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År 2020 blev på grund av den globala 
pandemin väldigt annorlunda. I 
princip all vår verksamhet påver-
kades – alltifrån möjligheten att 
besöka församlingar och mötas på 
sommarkonferenser till vad vi kunde 

göra inom ramen för insatserna ute i världen, och 
hur secondhand kunde drivas. När vi nu ser tillbaka 
är jag ändå oändligt tacksam över den kreativitet 
som PMU och alla samarbetspartner i den svenska 
församlingsrörelsen och runt om i världen har upp-
visat. Vi har verkligen 
inte ställt in, utan 
ställt om. Och det har 
behövts.

Det är svårt att 
redan nu analysera 
pandemins konse-
kvenser, men vi vet 
att utmaningarna 
är enorma. Världen 
befinner sig i en djup 
fattigdomskris. Enligt 
Världsbanken kastar 
pandemin ut ytter-
ligare 150 miljoner 
människor i extrem fattigdom. Det betyder att 
nästan var tionde medmänniska nu får klara sig på 
mindre än 16 kronor per dag. De lever utan säker-
hetsmarginaler eller de trygghetssystem som du 
och jag är vana vid, och en oväntad sjukdomskost-
nad eller en felslagen skörd gör att man återigen 
halkar ner under fattigdomsgränsen. I många 
länder ledde nedstängningar till följd av pandemin 
till stor matbrist, framför allt bland fattiga. 

VI HAR OCKSÅ UNDER året fått rapporter 
om att människor inte har kunnat söka 
vård i samma utsträckning som tidigare, 
och att färre kvinnor föder barn på sjuk-
hus. I flera länder i Asien har hundratu-
sentals textilarbetare permitterats utan 
lön. Uteblivna vaccinationsprogram, 
barn som inte längre får gå i skolan och 
rapporter om flickors utsatthet för våld, 
könsstympning, barnäktenskap och 
sexuella övergrepp är andra följder av 
pandemin. Liksom en krympande de-
mokrati, där försvarare av mänskliga 
rättigheter också i vårt eget nätverk 
är otroligt utsatta. Listan av pande-
mins effekter kan tyvärr göras lång.

Mitt i den här situationen är jag glad över att vi 
på PMU får samarbeta med så många församlingar, 
secondhandbutiker och enskilda givare liksom med 
samarbetspartner runt om i världen. Att vi tillsam-
mans, med all önskvärd tydlighet, har signalerat att 
vi vill dra vårt strå till stacken. Trots en pandemi-
kris på hemmaplan ser vi hur enskilda gåvogivare 
ökat sina gåvor till vårt gemensamma arbete ute i 
världen. Och trots utmaningar har enorma insatser 
gjorts för att hålla igång secondhandbutikerna. 
Våra samarbetspartner ute i världen har också, både 
på marken och genom digitala lösningar,  ställt om 
projektverksamheten för att kunna fortsätta svara 
på utmaningar och behov i sina samhällen. Allt 
detta har gjort att vi tillsammans har kunnat ge 
stöd till våra medmänniskor på ett fantastiskt sätt. 

NU BEHÖVER VI fortsätta på den inslagna vägen. Vi 
behöver vara uppfinningsrika och se 

möjligheter, och vara med och skapa 
hopp om att vi kan bygga något 

bättre och starkare tillsammans. 
Tack till dig som visat enga-

gemang för de mest utsatta 
under året. Hoppas du vill 
fortsätta spela en viktig roll, 
tillsammans med oss.

Trots en pandemikris  
har gåvorna ökat

Niclas  
Lindgren
Direktor, PMU 
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”Det är svårt att 
redan nu analysera 
pandemins kon-
sekvenser, men vi 
vet att utmaning-
arna är enorma. 
Världen befinner 
sig i en djup fattig-
domskris.”
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Verksamhetsberättelse 2020
Under 2020 har arbetet utifrån vår femåriga strategi PMU:s kompass mot 2020 fortsatt. 
Strategin utgår ifrån vår dröm om en värld fri från fattigdom, hunger, förtryck och våld 
med fokus på fred, jämställdhet och demokrati. I den här verksamhetsberättelsen berät-
tar vi om några av de  163 projekt vi arbetat med under året. 

