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Erikshjälpen grundades av ett barn för att hjälpa andra
barn.
Erik Nilsson föddes 1929. Som blödarsjuk tillbringade
han redan som ung mycket tid på sjukhus. Men istället för
att tycka synd om sig själv började han sända hälsningar
och presenter för att uppmuntra andra sjuka barn.
Namn och adresser fick Erik genom att lyssna på
radioprogrammet Barnens brevlåda med Sven Jerring.
Grundad i sin tro på Gud ville Erik göra gott för andra
och redan 1946, då Erik var 17 år, var hans hjälparbete
etablerat.
Några år senare tog verksamheten fart, då Erik
intervjuades i radio av just Sven Jerring. Gåvor började
strömma in när människor från hela landet hörde talas
om Eriks arbete.
Erik, som kallades Farbror Erik, dog 1966 och blev bara
37 år gammal. Men arbetet han startade lever vidare och
i dag får tusentals barn och familjer som lever i utsatthet
runt om i världen möjlighet till utbildning och försörjning
och kan själva vara med och forma sin framtid. Detta tack
vare Eriks mod att göra verklighet av sina drömmar.

Några ord i början................................3
Vision, uppdrag och värdegrund ........4
Internationella insatser........................5
Detta hände 2017.................................6
Hållbarhet.............................................8
Utbildning........................................... 10
Hälsa .................................................. 12
Trygghet och skydd ........................... 14
Humanitär hjälp................................. 16
På plats – hjälpen når rohingyas ...... 18
Barn i Sverige.................................... 20
Insamling............................................22
Kommunikation .................................24
Opinion ...............................................26
Skandinaviska Läkarbanken.............28
Second Hand..................................... 30
Mål och resultat..................................32
Förvaltning .........................................36
ÅRSREDOVISNING 2017.................37
Förvaltningsberättelse......................37
Ekonomisk redovisning..................... 41
Resultaträkning ................................. 41
Balansräkning....................................42
Kassaflödesanalys.............................43
Noter .................................................44
Revisionsberättelse...........................53

NÅGRA ORD I BÖRJAN

Med fullt fokus på målet
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Det finns en dråplig berättelse från
Erikshjälpens tidiga historia när den svårt
blödarsjuke pojken Erik Nilsson skriver
brev till samtidens superkändis, Sven
Jerring. Jerring var radiorösten som en
hel nation lyssnade till. Han rapporterade
nyheter och sporthändelser, gjorde kungareportage och barnprogram. Så får han
ett brev från den brådmogne Erik som ber
Jerring att tala långsammare när han i ett
barnprogram hälsar till sjuka barn. Erik
ville nämligen skriva ner namn och adress
för att kunna skicka uppmuntrande brev
till dem som var i samma situation som
han själv.
Eriks brev, som Jerring läste upp i
radion, blev inledningen på en livslång
vänskap. Jerring gjorde radioinslag med
Erik och samlade in pengar bland vänner
och grannar på Östermalm i Stockholm.
Så gav han Erik ett viktigt råd, som vi
följer än i dag. Nämligen att samla – och
samverka med – alla goda krafter. Erik
citerade Jerring: ”Det väsentligaste är att
målet är gemensamt; vi strävar alla för
seger åt den goda makten i tillvaron.”
När vi sammanfattar ännu ett år, och
ser ut över världen, är det inte svårt att
se elände och ondska. Vi är djupt oroade
över allt fler naturkatastrofer, torka
och översvämningar, som leder till att
människor blir utblottade. Vi upprörs över
orättvisor och ökade klyftor som tvingar
familjer längre ut i fattigdomens marginaler. Vi förskräcks över krig och besinningslöst våld som alltid tycks slå hårdast mot
barn och kvinnor.
Lidandet och svårigheterna är tydliga.
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Vi gör en
storsatsning
på våra unga givare
och bygger
Ungagerad-nätverket
starkare.
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Men vi blir också allt mer förundrade
över de goda krafternas envishet. Det
gäller gåvogivare, volontärer och faddrar.
Det gäller partners i svenska föreningar
och kyrkor, men också partners på plats
i andra länder som ser till att biståndet
gör nytta, blir effektivt, hållbart och
långsiktigt.
I år har vi också märkt att fler
företag vill engagera sig i vårt
arbete. Och det är stort att se
hur allt fler äldre godhjärtade
människor väljer att testamentera sin kvarlåtenskap för
andras bästa. Vi känner en stor
respekt inför dessa beslut.
I en värld där så många barn
och familjer tvingas att leva i
utsatthet och fattigdom är det inte
svårt att förlora både tro och hopp.
Men det finns många goda krafter
och tillsammans blir vi starkare än
ondska och orättvisor.
Med ödmjukhet och allvar vill vi uttrycka vår djupa tacksamhet till dig och
er alla. Det är en stor förmån att få vara
en samlande kanal för ert engagemang
och er medkänsla.
Låt oss inte förlora vårt gemensamma mål ur sikte.
Låt oss aldrig ge upp kampen för
barns rättigheter och framtidstro.
Låt oss fortsätta sträva efter seger
för den goda makten i tillvaron!
Inget kan vara mer angeläget!
Cecilia Hjorth Attefall, ordförande
Daniel Grahn, generalsekreterare
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Vi jobbar på
många sätt för
att bygga relationer
och komma närmare våra viktiga
gåvogivare.

Vi inviger vår
e-handelsbutik
vilket gör att man
kan handla hos
Erikshjälpen Second
Hand hemma från
soffan.

Vi utvecklar
arbetet för
flickors rätt att gå
i skolan och slippa
barnäktenskap.

Vi fortsätter det
humanitära arbetet
i östra och västra Afrika,
men framför allt för
utsatta minoritetsfolk
i Myanmar och
Bangladesh.

3

Vår vision
En förändrad värld där barns drömmar
får liv. Med barns drömmar som drivkraft vill vi på Erikshjälpen vara med och
förändra världen. Genom insatser för
utbildning, hälsa samt trygghet och skydd
ger vi barn och unga runt om i världen
hjälp och möjlighet att våga drömma
om framtiden. Vi vill att alla barn ska bli
sedda och tagna på allvar.

Vårt uppdrag
Att bekämpa fattigdom och
utsatthet genom att förverkliga
barns rättigheter.
• Erikshjälpen är en barnrättsorganisation. Utifrån barnkonventionen kämpar
vi för att barn som lever i fattigdom och
utsatthet ska få ett bättre liv, både nu
och i framtiden.
• Vår verksamhet riktar sig främst till
utsatta barn i utvecklingsländer.
• Vi har samarbetspartners och ett hundratal projekt igång i 18 länder runt om i
världen.
• Fokus är på barns rätt till utbildning,
hälsa samt trygghet och skydd.
• Sverige är fortfarande en viktig del av
verksamheten. Här stödjer vi exempelvis barn i socialt utsatta situationer. Och
vår grundare Eriks idé, att uppmuntra
barn på sjukhus, lever fortfarande kvar.
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Erikshjälpens värdegrund
vilar på tre ben

Vi arbetar med hållbar
utveckling. Hela tiden.

1. Eriks anda

Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter.
För oss har hållbarhetsbegreppet en
extra dimension. Vi ska hjälpa människor
som lever under mycket knappa omständigheter att höja sin levnadsstandard till
en dräglig nivå. Samtidigt ska vi bidra
med kunskaper och färdigheter för att
deras förbättrade försörjning ska vara
hållbar i det långa loppet. Så att även deras barn och barnbarn kan leva kvar och
försörja sig på platsen där de bor.

Vi värnar om Erik Nilssons arv som formades av hans personliga engagemang
och kristna tro. Trots egen sjukdom hade
han stort hjärta för andra. Att verka i Eriks
anda innebär för oss att vara empatiska
och kreativa, med fokus på möjligheter.
Precis som Erik är vi måna om en ansvarsfull förvaltning av givarnas gåvor
och kundernas medel.

2. Kristen människosyn
Erikshjälpens värderingar utgår från en
kristen människosyn, med särskild betoning på att:
• Alla människor är älskade av Gud och
har samma värde.
• Alla människor har rätt till ett värdigt
och utvecklande liv.
• Alla människor har ansvar för jorden, att
bruka och inte missbruka den.

3. Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter
definierar ytterligare de universella villkor
som barn i vår värld har rätt att leva
under och som Erikshjälpen vill verka för.
Det gäller bland annat alla individers lika
och unika värde, oavsett kön, ålder, etnisk
tillhörighet, sexuell läggning, livsåskådning och religion.

De globala målen
2015 antog FN de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2020). Dessa mål beskriver en önskad utveckling i alla länder och
omfattar också miljöperspektivet. Målen
är formulerade efter temaområden. Det
finns inget specifikt mål som behandlar
barns rättigheter men barnperspektivet
finns med under alla områden. Några mål
som Erikshjäplen definierat som extra
viktiga i förhållande till organisationens
fokus är:
Mål 2 Ingen hunger
Mål 3 God hälsa och välbefinnande
Mål 4 God utbildning för alla
Mål 5 Jämställdhet
Mål 16 Fredliga och inkluderande 		
samhällen
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En förändrad värld där
barns drömmar får liv.

Erikshjälpens
huvudkontor

SVERIGE

Här arbetar
Erikshjälpen

BELARUS/VITRYSSLAND

MOLDAVIEN

RUMÄNIEN

Erikshjälpens
regionkontor
LIBANON

BANGLADESH
INDIEN
MALI

KAMBODJA
SYDSUDAN

ETIOPIEN

UGANDA

Regional fördelning av
långsiktiga insatser 2017
Afrika

52%

Asien

29%

Östeuropa

10%

Sverige

LAOS

THAILAND

BURKINA FASO
BENIN

MYANMAR

KENYA
TANZANIA

9%

Libanon tillhör inte Erikshjälpens programländer där långsiktigt arbete utförs men
under 2017 gjordes här insatser riktade till
flyktingar från Syrien.

Värdefullt samarbete
Tillsammans med ett 70-tal lokala partners, i Sverige och internationellt, bedrivs
arbete för barns rätt till hälsa och trygghet
och skydd. Internationellt arbetas det
också för barns rätt till utbildning. Med
barnets bästa i fokus får familjer hjälp att
komma igång med verksamhet som kan
skapa stabilitet och trygga den egna försörjningen. I Sverige arbetas det för barns
rätt till lek, vila och fritid samt kunskapsspridning om barns rättigheter.
Lokala samarbetspartners har den stora
fördelen att de kan kultur och kontext i de
områden de verkar. De finns kvar på lång
sikt och bygger lokal kompetens. Detta
stärker trovärdigheten för de insatser
som utförs. I Mali, Uganda, Kambodja och
Rumänien har Erikshjälpen regionkontor
som på nära håll kan bidra till att utveckla
arbetet.

SAMARBETEN
Samarbetet med andra organisationer
bidrar till att utveckla Erikshjälpen och
det arbete organisationen utför. Under
2017 har Erikshjälpen bland annat arbetat
tillsammans med Human Bridge, Skandinaviska Läkarbanken, Individuell Människohjälp, Göteborgs Räddningsmission,
Frälsningsarmén och Childhood Foundation. På Europanivå har samarbete bedrivits med bland andra Strömmestiftelsen,
Medair, Cord och Woord en Daad.
FINANSIERING
En lång rad privata gåvogivare lägger den
ekonomiska grunden för Erikshjälpens
arbete. Andra viktiga finansiärer är Sida,
via Svenska Missionsrådet och Forum Syd,
Radiohjälpen genom kampanjen Världens
Barn samt Musikhjälpen och Postkodlotte-

FOTO: JONATAN NILSSON

Under 2017 har Erikshjälpen genomfört långsiktiga insatser för barn och familjer
i totalt 18 länder, Sverige inkluderat. Mer tidsbegränsade humanitära insatser har
utförts i sju länder däribland Sydsudan, Kenya, Bangladesh och Libanon.

riet. En rad företag väljer också att stödja
Erikshjälpens insatser för barn, en del
genom att bli Erikshjälpens Företagsvän.
NÄTVERK
Under 2017 har Erikshjälpen varit aktiv
partner i flera nätverk, däribland Svenska
Missionsrådet, Concord, Forum för idéburna organisationer och EU-Cord.
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Detta hände 2017
MARS:
Tillsammans med 17 andra
organisationer står Erikshjälpen upp för barn på flykt och
uppmanar Sveriges regering
att säkerställa en återgång
till den ordinarie asyllagstiftningen.

APRIL:

FEBRUARI:
Erikshjälpen Second Hands andra butik i Lund öppnar i
en ny lokal. Under året öppnas också nya butiker i Eksjö,
Motala och Östersund.
Konstutställningen Art as
a part arrangeras för andra
gången i Jönköping och ger
106 000 kronor
till arbetet för
Syriens barn.

Magasinet Scandinavian
Retro får ta emot utmärkelsen Sveriges Second Hand
Profil 2017 på Erikshjälpen
Second Hand i Spånga.
En stor del av Erikshjälpen
Second Hands butiker skänker sina dagskassor från
Eriksdagen, sammanlagt
drygt två miljoner, till arbetet
för att stötta familjer som
drabbats av torkan i östra
Afrika.

juni
maj

april

mars

februari

januari

MAJ:
Barnrättsäventyret får
ta emot ett stipendium
på 100 000 kronor från
kommittén för mänskliga
rättigheter i Västra Götalandsregionen.
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JUNI:
Countrymusikern Doug Seegers blir
ambassadör för Erikshjälpen och gör
senare under året bland annat en lång
julkonsertturné med Erikshjälpen.

JULI:

SEPTEMBER:

2 222 elever i intensivskola i
Mali klarar, efter ett års studier,
testet och får börja i vanlig
grundskola; 2 109 i klass 4, 103
i klass 3 och 10 elever i klass 2.

Erikshjälpen öppnar ett
regionkontor för Östeuropa i Rumänien, i staden Cluj där Erikshjälpen
sedan tidigare verkar.

december

Trettio veterantraktorer, som
skänkts av en man i Småland,
säljs på auktion vilket ger
740 000 kronor till Erikshjälpens arbete.
Erikshjälpen storsatsar under
Almedalsveckan. Det är nu
Barnhemskollen lanseras i
samarbete med Childhood
och Länsstyrelsen i
Stockholm.

november

oktober

FOTO : JOHAN LINDSTÉN, MONKBERRY/JONAS MALMSTRÖM, ANNA HÅLLAMS , APSM, SABUR CHOWDHURY, LOUISE NORDLUND JOHANSSON, SOFIA DENZLER, GREGG ROTH

september

augusti
juli

OKTOBER:
Tillsammans med
lokala partners inleder
Erikshjälpen humanitära insatser för
rohingya-flyktingar i
Bangladesh.
Josephat Torner gästar Sverige,
Erikshjälpen och Skavlan i SVT för
att berätta om albinos utsatthet i
Östafrika.

DECEMBER:
NOVEMBER:
Mänskliga Rättighetsdagarna
arrangeras i Jönköping och
Erikshjälpen finns på plats
för att presentera satsningen
Barnhemskollen.

Skolflicka istället för fru. Erikshjälpens julkampanj får stor spridning och tar ställning för
flickors rättigheter.
Erikshjälpen och Göteborgs Räddningsmission
startar ett samverkansprojekt i Lövgärdet, Göteborg, med syfte att bryta segregation och att fler
elever ska klara av skolan.
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HÅLLBARHET

”Social, miljömässig och
ekonomisk hållbarhet är förutsättningar för varandra”
Att arbeta hållbart och ta hänsyn till hur ens agerande
påverkar såväl socialt, ekonomiskt som miljömässigt
är avgörande för en organisation som vill bidra till
utveckling.
”Vår kärnverksamhet handlar om att med barns
rättigheter i centrum bidra till en socialt hållbar värld.”

