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Sextio miljoner människor var
på flykt 2015. UNHCR var där
och gav dem skydd.
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Stort engagemang för människor
på flykt
Under 2015 var fler människor på flykt än någon gång sedan andra världskriget.
Sextio miljoner barn, kvinnor och män hade tvingats fly från sina hem på grund
av krig, katastrofer och konflikter. Men 2015 var också ett år då allt fler valde att
engagera sig för dem som flytt och deras svåra situation.

NICKLAS WIGREN, ordförande.

I Sverige var det framförallt den humanitära katastrof som orsakats av konflikten i Syrien som fick
stor uppmärksamhet. Efter mer än fyra år av krig var situationen inne i landet desperat. Den största
flyktingkrisen i modern tid innebar också fortsatt hårt tryck på de angränsande länderna Turkiet,
Libanon, Jordanien och Irak dit miljoner människor flytt. I hopp om att hitta trygghet gav sig många av
från Syrien och grannländerna till ett Europa som inte var förberett på att ta emot dem.
Privatpersoner och företag bidrog
Många människor i Sverige engagerade sig för dem som flydde och hundratals initiativ och insamlingar startades till förmån för UNHCR:s arbete. Tiotusentals företag, organisationer och privatpersoner bidrog på fantastiskt sätt! I september samlades Sveriges artistelit för en historisk direktsänd
insamlingskonsert i ett utsålt Globen i Stockholm, för att tillsammans skapa uppmärksamhet för barn,
kvinnor och män på flykt.
Fortsatt oroligt på många håll i världen
Samtidigt som kriget i Syrien fortsatte under året härjade även konflikter i länder som Central
afrikanska republiken, Sydsudan och Jemen och orsakade oerhört lidande. De platserna hör vi inte lika
mycket om i media men UNHCR:s arbete har pågått minst lika intensivt där.

KATINKA LINDHOLM,
generalsekreterare.

Enorma behov kräver ökade insatser
Att allt fler tvingades på flykt ställde högre krav på UNHCR:s insatser. Tack vare människors engagemang under året har Sverige för UNHCR kunnat bidra ännu mer till arbetet på plats i humanitära kriser
världen över. I den här årsrapporten ser du exempel på hur de bidrag som samlades in i Sverige under
2015 har hjälpt människor som förlorat allt.
VARMT TACK FÖR 2015! Tillsammans fortsätter vi att arbeta för utsatta människor på flykt.

Nicklas Wigren
ordförande, Sverige för UNHCR
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Katinka Lindholm
generalsekreterare, Sverige för UNHCR

Snabba fakta 2015

72 timmar

Vid en krissituation kan UNHCR inom
72 timmar börja dela ut nödhjälp till
minst 600 000 människor.

126 länder

UNHCR fanns på plats i 126 länder.

60 miljoner

människor var på flykt. 8 560 personer,
88 procent av alla anställda, arbetade i
UNHCR:s fältprojekt.

12 läger

För att skydda barn, kvinnor och män
på flykt uppfördes 12 nya läger på den
afrikanska kontinenten.

5 654

Det gick en anställd på 5 654 utsatta
människor på flykt.

Nödhjälp som har skickats till akuta kriser under 2015

27 814
tält

437 800
presenningar

370 522
hinkar

361 940
myggnät

357 964

paket med köksgeråd

2 719 035
filtar

103 245
solcellslampor

1 278 786
liggunderlag

658 840
vattendunkar
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2015 – en tillbakablick
De många kriserna i världen ställde höga krav på UNHCR:s arbete under 2015.
Barn, kvinnor och män flydde för sina liv från konflikter i Syrien, Sydsudan,
Centralafrikanska republiken och Ukraina. I Nepal blev miljoner hemlösa till följd
av förödande jordbävningar och i Myanmar svepte en cyklon över landet och
orsakade svåra översvämningar. UNHCR var på plats i 126 länder med skydd
och nödhjälp.
JANUARI:
Tusentals flyr från Nigeria
Över 14 000 människor tar sig till Tchad, på
flykt undan våld i nordöstra Nigeria. UNHCR
arbetar tillsammans med myndigheterna i Tchad
för att ta emot dem och hjälpa dem till säkerhet
i flyktinglägret Dar Es Salaam. Där får de mat,
skydd, tak över huvudet, vatten och tillgång till
sjukvård.

FEBRUARI:
Nya våldsamheter i Centralafrikanska
republiken
UNHCR hjälper nödställda
i Ukraina.

Över 887 000 människor har tvingats fly till följd
av våldet i Centralafrikanska republiken. Hälften
av dem finns i grannländerna. Tillsammans med
partnerorganisationer delar UNHCR ut nödhjälp
till mer än 460 000 centralafrikanska barn,
kvinnor och män på flykt i Tchad, Demokratiska
republiken Kongo, Kamerun och Sudan.

