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Den här effektrapporten är skriven utifrån den mall som tagits fram av Giva Sverige och innehåller
utdrag ur UNHCR:s årsrapport Global Report 2020. I rapporten finns detaljerad rapportering av
UNHCR:s insatser och resultat under 2020.
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Vad vill UNHCR uppnå?
FN:s flyktingorgan UNHCR har fått i uppdrag av FN att leda och samordna internationella insatser för att
skydda människor på flykt och att lösa flyktingsituationer. UNHCR:s främsta syfte är att skydda
flyktingars rättigheter och välbefinnande. För att uppnå detta arbetar UNHCR med att se till att alla kan
utöva rätten att söka asyl och att finna en säker fristad i ett annat land, samt att återvända hem frivilligt.
Genom att hjälpa flyktingar att återvända till sina hemländer eller bosätta sig permanent i ett annat land,
söker UNHCR varaktiga lösningar på deras svåra situation. UNHCR arbetar också med andra grupper
så som internflyktingar och människor som är statslösa eller vars nationalitet är omtvistad.
UNHCR försöker minska situationer av tvångsförflyttning genom att uppmuntra stater och andra
institutioner att skapa förutsättningar som främjar skyddet av de mänskliga rättigheterna och en fredlig
lösning av konflikter. I all sin verksamhet har UNHCR särskilt fokus och hänsyn till barnens behov och
arbetar för att främja lika rättigheter för kvinnor och flickor.
I slutet av 2020 var 91,9 miljoner människor definierade som människor under UNHCR:s intresse och
ansvar (People of UNHCR’s concern). Detta inkluderade människor som är på flykt (flyktingar,
asylsökande och internflyktingar) och de som har hittat en hållbar lösning (återvändare) samt statslösa.

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar Sverige för UNHCR och
UNHCR?
Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse och UNHCR:s svenska samarbetspartner. Sverige för
UNHCR samlar 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 avtal. UNHCR har liknande samarbetspartner i Japan,
Australien, Spanien, Tyskland, Argentina, Storbritannien och USA.
Utöver arbetet med insamling så samarbetar UNHCR med flera olika partner för att bedriva sitt arbete
för människor på flykt.

Vilka strategier har UNHCR för att uppnå sina mål?
Skyddar
Konflikt, tortyr, hot mot liv, sexuellt våld och kränkningar av mänskliga rättigheter tvingar människor att
fly från sina hem och lämna allt för att göra den farliga resan till säkerhet. UNHCR arbetar på frontlinjen,
levererar livräddande hjälp, skyddar grundläggande rättigheter och ger en fristad.
UNHCR ger livräddande hjälp till miljontals människor på flykt och skyddar rätten att söka asyl. UNHCR
förespråkar också allas rätt till en nationalitet.
UNHCR arbetar på frontlinjen direkt med människor på flykt. Personalen arbetar ofta i avlägsna och
farliga delar av världen, både på landsbygden och i städerna. UNHCR skyddar dem som behöver
särskilt skydd, så som barn eller kvinnor som utsatts för sexuellt våld. UNHCR bygger också en bättre
framtid för människor på flykt genom att ge tak över huvudet, utbildning, hälsovård, utbildning och
försörjning.

Delar ut katastrofhjälp
När konflikter, våld och hot mot liv eller frihet tvingar människor att fly, leder UNHCR de internationella
räddningsinsatserna. UNHCR tillhandahåller skydd, tak över huvudet, mat, vatten, hälsovård och andra

grundläggande förnödenheter samt arbetar för att säkerställa att de grundläggande behoven för
överlevnad uppfylls.
UNHCR har erfarenheten och kapaciteten att snabbt agera på storskaliga kriser var som helst i världen.
Inom 72 timmar efter det att en nödsituation inträffar kan UNHCR skicka insatsgrupper och snabb
leverera nödhjälp för upp till 600 000 flyktingar – även under de mest utmanande förhållanden.
UNHCR:s erfarna personal är utbildade för att arbeta under hård press och svåra omständigheter.

Skapar lösningar
Att hitta varaktiga lösningar för människor som har tvingats fly sina hem är en viktig prioritet för
UNHCR:s arbete. Det finns tre olika lösningar som UNHCR ständigt, tillsammans med regeringar och
partner, arbetar för:
•
•
•

Hjälpa flyktingar att återvända hem på ett säkert sätt.
Hjälpa flyktingar att bosätta sig i det asylland de fann sin tillflykt i.
Hjälpa flyktingar med vidarebosättning i ett tredje land (som kvotflykting).