Peter Toftgård är chef för Erikshjälpens internationella avdelning. Att arbeta för social hållbarhet
och människors möjlighet att utvecklas och få sina
medborgerliga rättigheter tillgodosedda är, menar
han, organisationens starkaste ben.
– Oavsett om vi är ute i världen eller hemma i
Sverige syftar våra insatser till att ge människor
utrymme, låta dem få kunskap om sina rättigheter och få tillträde till samhället. Vi ser det också
praktiskt i vår second hand-verksamhet där vi är
en väg tillbaka in i samhälle, arbetsliv och social
gemenskap för människor som av olika skäl hamnat i marginalen.
Under hösten 2017 antog Erikshjälpens styrelse
en policy för mångfald, likabehandling och jämställdhet.
– Traditionellt sett har vi haft en mycket homogen sammansättning av medarbetare. Vi förstår
att en ökad mångfald skulle berika oss. Policyn påverkar hur vi ser på varandra som redan anställda
men finns också med vid rekrytering och val av
samarbetspartners, både i Sverige och utomlands.
Den miljömässiga hållbarheten har också kommit att bli en allt viktigare komponent.
– I dag är det tydligt att utvecklings- och miljöfrågor är förutsättningar för varandra. Det syns
också i hela Agenda 2030-arbetet att de inte går
att skilja åt.
Sedan några år tillbaka arbetar Erikshjälpen
aktivt med att stärka familjers motståndskraft och
återhämtningsförmåga vid miljö- och klimatkatastrofer.
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– Det kan handla om översvämning eller torka.
Oavsett vilket jobbar vi för familjers förmåga att
klara av de utmaningar som miljö och klimat utsätter dem för. Och även om vår organisation inte
har som huvudsaklig målsättning att motverka
klimatförändringar ska vi absolut arbeta på ett så
skonsamt sätt som möjligt för att inte tillföra mer
skada.
– På hemmaplan har vi övergått alltmer till
miljöklassade bilar. Vi arbetar också på en tydlig
resepolicy. Vårt arbete förutsätter att vi reser men
tack vare etableringen av regionkontor görs i dag
mycket löpande uppföljning av det internationella
arbetet utan att vi måste åka härifrån Sverige.
Ekonomisk hållbarhet menar Peter Toftgård
är ett verktyg för både social och miljömässig
hållbarhet.
– Social hållbarhet uppnås på många håll just
genom att en individ, en familj eller ett samhälle
får försörjning och ekonomi i ordning. Att ge
grundläggande kunskap om ekonomi, företagande
och hushållning bidrar starkt till en familjs stabilitet och gynnar också barnen.
Att ha ekonomiskt stabila samarbetspartners bidrar också till att minimera risken för korruption.
– Vi har en tydlig arbetsgång och modell för att
hantera avvikelseärenden och vi agerar på varje
signal. Oavsett om det visar sig handla om avsiktlig
korruption eller brister i en organisations rutiner
är det viktigt att vi agerar snabbt och klokt.

FOTO: FRIDA KOERNIG

UTBILDNING

Fler barn börjar skolan
Romska barn ska ha samma tillgång till utbildning
som andra barn i Rumänien. Det är en förändring som
tar tid – men positiva tendenser syns. ”Vi märker att
föräldrarna blivit mer stöttande till barnens skolgång.
Antalet romska barn som skrivs in i skolan ökar.”

Det säger Cezar Gavriliuc, regionansvarig för
Erikshjälpens Östeuropakontor som öppnades
hösten 2017.
Rätten till utbildning är en av barnets grundläggande rättigheter och genomsyrar hela Erikshjälpens arbete, inte minst i Östeuropa där projekt
bedrivs i Belarus, Moldavien och Rumänien.
– Att ge romska barn i Rumänien tillgång
till utbildning är en utmanande uppgift. Våra
partnerorganisationer jobbar utifrån ett helhetsperspektiv, både med att stärka familjer så att
föräldrarna kan vara ett bra stöd för sina barn och
med lokala myndigheter och skolor för att skapa
en välkomnande och positiv skolmiljö. Våra After
School-projekt gör att avhoppen minskar, både
tack vare att barnen får hjälp med läxorna men
också eftersom de här får mat och möjlighet att
tvätta sig och sina kläder.
Rätten till utbildning är en rättighet i sig själv
men också ett instrument genom vilket andra rättigheter kan bli tillgodosedda.
– Vi ser skolan som ett mikrosamhälle där barn
lär sig demokratiska värderingar och får förutsättningar för att bli ansvarsfulla samhällsmedborgare. Samtidigt kan skolan, för barn som lever
i utsatta situationer, bli en trygg plats att vara på.
Genom den får de möjlighet att påverka sin egen
framtid och ta sig ur fattigdomsspiralen. Det finns
inga snabba eller enkla lösningar, men det är värt
mödan, säger Cezar Gavriliuc.
I Moldavien har Erikshjälpens samarbetspartner CRIC under 2017 utbildat samhällskunskapslärare i kommunala skolor i två distrikt, i hur de på
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ett konkret sätt kan lära ut om barns rättigheter.
Från att ha haft en mer auktoritär expertroll, har
de mer och mer låtit barnen delta i lärandeprocessen. Bland annat har ett system skapats där
barnen kan rapportera om deras rättigheter inte
tillgodoses.
– Detta har verkligen stärkt dem. En femtonårig
flicka beskrev hur hon för första gången upplevde
att vuxna faktiskt lyssnade på henne.
Konkreta resultat till trots – för att åstadkomma
strukturella förändringar, både när det
gäller tillgången
till och kvalitén på
utbildning, krävs ett
långsiktigt arbete,
i vilket man förstås
också möter motgångar. Under 2017
har de framför allt
handlat om svårigheten att rekrytera kompetent
personal till projekten.
– Att arbeta med barn i utsatta situationer
kräver en hög kompetens och stor erfarenhet.
Samtidigt har våra partners inte alltid lönenivåer
som är tillräckligt attraktiva. Det har gjort att vi
inte kunnat genomföra alla projekt så bra och
effektivt som vi hade velat. Därför arbetar vi nu
för att stärka våra partners förmåga att planera
projekt och göra hållbara budgetar och vi uppmuntrar dem att hitta lösningar för att successivt
kunna höja sina löner till rimliga nivåer liksom att
erbjuda kompetensutveckling till sina anställda.

Vi ser skolan
som ett mikrosamhälle där barn
lär sig demokratiska
värderingar

Med sikte på gymnasiet
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”Skolan är väldigt viktig för mig”, säger
16-åriga Margit som gått ut grundskolan
och börjat gymnasiet. Det är ovanligt, för
romska barn i allmänhet och för barn från
bosättningen i Marghita i nordvästra Rumänien i synnerhet. Här går bara 12 procent
av barnen i skolan och de allra flesta slutar
Ratur rehenestinto earum nonsequodit
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HÄLSA

Kunskap minskar
undernäring
Barn ska inte behöva dö i sjukdomar som går att
förebygga. Att säkra tillgången till rent vatten, lära
familjer odla näringsrikt, möjliggöra vaccineringar
och öka kunskapen om hygien gör att fler barn
överlever sin femårsdag.

– I till exempel Mopti-distriktet i centrala Mali,
där vår partner AEDM finns, har vi märkt en tydlig minskning av antalet barn med akut undernäring. 2016 hanterade AEDM 97 ärenden och 2017
bara 31 ärenden.
Det säger Fatimata Ouedraogo, på Erikshjälpens Västafrikakontor, med regionansvar för
arbetet i Mali, Benin och Burkina Faso.
De första åren i livet har stor påverkan på ett
barns framtid och i arbetet för barns rätt till hälsa
i Västafrika är barn under fem år en prioriterad
grupp. I de delar av Västafrika där Erikshjälpen
finns är diarré, luftvägsinfektioner, mässling och
malaria sjukdomar som drabbar allt för många
barn under fem år hårt. Många barn är undernärda och barnadödligheten är hög. I Mali dör 123 av
1 000 barn innan de hunnit fylla fem år, i Burkina
Faso 98 av 1 000 och i Benin 85 av 1 000 barn.
– Under 2017 har också denguefeber-epidemin
varit en stor utmaning. Särskilt i Burkina Faso. Tyvärr finns det ännu inte något egentligt botemedel
mot dengue, bara medicin för att minska relaterade symptom. Och det är svårt att skydda sig mot
sjukdomen, som sprids genom myggor.
Tillsammans med lokala partners har Erikshjälpen under 2017 både gett hjälp i akuta situationer
och arbetat för att skapa långsiktig och hållbar
förändring när det gäller barns hälsa. Familjer och
byar har fått information och kunskap som främjar medvetna hälsoval, till exempel att föräldrar
väljer att vaccinera sina barn. I samarbete med
lokal hälsovård har Erikshjälpens partners också
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genomfört kampanjer för att vaccinera barn och
gravida kvinnor.
– Arbetet handlar också om att på längre sikt
säkerställa att barn har tillgång till rent vatten,
toaletter och att de får kunskap om vikten av god
hygien, säger Fatimata Ouedraogo.
En annan del av arbetet är att påverka myndigheter och makthavare så att de tar ansvar för att
tillgodose barns rätt till hälsa, även i marginaliserade områden.
I Mopti-distriktet, där antalet undernärda barn
minskat kraftigt, har Erikshjälpens partner AEDM
bland annat jobbat med att sprida kunskap om
hur viktigt det är att äta näringsrikt. 7 700 flickor,
5 200 pojkar, 2 000 kvinnor och 140 män har
bland annat fått lära sig hur lokala spannmål kan
lagas till en näringsrik gröt. I samma område har
AEDM arbetat för att fler blivande mammor ska
ha kontakt med hälsovården under sin graviditet.
1 284 gravida kvinnor sökte sig till hälsovården
under 2017 jämfört med 782 året innan, vilket är
ett framsteg. Fortfarande är det dock bara knappt
15 procent av de gravida kvinnorna i området som
kontaktar hälsovården.
Tillsammans med flera samarbetspartners har
Erikshjälpen jobbat för att sprida kunskap om de
näringsrika bladen på Moringaträdet. Många familjer har tagit kunskapen till sig och planterat träd.
– Att de nu odlar Moringa ger ett bra komplement till kosten som på ett effektivt sätt kan
användas för att bekämpa undernäring, säger
Fatimata Ouedraogo.

Frisk med god hygien
Det är dags för barnen i en av barnrättsgrupperna i Benin att ta frukostpaus, men
först: Tvätta händerna!
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I barnrättsgruppen, som drivs av Erikshjälpens samarbetspartner BUPDOS, får
barnen lära sig om barnkonventionen och
Ratur
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TRYGGHET OCH
SKYDD

När hemma blir tryggt
Barn som inte vågar säga emot av rädsla för att bli
slagna. Barn som utsätts för människohandel för
att rädda familjens ekonomi. Hoten mot barns rätt
till trygghet och skydd är många. Vägarna att stärka
skyddet kring barnen likaså.

Trygghet och skydd är ett av Erikshjälpens
fokusområden och i flera verksamhetsländer är
det just ett grundläggande skyddsnät för barn som
saknas. Även om politiska och rättsliga system
införts i syfte att skydda barnen, efterlevs de inte
alltid i praktiken – både på grund av resursbrist
men också på grund av bristande intresse.
I bland annat Sydostasien finns också en tradition vad gäller auktoritär barnuppfostran som gör
att många barn växer upp i stor utsatthet även där
de ska vara som tryggast: i hemmet. I Myanmar är
det exempelvis olagligt med fysiska bestraffningar
i skolan, även om det förekommer, – medan det
som uppfostringsmetod hemma fortfarande anses
vara okej. I Kambodja finns siffror som visar att
vartannat barn blir slaget av föräldrar, släktingar
eller andra vuxna.
Traditioner som dessa tar tid att bryta, men
under 2017 syns tydliga resultat i rätt riktning.
– Både psykisk och fysisk misshandel har minskat avsevärt i våra samarbetspartners projektområden. Det är ett resultat av att man både på
föräldra- och samhällsnivå har förstått vad barns
rättigheter innebär och tagit till sig ett annat
synsätt på hur barn ska behandlas, säger BunChhoeuth Keng, på Erikshjälpens Sydostasienkontor,
som ansvarar för projektverksamheten i Kambodja, Myanmar, Laos och Thailand.
– Det här har även gjort att barnens relationer
till sina föräldrar har förändrats. En pojke berättade hur han nu vågar skoja med sin mamma och
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pappa utan att vara rädd för att de ska bli arga,
något som var otänkbart innan.
Erikshjälpens strategi för att säkerställa barns
rätt till trygghet och skydd är att både arbeta
förebyggande och ingripande men också att stärka
barnen så att de själva kan göra sina röster hörda
i samhället. Genom olika former av barnrättsklubbar får barn kunskap om sina rättigheter och blir
trygga i att våga stå upp för dem. De blir på så sätt
också viktiga förebilder för andra barn.
– I Myanmar ser vi en stor ökning av antalet
unga volontärer som i sina byar aktivt och organiserat delar med sig av sina kunskaper om barns
rättigheter. Det är en påtaglig förändring jämfört
med tidigare, nu förstår de att de är viktiga i
samhället, det gjorde de inte innan, säger BunChhoeuth Keng.
Samtidigt arbetar flera av Erikshjälpens lokala
partnerorganisationer även med påverkansarbete
på nationell och internationell nivå. Partnern
Chab Dai har exempelvis aktivt drivit frågan om
ett säkrare rättssystem för att skydda barn från
trafficking, vilket under året gett resultat i Kambodja, bland annat i form av fällande domar för
förövare.
– Chab Dai har också gett stöd till flickor och
pojkar som utsatts för trafficking; hjälpt dem att
återvända hem på ett säkert sätt, stöttat dem i de
rättsliga processerna och bistått med professionell
traumabearbetning.

Familjerna stärks
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I slumområden i Kambodja lever familjer i
stor fattigdom och utsatthet. Erikshjälpens
partner Sunshine jobbar för att öka skyddet för barnen genom att stärka familjerna,
bland annat genom att utbilda dem om
barns rättigheter, hälsa och våld i hemmet.
Föräldrar kan också få mikrolån för att
Ratur rehenestinto earum nonsequodit
starta en mindre affärsverksamhet som ger
moles ut
modit
volupta
modit
familjen
enporepudisci
inkomst. Barnen
kan
få komma
voluptaoptae
ratempe
optae
till
en barnklubb,
en tryggressum arit,
T
Ä
T
R
TIL
NS
labo.där
Et faccab
is modit
plats
de får hjälp
med voluptam, cus
magnamusam
läxläsning,
lär sigfaccatiis
om sina exerum quate oprättigheter
och kanpeditaquam
leka
taquunt rendusa
resequibus.
&
och träffa kompisar.
TR
YG G H E T

FOTO: ERIK SAMSSON

15

HUMANITÄR HJÄLP

Tusentals liv har räddats
”2017 var ett tungt år. Vi har på nära håll bevittnat hur
människor drabbats hårt av torka, krig och konflikter.
Många har tvingats lämna sina hem och fly för att hitta
nya möjligheter till försörjning. Människor har dött och
familjer har mist sin boskap.”

Titus Gerald jobbar på Erikshjälpens regionkontor för östra Afrika i Ugandas huvudstad Kampala.
– I Sydsudan eskalerade kriget i området runt
Yei. Många kvinnor och barn flydde över gränsen
till Uganda och familjer splittrades då många män
stannade kvar för att skydda familjens egendom
eller för att ansluta sig till stridande grupper,
säger Titus Gerald som berättar att Erikshjälpen
bistått med latriner och näringsrik mat, främst till
barn under fem år, gravida kvinnor och ammande
mammor.
– Även familjer i Östafrika som drabbats hårt av
torkan har tvingats söka sig till andra platser för
att hitta bete till sina djur, vatten och mat. Äldre
och sjuka har blivit kvar, säger Titus Gerald som
tydligt ser barnens utsatthet.
– I nödsituationer slutar många barn i skolan.
Men det är glädjande att se att antalet barn vi nått
ökat på de platser där vi haft matprogram knutna
till skolorna. Även mycket små barn har burits till
skolan av storasyskon för att få mat.
I torkdrabbade Marsabit, Garissa, Turkana
och Kadjiado i Kenya har vatten och mat delats
ut under året som respons på den svåra torkan.
Även utbildning i hygien har bedrivits och kliniker
har försetts med vatten. I Turkana på gränsen
mot Sydsudan har höga undernäringstal hos barn
registrerats. Även här har barn under fem års
ålder och deras mammor fått näringsrik mat och
utbildning i hygien.
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När behoven är stora och påträngande ställs
en organisation som Erikshjälpen inför svåra
prioriteringar. Den humanitära strategin blir då
vägledande och indikerar för Erikshjälpens del
att insatser ska prioriteras där det finns etablerat
långsiktigt samarbete med lokala
partners. Detta för
att skapa beredskap
för återkommande
kriser såsom torka
och översvämning
och för att kvaliteten
i arbetet ska kunna
byggas upp.
Även i humanitära insatser sker mätningar av
hur väl insatser fallit ut.
– Det är inte lätt eftersom insatserna är olika
långa och svåra att jämföra. Det vi sett under 2017
är dock att våra insatser bidragit till att tusentals
människor överlevt trots torka och konflikter,
säger Titus Gerald.
– Det har också varit tydligt att antalet skolor
som tagit emot mat för distribution till barn ökat
och att just maten bidragit till att så många barn
kommit till skolan trots tuffa tider. Jag är mycket
glad över att vi nått så många behövande med
hjälp under året som gått.