MARS
Situationen förvärras i Ukraina

2,8
miljoner
blev hemlösa i Nepal på
grund av jordbävningarna.
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Strider i östra Ukraina förhindrar tillgång till
vatten och elektricitet, vilket förvärrar en redan
mycket svår humanitär situation. Över 1,1 mil
joner människor är nu på flykt inom Ukraina som
en följd av konflikten. Trots stora problem med
säkerheten är UNHCR och andra organisationer
på plats för att hjälpa de många behövande. Till
exempel får 12 200 människor i östra Ukraina
varma filtar mot kylan och annan nödhjälp under
mars månad.

APRIL
Svåra jordbävningar i Nepal
En jordbävning som uppmättes till 7,8 på
Richterskalan drabbar Nepal den 25 april. Hem,
byggnader och infrastruktur slås i spillror. Inom
24 timmar är UNHCR:s personal på plats och
ser till att drabbade får nödhjälp. Två veckor
senare drabbas landet av ännu en stor jord
bävning. Omkring 2,8 miljoner människor
förlorar sina hem och tvingas bo under bar
himmel. Över 8 700 människor omkommer i
jordbävningen.

MAJ
Stridigheter och våld inför valet i
Burundi
Tiotusentals människor, främst kvinnor och
barn, tvingas söka skydd i närliggande Rwanda,
Tanzania och Demokratiska republiken Kongo
efter att stridigheter bryter ut inför valet i
Burundi. UNHCR ser till att människor som flytt
kommer i säkerhet. Bland dem som får hjälp
finns 10 000 burundier som är strandsatta på
de svåråtkomliga Kagungaöarna i Tanzania. De
får hjälp med transport till flyktinglägret i Nya
rugusu.

JUNI
Flyktingdagen
Flyktingdagen genomförs mot bakgrund av en
allt värre global kris. Sextio miljoner människor
har tvingats lämna sina hem och en av 122 personer i världen är nu på flykt, inom eller utanför
sitt eget land. Det är fler än någon gång sedan
andra världskriget.
I Sydsudan har nära två miljoner människor
flytt och bara i juni tvingar matbrist och stridigheter 100 000 barn, kvinnor och män på flykt.

JULI
Fyra miljoner syrier är på flykt
Antalet människor som flytt undan konflikten
i Syrien överstiger nu fyra miljoner, hälften
av dem är barn. Det är den största flyktingkrisen under UNHCR:s mandat på nära ett
kvarts sekel. Livet för människorna på flykt
blir allt svårare. I Libanon bor 55 procent av
dem i undermåliga tillfälliga skydd. Trots att
UNHCR endast fått en fjärdedel av de medel
som behövs, fortsätter arbetet för att möta de
ökande behoven. Över 122 000 människor på
flykt får bättre bostäder i Libanon under årets
första sex månader.

AUGUSTI
Översvämningar i Myanmar
Cyklonen Komen sveper in över västra
Myanmar och orsakar massiva översvämningar.
1,6 miljoner människor tvingas lämna sina hem

och omkring 800 000 tunnland jordbruksmark
förstörs. Tillsammans med lokala myndigheter
hjälper UNHCR till att identifiera behov och
snabbt distribuera nödhjälp som presenningar,
liggunderlag och köksgeråd.

SEPTEMBER
Fler flyktingar än på decennier söker
skydd i Europa
I början av september har över 300 000 desperata människor, bland dem många barn, riskerat
sina liv för att ta sig över havet och söka säkerhet i Europa. En av dem som inte överlever resan
är treåriga Alan. Bilden av honom uppspolad på
en strand får hela världen att reagera. Under
de första 30 dagarnas krisarbete distribuerar
UNHCR över 32 400 liggunderlag, 26 400
filtar och 6 890 sovsäckar. I de länder där män
niskorna startar sin resa mot säkerhet förser
UNHCR över 180 000 familjer med kontant
bidrag – och hjälper på så sätt närmare en miljon
utsatta människor på flykt.

OKTOBER
Flyktingkris hotar i Centralamerika
UNHCR varnar för en annalkande flyktingkris när tusentals kvinnor flyr undan dödligt
gängvåld i El Salvador, Honduras, Guatemala
och delar av Mexiko. UNHCR uppmanar länder i
Central- och Nordamerika att se till att myndigheterna klarar av att identifiera människor som
är i behov av skydd.
Samtidigt fortsätter människor att fly över
Medelhavet till Grekland. Antalet människor
som nått fram är nu en halv miljon. För att

hantera situationen efterlyser UNHCR ett antal
insatser, bland annat stöd till de länder som tar
emot människor på flykt och lagliga vägar att
söka skydd i Europa.

NOVEMBER
Ett slut på statslöshet
Var tionde minut föds ett barn som är statslöst. Barn utan medborgarskap växer upp i
diskriminering och förvägras de rättigheter
som andra barn har. Ofta får de inte gå i skolan
och kan som vuxna ha svårt att få ett jobb eller
ens öppna ett bankkonto. En ny rapport från
UNHCR belyser deras erfarenheter. Den släpps
på årsdagen av UNHCR:s kampanj för att få
ett slut på statslöshet innan 2024. UNHCR
uppmanar alla stater att vidta åtgärder för att
förhindra statslöshet, till exempel att se till att
alla barn i världen registreras vid födseln.