UNHCR har hjälpt miljontals flyktingar att återvända eller hitta ett nytt hemland. Men dessa lösningar
kan ta tid. Under tiden hittar UNHCR nya sätt att hjälpa flyktingar att hitta en bättre framtid genom att
främja självförsörjning och uppmuntra utbildning.

Vilken kapacitet och vilket kunnande har UNHCR för att uppnå sina mål?
FN:s flyktingorgan UNHCR är en av världens största humanitära organisationer och den ledande
organisationen när det gäller att rädda flyktingars liv, skydda deras rättigheter och ge dem en bättre
framtid.
UNHCR fanns 2020 närvarande i 132 länder på 520 platser med 13 337 medarbetare varav 91 procent
arbetade i fält. Huvudkontoret ligger i Genève.
UNHCR budgeterar varje år efter de beräknade globala behoven för organisationens arbete för
människor på flykt. Den slutgiltiga budgeten för 2020 var på över 9 131 miljoner USD.
Givarna uppmanades att gräva allt djupare i sina finansieringsreserver för att svara på de kritiska
humanitära behoven under 2020. Tack vare generöst stöd från regeringar, stiftelser, företag och
privatpersoner samlade UNHCR globalt in 4 776 miljoner USD, cirka 52 procent av de omfattande
finansiella behoven.
Sverige för UNHCR samlade under 2020 in 290 miljoner SEK från den svenska privata sektorn till
UNHCR:s arbete. På kontoret i Stockholm arbetade 35 personer (inkluderar inte timanställda).

Hur vet man att UNHCR gör framsteg?
UNHCR sätter varje år, i UNHCR:s Global Appeal, upp globala strategiska prioriteringar som anger de
områden där UNHCR riktar sina ansträngningar för att stärka skyddet, förbättra livskvaliteten och
välbefinnandet samt söka lösningar för människor på flykt. De strategiska prioriteringarna kategoriseras
som antingen ”operationella” (fältverksamhet) eller som ”support och förvaltning” (huvudkontorets olika
avdelningar).
De operativa prioriteringarna är utformade för att vägleda UNHCR:s verksamhet i att utveckla sina
planer och identifiera prioriterade områden för genomförande. De informerar de strategiska
diskussionerna på fältnivå mellan UNHCR:s personal och samarbetspartner, och den efterföljande
utvecklingen av prioriterade planer och budgetar. Information om de framsteg som gjorts mot de

globala strategiska prioriteringarna utgör en viktig del av den årliga översynen av de operativa planerna
för nästkommande år.
De operativa prioriteringarna kompletteras av en separat uppsättning ”support och förvaltning”
prioriteringar, som representerar UNHCR:s åtaganden för att förbättra sin organisatoriska effektivitet
inom viktiga områden som sträcker sig från skydd och resultatbaserad förvaltning till finansiell
redovisningsskyldighet, katastrofhantering och humanitär samordning.
Utfallet gentemot de globala strategiska prioriteringarna redovisas årligen i UNHCR:s Global Report.
Utfallet av de globala strategiska prioriteringarna för 2020 finns att läsa på sida 32 framåt:
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2020/pdf/GR2020_English_Full_lowres.pdf

Vad har UNHCR åstadkommit så här långt?
FN:s flyktingorgan UNHCR uppstod i kölvattnet av andra världskriget med uppgift att hjälpa alla de
människor som drivits på flykt i ett Europa som låg i ruiner. I 70 år har UNHCR skyddat och hjälpt många
miljoner flyktingar till ett bättre liv.
Varje år producerar UNHCR en Global Report där resultatet av det tidigare årets arbete redovisas
noggrant. Utfallet redovisas mot tidigare års globala strategiska prioriteringar samt genom ett stort antal
detaljerade exempel inom varje område. UNHCR Global Report för 2020 finns att läsa i sin helhet
online på https://www.unhcr.org/flagship-reports/globaltrends/
Sverige för UNHCR:s årsredovisning går att läsa online på:
https://sverigeforunhcr.se/om-oss/arsredovisning