Tack vare
maten har
barn fortsatt att
komma till skolan

Ett axplock
• I Bekadalen i Libanon har stöd getts till sju
kliniker som bistår flyktingar från Syrien
och utsatta familjer från värdsamhället.

• I Benin har skolmaterial, mat och utsäde
delats ut för att hjälpa samhällen till återhämtning efter svåra översvämningar.

• Mat och möjlighet till egen odling har
Erikshjälpen bidragit med i Kachin,
Myanmar, där 1 250 elever går på en skola
för internflyktingar. Kachin är en kristen
minoritet som är svårt förföljd av militären.

• I samband med sommarens översvämning
i norra Bangladesh bidrog Erikshjälpen
bland annat med mat till 6 000 hushåll,
Ratur rehenestinto earum nonsequodit
120 brunnar och 125 latriner, kosttillskott
moles ut porepudisci modit volupta modit
och säkrad nutrition för 5 000 barn, gravoluptaoptae
ratempe
ressum arit, optae
vida och ammande
mödrar.
labo. Et faccab is modit voluptam, cus
På
sidan 18 kan du faccatiis
läsa om Erikshjälpens
insatser
magnamusam
exerum quate
opför familjer från folkgruppen rohingyas som flytt
taquunt rendusa peditaquam resequibus.

• I Bihar, Indien, har 2 700 familjer som
drabbats hårt av översvämning fått mat,
hygienartiklar och husgeråd.

FOTO: NILS LINDH

förtrycket i Myanmar och som nu lever under
mycket svåra förhållanden i Bangladesh.
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PÅ PLATS

”Rohingyernas utsatthet
berör oss starkt”
700 000 människor, till övervägande del kvinnor och
barn, av folkgruppen rohingyas har sedan augusti 2017
på grund av förtryck i hemlandet Myanmar flytt över
gränsen till Bangladesh. Många har hamnat i tillfälliga
flyktingläger i området runt Cox’s Bazar.

– Flyktingarna har blivit relativt väl mottagna
i Bangladesh som försökt organisera tillvaron för
dem. Internationella och nationella organisationer
har också kommit till undsättning, säger programkoordinator Roland Nissfolk på Erikshjälpen.
Med tiden har dock spänningar uppstått mellan
rohingyerna och lokalbefolkningen.
– Den stora ansamlingen av flyktingar tär hårt
på områdets resurser av vatten och brännved,
vilket drabbar lokalbefolkningen. Trots ansträngningar att möta flyktingarnas behov är trängseln i
lägren stor och infrastrukturen minimal. Området
är kuperat och bosättningarna har etablerats
på branta sluttningar. Folket här är verkligen
beroende av kontinuerlig nödhjälp utifrån för sin
överlevnad.
Roland Nissfolk ser i dagsläget inte någon snar
lösning på krisen. Kommande regnperioder och
förväntade stormar utgör stora risker och översvämningar med förorenade brunnar som följd
kan snabbt leda till svåra epidemier.
– Under hösten 2017 genomförde Erikshjälpen och partnerorganisationen Friendship en
insats med fokus på vatten, sanitet och nutrition
men också på att hjälpa människor att få del av
sjukhusvård. Sociala center har etablerats som en
trygg plats med meningsfulla aktiviteter för barn
och kvinnor.
Insatserna har delvis varit Sida-finansierade.
6 200 flyktingar har berörts direkt av hjälpen av
vilka 75 procent var barn och kvinnor. I insatsen ingick anläggning av tolv djupa brunnar, 36
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latriner, 24 skyddade badutrymmen för kvinnor
och två sociala center. Dessutom försågs 200 barn
och 80 kvinnor med näringstillskott under tre
månader. Hushållsartiklar har också distribuerats
till 500 familjer.
– Kvinnor och barn är i majoritet bland flyktingarna. De är också de mest utsatta varför det
varit viktigt att tillgången till vatten och latriner
ordnats på ett sätt som skapat en känsla av trygghet för kvinnor. Det är accepterat i kulturen att
män tvättar sig öppet vid vattenposterna, men
det har varit nödvändigt att ordna med skyddade
platser där kvinnorna kan tvätta sig. Remittering
av gravida kvinnor till kliniker för förlossning
har också varit ett viktigt inslag liksom nutrition
för ammande kvinnor och små barn, fortsätter
Roland Nissfolk.
Hjälpen under 2017 har varit viktig för målgruppen. Djupare brunnar och latriner har bidragit till
långsiktighet och de sociala centren har fyllt och
fyller fortsatt en viktig funktion, där kvinnor och
barn i en skyddad miljö får möjlighet att bearbeta
trauman och ägna sig åt lek och meningsfulla
aktiviteter. Härifrån har också barn som behövt
behandling eller vård remitterats till klinik.
Erikshjälpen fortsätter med sina Sida-stödda
insatser under 2018 med fortsatt fokus på vattenförsörjning och fungerande sanitet. Musikhjälpen
har också gett Erikshjälpen ett bidrag till insatser
för att motverka trafficking i området.

I korthet
Rohingya är en statslös, övervägande muslimsk, minoritet
i Rakhine State i Myanmar.
Själva hävdar rohingyerna att
de utgör en del av ursprungsbefolkningen i området med
en mer än tusenårig historia.
Före den stora flyktingkrisen
2017 bodde drygt en miljon
rohingyer i Myanmar. Efter att
700 000 har flytt finns det i
dag 300 000 till 500 000 rohingyer kvar i Myanmar. Cirka
200 000 fanns sedan tjugo år
tillbaka i Bangladesh när den
stora flyktingvågen startade.
Folkgruppen har även flytt till
andra länder i regionen.
FOTO: SABUR CHOWDHURY

Detta har hänt
Regeringen i Myanmar har
belagt minoriteten rohingya
med diskriminerande restriktioner som begränsar deras
möjligheter i landet. Provinsen
där de bor är den fattigaste
och minst utvecklade i landet.
I augusti 2017 angrep en
militant grupp med koppling till
rohingyerna polis- och militärposteringar vilket ledde till att
Myanmars armé lanserade en
brutal motoffensiv. Hundratals
byar förstördes och under
den första månaden dödades
minst 6 700 människor. För
att sätta sig i säkerhet inledde
rohingyerna en massflykt över
gränsen till Bangladesh. Mer än
en halv miljon människor, mest
kvinnor och barn, hamnade i
temporära flyktingläger i Cox’s
Bazar-området i Bangladesh.

FOTO: WASAMA DOJA
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BARN I SVERIGE

Mötesplatser som
stärker unga
Det är en stor klyfta mellan barn som lever i ekonomisk och social utsatthet och andra barn i Sverige.
Erikshjälpen har stärkt sitt arbete för att sprida
kunskap om barns rättigheter och nå fler barn som
inte får sina rättigheter tillgodosedda.

– Vi arbetar bland annat för att fler barn som
har en nära anhörig som är aktuell inom kriminalvården ska få stöd och hjälp. Detta är en grupp
som ofta förbises. Erikshjälpen är också sedan
tidigare en samarbetspartner till Göteborgs Räddningsmission i arbetet med Solrosen i Borås och
Göteborg, vilka jobbar med målgruppen. Under
2017 var Erikshjälpen delaktig i en förstudie i Jönköpings län för att undersöka förutsättningarna
för en verksamhet för denna grupp av barn. I slutet av året var verksamheten klar att starta, säger
Birgitta Johansson, programchef på Erikshjälpens
Sverigeavdelning.
Tillsammans med Göteborgs Räddningsmission
drivs även utbildningssatsningen Barnrättsäventyret som våren 2017 fick ta emot ett stipendium
på 100 000 kronor från kommittén för mänskliga
rättigheter i Västra Götalandsregionen.
– Barnrättsäventyret är en lägerdag för barn i
mellanstadieåldern. Barnen ställs inför olika dilemman och övningar som hjälper dem att förstå
vad barnkonventionen är och vad den får för konsekvenser i deras liv. Att Barnsrättsäventyret fick
detta stipendium är en bekräftelse på att verksamheten är bra och lägerdagarna får också gott betyg
i återrapporteringen från skolorna, säger Birgitta
Johansson.
Mötesplatser för barn och unga har varit ett
prioriterat område för Erikshjälpens Sverigearbete under 2017. Det handlar till exempel om
att stärka unga och främja integration genom
nätverket Empower och Football For All Global,
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FFA. Tillsammans med lokala fotbollsklubbar får
ungdomar genom FFA hjälp att hitta sin plats i
samhället och nå sin fulla potential. Under några
år har FFA-verksamheten främst varit riktad
mot ensamkommande ungdomar, men eftersom
färre ensamkommande kommer till Sverige har
verksamheten börjat ställas om för att ta emot
även andra ungdomar som riskerar att hamna i
utanförskap. På mötesplatserna inom nätverket
Empower och inom FFA är ungdomarnas egna
idéer och åsikter viktiga.
– När barnen och ungdomarna är delaktiga blir
de också förändringsaktörer som på ett aktivt och
positivt sätt är med och formar sin egen och samhällets utveckling, säger Birgitta Johansson.
Erikshjälpen har under 2017 jobbat med att
hitta samverkan med myndigheter och offentliga aktörer, både för finansiering men också för
utbyte av kunskap och erfarenheter och att vara
brobyggare mellan olika aktörer för att främja
barns rättigheter.
Hösten 2017 inledde Göteborgs Räddningsmission och Erikshjälpen samverkan med bland annat
en skola i ett utanförskapsområde i Göteborg. Att
klara skolan och skaffa sig en utbildning är viktigt
för resten av livet. Insatsen kommer undersöka
och öka kunskapen om vilka metoder och arbetssätt som kan hjälpa barn att lyckas med skolgången.
– I det arbetet är också barnens egna tankar och
synpunkter oerhört viktiga.

Meningsfull fritid
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En meningsfull fritid och ett sammanhang
där man känner tillhörighet förebygger
utanförskap. Genom Empower bygger
Erikshjälpen ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning, där lokala
aktörer får hjälp och stöd i att skapa mötesplatser för unga. Mötesplatserna, till exempel fritidsgårdar, kan bidra till socialisering
och främja de ungas förmåga att själva
forma och förändra sin livssituation och det
omgivande samhället till det bättre.
Erikshjälpens roll är att koordinera det
nationella nätverket, som bidrar till att
stärka kapaciteten hos lokala
RÄTT TI
L
NS
organisationer, kvalitetssäkra verksamheten och fungera som brobyggare mellan
olika samhällsaktörer.
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INSAMLING

Ökande intresse för
långsiktigt givande

Att antalet artister som turnerar till förmån för
Erikshjälpens arbete växer lyfter insamlingschef
Lotta Olofson fram som ett av skälen till att det
gångna året blev så framgångsrikt i att värva nya
gåvogivare.
– Doug Seegers är ett exempel på artister som
med sina turnéer når utanför vår traditionella
räckvidd, både vad geografi och målgrupper
beträffar. Det är väldigt roligt. Just engagerade
privatpersoner som går in som faddrar och månadsgivare har länge utgjort givarbas för Erikshjälpen och vi ser att det är en folkrörelse som inte
bara lever vidare utan också växer.
De ändamål som dominerade insamlingsåret
2017 var flickors rätt till utbildning och att slippa
giftas bort. Även torkan i östra Afrika, att hjälpa
familjer att resa sig ur fattigdom, folkgruppen
rohingyas utsatthet och barn i katastrofområden
har lyfts fram.
– Egna insamlingar är något som ökar. Möjligheten att samla in pengar bland vänner och
bekanta till ett ändamål som engagerar en
tilltalar många. Dessutom har Erikshjälpen stått
som insamlingspartner vid olika löparevent och
mycket glädjande också i samband med Jönköping
Marathon, berättar Lotta Olofson.
Enstaka gåvor från privatpersoner, positiv
respons på insamlingsbrev, testamenten, minnesoch högtidsgåvor vid begravningar eller jubileer,
sammantaget innebär allt detta ovärderliga medel
till insatser för barn som lever i utsatthet.
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– Engagemanget från företag har fortsatt att öka
under 2017 och vi fortsätter att utveckla långsiktiga samarbeten med näringslivet. Detta har gjort
att vi under året ökat vår bemanning på företagssidan för att kunna möta det ökade intresset.
Samarbetet med
Radiohjälpens
kampanj Världens
Barn har fortgått
under 2017 liksom
samarbetet med
Postkodlotteriet.
Detta är, menar
Lotta Olofson, viktiga sammanhang för Erikshjälpen att finnas med
i som också genererar värdefulla intäkter.
– Under 2017 firade vi 20-årsjubileum med
Världens Barn. Som profilprojekt lyfte vi då fram
flyttbara skolor i Bangladesh vilket både sätter
fingret på vikten av utbildning och att många i dag
lever under stora hot från naturkatastrofer och
klimatförändringar.
Ung Fadder har under året fortsatt att attrahera
yngre gåvogivare vid en lång rad konferenser och
festivaler bland vilka Gullbranna och Frizon är
några av de mer välbesökta.

Engagerade
privatpersoner
möjliggör Erikshjälpens arbete
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”Det pratas ibland om givartrötthet. Att benägenheten
att dela med sig skulle mattas av. Det ser vi inte när vi
summerar 2017. Tvärtom är de enskilda gåvogivarna
många och intresset för långsiktigt givande ökar, vilket
visar sig inte minst vid våra event och turnéer. Detta
tyder snarare på att medvetenheten ökar.”

Clas Vårdstedt gav ut
skivan Mitt hjärta hos dig
och lät hela överskottet
gå till Erikshjälpen.

Jönköping Marathon inledde samarbete med Erikshjälpen som blev välgörenhetspartner till arrangemanget. Tillsammans genomfördes Jönköping Charity Run och
ett springlopp för barn, med insamling till barn i katastrofer.

Ninna Ekstrand och
AnnaMaria Bergqvist
genomförde vid flera
tillfällen seminariet Våga
drömma som handlar
om att fortsätta
drömma även
när allt inte
alltid blir
som man
tänkt sig.
Postkodlotteriet bidrog under 2017
med en välkommen check på 15 miljoner kronor till Erikshjälpens arbete.
Samarbetet bidrar också till goda
möjligheter att sprida kunskap om
Erikshjälpens arbete.

Ung Fadder mötte under 2017 många
ungdomar på konferenser och festivaler.
Sweden Rock var en av dem.

Art as a part genomfördes för andra
gången. Kreativa personer i Jönköping ställde ut och sålde sina alster till
förmån för barn på flykt.

Doug Seegers gav under 2017 inte
mindre än 30 konserter till förmån för
Erikshjälpen och inspirerade många att
göra en insats för gatubarn i Uganda.

Jönköpingsgalan. I samband med
Jönköpings stora näringslivsgala
fick Erikshjälpen möjlighet att
berätta om sitt arbete och också
samla in pengar till förmån för
barns rätt till utbildning. Cirka
50 000 kronor samlades in under
kvällen.