DECEMBER
Att överleva vintern
Vintern har kommit och i Europa och Mellan
östern försöker tusentals människor på flykt
desperat att hålla värmen i tält och tillfälliga
skydd. En miljon människor har nu flytt till
Europa. I Syrien och grannländerna tillbringar
familjer ännu en vinter i undermåliga bostäder
och konflikten har snart pågått i fem år. UNHCR
är på plats och förser de som flytt med förnödenheter för att de ska överleva vintern. Filtar
och kaminer delas ut till över 345 000 syrier på
flykt i regionen och till ytterligare 240 000 som
är på flykt inom landet.

Tusentals människor på
flykt från konflikten i Syrien
försöker överleva vintern i
tält och tillfälliga skydd.
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Insatser för en värld i kris
I början av 2015 var fler människor på flykt än vid något annat tillfälle sedan
andra världskriget. Under året fortsatte siffran att stiga. Tack vare givare och sam
arbetspartner var UNHCR redo att hjälpa miljoner människor som tvingats fly.

MÄNNISKOR PÅ FLYKT
från Centralafrikanska
republiken har sökt skydd
i Demokratiska republiken
Kongo.
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SYRIEN OCH GRANNLÄNDERNA
Den största humanitära krisen i modern tid.
4,3 miljoner syrier har flytt till grannländerna.
●● 75 procent av dem är barn och kvinnor.
●● 1,6 miljoner syriska flyktingar registrerades
under året och fick skydd av UNHCR.
●●
●●

NEPAL
Den värsta jordbävningen på över 80 år drabbade landet.
●● 200 000 hus förstördes.
●● 2,8 miljoner hemlösa människor tvingades
leva under bar himmel.
●● Inom 24 timmar fanns UNHCR på plats och
delade ut nödhjälp.
●● Över 41 500 presenningar och 8 000 solcellslampor delades ut.
●●

IRAK
3,2 miljoner människor var på flykt i Irak och
behövde humanitär hjälp.
●● Sedan 2014 har över en miljon människor fått
tak över huvudet och nödhjälp av UNHCR.
●●

SYDSUDAN
2,7 miljoner sydsudaneser var på flykt och
behövde humanitär hjälp.
●● 771 000 av dem befann sig i Etiopien, Sudan
och Uganda.
●●

68 procent var under 18 år.
●● Över 124 200 sydsudaneser som flytt fick
livräddande skydd i Sudan.
●●

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
Över 453 000 människor på flykt från
Centralafrikanska republiken behövde
UNHCR:s hjälp i grannländerna.
●● Dessutom var över 447 000 människor på
flykt inne i landet.
●●

IRAK
Över en miljon människor
har fått tak över huvudet
och nödhjälp av UNHCR.

JEMEN
Situation i Jemen förvärrades dramatiskt
under 2015.
●● Nästan en av tio jemeniter var på flykt inom
landet.
●● Över 150 000 människor i Jemen fick hjälp av
UNHCR.
●●

FLYKTINGKRISEN NÅR EUROPA

NEPAL
Inom 24 timmar fanns
UNHCR på plats efter
att landet drabbats av
jordbävning.

Över en miljon människor riskerade sina liv
på Medelhavet för att nå säkerhet i Europa.
Drygt 200 av UNHCR:s specialtränade personal skickades för att hjälpa till i krisen.
●● UNHCR delade ut fler än 322 000 filtar till
människor som flydde.
●●
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UNHCR i fält: En dag med Patric
Patric Mansour är en erfaren hjälparbetare som har deltagit i många humanitära
insatser runtom i världen. Han kom till Sverige som flykting tillsammans med sin
familj när han var barn. Idag är han UNHCR:s fältkoordinator på Lesbos i Grekland – dit de flesta människor som flyr över Medelhavet till Europa först kommer.

PATRIC MANSOUR är
UNHCR:s fältkoordinator
på Lesbos i Grekland. Följ
med honom under en dag
på jobbet.

06.00

Min väckarklocka ringer och jag gör mig snabbt i
ordning och börjar dagen. Jag kollar min telefon
för att få de senaste uppdateringarna från mitt
team och för att få veta hur många människor
som har kommit över natten. Som teamledare
och fältkoordinator för UNHCR:s insatser på
norra Lesbos hjälper jag till att samordna de
olika organisationer som arbetar på ön. Det kan
till exempel vara andra FN-organ, hjälporganisationer, kustbevakningen, volontärer och lokala
myndigheter. Tillsammans arbetar vi med akuta
hjälpinsatser för människorna som kommer hit.

09.00

Jag ger jag mig iväg mot stränderna. Sex båtar
har anlänt den senaste timmen. Varje båt har
haft 45–70 människor ombord, bland dem
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många barn. Vissa dagar tar sig så många som
35 båtar över de tio kilometer hav som skiljer
Lesbos från Turkiet. UNHCR finns på de vanlig
aste ankomstställena och ser till att det finns
transport så att människorna säkert kan ta sig
från stränderna till center där de kan registrera
sig och få hjälp. Det går ofta så fort att de som
anländer på morgonen är i Aten redan på kvällen
– där andra UNHCR team tar emot dem¹.