MED EN BRED FÖRANKRING i en folkrörelse med om-
kring 440 församlingar som vid ingången av år 2020 
hade knappt 90 000 medlemmar, och genom samarbete 
med ett drygt 50-tal secondhandbutiker från Haparanda 
till Trelleborg, har PMU såsom en av Sveriges större 
bistånds- och rättighetsorganisationer en bas för att 
tillsammans med lokala partner kunna driva  163 både 
lång- och kortsiktiga insatser i 32 länder. 

Internationellt relaterar vi framför ofta till kyrkor och 
organisationer inom den karismatiska kyrkorörelsen, 
som globalt bedöms ha uppemot 700 miljoner medlem-
mar. Våra samarbetspartner representerar därmed tio-
tals miljoner människor. Kyrkan i samarbetsländerna har 
ofta en central roll i arbetet för utveckling och rättvisa. 
Vi relaterar också till en mångfald av olika organisatio-
ner. Våra lokala samarbetspartners närvaro och kunskap 
om förutsättningar och behov är centralt i vårt arbete.  

VÅR VÄRDEGRUND. PMU:s värdegrund utgår ifrån vår 
tro på att världen är skapad av Gud och att alla männ-
iskor är Guds skapelse, vilket ger oss samma okränk-
bara värde. Kyrkan har ett ansvar att vara en förebild 
i att bygga ett gott samhälle där alla behandlas lika. 
Strävan är att ekonomiska resurser ska fördelas rättvist. 
Människans behov är både materiella och existentiella. 
Fattigdom och förtryck kan ses ur ett andligt, kulturellt, 
socialt och materiellt perspektiv, och arbetet med en po-
sitiv samhällsförändring måste därför omfatta alla dessa 
områden. PMU vill arbeta för enhet, bejaka mångfald 
och se allas förmågor som en resurs. 

VÅRT UPPDRAG. PMU:s uppdrag är att leda och utveckla 
de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma arbete 
för de mest utsatta. Tillsammans vill vi bekämpa fat-
tigdom i alla dess dimensioner genom att samverka 
med människor i fattigdom i utvecklingsinsatser och 
humanitära projekt, och vara en röst för de röstlösa. 
Uppdraget är också att för denna verksamhet generera 
resurser och att fördjupa engagemanget för rättvisa och 
upprättelse. Några nyckelord i arbetet är respekt, öp-
penhet, kvalitet och engagemang. 

KVALITETSARBETE. PMU har under 2020 arbetat utifrån 
antaget system för intern styrning och kontroll, och 
kvalitetsarbetet inom ramen för Core Humanitarian 
Standard (CHS), för ökad ansvarighet och kvalitet. Ett 
ramverk finns för ansvarighet gentemot organisatio-
nens intressenter med rättighetsbärarna i fokus, liksom 
ett klagomålshanteringssystem. PMU är medlem i Giva 
Sverige (tidigare FRII – Frivilligorganisationernas 

insamlingsråd), vars uppgift är att verka för ett gynn-
samt klimat i Sverige för frivilligarbete och för insam-
ling hos allmänheten. PMU arbetar enligt Giva Sveriges 
kvalitetskod. PMU följer också de direktiv som satts upp 
av Svensk insamlingskontroll, Sida, Radiohjälpen samt 
övriga samarbetsorganisationer. PMU har 90-konto (90 
00 506). Verksamheten granskas av auktoriserad revisor 
(PWC). 

SAMARBETE MED SIDA. Sida är PMU:s främsta in-
stitutionella givare. Vi hade ett ramavtal med Sida 
1981–2014, och ett samarbetsavtal med Sida 2015–2017, 
vilket gav oss möjlighet till fortsatt stöd för projektverk-
samhet och för kommunikationsarbetet i Sverige. Sedan 
2018 får PMU Sida-bidrag via Svenska Missionsrådet 
(SMR). Inom det humanitära arbetet rådde denna ord-
ning sedan 2015. 2019 ansökte vi om att återigen erhålla 
ramstatus (som strategisk partnerorganisation till Sida), 
men fick avslag, varför medel också för 2020–2023 er-
hålls via SMR. Ett annat betydande finansiellt samarbete 
är Radiohjälpen där PMU har ett ramavtal. n

Tematiska resultatområden:
•  Demokratisk kultur och styrning: Människor har demo-

kratiska normer och värderingar, och respekterar allas 
mänskliga rättigheter, samt deltar i samhällslivet på 
lika villkor. 