740 000 kronor fick
Erikshjälpen ta emot
efter en auktion i Motala
då trettio veterantraktorer gick under klubban.
En man i Småland hade
skänkt hela sin samling
till förmån för Erikshjälpens arbete.
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KOMMUNIKATION

Konsten att nå ut
med sitt budskap

Louise Nordlund Johansson, kommunikationschef på Erikshjälpen, nämner utvecklingen av
den nya hemsidan som lanserats under året, men
också den löpande kommunikationen med organisationens gåvogivare och att hålla media uppdaterade om Erikshjälpens breda verksamhet.
– Vi har under 2017 bedrivit en rad kampanjer
där vi tagit filmmediet till hjälp för att nå ut, filmer
som vi ser fått god spridning och blivit uppskattade. Detta har varit en viktig del i hur vi jobbat
integrerat med kommunikation och marknadsföring i både digitala och traditionella kanaler, säger
Louise Nordlund Johansson som är nöjd med det
sätt på vilket organisationen återkopplar till press
och allmänhet som vill ha svar eller respons.
– Ett snabbt, korrekt och vänligt bemötande är
avgörande för hur vi uppfattas som organisation.
Alltmer av det Erikshjälpen gör genererar
pressmeddelanden. Det gäller både Erikshjälpen
Second Hand, insatser i projekt internationellt och
i Sverige och ställningstaganden i frågor som rör
barns rättigheter. Verksamheten röner intresse
och mycket av det som läggs ut på nyhetssajter
plockas upp av media.
– Eriksdagen i april och det Eriksstipendium
som delas ut då väcker alltid intresse på de
orter där våra butiker finns etablerade. Den här
lördagen såldes det för 2,6 miljoner kronor, cirka
300 000 kronor bättre än motsvarande dag året
innan. En dagskassa som helt gick till flickors rätt
till utbildning. Dessutom sattes rekord för antalet
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utdelade stipendier. Inte mindre än 50 stolta
barn- och ungdomsledare uppmärksammades och
hedrades, berättar Louise Nordlund Johansson.
Under 2017 syntes och hördes Erikshjälpen mer
än under tidigare Almedalsveckor på Gotland.
– Vi har aldrig tidigare profilerat oss så tydligt
där som vi gjorde nu. Här lyfte vi, tillsammans
med Stockholms Stadsmission, frågan om tiggeriet. Vi diskuterade flyktingmottagning med en
rad olika organisationer och vi lanserade Barnhemskollen tillsammans med Childhood och Länsstyrelsen i Stockholm. Det blev en fantastisk vecka
med stort fokus på många angelägna frågor.
Erikshjälpens tidning, skolinformationstidningen Rafiki, ungdomsmagasinet Ungagerad, Second
Hand-magasinet, årsberättelse och Biståndsbloggen. Det är en omfattande flora publikationer
som Erikshjälpen ger ut varje år. Därtill kommer
närvaro på sociala medier och en lång rad digitala
produktioner.
– I takt med att våra regionkontor vuxit fram
har vi också tagit fram material för att de ska
kunna profilera sig ännu tydligare på plats under
Erikshjälpens flagg. Det är viktigt att den grafiska
profilen efterlevs så att det blir tydligt var Erikshjälpen finns och vad vi gör. Sammantaget är vi ju
i dag ett ganska stort nät av regionkontor och ett
stort antal butiker.
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”När vi summerar det gångna året blir det tydligt hur
brett vårt kommunikationsuppdrag är, både med att
upprätthålla hög kvalitet på det vi producerar och att
bistå organisationens olika delar med det kommunikationsstöd som behövs för att vi ska göra ett fullgott jobb,
i Sverige och runt om vid våra regionkontor i världen.”

Mazharr Ali Khan, FC New Life Hässleholm, fick ta emot Eriksstipendiet vid
utdelningen i Kristianstadsbutiken.
Här tillsammans med butikschef Elin
Svensson.

Erikshjälpens nya webbsida sjösattes under året.

Mötet med barn, ungdomar och familjer
som får del av Erikshjälpens insatser är en
viktig del av kommunikationsavdelningens
arbete. Här kommunikatör Sofia Denzler
tillsammans med Loisa som berättade om
sin situation i julkampanjen 2017.

25

OPINION

Att stå upp för barnets
rättigheter är vårt
viktigaste uppdrag
”Under 2017 höjde vi vår målsättning i fråga om opinionsbildning, påverkan och folkbildning. Vi antog en ny opinionsplattform och har höjt vår aktivitet i debatt och media. Vi har
fått artiklar om migration, arbetsmarknadspolitik och Barnhemskollen publicerade, både på egen hand och genom
våra nätverk. Under året var vi också med och arrangerade
flera angelägna seminarier under Almedalsveckan.”
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tydligare rollen som barnrättsorganisation blivit
desto viktigare är det att lyssna in och lyfta fram
barnens röst även på hemmaplan.
– Flyktingsituationen sedan 2015 och frågor
som följt i dess spår har bidragit till att vårt opinionsarbete intensifierats. Att biståndsmedel skulle räknas
av och användas till
flyktingmottagning
här i Sverige var en
av flera frågor som
direkt påverkade
våra förutsättningar att bedriva barnrättsarbete.
Och trots att mycket av Erikshjälpens opinionsarbete sker i och från Sverige är påverkansarbete
något som alltmer också ingår som en naturlig del
i projekt som genomförs internationellt av Erikshjälpens många partnerorganisationer. Här kan
det handla om allt från att motverka könsstympning och barnäktenskap till att alla barn, oavsett
kön eller eventuella funktionsvariationer, ska få
sina rättigheter tillgodosedda.
– Så länge barn kommer i kläm och hänsyn inte
tas till deras rättigheter är vi inte nöjda. Vi är inte
naiva. Vi vet att det finns många perspektiv men
vårt jobb är att stå på barnens sida. Barnens rättigheter måste gå före vuxenvärldens problem. De
får vuxenvärlden lösa för att skydda barnen.

Vårt jobb
är att stå
på barnens sida
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Mattias Ingeson är biträdande generalsekreterare för Erikshjälpen och starkt engagerad i
organisationens opinionsarbete.
– Vi vill alltid lyssna in barnen och lyfta fram deras röster. Det avgör hur vi agerar. I många frågor
vet vi att det rent praktiskt finns motstående argument. Ta exempelvis rätten för EU-migranters
barn att gå i skolan. Det innebär ju en massa problem för kommuner att hantera. Vår ståndpunkt
blir ändå att barn har rätt att gå i skolan. Punkt.
Vi väljer att enögt ta barnets perspektiv. Varför?
Jo, för att någon måste göra det och för att det är
Erikshjälpens uppgift.
Arbetet med opinionsbildning är, menar Mattias Ingeson, en naturlig utveckling och förlängning av att Erikshjälpen i dag är en barnrättsorganisation.
– När vi arbetar med barnrättsfrågor i våra
programländer ingår påverkansarbete som en
tydlig del. Som vi ser opinionsbildning handlar
det både om att påverka det allmänna tyckandet i
dagsaktuella frågor, att verka för folkbildning och
kunskapshöjning över tid men också att påverka
beslutsfattare och makthavare att komma fram till
rätt beslut i frågor som rör barnen.
I programländerna handlar Erikshjälpens
påverkansarbete inte sällan om att tydliggöra vilka
skyldigheter stater, myndigheter och samhällen
har i förhållande till barnen. Men även i svensk
kontext har Erikshjälpen ansvar att uttala sig. Ju

Påverkansarbete och opinionsbildning
sker ofta bäst i nätverk och samarbete
med andra organisationer. Erikshjälpen
arbetar nära bland annat såväl EUCord
som Concord Sverige.

Erikshjälpen, Childhood Foundation
och Länsstyrelsen i Stockholm sjösatte
under Almedalsveckan Barnhemskollen
med syfte att ifrågasätta institutionsvård
för barn oavsett var i världen den bedrivs.
Utgångspunkten är att barn har rätt att
växa upp i familjeliknande miljö.
Läs mer på barnhemskollen.se

I novemberuppropet krävde Erikshjälpen och
en rad andra organisationer att regeringen
skulle stoppa utvisningarna av ensamkommande barn och unga till Afghanistan. Uppropet fick god uppmärksamhet men kraven
hörsammades inte under året.

Varje vecka
publicerar
Biståndsbloggen
inlägg som rör barns
rättigheter.

Erikshjälpen fanns
på plats och mötte
många intresserade
under MR-dagarna
som arrangerades i Jönköping i
november.

Inbjuden av Erikshjälpen gästade människorättsaktivist Josephat
Torner Sverige i oktober. Torner arbetar för att även personer med
albinism ska få sina rättigheter tillgodosedda och skyddas från de
övergrepp och stympningar som i dag förekommer främst i östra
Afrika. Josephat Torner var under sitt besök också gäst hos Skavlan i
SVT för att berätta om sitt liv och arbetet för allas lika rättigheter.

Erikshjälpens inlägg på
SVT Opinion om ideell
second hands möjlighet och vilja att erbjuda
personer långt från
arbetsmarknaden en väg
in i arbetsgemenskap
gillades och delades över 30 000 gånger. Något gehör
hos Arbetsmarknadsdepartementet fick det dock inte
under året.
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SKANDINAVISKA
LÄKARBANKEN

Samarbete ger
bättre vård till fler
Under 2017 har ett nytt samarbetsavtal mellan Erikshjälpen och Skandinaviska Läkarbanken sjösatts. En
koordinator har anställts och Rotarys Läkarbank och
Skandinaviska Läkarbanken har skilts åt.
”Vi har dock fortsatt gemensamt register över utresande läkare och det årliga läkarmöte som hålls på våren
arrangerar vi tillsammans.”
Det berättar Gerd Pettersson, koordinator
för Skandinaviska Läkarbanken som nu jobbar
integrerat med Erikshjälpens internationella
programavdelning.
Skandinaviska Läkarbanken, SLB, bildades redan 1990 och Erikshjälpen har under åren finansierat arbetet. År 2011 blev Erikshjälpen värdorganisation för det kansli som de båda läkarbankerna
under några år kom att ha tillsammans. Men
under 2017 har alltså samarbetet mellan Erikshjälpen och SLB fördjupats ytterligare. Syftet har
varit att utveckla kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring, synergieffekter och ömsesidigt lärande.
I allt högre grad vill organisationerna även hitta
gemensamma insatser där Skandinaviska Läkarbankens spetskompetenser förstärker Erikshjälpens utvecklingsprojekt inom hälsosektorn.
– Ett annat mål för året har varit att skriva
tydligare samarbetsavtal med de sjukhus som vi
samarbetar med. Detta är nu klart beträffande
Nkinga Hospital i Tanzania där vi tydligare går in
med stöd inom barnsjukvård och ortopedi, säger
Gerd Pettersson som berättar att fler avtal är på
gång.
– Under året har också ett tydligare uppdrag
formulerats för de läkare som reser ut för Skandinaviska Läkarbanken. Det gäller kunskapsöverföring genom såväl formell som informell undervisning. Detta är viktigt för att sjukvården på de
sjukhus vi stöder ska förbättras. Men läkare som
är ute på uppdrag får också många nya insikter
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och kunskaper med sig hem. En läkare berättade
exempelvis att det finns mycket att lära av sjukhuset i Mchukwi där man lyckats väl i att entusiasmera medarbetare trots begränsade resurser,
säger Gerd Pettersson.
– Vi har under året
också fortsatt att
förbättra barn- och
mödrahälsovården
för det nomadiserande folket turkana i
Kenya. Detta projekt
drivs i samarbete
med Erikshjälpen. Under året har åtta läkare och
barnmorskor varit på plats. I dag inkluderas de
traditionella barnmorskorna i arbetet med att betona vikten av att föda på ett hälsocenter. Antalet
födslar på hälsocentret har nu ökat rejält. Målet
var femton födslar per månad men i dag har man
redan mellan 30 och 50 födslar.
Under 2017 har möjligheterna att gå in med
projekt i Bangladesh också börjat undersökas.
Detta skulle i så fall göras i samarbete med Erikshjälpen och dess samarbetsorganisation Friendship.
– Vår förhoppning är att kunna skicka operationsteam till de sjukvårdsbåtar som Friendship
driver.
– Vi har också börjat se över möjligheten att bistå med vård i flyktingläger för rohingyer som flytt
från Myanmar och som nu lever i Bangladesh.

Antalet
födslar på
hälsocentret har
nu ökat rejält

Skandinaviska Läkarbanken är en ideell
organisation vars målsättning är att utifrån
en kristen livssyn arbeta för att människor
i låginkomstländer ska ha tillgång till hälsooch sjukvård. Verksamheten finansieras av
Erikshjälpen.
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SECOND HAND

Second Hand – en
bransch i stark förändring

– 2017 har på många sätt visat att ”vår”
bransch är i stark förändring. Vi har aldrig
tidigare upplevt den hastighet av förändring som
sällanköpshandeln i Sverige genomgått under
året, inte heller graden av konkurrens om säljbara
begagnade varor. Vi har sett flera nya kommersiella aktörer som gör anspråk på begagnatmarknaden men också att redan etablerade aktörer stärkt
sina positioner. Handelns Utredningsinstitut, HUI,
konstaterar trendbrottet att e-handeln stått för
hela sällanköpsvaruhandelns försäljningstillväxt
medan fysiska butiker inte visat tillväxt sedan
sommaren 2017, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef på Erikshjälpen Second Hand.
Under 2017 har regeringen försämrat villkoren för många arbetsmarknadspraktikanter som
står långt från den reguljära arbetsmarknaden,
som Erikshjälpen Second Hand tidigare erbjudit
värdefull detaljhandelspraktik. Konkurrensen om
textilier har ökat, på grund av EU-skapade, men
också nationella, regleringar av textilåtervinning.
– I ljuset av detta gläds jag åt att Erikshjälpen
Second Hand under 2017 uppnår 99,5 procent av
budgeterat resultat och kan leverera ett överskott
på totalt 50,4 miljoner kronor till Stiftelsen Erikshjälpen och våra många partnerorganisationer.
Erikshjälpen Second Hand kan beskrivas som
ett socialt företag som skapar såväl ekonomiska
som sociala värden efter devisen ”Do good by
doing good”. Under året har det kvalitativa arbetet
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i organisationen och att söka innovativa vägar för
vidare utveckling och framtidssäkring av verksamheten fortsatt.
Två betydelsefulla händelser och satsningar
under 2017 är dels det egna utvecklingsarbetet av
Erikshjälpens e-handelsbutik och dels planeringen
av nya butiker i Norge. Webbutiken ”secondhand.se
by Erikshjälpen” blir den ideella second handmarknadens första fullskaliga e-handelskanal i
Sverige. Lansering är planerad under våren 2018
och riktar sig främst till konsumenter som har ett
väl utvecklat digitalt köpbeteende.
Ett annat viktigt arbete under 2017 har varit
bildandet av en norsk stiftelse i samarbete med
norska Maritastiftelsen. Tillsammans kommer
Erikshjälpen Second Hand och Maritastiftelsen att
etablera en kedja av second hand-butiker baserad
på Erikshjälpens butikskoncept. De första butikerna öppnar under 2018.
– Årets många utmaningar till trots har Erikshjälpen Second Hand under 2017 fortsatt stärkt
sin position som den ledande ideella second handaktören i Sverige. Vår framgång kan tillskrivas
de nära 4 000 personer som årligen engagerar
sig i vår verksamhet. Vi är så tacksamma för alla
anställda, våra fantastiska volontärer och de
många arbetsmarknadspraktikanter som tillsammans skapar mänskliga och ekonomiska värden i
form av humanitär och social hjälp i Sverige och i
världen, säger Tomas Bjöersdorff.
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2017 är ett år som sticker ut. Detaljhandeln har
förändrats och Erikshjälpen Second Hand har liksom
övriga detaljhandelsaktörer behövt förhålla sig till
omvärlden för att fortsatt vara relevant för kunder
och i Erikshjälpens fall också för gåvogivare.

Butiker kraftsamlade
för Östafrika
När drygt 50 av Erikshjälpen Second
Hands butiker lördagen den 1 april
uppmanade sina kunder att handla
till förmån för dem som drabbats av
svältkatastrofen i östra Afrika var det
många som hörsammade uppmaningen. Drygt två miljoner kronor
blev till mat, vatten och vård för barn
och familjer i Kenya och Sydsudan.

Tre nya butiker
Eksjö, Östersund och Motala. På
dessa tre orter öppnade Erikshjälpen
Second Hand nya butiker under
2017. Totalt fanns därmed 63 butiker
i slutet av året, från Tomelilla och
Malmö i syd till Östersund och Sollefteå i norr.