11.00

Människor fortsätter att komma – de fryser,
är blöta och helt utmattade. Jag träffar andra
organisationer som UNHCR samarbetar med
för att kolla hur det ser ut med utdelning av filtar
och varma kläder. Vi arbetar tillsammans för att
göra processen så effektiv som möjligt. Vi ser
också till att det finns uppvärmning. Temperaturen kan gå ner till noll på vintern, speciellt på

natten, så just nu är en av våra huvudprioriteringar att se till att människor kan få skydd från
kylan.

14.00

Fler båtar når land och jag följer händelseförloppet noga och ser till att akuta fall tas om hand.
En viktig del av mitt jobb handlar om att möta
människor när de når stränderna och identifiera
dem som är mest utsatta. Det kan vara gravida
kvinnor, äldre personer eller barn som kommer
ensamma utan vuxet sällskap.
Jag träffar många människor på flykt som har
varit med om så mycket men som fortfarande
är optimistiska. Som Mahdi², en 17 årig pojke
från Syrien, som tog sig över havet tillsammans
med en vän. Han var förlamad sedan barndomen
efter att ha drabbats av cancer. Jag kommer
ihåg att jag hittade honom ensam på stranden,
med splitterskador i magen efter en bomb som
exploderade nära hans hus hemma i Syrien.
Vi såg till att han kom till ett sjukhus där han
fick läkarvård och ordnade så att han fick den
hjälp han behövde. Trots allt han varit med om
fortsatte han att vara positiv. Som barn var jag
själv på flykt, så jag känner att jag förstår vad

människor som Mahdi går igenom. Att komma
till ett främmande land och inte veta vad som
väntar en ... jag vet hur det känns.

17.00

Det svåraste som jag måste hantera under en
dag är att möta familjer som har förlorat ett
barn, en man, en fru eller någon annan släkting
på flykten över havet. Vi gör allt vi kan för att
hjälpa de överlevande, även med läkarvård om
det behövs. Men ibland så måste du ta ett steg
tillbaka och låta en kollega ta över. Annars kan
du inte hjälpa någon alls, inte så mycket som du
vill kunna.

ATT KOMMA TILL ett
främmande land och inte
veta vad som väntar en ...
jag vet hur det känns.

23.00

Jag beger mig till slut hemåt för att svara på
mejl och vila. Idag kom omkring 3 000 personer
till den här ön. Att få vara med och ta emot
dem och kunna hjälpa dem på ett värdigt sätt
betyder mycket. Det är det som får mig att orka
fortsätta.
1 Texten är i skriven innan de nya reglerna beslutades av
EU i början av 2016.
2 Namnet har ändrats av säkerhets- och integritetsskäl.
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GATUBELYSNING ökar
säkerheten och lampor
inomhus gör det möjligt
för barn att läsa läxor på
kvällen och lättare för
familjer att umgås.
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STORA SAMARBETEN – IKEA FOUNDATION

Liten lampa som har gjort stor skillnad
IKEA Foundation är UNHCR:s största partner i den privata sektorn. De har
sedan 2010 samarbetat med UNHCR för att ge skydd, vård och utbildning till
familjer och barn i flyktingläger och kringliggande samhällen i Asien, Afrika och
Mellanöstern.
IKEA Foundation stöder också UNHCR Innova
tion som arbetar för att ta fram innovativa
lösningar för och med människor på flykt. En
del av samarbetet mellan UNHCR och IKEA
Foundation har varit den globala kampanjen
”En liten lampa kan göra stor skillnad” som
avslutades i december 2015. IKEA:s kunder och
medarbetare i mer än 300 varuhus i 40 länder
har gjort kampanjen till en stor succé. För varje
såld LED-lampa har en euro skänkts av IKEA
Foundation till UNHCR:s arbete. Kampanjen
har genererat totalt 30,8 miljoner euro sedan
starten 2014 – och bara under 2015 samlades
12,4 miljoner euro in.
Kampanj ger människor ett värdigare liv
Kampanjen har givit hundratusentals människor
på flykt i Asien, Afrika och Mellanöstern
belysning och energi, och gjort det möjligt för
tusentals barn att gå i skolan. Den har inneburit
att UNHCR kan skapa nya energilösningar som

är anpassade till lokala i förhållanden, som i
Azraq-lägret i Jordanien där ett projekt med
solceller kommer att täcka energibehovet för
60 000 syrier på flykt. Gatubelysning ökar
säkerheten i lägret och lampor inomhus gör
det möjligt för barnen att läsa läxor på kvällen.
Bättre uppvärmning och bränsle till matlagning
ger familjer ett bättre och värdigare liv.
Andra positiva effekter av kampanjen
●● 280 000 flyktingar i Etiopien och Jordanien
är nu säkrare på natten tack vare 56 000
soldrivna lampor och installation av 720 sol
energidrivna gatlyktor.
●● 22 nya biogasanläggningar förbättrar avfallshanteringen i flyktingläger i Bangladesh.
Anläggningarna omvandlar mänskligt avfall
till bränsle som kan användas vid matlagning.
●● I Bangladesh, Tchad och Etiopien har fler än
37 000 barn på flykt börjat grundskolan och
740 nya lärare har utbildats.

