fattar beslut om att engagera sig. Genom att
göra det kommunicerar man vilka frågor man tycker är viktiga och underlättar för organisationerna att uppfylla de generella
informationskraven.
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Den absolut grundläggande frågeställningen är – Är organisationen transparent? Om organisationen är transparent så har
du tillgång till finansiell information samt mål och strategier. I fallet Hem och Skola kunde Charity Rating inte hitta någon
finansiell information på deras hemsida, vilket innebär brist på transparens.
Utöver transparens är det viktigt att ställa frågor runt vad organisationen vill åstadkomma och hur. Hur kommer min
medlemsavgift/gåva att användas? Om organisationen har svårt att tydlig berätta vad de gör är det möjligt att de inte heller
sköter sina projekt på ett fokuserat sätt. Sedan är alltid uppföljning en viktig fråga. Kan organisationen redogöra för vad de
har åstadkommit och om de har uppnått sina mål för året? Det finns massor av organisationer som är tydliga och
välstrukturerade.
Avslutningsvis kan vi ge rådet till allmänheten att undvika mellanhänder. Tyvärr är Hem och Skola inte den enda
organisationen som använder en extern telemarketingbyrå. Många organisationer tar hjälp av professionella
telemarketingföretag för att samla in pengar och värva medlemmar. Dessa tar oftast en del av de pengar du skänker i
provision. Om du inte tycker att det är ok kan du lyssna och fråga och, om du vill stödja organisationen, därefter kontakta
organisationen direkt för att ge ditt bidrag. Då går en större del av dina pengar till ändamålet.
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De som samlar in pengar är ofta affärsman. GE inte ett öre och gör rik några personer som skrattar åt folk. Det mesta i den svängen är
stor bluff. Vi lever i ett samhälle som tar hand om folk som behöver hjälp. J... samvetslösa skurkar.
1 person gillar det här.
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Man kan ju inte ens lita på organisationer med 90-konto!
Hur kan en kriminell hjärntvättarsekt få fortsätta att verka i Sverige?
Vi har RDS/NARCONON, KOMMITTÉN FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA, (inte KOMMISSIONEN) STUDEMA m.m. alla ÄR
SCIENTOLOGISTYRDA!
läs: www.xenu.net (http://www.xenu.net)
När skall vi vakna och gemensamt stå upp och fördöma deras verksamhet baserad på en sinnessjuk människas hjärnspöken!
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Det här är Debatt
Debatt är SVT:s sajt för samhällsdebatt. Här diskuteras de viktigaste och mest angelägna samhällsfrågorna.
Debattartiklar mejlas till debattartiklar@svt.se, och vi vill gärna ha ensamrätt
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