Plast byttes mot papper
Plastpåsarna fasades ut från second hand-butikerna och ersattes
av fina, miljösmarta papperskassar. Kassarna är FSC-certifierade,
vilket ger garantier för ett hållbart
skogsbruk. När de gjort sitt som
bärkassar kan de användas till
pyssel, som klippdockor eller
partymasker som finns tryckta på
kassarnas utsida.

Magasin fick
second hand-pris
Magasinet Scandinavian Retro
fick Erikshjälpen Second Hands
utmärkelse Sveriges Second Hand
Profil 2017, för sin pedagogiska
retrojournalistik som lockar både
nya och gamla second hand-älskare att lära sig mer. Chefredaktör
Viveca Carlsson tog emot priset vid
ett event i Spånga-butiken.

Gott Liv – utveckling och integration

Besök på Arbetsmarknadsdepartementet

Erikshjälpen Second Hand vill satsa ännu mer på sina medarbetare. En del i detta
är materialet Gott Liv som efter ett pilotprojekt började användas i flera butiker
under 2017. Genom samtalsgrupper kan både enskilda medarbetare stärkas och
utvecklas, liksom gruppen av medarbetare som jobbar tillsammans. I butikerna
är mångfalden bland medarbetarna stor och berikande och butikerna är viktiga
platser för integration och för att starta om. Med hjälp av Gott Liv-materialet lär
medarbetare känna varandra snabbare och får en djupare förståelse för varandra, vilket främjar integrationen och skapar ett bättre arbetsklimat.

Regeringen beslutade att arbetsmarknadsåtgärden Fas 3 skulle ersättas med Extratjänster. Så småningom framkom att tjänsterna inte kan
tillsättas inom ideell second hand-verksamhet, trots att Erikshjälpen
Second Hand och andra ideella second hand-aktörer har både kapacitet
och kunskap för att ta emot människor som vill och behöver ha meningsfull sysselsättning. Erikshjälpen Second Hand har under 2017 genom
debattinlägg och besök på arbetsmarknadsdepartementet ställt sig
frågande till regeringens beslut om att utestänga ideell second hand från
att ta emot personer i arbetsmarknadsåtgärden Extratjänster.

31

NÅGRA ORD OM

Målsättning och resultat
Erikshjälpen arbetar för att barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd ska bli tillgodosedda.
Här är några exempel på vilka resultat det ger och hur vi bidrar till att barns rättigheter uppfylls.
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Erikshjälpen arbetar för barns rätt till utbildning. Här är exempel på hur arbetet går till i Kenya.
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BARNS RÄTT TILL UTBILDNING - KENYA
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Barn i boskapsskötande samhällen där Erikshjälpen valt att arbeta
hamnar efter i utbildning på grund av
mycket frånvaro, lång väg till skolan
och otillräcklig infrastruktur. Under
torrperioder, vilka är vanliga i dessa
områden, är det ännu svårare för
barn att komma till skolan eftersom
många följer med sina familjer i
sökandet efter bättre betesmarker
för boskapen.

Barn i Kenya åtnjuter sin
rätt till god utbildning.

• Erikshjälpen har bidragit till att förverkliga över 5 000 barns rätt att
få gå i skolan genom utdelning av skolmaterial till barn vars föräldrar
annars inte hade haft råd att låta barnen gå i skolan.
• Uppemot 20 000 skolbarn har fått humanitär hjälp genom matdistribution. Detta har inte enbart bidragit starkt till att barn i utsatta
områden kunnat gå kvar i skolan utan har också gjort att fler barn
börjat gå i skolan.
• Förbättring i infrastruktur genom renovering av klassrum, studiemiljöer, administrativa lokaler samt förbättrad tillgång till sanitära
utrymmen har inneburit att antalet barn som får sin rätt till utbildning
tillgodosedd har ökat.

Många föräldrar till barn i boskapsskötande samhällen har själva aldrig
gått i skolan vilket gör att de inte
heller ser värdet i att deras egna barn
erbjuds utbildning.

Barn har möjlighet att
påverka sin tillgång till
skolgång och också utbildningens kvalitet.

• Genom att stödja barnrättsklubbar har barn i utvalda områden som
Kajiado, Garissa, Marsabit och Kiisi fått självförtroende och förmåga
att tala för sin rätt till utbildning. Flera barn har kunnat rapportera om
fall då kompisar och jämnåriga tvingats in i barnäktenskap, De har
också engagerat sig i frågor som rör skolornas utbildningskvalitet.
Barn har gått från att enbart passivt delta i projekt till att själva bli
förändringsaktörer.
• Nu kan barn själva analysera sina liv och fatta egna beslut. Barnen
som deltagit i dessa forum har spelat en nyckelroll genom att belysa
hur barns rättigheter åsidosatts inom skolornas upptagningsområden. Här har barnen agerat visselblåsare och bland annat har sex
flickor räddats från barnäktenskap.

Barns rätt till grundläggande utbildning har skrivits in i Kenyas konstitution och stadga för grundläggande
utbildning från 2013. I boskapsskötande områden kan resursfördelningen till skolor begränsas av
svårigheter att skapa anpassad
utbildning för nomadfolkgrupper. I
vissa fall är skolorna belägna långt
från barnens boställen. I extrema fall
står skolbyggnader outnyttjade då
befolkningen dragit vidare i sin jakt på
bättre betesmarker.

De ansvariga fullföljer sina
förpliktelser genom att
tillhandahålla utbildning av
god kvalitet.

• Fler föräldrar i utvalda områden har nu förmåga att kräva fullgod
utbildning till sina barn. Ett exempel på detta är boende i Garissa som
påverkat de styrande att öka antalet lärare i förhållande till elever
genom ett samarbete mellan skolans styrelse och det lokala politiska
styret. Rekommenderat förhållande i Kenya är en lärare på fyrtio
elever. I norra Kenya ligger denna siffra dock på en lärare på 68 elever.
Bristen på lärare beror bland annat på faktorer såsom bristande
säkerhet i området. Garissa miste mer än varannan lärare efter den
attack som universitetet här utsattes för i april 2014. (Källa: Garissa
County statistics)
• Genom stöd från Erikshjälpen har skolor i området kunnat konstruera klassrum för förskoleklass samt administrativa utrymmen som
förbättrat barns tillgång till utbildning.

Barn i boskapsskötande områden
är mer sårbara än andra på grund
av fattigdom men också på grund av
djupt rotade destruktiva attityder
och traditioner.

Omsorgsgivare/vårdnadshavare, lokalsamhälle och
civilsamhälle har förmåga
att försvara och agera för
rätten till god utbildning.

• I de utvalda områdena Kajiado, Garissa och Marsabit förändras i dag
samhällets attityder. Föräldrar blir alltmer medvetna om fördelarna
med att skriva in sina barn i skolan. De är nu övertygade om att
barnen, med utbildning i bagaget, får redskap att bidra till en positiv
utveckling i samhället.
• Erikshjälpen tar del i nationella och regionala ansträngningar för att
rädda barn från barnäktenskap och risken att hoppa av skolan.
• Samhällen har stärkts i sin förmåga att skydda barn från övergrepp.
År 2016 och 2017 rapporterades från Barndepartementet över 2 000
fall där barn var drabbade. Dessa fall har blivit föremål för rättegångar
och som ett resultat kan fler barn åtnjuta sin rätt till trygghet och
skydd i dag, vilket också starkt påverkar deras chanser till goda
skolresultat.

*De resultat som redovisas här har uppnåtts i nära samarbete
mellan Erikshjälpen och organisationens samarbetspartners.
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Erikshjälpen arbetar för barns rätt till trygghet och skydd. Här är exempel på hur det går till i Kambodja.
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Av Kambodjas befolkning är 40 procent barn.
Våld mot barn är ett genomgående problem i
hela samhället. Mer än 50 procent av barnen
råkar ut för fysiskt våld någon gång och mer än
3/4 av dessa utsätts för våld flera gånger.

Barn som lever i särskild
utsatthet såsom fattigdom, trafficking eller
på institution, skyddas
från utnyttjande, våld och
exploatering. De som blivit
utsatta får stöd i rehabilitering och återintegreras i
samhället.

• Cirka 60 000 familjer har fått kunskap om barnuppfostran och hur man uppfostrar sina barn utan att slå dem.
• Ett femtiotal barnhem har fått stöd och kunskap om
hur de kan förbereda och genomföra integrering av
barn från institutionsvård till boende i samhälle och
familj.
• 61 barn som utsatts för sexuellt våld eller trafficking
har fått juridisk rådgivning och stöd och rehabiliterats
tillbaka till samhället.

Barn känner inte till att de har rätt att skyddas
från våld. När våldet är vanligt förekommande
uppfattas det som något självklart. Barnen ser
sig själva delaktiga i att lösa familjens problem.
De kan då uppfatta det som riktigt att deras eget
liv försämras för att familjen som helhet ska få
det bättre. Detta kan innebära att de prostituerar sig för att familjen ska få en inkomst.

Barnen har kunskap
om sina rättigheter till
trygghet och skydd. De
kan också skydda sig och
andra barn vid behov.

• Mer än 700 barn har deltagit i olika former av klubbar
eller nätverk där de fått kunskap om sina rättigheter,
hur de kan skydda sig och vart de kan vända sig om de
utsätts för våld. De har skapat ”självhjälpsgrupper” och
”barn till barn”-undervisning.
• Ungdomar som tidigare bott på barnhem är nu mentorer för andra barn som bor på barnhem.

År 2005 kriminaliserades våld i nära relationer.
Lagen specificerar inga straff och efterlevnaden
är starkt begränsad. Många myndighetspersoner anser än i dag att våld i nära relationer är en
privatsak vilket hindrar dem från att agera. FN:s
barnrättskommitté anser att skydd mot våld i
hemmet bör prioriteras av myndigheterna. Våldet är djupt rotat i samhället, lagens tillämpning
är svag och många förövare går fria.

Myndighetsutövare tar
rättmätiga beslut och formar lagstiftning och praxis
så att barn skyddas och
förövare ställs inför rätta.

• Genom träget arbete har en av Erikshjälpens samarbetsorganisationer bidragit till att en ny myndighet,
lik Kronofogden, tillsatts med 25 fogdar eller ”bailiffs”.
Dessa har till uppgift att se till att en person som döms
för brott med böter också betalar bötessumman.
• Många poliser har fått utbildning i hur man gör barnvänliga intervjuer. Genom påverkan har några kvinnliga
poliser blivit utvalda att arbeta med barnen.
• I fem provinser har det samlats in data om barns
situation och vilka som är särskilt utsatta och behöver
stöd. 233 445 sårbara och/eller föräldralösa barn har
identifierats.
• Genom organisationens påverkan på myndigheterna
har instruktioner och beslutsordning i rättsprocesser
utvecklats, vilket resulterat i att den legala processtiden
för barn minskat från över tolv månader till i genomsnitt sex månader.

Undersökningar visar att föräldrar/vårdgivare
och lärare använder våld som uppfostringsmetod. Inte ens familjen upplevs alltid som en
tygg och säker plats för barnen. Ett av två barn
i åldrarna 13 till 17 år utsätts för allvarligt fysiskt
våld.

Föräldrar, andra vårdgivare och civilsamhälle har
kunskap och förmåga att
skydda och försvara barn
och påverka andra så att
barn inte utsätts för våld.
De är aktiva och bidrar till
att offer återintegreras i
samhället på ett sätt som
gynnar barnets utveckling.

• Erikshjälpens samarbetsorganisationer har stöttat och
utbildat flera hundra myndighetspersoner på kommunnivå med ansvar för barns skydd och välbefinnande.
• 54 organisationer har fått förstärkt och uppdaterad
kunskap om trafficking, aktuell lagstiftning och hur den
ska appliceras.
• Tolv barn har blivit familjehemsplacerade i sex jourfamiljer under en utredningsfas.
• 70 unga har fått en mentor som tagit hand om dem.
• 73 barnhemsföreståndare har fått kunskap och argument för att styra om verksamheten till familjebaserad
vård.
• 25 barnhem har beslutat att förändra sin verksamhet
till familjebaserat boende.
• Över 200 000 barn har påverkats genom att deras
vårdtagare fått ökad kunskap om barns behov och
rättigheter.

FOTO: ERIK SAMSSON
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Erikshjälpen arbetar för barns rätt till hälsa. Här är exempel på hur arbetet går till i Bangladesh.
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Närmare 1,4 miljoner människor
bor på de avlägsna och svåråtkomliga flodöarna i norra Bangladesh där hälso- och sjukvård
varit nästintill obefintlig. Denna
brist på hälsovård, men också
på information och kunskap om
hälsa, bidrar till höga sjukdomstal
och dödlighet, särskilt bland små
barn.

Barn som lever i marginaliserade
samhällen i svåråtkomliga och avlägsna områden i norra Bangladesh
har tillgång till hållbar, grundläggande
hälso- och sjukvård av god kvalitet
till överkomlig kostnad. Genom att
visa att det är möjligt att bedriva
hälso- och sjukvård i området samt
att stärka målgruppens efterfrågan
påverkar vi myndigheterna att ta sitt
ansvar.

• 157 520 patienter fick vård av lokala hälsoarbetare genom
1 997 så kallade sattelitkliniker. Runt 82 procent av patienterna var kvinnor och barn.
• Cirka 3 000 gravida kvinnor gick på regelbundna mödravårdskontroller.
• Förlossningsvård tillhandahölls på lokal nivå av lokala
förlossningssköterskor, så kallade CBSA (Community
Skilled Birth Attendants).
• 5 918 par fick hjälp med familjeplanering och preventivmedel.
• 150 kvinnliga lokala hälsoarbetare bistod sina lokalsamhällen med diagnoser, rådgivning samt remisser bland
annat med hjälp av en diagnostiseringsapp (mHealth).
• 78 563 barn vaccinerades.

Medvetenheten och benägenheten att söka vård är låg bland den
marginaliserade och svårnådda
befolkningen i norra Bangladesh. Alltför ofta söks vård och
behandling för sent vilket bidrar
till att sjukdomar förvärras och
blir dyrare att behandla.

Befolkningen känner till vikten av
hälso- och sjukvård samt hur man
får del av den. Särskilt mödra- och
barnhälsovård.

• 26 559 undernärda barn fick näringsrik kost och deras
mödrar utbildades i hur de kan tillaga näringsrik kost på
lokala råvaror.
• Hälsofrämjande aktiviteter genomfördes via 1 400 lokala
möten varje månad av kvinnliga lokala hälsoarbetare.
• Varje månad besöktes 52 000 hushåll för upplysning
om födelseregistrering, familjeplanering och vaccination
samt för vård och uppföljning av gravida och för tidigt
födda.

HÄL

Erikshjälpen finansierade 25 procent av detta projekt under 2017.

SVERIGE
Erikshjälpen arbetar även bland barn i Sverige. Här ett par exempel på vad som uträttats under 2017.
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Sverige har de senaste åren tagit
emot många människor på flykt,
däribland ett stort antal ensamkommande ungdomar. Utan
inkludering och integration riskerar
Sverige att bli ett segregerat land,
där utanförskapet ökar, med motsättningar och otrygghet som följd.

Varje barn får rätten att inkluderas
i ett fritids- och föreningsliv, som är
meningsfullt och icke-diskriminerande,
tillgodosedd.
Ungdomar får möjlighet att själva
påverka och vara med och ta ansvar för
den fritidsverksamhet som de deltar i.
Genom FFA får ungdomar trygga
sammanhang där de får möjlighet
att växa och utvecklas som individer
– sportsligt, socialt, akademiskt och
existentiellt.

• Under 2017 har Football For All Global-verksamheter funnits på totalt elva orter i landet och samlat
cirka 200 deltagare till fotbollsträning, Life Class
och mentorskap.
• Cirka 65 personer samlades under fyra dagar för
att spela fotboll, lyssna på intressanta föreläsningar när FFA anordnade Summer Camp i Huskvarna.
• Deltagande ungdomar har på några orter suttit
med i den lokala styrgruppen, hållit i Life Class för
sina kompisar och äldre deltagare har engagerats
som ledare.

Trots att Sverige skrivit under och
förbundit sig att följa barnkonventionen för nästan trettio år
sedan råder fortfarande bristande
kunskap i Sverige om barnkonventionen och barnets rättigheter.
Världen finns i våra klassrum
samtidigt som kunskapen om människors liv i andra länder fortfarande
är begränsad och ytlig.