56 000
soldrivna lampor

22
nya biogasanläggningar

37 000 barn till skolan
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STORA SAMARBETEN – SVENSKA POSTKODLOTTERIET

Viktig hjälp till familjer på flykt
Sverige för UNHCR är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet sedan 2009.
Förra årets bidrag på 15 miljoner kronor användes bland annat till arbete med
att skydda och hjälpa människor på flykt från krigets Syrien.
Pengarna har hjälpt tusentals syriska familjer
att få tak över huvudet, kläder, vatten, mat och
tillgång till sjukvård. Även tidigare bidrag har till
största delen använts till att stödja UNHCR:s
arbete i den humanitära katastrof som orsakats
av konflikten i Syrien.

Med projektet Skola och
skratt får syriska barn på
flykt i Libanon möjlighet
att gå i skolan och få
skratta.

17,5 kvm
så stora är de nya hållbara
nödbostäderna.
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Syriska barn har fått gå i skola
Under 2015 avslutades också Skola och skratt
– ett samarbete mellan Sverige för UNHCR och
Clowner utan Gränser med stöd av Svenska
PostkodLotteriet. Projektet har gjort det möjligt
för fler barn att gå i skolan, hjälpt dem att bearbeta svåra upplevelser och gett dem möjlighet
att hitta tillbaka till glädje och skratt.
Många av de syriska barn som har flytt har
svårt att känna trygghet och många går inte
längre i skolan. Skolgång är viktig inte bara för
att lära sig saker. Barn som går i skolan skyddas
från att bli utnyttjade, får ett friskare liv och förutsättningar till en bättre framtid. Att ta emot
barn som bär med sig hemska upplevelser ställer
också extra krav på personalen i skolan.
Tack vare projektet har nu närmare 1 900
barn på flykt från Syrien fått möjlighet att gå i
skolan och 220 fritidsledare har specialutbildats
i en tredagars workshop med lekfulla metoder
från cirkusvärlden. Dessutom har clowner roat
8 000 barn i olika föreställningar, dubbelt så
många som målet på 4 000.