•  Jämställdhet: Kvinnor och män har jämställda rela-
tioner och en rättvis fördelning av resurser, makt och 
inflytande. 

•  Hälsa, utbildning och försörjning: Människor har bästa 
möjliga hälsa, tillgång till utbildning och en adekvat 
utbildningsnivå samt goda försörjningsmöjligheter. 

•  Miljö: Människor reducerar negativ miljöpåverkan 
genom en hållbar användning av naturresurser och 
miljövänliga metoder samt förebygger miljö- och kli-
matkatastrofer, och skapar därigenom goda livsvillkor 
för nu levande och kommande generationer. 

•  Lokal samarbetspartners kapacitet: Lokala samarbets-
partner arbetar effektivt och rättighetsbaserat, och är 
representativa och legitima röstbärare och organisatö-
rer av samhällstjänster. 

PMU genomför också humanitära insatser med målet 
att lindra nöd och rädda liv. Dessa insatser görs både 
med stöd av institutionella givare och genom egna 
insamlade medel.

Året 2020 
Vi ser tillbaka på ännu ett år där 
vi trots en global pandemi, som 
har påverkat mycket av både våra 
och våra partners planer, kan vi se 
tillbaka på ännu ett år där vi genom 
vårt arbete fått se människor utan 
röst både erkännas och lyssnas till, 
och människor utan utsikter få nytt 
framtidshopp. På följande sidor kan 
du läsa om några konkreta exempel 
på detta. Vi kan konstatera att lång-
siktighet och uthållighet ger goda 
resultat och att kyrkan är en viktig 
förändringsaktör, tillsammans med 
övrigt civilsamhälle. 

Världens gemensamma målbild 
för fattigdomsbekämpning, Agenda 
2030, är en central referenspunkt 
också för PMU. Parallellt med ut-
vecklingen av dess mål tog vi fram 
PMU:s Kompass mot 2020. Vi har i 
enlighet med strategin fortsatt ar-
beta för att ge stöd till vårt nätverks 
mobilisering i kampen för fredliga 
och inkluderande samhällen, och 
för alla människors värdighet och 
rättigheter. Vi fokuserar på religio-
nens roll i förändringsprocesser, 
demokrati och fred (mål 16 i Agenda 
2030), samt jämställdhet och kvin-
nors involvering (mål 5). Detta har 
under 2020 bland annat synts i 
kampanjer, partnerskapsdialoger, 
utveckling av material och i vårt 
nätverksarbete. 

VI HAR TILL EXEMPEL vidareutveck-
lat idéer inom det som kallas triple 
nexus, där det humanitära arbetet, 
långsiktigt utvecklingssamarbete 
och arbetet för fred binds samman 
i en helhet. Eftersom PMU verkar 
i några av världens mest konflikt-
fyllda länder är det avgörande att 

n  SÅ�JOBBAR�VI

Utvecklingssamarbetet genomförs i huvudsak i ett trepartssamar-
bete mellan PMU, lokal partner och svensk församling. Inför en ny 
programperiod arbetas planer fram under så kallade partnerskaps-
seminarier. Under seminarierna analyserar och lär vi av de resultat 
som uppnåtts under föregående period, samtalar om mest utsatta 
målgrupper, gör omvärldsanalyser och identifierar strategier och 
prioriteringar. Att vårt stöd ska utgå från de behov, visioner och 
strategier som finns lokalt är en grundbult inom samarbetet. PMU 
arbetar rättighetsbaserat utifrån principerna ickediskriminering, 
deltagande, transparens och ansvarighet. PMU har också en trosba-

serad utgångspunkt i arbetet, där förståelse för trons betydelse i för-
ändringsprocesser är centralt. I krigs- och konfliktsituationer och vid 
andra typer av katastrofer stödjer PMU utsatta människor både med 
utvecklingsprojekt och humanitära insatser beroende på situationen. 
PMU:s partner kan snabbt mobilisera personal och volontärer vid en 
akut insats, men också arbeta långsiktigt vid utdragna humanitära 
situationer. I Sverige fokuseras PMU:s arbete till opinionsbildning, 
kunskapsutveckling gällande utvecklingens hinder och drivkrafter, 
och skapande av engagemang för rättvisearbete. Second hand är en 
central strategi för både kommunikation och insamling.  