Barn i Sverige känner till sina rättigheter och har kunskap om hur de själva
kan påverka sin egen och andra barns
situation i världen.

• Under 2017 har Rafikis webbplats haft 146 000
visningar. 1 800 pedagoger har laddat ner lektionsmaterial.
• Rafikis tidning har nått ut till 16 000 barn.
• Via Rafikis undervisning har drygt 3 000 barn fått
en ökad kunskap om situationen för barn i andra
länder och ökad förståelse om barns rättigheter.
• 1 200 barn har fått ökad kunskap och förståelse
om de egna möjligheterna till att påverka barns
situation i andra länder.
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FÖRVALTNING
ERIKSHJÄLPENS STYRELSE

Främre raden från vänster
Helena Engkvist, Anna Lönn
Lundbäck, Tobias Nilsson,
Cecilia Magnusson, Linda
Gårdstam, Cecilia Hjorth
Attefall, Michael Kihlström
Bakre raden från vänster
Daniel Skoghäll, Jonas
Sandwall, Owe Blidelius
Saknas på bilden
Annette Sandwall
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Erikshjälpens styrelse
Styrelsen ansvarar för organisation och förvaltning av
Erikshjälpens verksamhet. Styrelsen utgjordes under 2017 av
elva ordinarie ledamöter. Under året har styrelsen haft fem
sammanträden. Därutöver har möten skett i arbetsutskott
och ämnesinriktade arbetsgrupper samt två per capsulam
beslut via e-post.
Cecilia Hjorth Attefall

Linda Gårdstam

Ordförande. Bosatt i Jönköping.
Arbetande ordförande (deltid).
Informatör, projektledare och
kommunpolitiker med fokus på
äldrefrågor.

Ordinarie ledamot. Bor i Västerås. Civilingenjör med inriktning
på miljö- och vattenteknik. Arbetar på Naturvårdsverket som
chef för Hållbarhetsenheten.

Michael Kihlström

Cecilia Magnusson

Förste vice ordförande. Bor i Hjo.
Arbetar som politisk sekreterare
i Västra Götalandsregionen.

Ordinarie ledamot. Bosatt i
Jönköping. Infektionsläkare
på Ryhov. Arbetat ideellt som
jeepläkare i Kenya.

Daniel Skoghäll
Andre vice ordförande. Bor i
Malmö. VD på Ikano Fastigheter.

Anna Lönn Lundbäck
Ordinarie ledamot. Bor i Göteborg. Tidigare ledamot i styrelsen Erikshjälpen Second Hand.
Socionom. Regionchef Sveriges
Byggindustrier Väst.

Annette Sandwall
Ordinarie ledamot. Bosatt i
Göteborg. Fil. Kand med magister i Afrika och internationellt
utvecklingsarbete. Jobbar på
Skatteverket.

Jonas Sandwall
Ordinarie ledamot. Bosatt i
Ljungskile. Varumärkes- och
kommunikationsstrateg. Jobbar
även som musiker och artist.
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Owe Blidelius
Ordinarie ledamot. Bor i Mantorp. Har arbetat inom bank och
med utvecklingssamarbete i ett
flertal länder i Afrika, Mellanöstern och Sydostasien.

Erikshjälpens organisation
Under 2017 hade Erikshjälpen 55 årsanställda i Sverige. Kontoren finns på de
småländska orterna Holsbybrunn och Huskvarna.
Regionkontor finns i Bamako i Mali, Kampala i Uganda, Phnom Penh i Kambodja
och Cluj i Rumänien.
Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen

Ideella föreningen Erikshjälpen Second Hand

Styrelse

Årsmöte

Generalsekreterare

Styrelse

Ordförande i

Central Ledningsgrupp
Second Hands kärnverksamhet
Ledningsgrupp (operativ)

Stiftelsens kärnverksamhet
Ledningsgrupp
Insamling/event

Enskilda givare, företagsvänner, testamenten
och Ung Fadder

Program
Internationell
avdelning med
regionkontor

Second Hand

Sverigeavdelning

63 butiker, 450 anställda,
2 300 volontärer, 1 000 i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Gemensamma funktioner
Kommunikation
och Media

Administration,
Ekonomi och IT

HR och Utbildning

Opinion
och Utveckling

Helena Engkvist
Ordinarie ledamot. Bosatt i
Bankeryd. Projektkoordinator på
Hälsohögskolan samt student
(Arbetslivssociologi). Arbetat
med Folk & Språk - Wycliffe och
SAM som bibelöversättare i
Papua Nya Guinea.

Tobias Nilsson
Ordinarie ledamot. Bor i Lerum.
Doktorsexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.
Chefsstrateg på Västra Götalandsregionen.

Valberedning: Bengt Swerlander, Vrigstad (sammankallande), Helena Engkvist,
Bankeryd och Thomas Strand, Vaggeryd.

Revisorer: Leif Göransson, PwC Vetlanda, auktoriserad revisor och Jan Lindblad,
PwC Vetlanda, auktoriserad revisor.
Ledningsgrupp: Ledningsgruppen
utses av generalsekreteraren och är operativt ansvarig för organisationen. Under
2017 utgjordes ledningsgruppen, utöver
generalsekreterare Daniel Grahn, av:

Mattias Ingeson, utvecklingschef och
biträdande generalsekreterare
Peter Toftgård, programchef
internationellt
Louise Nordlund Johansson,
kommunikationschef
Lotta Olofson, insamlingschef
Birgitta Johansson, programchef Sverige
Mia Clewemar Lindqvist, HR-chef
Tomas Jönsson, chef för administration
och ekonomi
Lars-Åke Winberg, biträdande
administrativ chef

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING
Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Erikshjälpen, organisationsnummer 827500-4789, avger härmed
årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2017, Erikshjälpens 71:a verksamhetsår.
Det fullständiga namnet är ERIKSHJÄLPEN, Insamlingsstiftelsen farbror Eriks Barn- och hjälpverksamhet.
Efterföljande ekonomisk redovisning innefattar enbart Insamlingsstiftelsen farbror Eriks Barn- och
hjälpverksamhet där föreningen Erikshjälpen Second Hand inte ingår. I förvaltningsberättelsen beskrivs
Erikshjälpens second hand-verksamhet. Denna drivs i egen juridisk person under Erikshjälpens varumärke.

MÅLUPPFYLLELSE

Strategi
Erikshjälpens styrka är en kombination av
micro och macro, lokalt och globalt. Varje
enskilt barn är viktigt och förtjänar de bästa
förutsättningar för att utveckla sina unika
talanger och egenskaper. Vi ser gång på
gång att barns växtkraft är enorm om de får
rätt förutsättningar. Vi har många barn- och
ungdomsgrupper i flera länder där barnen
själva tillsammans fattar modiga beslut och
påverkar sin omgivning.
Samtidigt som vi och våra partners ser
till individen vill vi också skapa strukturell
förändring. Vi söker upp makthavare och beslutsfattare, från bychefer till höga ministrar.
I många fall har länder ställt sig bakom FN:s
barnkonvention och vårt uppdrag blir att
påminna dem om deras ansvar. Ibland är processen enkel, ibland krävs hårt arbete för att
ändra lagar och system så att de sätter stopp
för övergrepp och utnyttjande av barn.
Erikshjälpen uppskattas också för sitt
lyhörda och förankrande arbetssätt. Våra
partners talar med värme om goda relationer
och hur vi arbetar tillsammans. Detta är en
viktig återkoppling.
Sedan några år har Erikshjälpen ett nytt
mål- och resultatramverk som ännu tydligare
än tidigare bygger på förändringsteorin
som beskrivits ovan. För varje temaområde;
utbildning, hälsa samt trygghet och skydd,
har Erikshjälpen definierat önskvärda resultat

på fyra nivåer. Den första nivån gäller barns
egna möjligheter att ha inflytande över sina
rättigheter. Den andra nivån hur väl legala
skyldighetsbärare lever upp till sitt ansvar.
Den tredje gäller familjers, föreningars och
andra moraliskt ansvarigas roll. Och slutligen
på övergripande nivå vill Erikshjälpen kunna
mäta den faktiska förbättringen som förväntas ha skett för barnen.
Det nya mål- och resultatramverket har
legat till grund för en uppdatering av de
landstrategier som styr arbetet i Erikshjälpens programländer. För varje land finns en
kontextanpassad resultatmatris som bygger
på det övergripande ramverket.

Internationellt arbete
Under året har Erikshjälpen fortsatt att
rusta sin internationella programavdelning
för tillväxt, både på huvudkontoret och på
regionkontoren. Ett nytt regionkontor har
startats i Rumänien som tillägg till kontoren
i Mali, Uganda och Kambodja. Det årliga
globala mötet hölls i Sverige i september, då
personal från huvudkontor och regionkontor
möttes för en veckas strategiarbete.
Rörelsen mot en större fokusering av
arbetet i färre länder har fortsatt och det har
inneburit att ett antal tidigare projekt och
samarbeten har fasats ut. Antalet länder
där Erikshjälpen är aktiv i utvecklingsarbete
minskade från 21 länder (2016) till 18 (2017).
I gengäld växer arbetet i samtliga Erikshjälpens programländer.
De humanitära behoven i världen växer
som en följd av klimatförändringar och allt
mer långdragna konflikter. Det har inneburit
att humanitära insatser har fått ett större
utrymme i organisationens budget. Erikshjälpen arbetar metodiskt för att successivt höja
sin egen kompetens, liksom våra samarbetspartners förmåga att svara upp mot humanitära behov. Erikshjälpens stora mervärde är
just att vi har lokala samarbetspartners på
plats som snabbt kan gå in med insatser i ett
akut läge.

Arbete i Sverige
Sverigeavdelningen har under året fortsatt
arbetet med att utveckla Erikshjälpens olika
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Erikshjälpen bekämpar fattigdom och
utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter. Med oss har vi tre trogna följeslagare: arvet från Erik Nilsson, en kristen
människosyn samt FN:s barnkonvention.
I grund och botten handlar vår vision om
att ge barn och familjer framtidstro, livsglädje
och hopp. Om att förmedla förutsättningar
för en bättre morgondag där barn aldrig ska
behöva leva i fattigdom och utanförskap. Barnen hör hemma i värmen, omgivna av kärlek
och omtanke.
Erikshjälpen vill uppmuntra och stötta,
ibland kräva och begära, att barn ska få vara
barn, med de bästa möjliga förutsättningarna
att växa upp och bygga ett gott samhälle.

verksamhetskoncept. Genom Football For All
Global (FFA) får ensamkommande unga flyktingar möjlighet att kombinera fotboll med
personlig utveckling. Genom arbetet som går
under namnet Solrosen arbetar Erikshjälpen
tillsammans med bland andra Göteborgs
Räddningsmission för att erbjuda stöd till
barn med föräldrar i fängelse. Genom informationsprojekten Alla barn är viktiga, Rafiki
och Barnrättsäventyret möter Erikshjälpen
skolbarn i olika åldrar för att genom samtal,
upplevelser och musik förmedla kunskap om
Barnkonventionen och barns levnadsvillkor
runt om i världen. Under namnet Empower
arbetar Erikshjälpen för att skapa ett nätverk
till hjälp och stöd för mötesplatser och fritidsgårdar för unga.
Vid sidan av de större verksamheterna och
projekten deltar Sverigeavdelningen i olika
barnrättsnätverk och medverkar vid konferenser och evenemang med fokus på barns
rättigheter. Avdelningen ansvarar också för
förmedling av anslag och medel från olika
fonder och ger råd och stöd till Erikshjälpens
partnerorganisationer.
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KOMMUNIKATION

Insamlade medel

33%

Erikshjälpen Second Hand 19%
SMR

26%

Postkodlotteriet,
Världens Barn,
Radiohjälpen m.m.

17%

Övriga intäkter (bl.a.
avyttring värdepapper
och fastighet)

5%

Intäkter 2017
(miljoner kr)
Regelbundna gåvor
Testamenten
Minnes- och högtidsgåvor
Övriga gåvor
Erikshjälpen Second Hand
SMR
Postkodlotteriet basstöd
Världens Barn-kampanjen
Radiohjälpen
Övriga bidrag (Postkodlotteriet Specialprojekt)
Övriga intäkter
Summa

25,2
11,3
1,8
11,9
29,0
38,5
15,0
3,3
3,2
3,8
7,4
150,4

Erikshjälpen har ett 90-konto som
garanterar att gåvorna används på rätt
sätt. Verksamheten kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll som tillåter
att högst 25 procent används till insamling och administration. Erikshjälpens
omkostnader är låga. Under 2017
uppgick administrationskostnaderna till
6 procent och insamlingskostnaderna
till 7 procent av de totala intäkterna.
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Erikshjälpen kommunicerar på många olika sätt,
bland annat via hemsida, Facebook, Twitter,
bloggar, Erikshjälpens tidningar och genom
Erikshjälpen Second Hand. Erikshjälpen deltar
också vid en mängd olika sammankomster och
event och berättar om verksamheten i samarbete med artister och föreläsare.
Erikshjälpens tidning ges ut som en organisations- och medlemstidning till givare och delas
också ut i Erikshjälpen Second Hands butiker.
Syftet med tidningen är att lyfta frågor om
barns rättigheter, låta barnen komma till tals
och spegla deras situation. Tidningen ger också
inblick i hur de skänkta medlen används, hur
gåvor kommit till nytta.
Under 2017 utgavs tidningen i en upplaga på
41 000-44 000 exemplar, vid fyra tillfällen,
årgång 63. Ungdomsmagasinet Ungagerad, där
första numret gavs ut under 2015 trycktes i en
upplaga av 10 000 exemplar. Magasinet ges ut en
gång om året, till Ung Fadder och vid event.
Skolprogrammet Rafiki, som sker i samarbete med Individuell Människohjälp, har under
året tryckt fyra utgåvor av Rafiki-tidningen i
en upplaga av 6 000-7 500 exemplar. Rafikis
digitala material har kraftigt utvecklats i linje
med den svenska skolans fortsatta digitalisering.
Programmet har haft fokus på sin webbplats
och förbättrat användarupplevelsen samt gjort
innehållet tydligt målgruppsanpassat utifrån
målgruppens bredd.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Verksamheten finansieras framför allt genom
gåvor från enskilda givare, företag, överskottet
från Erikshjälpen Second Hand och institutionella medel från Sida via Svenska Missionsrådet.
Andra viktiga bidragsgivare är Radiohjälpen,
Världens Barn-kampanjen och Svenska Postkodlotteriet. Att Erikshjälpen har så många olika
finansieringskällor bidrar till att skapa en stabil
ekonomisk situation med stora möjligheter för
organisationen att planera och prioritera insatser. Fördelningen av intäkterna ger också stor
frihet att disponera Erikshjälpens medel utan
att vara beroende eller styrd av någon enskild
finansiär.
Erikshjälpens totala intäkter verksamhetsåret 2017 blev 150 miljoner kronor, vilket är en
ökning med 1 procent jämfört med föregående
år. Privatpersoner är den största och viktigaste
givargruppen. Det regelbundna givandet från
denna grupp, via bland annat olika typer av
fadderskap och månadsgivande, har ökat med
drygt två procent jämfört med föregående år.
Erikshjälpen har under 2017 sålt en fastighet
med en realisationsvinst på 1,9 miljoner. Detta
har påverkat resultatet positivt.
Stiftelsen redovisar en förlust på 4,9 miljoner.
Budgeterad förlust för 2017 var 0,1 miljoner.
Differensen beror på en ökad andel av egenfinansierade projekt och utökade humanitära
insatser. Verksamheten för 2017 planerades och
genomfördes utifrån de intäkter som budgeterats för året samt ett kompletterande styrelsebeslut att avsätta ytterligare 2 miljoner, utöver budget, till akuta humanitära insatser. 90 procent av
intäkterna har gått till ändamålet.