Specialprojekt ger bättre boende
Under 2015 finansierade Svenska PostkodLotteriet även ett specialprojekt som gav möjlighet att
i stor skala testa Better Shelter, en ny innova
tiv och hållbar flyktingbostad. De första 800
bostäderna är nu på plats i fem olika flyktingläger
i Irak – och 4 000 barn, kvinnor och män har fått
ett tryggare hem.
Nya hållbara nödbostäder
Den nya nödbostaden är helt överlägset ett
tält, vilket är det vanliga boendet för människor
i flyktingläger. Den är 17,5 kvadratmeter och
består av en ram av galvaniserat stål och återvinningsbara plastpaneler. Bostaden levereras i
platta, lättfraktade paket och håller i tre år istället för sex månader vilken är hållbarheten för
ett tält. Isolering samt ventilation ger ordentligt
skydd mot olika väderförhållanden.
På taket sitter en solpanel som ger ström till
en taklampa och möjlighet att ladda en mobil.
Dessutom har huset en dörr som går att låsa.
Det är en viktig detalj som ger en ökad säkerhet
för de familjer som ska bo i husen. Huset är enk
elt, men ger en enorm skillnad i levnadskvalitet
för dem som flyttar in.
Nödbostäderna är framtagna av UNHCR
tillsammans med svenska Better Shelter, IKEA
Foundation och i nära samråd men människor
på flykt.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse avger härmed årsredovisning för verksamheten 2014-01-01 till 2014-12-31.
Allmänt om verksamheten
UNHCR är FN:s flyktingorgan och har upp
draget att leda och samordna de internationella
insatserna för att skydda och bistå människor
på flykt världen över. UNHCR:s främsta uppgift
är att försvara flyktingars rättigheter och
trygga deras välbefinnande. När en flyktingkris
inträffar är UNHCR först på plats och erbjuder
nödhjälp, som mat, vatten och tak över huvudet.
Stiftelsens ändamål
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse, nedan
kallat enbart Sverige för UNHCR, är UNHCR:s
svenska insamlingsorganisation och samarbets
partner. Sverige för UNHCR har i uppdrag
att samla in pengar från den privata sektorn
– företag, stiftelser och privatpersoner – till
UNHCR:s arbete världen över. Stiftelsen har
också i uppdrag att öka medvetenheten bland
den svenska allmänheten om situationen för
människor som har tvingats fly sina hem. Samarbetet mellan Sverige för UNHCR och UNHCR
regleras genom olika typer av avtal. UNHCR
har liknande partnerorganisationer i länderna
Japan, Australien, Spanien, Tyskland och USA.
All Sverige för UNHCR:s insamling grundas
på god etik och moral. Alla gåvor är frivilliga och
sker på givarens villkor. Insamlingen till Sverige
för UNHCR sker via 90-konto under tillsyn av
Svensk Insamlingskontroll som bland annat
kontrollerar att pengarna går till ändamålet och
att gränsen för tillåten administrations- och
insamlingskostnad inte överskrids. Sverige för
UNHCR strävar alltid efter en låg administrativ kostnad så att så stor del som möjligt av de
insamlade medlen ska gå till ändamålet. Sverige
för UNHCR är även medlem i branschorganisationen FRII och tillämpar FRII:s kvalitetskod.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Sverige för UNHCR har under 2015 samlat in
totalt 491,9 miljoner kronor. Bidraget till
UNHCR:s program och projekt för människor
på flykt uppgick till 466,7 miljoner kronor.
Den mycket allvarliga situationen för män–
niskor på flykt i Europa, Syrien och dess när
områden under 2015 genererade ett enormt
engagemang och vilja att bidra till UNHCR:s
arbete bland den svenska allmänheten, media,
och företag. Sverige för UNHCR visade ett
fantastiskt resultat för året, både när det gäller
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insamlade medel och ökad kännedom om orga
nisationen och dess arbete. Sverige för UNHCR
dubblade sin insamling jämfört med året innan,
från 245 miljoner kronor 2014 till 491,9 miljoner
kronor 2015. Detta överträffade vida de mål
som satts för året.
I början av året fokuserade organisationen på
att väcka uppmärksamhet runt kriget i Syrien.
Filmen The search for Syria fick stor spridning i
sociala medier med över 3,5 miljoner visningar.
För att uppmärksamma fyraårsdagen av utbrottet av kriget i mars genomfördes ett samarbete
med Aftonbladet som genererade inkomster
och uppmärksamhet.
I april startade en insamling för akutinsatser
efter jordbävningen i Nepal, där UNHCR fanns
på plats.
När antalet människor som anlände till
Europa ökade stort i början av hösten och
medias rapportering intensifierades växte
engagemanget för människor på flykt dramatiskt. Sverige för UNHCR blev kontaktade av
tusentals privatpersoner och företag som ville
bidra. Ett stort antal större insamlingsinitiativ
startade. TV3 sände ett specialinsatt program
med insamling till UNHCR:s arbete. Initiativet
Hela Sverige skramlar engagerade ett 40-tal av
Sveriges artistelit och andra välkända ansikten,
bland dem professor Hans Rosling, för en konsert på Globen till förmån för människor på flykt
som direktsändes i Sveriges Television. Totalt
samlades 22 miljoner kronor in till Sverige för
UNHCR i samband med konserten, varav 12,5
miljoner kom från Radiohjälpen, som mottog
pengarna insamlade via SVT under sändningen.
TV4 hade en akutinsamling till Sverige för
UNHCR, Röda Korset, Läkare Utan Gränser,
Rädda Barnen och Unicef under hösten, och
Aftonbladet startade en insamlingskampanj
till UNHCR:s arbete. Spotlight PR initierade en
insamlingskampanj som engagerade företag.
Senare under hösten hade Dagens Nyheter en
kampanj som bidrog med pengar till UNHCR.
Sverige för UNHCR samarbetade aktivt med
dessa initiativ och medverkade i media vid ett
stort antal tillfällen. Möjligheten att starta egna
insamlingar via organisationens websida, som
sattes upp i början av hösten, användes av många
som ville hjälpa till. Löploppet Alla för alla, där anmälningsavgifterna gick till UNHCR:s arbete, gick
av stapeln i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Organisationen har sett en mycket stor
ökning i stöd från företag och många företag har
förutom direkta gåvor även gjort insamlingar
bland medarbetare och kunder. Under året
har SCA Forest Products AB, Volvo, Nordea,
Tele2, AB Trav och Galopp, Lindex och Atlas
Copco skänkt gåvor på en miljon kronor och
över. Totalt bidrog över 3000 företag till Sverige
för UNHCR under 2015. Under året gav även
H&M Conscious Foundation och Stiftelsen Einar
Belvén gåvor på en miljon och över.
IKEA Foundation fortsatte att vara den
absolut största företagspartnern och bidrog
med 213,6 miljoner för att bland annat hjälpa
flyktingar och värdsamhällen i Etiopien och
Burkina Faso. Under året genomfördes även två
framgångsrika kampanjperioder av det globala
initiativet Brighter Lives for Refugees där IKEA
Foundation donerade 1 euro per såld LEDlampa i IKEA:s varuhus. Medlen från kampanjen
har använts till projekt för skolgång, förnybar
energi och belysning i utvalda flyktingläger i
Etiopien, Jordanien, Tchad och Bangladesh.
Värvare från Sverige för UNHCR fanns på plats
i flera varuhus runt om i landet under kampanjperioderna.
I mars mottog Sverige för UNHCR 15 mil
joner kronor i basstöd från PostKodLotteriet,
en ökning på 50 procent från föregående år, och
lotteriet bidrog även med 11 miljoner kronor
för ett specialprojekt vilket möjliggjorde att
800 Better Shelter nödbostäder kunde byggas i
Irak. Under året avslutades ett projekt i Libanon
finansierat av PostKodLotteriet som gav möjlighet för nära 1900 syriska barn på flykt att få
skolgång. Som del av projektet, ett samarbete
mellan Sverige för UNHCR och Clowner utan
Gränser, utbildades också 220 fritidsledare i
drama, akrobatik, meditation för att göra det
lättare för barn på flykt att tillgodogöra sig
skolutbildning, och 8 000 barn fick möjlighet att
se clownföreställningar.
Den 31 december 2015 hade Sverige för
UNHCR 54 117 månadsgivare, jämfört med
26 760 i slutet av 2014, ett fantastiskt resultat.
Rekrytering av nya givare skedde via värvning
på stan och vid dörr, tv-reklam och digitala
aktiviteter.
Under året utökade organisationen sitt
systematiska arbetsmiljöarbete, bland annat
togs en arbetsmiljöhandbok fram och utbild-