Erikshjälpens styrelse har fastställt riktlinjer för
stiftelsens kapitalförvaltning och placeringsetiska regler. Stiftelsen ska förvalta sina medel på
ett sådant sätt att kravet på god avkastning och
betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen ska
förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet
med stiftelsens grundläggande värderingar. Erikshjälpen väljer placeringar i börsnoterade företag och aktiefonder som arbetar på ett trovärdigt
sätt med miljö och klimat, mänskliga rättigheter,
rättvisa arbetsvillkor och affärsetik. Erikshjälpen
väljer bort placeringar i verksamheter som kränker internationella normer och som har koppling
till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och
pornografi och fossila bränslen. En placeringskommitté övervakar den löpande förvaltningen
och ansvarar för den strategiska och etiska inriktningen. För den löpande förvaltningen anlitar
Erikshjälpen flera externa förvaltare.
Erikshjälpens ekonomiska ställning är fortfarande stark, trots årets förlust. Styrelsen har
tagit beslut om att över tid ha ett balanserat
eget kapital som motsvarar fem till sju månaders
omsättning. Härigenom finns tillräckliga reserver
för att viss projektverksamhet ska kunna avvecklas på ett värdigt sätt om förutsättningarna
för insamling och anslag kraftigt förändras. Per
balansdagen har Erikshjälpen ett balanserat eget
kapital motsvarande ca 5,4 månaders omsättning. Erikshjälpens omkostnader är fortsatt låga.
Under 2017 uppgick administrationskostnaderna till 5,6 procent och insamlingskostnaderna
till 6,9 procent av de totala intäkterna.

FRIIS KVALITETSKOD
Erikshjälpen är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och tillämpar därmed
FRIIs kvalitetskod. FRIIs kvalitetskod ska stärka
medlemmarnas arbete med intern kontroll och
styrning och därigenom bidra till ett starkt och
långsiktigt förtroende för givande i Sverige, vilket
i sin tur skapar resurser för att uppnå organisationernas ändamål. Ett krav är bland annat att
varje medlemsorganisation årligen ska upprätta
en effektrapport utifrån FRIIs mall. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och
andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör. En extern revisor ska granska och
intyga att organisationen till exempel efterlever
överenskomna etiska regler för insamling.

KVALITETSSÄKRING AV INSATSER
För varje insats finns ett speciellt avtal mellan
Erikshjälpen och samarbetsparten ute i fält.
Avtalet reglerar hur pengarna ska användas
och hur rapportering och revision ska gå till.
Erikshjälpen följer regelbundet upp arbetet i projekten för att försäkra sig om att pengarna går
dit de ska och används rätt. Varje år granskas
Erikshjälpens bokföring, bokslut och årsredovisning samt styrelsens förvaltning och interna
kontroll av auktoriserade revisorer.

HÅLLBARHETSUPPLYSNING

Miljö och klimat
Erikshjälpens strävan är ett ständigt förbättrat
miljö- och klimatarbete, i Sverige men också i
våra olika projekt runt om i världen, där barn

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Flerårsjämförelser

Utbetalat till ändamålet

2017
2016
2015
2014
		

2013

Totala intäkter Tkr
150 438
148 763*
131 041*
120 067
inkl finansiella intäkter
		
Ändamålskostnader/
totala intäkter %
90
88*
93*
89
	
Insamlingskostnader/
totala intäkter %
7
6
5
7
		
Administrationskostnader/
totala intäkter %
6
6
5
4

120 184

Erikshjälpen fortsätter att utöka sin versamhet. Under 2017 gjordes insatser för
136 miljoner kronor.
140

Miljoner kr

83

5

120

100

132*

136

2016

2017

122*
106

99

80

4

60
40

*Den momskompensation om 18,9 miljoner för 2016 och 40,7 miljoner för 2015 kronor som
erhållits från FRII betraktas dock som jämförelsestörande post och exkluderas därför i flerårsjämförelsen och diagram, för såväl intäkter som ändamålskostnader.			
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som lever i utsatthet står i centrum.
Verksamheten hos Erikshjälpen Second Hand
bidrar i sig själv till ett hållbart samhälle och
skapar bättre förutsättningar för kommande
generationers uppväxt och framtid.

Mångfald
Styrelsen har under året antagit en policy för
mångfald, likabehandling och jämställdhet.
Samtliga medarbetare inom Insamlingsstiftelsen
har under året fått kompetensutvecklas inom
dessa frågor genom exempelvis kick-off med
värderingsövningar, kunskap och dialog kring
normer och inkludering. En mångfaldsgrupp
med representanter från alla avdelningarna har
på uppdrag av ledningen samordnat arbetet.
Under året har också en genomfattande lönekartläggning genomförts för att rätta till eventuella osakliga löneskillnader beroende på kön.

Arbetsmiljö och hälsa
Erikshjälpen har fortsatt med det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande
arbetet. Under året har Erikshjälpens personal
haft möjlighet att nyttja friskvårdspeng för att
främja fysisk aktivitet. Erikshjälpen har dessutom sponsrat personalens deltagaravgifter
vid Blodomloppet, vilket har varit uppskattat.
Avtalet med företagshälsovården har förnyats
och ergonomigenomgångar på arbetsplatserna
har genomförts. Sjukfrånvaron inom Insamlingsstiftelsen har gått ned från 6,6 till 3,9 procent.
Det är den långa sjukfrånvaron som minskat.
Kvinnors sjukfrånvaro är 3,9 procent och mäns
2,3.

Kompetensförsörjning
Under året har Erikshjälpen fått medel från
Svenska Postkodlotteriet för att arbeta med
ledar- och medarbetarutveckling för samtliga
medarbetare. Det har skett genom en extern
konsult i nära samarbete med HR-avdelningen
och generalsekreteraren. Arbetet har syftat till
att utveckla såväl organisationen som arbetsgrupperna. Det har mynnat ut i fokusområden

2013

2014

2015

och/eller handlingsplaner som den centrala
ledningsgruppen, ledningsgruppen för Insamlingsstiftelsen och respektive avdelning ska
arbeta vidare med 2018. Övergripande områden för organisationen är helhet (identitet och
kulturbygge) samt inre struktur (mål, prioritering
och uppföljning).

FRAMTIDA UTVECKLING
Under 2017 har vi rustat för fortsatt expansion
och utveckling av hela Erikshjälpens verksamhet.
Samordningen mellan stiftelsens barnrättsverksamhet och Second Hand-föreningen har tagit
rejäla kliv, vi lär oss att dra nytta av vår samlade
bredd och kompetens. Vi har förstärkt organisationen för att möta de växande behoven och
en fortsatt tillväxt. Insamlingsavdelningen har
förstärkts med fokus på fler event och företagssponsring/CSR (Corporate Social Responsibility). Kampanjorganisationen har blivit starkare,
liksom kommunikationsavdelningen. Sociala
medier och digitalisering skapar nya utmaningar
och möjligheter.
Programkontoren har också stärkts, liksom
hela second hand-organisationen. Vi är i dag en
väl rustad organisation.
Vårt mål är att minska fattigdom och barns
utsatthet. Men vägen dit är hårt och professionellt arbete, med mycket hjärta och hjärna. Så
länge barn far illa vill vi göra vårt yttersta för att
möta dessa behov. Vi vill samla in mer pengar
och uträtta mer.
Under 2018 kommer vi att lansera Sveriges
första fullskaliga e-handelsbutik för second
hand. Vi kommer satsa extra på våra unga
faddrar som gör en stor insats. Vi kommer också
engagera oss i ett utvecklingsprojekt i Lövgärdet,
Göteborg, som startade i slutet av 2017, för att
bidra till att minska utsattheten i dessa tuffa
utanförskapsområden.
På insamlingssidan ser vi behovet av ett nytt
digitalt system för att möta nya krav och bättre
vårda våra givare. Vi fortsätter bygga relationer
till företag, fonder och filantroper och tror på en
fortsatt tillväxt.
Vår internationella programavdelning jobbar

Fördelning av insatser 2017
Utvecklingsinsatser

82%

Barn i Sverige

7%

Information

4%

Humanitärt bistånd

7%

Regional fördelning av
långsiktiga insatser 2017
Afrika

52%

Asien

29%

Östeuropa

10%

Sverige

9%

39

ofta långsiktigt med projekt över flera år.
Samtidigt var 2017 ett år av flera humanitära katastrofer där vi gång på gång såg det
nödvändigt att bidra med akut stöd. Risken
är att 2018 också kommer att kräva stora
humanitära insatser. Vi lever i en osäker
värld med global oro, negativa klimateffekter, våld och terror.
Erikshjälpen har kunskap om både
internationella och nationella förhållanden.
Samtidigt fungerar våra second handbutiker som värdefulla sociala mötesplatser. Denna unika position ger oss goda
förutsättningar att bygga upp en verksamhet som svarar mot aktuella samhällsutmaningar i Sverige, som integration och
utanförskap. Genom fotbollsprojekt för ensamkommande, stöd till mötesplatser och
fritidsgårdar och informationsinsatser om
barns rättigheter med mera vill vi bidra till
att ge barn och unga hopp och livschanser.
Vi vill också stimulera unga till engagemang
och delaktighet. Under 2018 fortsätter vi
arbetet med att utveckla och samordna
Erikshjälpens insatser i Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
2017 präglades av en konsolidering av tidigare års kraftiga tillväxt. Intäkterna ökade
från 149 till 150 miljoner kronor och ändamålskostnaderna ökade från 132 till 136
miljoner kronor (momskompensatorn 2016

FOTO: OSSIAN MATTHIESSEN
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exkluderad, se vidare not 6 och diagram sid.
39). Administrations- och insamlingskostnader låg på 12,5 procent, vilket är något
högre än föregående år.
Stiftelsen blev under 2017 momsregistrerad på grund av den utökade försäljningen
av momspliktiga produkter. Stiftelsen blev
också under 2017 skattskyldig för intäkter
av fastighetsuthyrning.
Under 2017 har det internationella
arbetet utvecklats enligt de landsstrategier
som tagits fram. Vi utökar från tre till fyra
regionkontor med ett nytt regionkontor i
Rumänien med syfte att förankra verksamheten ännu bättre lokalt.
I Sverige fortsätter vi lansera våra
framgångsrika koncept, Football For All,
Empower och Solrosen. Vi ser flera viktiga
behov där Erikshjälpen kan göra stor skillnad framöver.
De senaste åren har Erikshjälpen utökat
sin eventverksamhet. Varje år möter vi tusentals gåvogivare. Vi tror på detta koncept
och vill skapa ännu fler mötesplatser.
Vi utökar även vårt arbete med företag,
där vi ser att allt fler vill bidra till en bättre
värld. Här kan Erikshjälpen bli en möjliggörare.
Erikshjälpen Second Hand är marknadsledande i Sverige. Butikerna bedrivs både
professionellt och ideellt i en bra kombination. Vi tror att den närmaste tiden kräver
ett tydligt fokus på vår tre uppdrag, dels

det ekonomiska, dels det sociala, dels det
miljömässiga. Second hand är ett oslagbart
koncept.
Erikshjälpen är nu en samordnad
organisation, också i vår interna struktur.
Stiftelsen med sin barnrättsprofil och
Second Hand-föreningen stödjer varandra.
Allt mer arbete kommer att samordnas
kring butikerna. På de 60-tal orter där det
finns second hand-butiker kommer vi vara
ännu mer närvarande. Butikerna blir hubbar för andra aktiviteter och de samarbetspartners som Erikshjälpen driver butiker
tillsammans med kan se fram emot bättre
relationer, konserter, event och sociala
insatser.
Erikshjälpen är väl rustad, med samma
vision som tidigare: En förändrad värld där
barns drömmar får liv. En vision som är
utmanande och inspirerande.
Under 2017 formerades en övergripande
ledningsgrupp som samordnar beslut och
processer som berör Erikshjälpen som helhet. Den kallas Central Ledningsgrupp, CLG,
och leds av generalsekreteraren. I gruppen
finns Daniel Grahn (GS), Tomas Bjöersdorff
(verkställande chef på Erikshjälpen Second
Hand), Mia Clewemar Lindquist (HR-chef),
Tomas Jönsson (Chef för Administration och Ekonomi) samt Mattias Ingeson
(Utvecklingschef och biträdande generalsekreterare).

EKONOMISK
REDOVISNING

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter

Not
2017
2016
1, 2			
3
94 262
90 785
3
48 762
70 719
3
3 989
2 295

Summa verksamhetsintäkter		
147 013
163 799
					
Verksamhetskostnader
4, 5, 6			
Ändamålskostnader		 -135 943
-150 355
Insamlingskostnader		-10 349
-8 924
Administrationskostnader		 -8 428
-8 492
Summa verksamhetskostnader		
-154 720
-167 771
					
Verksamhetsresultat		 -7 707
-3 972
					
Resultat från finansiella poster					
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
7
-250
Ränteintäkter och liknande resultatposter
8
3 425
3 814
Räntekostnader		-2
Summa resultat från finansiella investeringar		
3 173
3 814
					
Resultat efter finansiella poster
-4 534
-158
					
Skatt på årets resultat
9
-357
Årets resultat		-4 891
-158
					
Förändring av ändamålsbestämda medel					
Årets resultat enligt resultaträkningen		
-4 891
-158
Nyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
1 559
3 601
Ändamålsbestämning av medel		
-1 374
-1 537
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital		

-4 706

1 906
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Balansräkning
Belopp i tkr

Not
2017-12-31
2016-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark
10
3 992
4 194
Inventarier och fordon
11
886
1 006
		
4 878
5 200
Finansiella anläggningstillgångar					
Långfristiga fordringar
12
1 800
1 800
Summa anläggningstillgångar		
6 678
7 000
					
Omsättningstillgångar					
Varulager					
Handelsvaror		1 102
1 677
					
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		467
629
Övriga fordringar		
211
264
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
13
4 484
11 354
		 5 162
12 247
					
Kortfristiga placeringar
14
57 724
37 912
Likvida medel för särskilda ändamål
15
15 303
13 719
Kassa och bank		 4 494
32 226
Summa omsättningstillgångar		

83 785

97 781

Summa tillgångar		

90 463

104 781

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital					
Ändamålsbestämda medel		
5 701
5 886
Balanserat kapital		
66 876
66 849
Årets resultat		
-4 891
-158
Summa eget kapital		

67 686

72 577

Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		1 565
2 142
Skatteskulder		676
139
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
16
10 772
9 494
Övriga skulder		
5 011
4 726
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
17
4 753
15 703

42

Summa kortfristiga skulder		

22 777

32 204

Summa eget kapital och skulder		

90 463

104 781
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Not
2017
2016
Den löpande verksamheten
18		
Resultat efter finansiella poster		
-4 891
-158
			
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar		759
895
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 		
-1 941
Övriga poster		
-109
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av verksamhetskapital		
-6 182
737
			
Förändringar i verksamhetskapital			
Förändring av varulager		
575
-727
Förändring kortfristiga fordringar		
8 885
12 399
Förändring kortfristiga skulder		
-9 785
-7 292
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
-6 507
5 117
			
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
-300
-56
Utlåning till Human Bridge		
-1 500
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
471
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
171
-1 556
			
Finansieringsverksamheten			
Förändring av kortfristiga placeringar		
-19 812
-18 915
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-19 812
-18 915
			
Årets kassaflöde		
-26 148
-15 354
Likvida medel vid årets början		
45 945
61 299
			
Likvida medel vid årets slut		
19 797
45 945

Eget kapital
Belopp i tkr

Ändamålsbestämda
medel
Eget kapital 2016-12-31
5 886
Omföring föregående års resultat
Reserveringar
1 374
Nyttjade medel
-1 559
Årets resultat
-

Balanserat
kapital
66 849
-158
-1 374
1 559
-

Årets
resultat
-158
158
-4 891

Totalt eget
kapital
72 577
-4 891

Eget kapital 2017-12-31
5 701
66 876
-4 891
67 686
				

Ändamålsbestämda medel utgörs av gåvor och bidrag som av olika anledningar har reserverats för specifika insatser.
Det kan handla om medel som samlats in under en riktad kampanj eller arv och gåvor som förenats med särskilda villkor.
Redovisade ändamålsbestämda medel är i huvudsak avsatta för insatser i Etiopien, Rumänien och Baltikum.
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Noter
Not 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och
värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs
Styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna
är oförändrade mot föregående år.

effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när
rätten att erhålla utdelningen är säkerställd.