ningar inom området genomfördes. Organisationen förstärktes med ett antal nya tjänster: en
insamlingschef, en ansvarig för sociala medier,
en projektledare för insamling och en telemarketing koordinator som leder telemarketing
teamet som startades under året. Ett antal
projektanställda arbetade också för organisationer under året.
Resultat och ställning
		

2015

2014

Balansomslutning

173 269 154 565

Verksamhetsintäkter

518 093 264 888

Bidrag till UNHCR

466 698 229 904

Ändamålskostnader*

90 %

87 %

* Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls
regler. Årets överskott balanseras i Eget Kapital. Belopp
givna i tusentals kronor.

Sverige för UNHCR:s styrelse
Styrelsen har under perioden bestått av:
●● Nicklas Wigren, styrelseordförande
CFO, Bliwa Livförsäkring. Tog över som
styrelseordförande i maj 2015 (4).
●● Charlotte Rydh, vice styrelseordförande
(3), generalsekreterare AFS Interkulturell
Utbildning.
●● Barbara Hendricks, hedersordförande/
styrelseledamot. Operasångerska och
UNHCR:s goodwill-ambassadör (3).
●● Pär Larshans, styrelseledamot
hållbarhetschef, Rang-Sells (3).
●● Kristina Rodriguez-Norman, suppleant
konsult och tidigare medarbetare på
UNHCR (2).
●● Maria Jontén, suppleant,
desk officer, Myndigheterna för samhällsskydd och beredskap (2).
●● Under 2015 har styrelsen haft fyra protokollförda möten. Närvaro vid årets styrelsemöten
inom parentes. Ingen arvodering utgår till
styrelsens ledamöter
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Inga väsentliga händelser har noterats efter
räkenskapsårets utgång.
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RESULTATRÄKNING
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

491 915 641
26 177 740

245 447 209
19 440 308

518 093 381

264 887 517

–466 697 960

–229 904 009

–35 155 342

–22 172 753

–9 520 515

–7 074 188

–511 373 817

–259 150 950

6 719 564

5 736 567

713

2 300

–618

25

95

2 275

Resultat efter finansiella poster

6 719 658

5 738 842

Årets resultat

6 719 658

5 738 842

Not
Verksamhetsintäkter
Insamlade medel
Bidrag

2

Summa stiftelsens intäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

3,5

Insamlingskostnader

5

Administrationskostnader

4,5

Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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BALANSRÄKNING
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

6

2015-12-31

2014-12-31

16 513

19 761

16 513

19 761

372 145

1 148 332

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 810 730

138 938 299

Summa omsättningstillgångar

3 182 875

140 086 631

Kassa och bank

170 303 523

14 808 049

Summa omsättningstillgångar

173 486 398

154 894 680

Summa tillgångar

173 502 911

154 914 440

Balanserat kapital

6 926 688

1 187 846

Årets resultat

6 719 658

5 738 842

13 646 346

6 926 688

1 349 815

1 244 068

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

Eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

49 410 812

6 579 101

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

109 095 938

140 164 584

Summa kortfristiga skulder

159 856 565

147 987 752

Summa eget kapital och skulder

173 502 911

154 914 440

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS
PRINCIPER
Insamlingsorganisationens redovisnings- och
värderingsprinciper överensstämmer med
Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens
allmänna råd för stiftelser, ideella föreningar
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
I årsredovisningen har även vissa upplysningar
lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i
jämförelse med föregående år.
VERKSAMHETSINTÄKTER
Insamlade medel
Insamlade medel i form av gåvor av kontanta
medel intäktsförs enligt kontantprincipen i
den period då gåvan inbetalats. I den mån det
på balansdagen finns avtalade men ej erhållna
gåvor från företag och organisationer intäktsförs det efter individuell prövning. Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från
allmänheten, företag och organisationer.
Gåvor som utgörs av annat än kontanta
medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället.
Bidrag
Bidrag intäktsredovisas i den period när bi
draget utbetalats till organisationen. Villkorade
bidrag skuldförs till dess att de utgifter som
bidraget ska täcka uppkommer.
Givare
Som månadsgivare definieras de aktiva givare
vilka på balansdagen månatligt regelbundet ger
gåvor via autogiro eller sms. Övriga givare är de
som under den senaste tolvmånadersperioden
givit gåvor till stiftelsen.
VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som
kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna. I enlighet med stiftelsens ramavtal
med UNHCR räknas till posten även kostnader
för opinionsbildande verksamhet om det är hänförligt till stiftelsens ändamål enligt stadgarna.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader avser direkta kostnader
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för insamlingsarbete som riktar sig mot givare.
Kostnader för varumärkesbyggande, profilering
och positionering redovisas som insamlingskostnader.
Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som
behövs för att administrera organisationen.
Styrelsen för insamlingsstiftelsen uppbär inget
arvode.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över
den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Inventarier – 10 år
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till gällande kurs dagen då posten bokfördes.
Leasing
I verksamheten förekommer så kallad opera
tionell leasing avseende lokal samt kontors
maskiner.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda omfattar uteslutande
lön samt tjänstepensionsförsäkring motsvar
ande ITP.

NOT 2 STIFTELSENS INTÄKTER
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

IKEA Foundation

213 579 887

179 041 103

Allmänheten

155 889 342

35 403 880

96 360 812

14 702 226

Insamlade medel fördelar sig enligt följande

Övriga företag och stiftelser
Svenska Postkodlotteriet

26 085 600

16 300 000

491 915 641

245 447 209

Av ovanstående belopp har 490 966 441 kronor (226 886 139 kronor) insamlats via 90-konto.

Bidrag fördelar sig enligt följande
Bidrag från UNHCR
Summa stiftelsens intäkter

NOT 3 ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Posten avser vidarebetalda medel till UNHCR i
enlighet med givarnas avsikter.

26 177 740

19 440 308

518 093 381

264 887 517

NOT 4 LEASING
Sverige för UNHCR förfogar genom leasingavtal
nyttjanderätten till kansliets lokal, 3 skrivare
samt 1 frankeringsmaskin. Leasingavtalens löptider och kostnader fördelar sig enligt följande:
Kostnader tagna under 2015

576 034

Kostnader enligt avtal inom 1 år

585 514

Kostnader enligt avtal senare än
1 år och inom 5 år

446 459
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NOT 5 PERSONAL, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
2015-12-31

2014-12-31

Medelantal anställda exklusive timanställda

16

13

Varav kvinnor

15

12

Styrelseledamöter

6

6

Varav kvinnor

4

5

Ledningsgrupp

3

3

Varav kvinnor

2

2

Styrelseledamöter och ledning

Under året har ett flertal personer arbetat ideellt för Sverige för UNHCR. Värdet av dessa ideella
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

716 732

711 789

Övriga anställda

12 297 635

9 793 845

Totala löner och ersättningar

13 014 367

10 505 634

Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare

I lönebeloppet Övriga anställda ingår löner till timanställda med 7 301 289 kronor (5 549 148 kronor).
Sociala kostnader och pensioner
Sociala kostnader
Pensionskostnader

3 454 416

2 597 902

688 189

544 963

Av pensionskostnaderna utgör 156 989 kronor (140 669 kronor) organisationens generalsekreterare.

NOT 6 INVENTARIER
2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp

32 485
–

32 485
–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

32 485

32 485

–12 724

–9 476

–3 248

–3 248

–15 972

–12 724

16 513

19 761

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
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NOT 7 EGET KAPITAL
Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

Ingående balans

6 926 688

6 926 688

Årets resultat

6 719 658

6 719 658

13 646 346

13 646 346

Utgående balans

Stockholm 2016-03-21

Nicklas Wigren						
Ordförande						

Charlotte Rydh
Vice ordförande

Barbara Hendricks						

Pär Larshans

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-03-29
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Birigtta Bjelkberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse, org.nr 802426-1250
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse för år
2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och
annan information i årsredovisningen. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur stift
elsen upprättar årsredovisningen för att ge en
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den
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31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens förvaltning
för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse för
år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss
om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma
om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för
entledigande.
Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. Vi anser att de revisionsbevis vi har
inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som
grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna
inte handlat i strid med stiftelselagen, stadgarna
eller årsredovisningslagen.
Stockholm den 29 mars 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor
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ETYEMEZIAN SID 8 UN FOUNDATION/CORENTIN FOHLEN. SID 9 UNHCR/BASSAM DIAB, SID 10 ANNA-KARIN MODÉN. SID 11 UNHCR/ANDREW MCCONNELL. SID 12 UNHCR/WARRICK PAGE. SID 13 UNHCR/WARRICK PAGE. SID 14 ALEX HINCHCLIFFE, UNHCR/SEBASTIAN RICH. SID 15 UNHCR/CHRISTOPHER HERWIG. SID 25 UNHCR/ANDREW MCCONNELL.
TEXTBEARBETNING CATHARINA NORDSTRÖM PÅ UPPDRAG AV SVERIGE FÖR UNHCR. GRAFISK FORM RUSSINDESIGN/ULRIKA TJERNSTRÖM.
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