RESULTATRÄKNINGEN
VERKSAMHETSINTÄKTER
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som
erhållits eller kommer att erhållas för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om
inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av
det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana
kostnader som har ett direkt samband med Erikshjälpens vision och uppdrag enligt stadgarna. Hit
räknas bl.a. kostnader för Erikshjälpens biståndsprojekt, informationsprojekt, opinionsbildning
(t.ex. via Erikshjälpens tidning eller webbplats)
samt material- och humanitärt bistånd. I posten
ändamålskostnader ingår lönekostnader och
administrativa kostnader för den personal som
arbetar med dessa verksamheter samt gemensamma kostnader som fördelas på samtliga
verksamhetsgrenar.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en
tillgång eller en tjänst som har ett värde utan
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en
gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala
till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när
de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende
på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas
som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt
huvudregeln till verkligt värde. I de fall stiftelsen
lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess att villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för
att täcka vissa kostnader (t.ex. administration)
redovisas samma räkenskapsår som kostnaden
redovisas. Erhållna bidrag värderas till det verkliga
värdet av den tillgången som organisationen fått
eller kommer att få.
Övriga intäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen
avser. Ränteintäkter redovisas i enlighet med
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VERKSAMHETSKOSTNADER
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamålskostnader, insamlingskostnader och
administrationskostnader.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig till givare,
dvs. kostnader för att inspirera och uppmuntra
människor att bidra till Erikshjälpens verksamhet
genom gåvor och testamenten eller som månadsgivare och faddrar. Insamlingsarbetet innefattar
både kontakter och kommunikation med befintliga givare och externa satsningar för att rekrytera nya givare. Till insamlingskostnader räknas
kostnader för reklam och marknadsföring (t.ex.
annonsering), produktionskostnad och porto för
insamlingsbrev och tackbrev, löner och administrativa kostnader för insamlingspersonalen samt
fördelade gemensamma kostnader.
Administrationskostnader
Till administrationskostnader räknas sådana
kostnader som är nödvändiga för att administrera
organisationen Erikshjälpen. En väl fungerande
administration behövs för att skapa goda förutsättningar för insamlingsarbetet och projektverksamheten. I administrationskostnaderna ingår
lönekostnaden för generalsekreteraren och den
administrativa personalen (HR, ekonomi, IT m.m.)
samt fördelade gemensamma kostnader. Under
denna post finns även redovisnings- och revisionskostnader och övriga kostnader som inte går att
hänföra till insamlings- eller projektverksamheten.
Under 2017 har Erikshjälpen skött administrationen för Världens Barn-kampanjen, inkl. utbetalning av löner och ersättningar, se Not 5. För att
underlätta jämförelser mellan åren särredovisas
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dessa kostnader och påverkar således inte Erikshjälpens resultat.
Leasing och hyra
Stiftelsens samtliga leasingavtal redovisas som
operationella, dvs. leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner,
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla
pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen
tjänas in.
Inkomstskatt
Stiftelsen är befriad från inkomstskatt i sin ideella
verksamhet eftersom den uppfyller kraven som
allmännyttig enligt skattelagstiftningen. Stiftelsen är dock inkomstskatteskyldig för överskott vid
uthyrning av näringsfastighet.
BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
I Stiftelsen finns materiella anläggningstillgångar
redovisade enligt två olika definitioner i K3: Som
grundregel gäller att en materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att
bedriva näringsverksamhet (ge kassaflöde). För
ideell sektor gäller att materiell anläggningstillgång även omfattar fysisk tillgång som innehas
för det ideella ändamålet även om grundregeln
inte är uppfylld. De flesta anläggningstillgångar
har klassificerats utifrån den senare regeln då de
används för stiftelsens ideella ändamål. Nedskrivningsprövning sker alltid för sådana tillgångar
som inte längre uppfyller kraven att definieras
som materiella anläggningstillgångar. Enligt K3
ska omklassificering inte göras.

nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda ökar
i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive
realisationsförlust vid avyttring av en materiell
anläggningstillgång redovisas som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp
fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Mark Ingen avskrivning
Byggnader
Stomme 50 år
Fasad 50 år
Tak 30 år
Ytskikt 30 år
Bergvärme 10 år
Datorer 3 år
Inventarier 5 år
Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella
tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för
direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar
enligt lägsta värdets princip, dvs. till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen. Kundfordringar värderas individuellt
till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar
och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga, som
avser förvärv av materiell anläggningstillgång
reducerar tillgångens anskaffningsvärde.

Arv, gåvor och testamentsmedel:
Tillgångar, som fastigheter, aktier och andra
värdepapper, som skänks till Erikshjälpen värderas till marknadsvärde vid gåvotillfället. Intäkten
redovisas i posten gåvor.

En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning
förväntas vara väsentlig, redovisas och skrivs av
som separata enheter utifrån varje komponents
nyttjandeperiod. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den

Aktier, andelar och räntebärande placeringar:
Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas
till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt
värde (marknadsvärde). Om det verkliga värdet har
minskat och denna värdenedgång bedöms vara
varaktig görs nedskrivning. Erikshjälpen väljer
placeringar i börsnoterade företag och aktiefonder
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Risker
Erikshjälpen arbetar utifrån den av styrelsen fastställda Risk- och säkerhetspolicyn. Vi vill kunna
fatta medvetna strategiska beslut och säkerställa
bästa möjliga effekt av gåvor och bidrag. Med
utgångspunkt i fastställda riktlinjer för riskanalys
och riskhantering arbetar vi för att bevara givarnas
förtroende och organisationens rykte och varumärke. Riskhanteringen handlar om att identifiera
och förebygga eller minimera risker när det gäller
personalens hälsa och säkerhet, programverksamheten, organisationens tillgångar eller andra störningar och förluster. En väl fungerande riskhantering ökar möjligheten att nå uppsatta mål.
När det gäller Erikshjälpens finansiella tillgångar
finns riktlinjer för riskhantering dokumenterade
i organisationens placeringspolicy. Stiftelsen ska
förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på
god avkastning och betryggande säkerhet tillgodoses. Medlen ska förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med stiftelsens grundläggande
värderingar.
Erikshjälpen ska enligt styrelsebeslut ha ett
balanserat eget kapital som motsvarar aktuell
omsättning för fem till sju månader. Minst 80 % av
de placeringsbara medlen ska placeras så att de
på kort varsel kan omvandlas till likvida medel. I
placeringspolicyn anges gränsvärden för andelen
aktierelaterade och ränterelaterade placeringar.
Placering i enskild aktie får högst uppgå till 10 %
av hela aktieportföljen.
Valutaterminskontrakt används vid bedömt behov
för att skydda stiftelsen mot förändringar i valutakurser genom att kontrakten fastställer den kurs
till vilken en tillgång eller skuld i utländsk valuta
kommer att realiseras. Valutaterminskontrakt
tecknas utifrån riktlinjer i Stiftelsens Valutakursriskpolicy. Denna policy fastställer riktlinjerna för
hur Erikshjälpens valutakursrisker hanteras, den
reglerar vilka risker som ska begränsas och på
vilket sätt detta ska ske.
Varulager
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in
först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansda-
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gen. Lagret består till större delen av stickers och
leksaker till Systers Hemliga låda.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital
redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt
metod och visar in- och utbetalningar uppdelade
på den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som
likvida medel klassificeras förutom kassamedel,
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar
som är noterade på en marknadsplats.
Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på
balansdagen.
Not 2
Uppskattningar och bedömningar
Styrelsen ser inga väsentliga osäkerhetsfaktorer
i de uppskattningar och bedömningar som finns
per balansdagen och som skulle kunna innebära
en betydande risk för en väsentlig justering av
de redovisade värdena för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

FOTO: ANNA HÅLLAMS

som arbetar på ett trovärdigt sätt med miljö och
klimat, mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsvillkor och affärsetik. Placeringar i verksamheter som
kränker internationella normer och som har koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel
och pornografi och fossila bränslen väljs bort.
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Not 3
Verksamhetsintäkter
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
fördelar sig enligt följande:
Regelbundna gåvor
Testamenten
Postkodlotteriet
Erikshjälpen Second Hand
Övriga gåvor

Bidrag fördelar sig enligt följande:
Svenska Missionsrådet
Radiohjälpen
Världens Barn
Forum Syd
Postkodlotteriet (En för alla, alla för en)
Moms- och kostnadskompensation FRII
Övriga institutionella givare

Övriga intäkter fördelar sig enligt följande:
Hyresintäkter
Varuförsäljning
Realisationsvinster
Övrigt

2017

2016

25 243
11 331
15 000
29 004
13 684

24 705
8 113
15 000
29 000
13 967

94 262

90 785

38 468
3 185
3 292
3 617
200

38 856
2 854
4 845
1 054
4 259
18 851
-

48 762

70 719

887
999
1 941
162

905
1 245
145

3 989

2 295

Regelbundna gåvor innehåller avtalsgåvor (bl.a. fadderbidrag) och månadsbrev/tidning.
Övriga gåvor innehåller spontana gåvor bl.a. vid katastrofinsamlingar.
Bidrag har intäktsförts med belopp motsvarande de ändamålskostnader som uppkommer under året, varvid resterande del av erhållna bidrag har skuldförts. I intäktsfört belopp
inräknas även bidrag för administrationskostnader.
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Med gåvor som inte redovisas i resultaträkningen avses exempelvis erhållna annonsutrymmen, fria eller reducerade hyror och ideellt arbete. Enligt Insamlingsstiftelsens bedömning
har inte några väsentliga gåvor erhållits som inte har redovisats i resultaträkningen.
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Not 4
Operationella leasingavtal - leasetagare

2017

2016

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år
Under perioden kostnadsförda hyror

1 123

970

3 952
1 272

3 768
1 161

Stiftelsen har hyresavtal för lokal vilket löper med uppsägningstid om nio månader.
Stiftelsen har också en fastighet som hyrs ut. Enligt avtal löper hyresperioden med en månads
uppsägningstid.
Not 5
Personal m.m.
Kvinnor
Män
Totalt medelantal anställda

2017
32
23
55

2016
30
18
48

Könsfördelning i styrelse och bland ledande befattningshavare
Styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
6
Män
5
Totalt
11

6
6
12

Löner, arvoden och andra ersättningar
Ledamöter i styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader för generalsekreterare
Pensionskostnader för styrelsen
Pensionskostnader för övriga anställda
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

294
670
16 493

270
643
14 132

17 457

15 045

209
19
1 938
5 512

199
16
1 169
5 119

7 678

6 503

I övriga sociala kostnader ingår personalförsäkringar, löneskatt samt arbetsgivaravgifter för de anställda. För stiftelsens generalsekreterare har utöver avtalspension och en extra pensionsavsättning
på 10 %, beräknat utifrån erhållen lön, inga andra förmåner utgått under räkenskapsåret. Det utgår
heller ingen övertidsersättning för generalsekreteraren. I styrelsekostnader ingår även en halvtidstjänst för arvoderad ordförande. Stiftelsen har inga övriga utfästelser om pension eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.
Regionkontor
Erikshjälpens fyra regionkontor i Kambodja, Mali, Uganda och Rumänien bemannas med personal som
har sin formella anställning hos en lokal partnerorganisation. Kostnaderna för dessa tjänster redovisas
som ändamålskostnader under posten Utvecklingsprojekt och ingår inte i uppställningen ovan.
Personalkostnader för anställda i Världens Barn-kampanjen
Löner och ersättningar
3 009
Pensionskostnader
195
Sociala kostnader
968

3 344
21
1 072

4 172

4 437

Insamlingsstiftelsens resultat har ej påverkats då full kostnadstäckning erhållits av
Världens Barn-kampanjen.
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Not 6
Ändamålskostnader
Program
Humanitära insatser
Regionkontor
Programsamordning
Materialbistånd Human Bridge
Skandinaviska Läkarbanken
Kommunikation
Årsanslag och övriga ansökningar
Momskompensation FRII
Övrigt

2017
99 491
10 017
4 722
10 935
1 500
1 765
5 475
1 679
359

2016
98 410
8 546
4 814
9 575
1 500
1 500
5 605
1 478
18 851
76

135 943

150 355

Not 7
Resultat från övriga värdepapper som
är anläggningstillgångar
Nedskrivningar av långfristiga fordringar

2017
-250

2016
-

Summa

-250

0

Not 8
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Utdelningar
Ränteintäkter
Kursdifferenser
Realisationsresultat vid försäljningar

2017
865
612
1 009
939

2016
337
645
394
2 438

Summa

3 425

3 814

Not 9
Skatt på näringsverksamhet
Aktuell skatt

2017
-357

2016
-

Skatt på årets resultat

-357

0

Redovisat resultat, i skattepliktig verksamhet, före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats, 22%
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i
skattepliktig näringsverksamhet

495
-109

-

-248

-

Redovisad skattekostnad

-357

0

Summa
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Not 10
Förvaltningsfastigheter
Ingående anskaffningsvärde
Gåvobyggnader
Försäljningar och utrangeringar

2017-12-31
20 742
376
-250

2016-12-31
20 742
-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 868

20 742

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-16 548
11
-339

-16 068
-480

Utgående ackumulerade avskrivningar

-16 876

-16 548

3 992

4 194

Utgående redovisat värde

Fastigheterna är värderade av extern part 2015 till ett marknadsvärde av 17 300 tkr.
Ingen väsentlig förändring av värdet bedöms ha skett fram till balansdagen.
Not 11
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

2017-12-31
5 193
300
-851

2016-12-31
7 686
56
-2 549

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 642

5 193

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-4 187
851
-420

-6 321
2 549
-415

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 756

-4 187

886

1 006

2017-12-31
1 800
-

2016-12-31
300
1 500

1 800

1 800

2017-12-31
320
89
221
46
1 941
1 800
67

2016-12-31
265
70
9
10 930
80

4 484

11 354

Utgående redovisat värde
Not 12
Långfristiga fordringar
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående bokfört värde
Not 13
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Försäkringspremier
Upplupna ränteintäkter
Upplupna lönebidrag
Upplupna projektutbetalningar
Upplupen intäkt fastighetsförsäljning
Upplupen momskompensation
Övriga poster
Summa
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Not 14
Kortfristiga placeringar
Svenska aktier
Aktiefonder
Räntefonder
Summa

2017-12-31
18 375
2 718
36 631

2016-12-31
17 359
3 598
16 955

57 724

37 912

Marknadsvärdet uppgår per 2017-12-31 till 67 019 (45 144) tkr.
Not 15
Likvida medel för särskilda ändamål
Specifikation av likvida medel vid årets slut
Svenska Missionsrådet
Världens-barn-kampanjen
Postkodlotteriet
Övriga

2017-12-31

2016-12-31

7 080
4 531
3 060
632

997
4 226
6 677
1 819

15 303

13 719

Erikshjälpen administrerar Världens Barn-kampanjen, vilken innehar likvida medel om 4 531
tkr. Motsvarande belopp finns skuldfört under övriga skulder.
Not 16
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Svenska Missionsrådet
Postkodlotteriet
Övriga poster
Summa

2017-12-31
7 080
3 060
632

2016-12-31
997
6 677
1 820

10 772

9 494

Skulderna avser ej påbörjade samt delvis påbörjade projekt där kostnader i projekten ännu ej
har uppkommit för att finansiseras av erhållna bidrag.
Not 17
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna projektutbetalningar
Upplupen momskompensation
Övriga poster
Summa
Not 18
Likvida medel
Kassamedel
Banktillgodohavanden

2017-12-31
2 037
234
1 454
589
439

2016-12-31
1 955
118
1 373
1 200
10 708
349

4 753

15 703

2017
3
19 794

2016
28
45 917

19 797

45 945
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Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-03-23
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EKONOMISK
REDOVISNING

Revisionsberättelse
Till styrelsen i ERIKSHJÄLPEN, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks Barn- och hjälpverksamhet,
org.nr 827500-4789

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för ERIKSHJÄLPEN, Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks Barn- och hjälpverksamhet för år 2017. Stiftelsens årsredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 37-52.
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 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Den andra informationen består av Årsberättelsen, sid 1-36.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekrete-

raren ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
generalsekreteraren för bedömningen av stiftelsens förmåga
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt,
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
och generalsekreteraren avser att likvidera stiftelsen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
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• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för ERIKSHJÄLPEN,
Insamlingsstiftelsen Farbror Eriks Barn- och hjälpverksamhet
för år 2017.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som
är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande.

Vetlanda den 23 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
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En förändrad värld
där barns drömmar får liv
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