vi tillsammans med lokala partner 
lyckas hålla ihop arbetet på ett sätt 
som skapar synergier och hållbara 
resultat. Det är i många länder up-
penbart att fred inte kan uppnås om 
inte kyrkan och dess ledare, liksom 
andra religiösa aktörer, spelar sin 
roll. 

UNDER 2020 HAR VI också fortsatt 
fördjupa oss i forskning om kyrkans 
samhällsroll, liksom i dialogen med 
vårt nätverk. Bland annat har vi 
deltagit i arbetet med att ta fram 
gemensamma positionspapper för 
biståndsaktörer inom den globala 
pingstgemenskapen, om grunden 
för vårt globala rättvisearbete, 
jämställdhet, vårt gemensamma 
politiska påverkansarbete samt 
lärdomar från vad som fungerar bäst 
i kampen mot fattigdom och utsatt-
het. Vi har också aktivt deltagit i 
arbetet med utvecklingen av svensk 
pingstmissions gemensamma 
arbete, där PMU får huvudansvar 
inom temat De mest utsatta. Bland 

annat pågår ett arbete med att ut-
veckla nya stödformer och att skapa 
synergier mellan olika teman och 
insatser.

VI GLÄDS ÅT STORT förtroende 
från givare, secondhandbutiker och 
församlingar, vilket bland annat 
avspeglas i ännu ett år med goda in-
samlingssiffror, pandemin till trots. 
Fördjupade relationer, dialog och 
samarbete med fler svenska pingst-
församlingar har varit en viktig del 
av arbetet. Vi har fört samtal med 
UD, SMR och andra svenska civil-
samhällesaktörer för att säkerställa 
humanitär finansiering för komman-
de år. Vi har också fortsatt arbetet 
för en breddad finansiering, via 
andra givare och Sida-avdelningar 
än de vi hittills arbetat med. Under 
hösten 2020 beviljades PMU nytt  
partnerskapsavtal med ECHO, efter 
att ha genomgått en omfattande 
revision under våren 2020.

Total omsättning för PMU under 
2020 var 210,4 miljoner kronor.

I�Nepal�har�sjuksköterskorna�tillverkat�sitt�eget�skyddsmaterial�för�att�kunna�fortsätta�
arbeta�under�pandemin.�� �FOTO: PMU
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Här arbetar PMU

STÖRSTA MOTTAGARLÄNDER 
Utvecklingsprojekt (milj SEK)
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Partner -
kapacitet 2 %
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försörjning 
73 %

Vatten och sanitet 19 %   

Hälsa 3 %

Nutrition 1 %
Skydd 2 %

Basala förnöd- 
enheter 1,5 %

Katastrofrisk-
reducering 0,5 %

Demokrati 23 %

Jämställdhet 16 %

Hälsa 12 %Utbildning 21%

Försörjning 21 %

Miljö 4 %

*Procent av andel satsade kronor
(inkluderar medel som vidareförmedlats)

Anslag/driftsbidrag

Pågående projekt

PMU:S VERKSAMHETSOMRÅDEN

HUMANITÄRA PROJEKT UTVECKLINGSPROJEKT

SÅ FINANSIERAS PROJEKTEN

  SEK:
Total omsättning PMU 2020 210,4
  
Insamlade medel 41,1
  
Bidrag: 2020 
SMR/Sida utvecklingsprojekt: 54,9
Radiohjälpen 5
SMR/Sida humanitära projekt: 29
UHR via SMR, praktikantstöd: 1,1
Sida via ambassad: 2,4
Totalt: 92,4
  
  
Antal utvecklingsprojekt i 27 länder 138
Antal humanitära projekt i 14 länder 25
Totalt antal projekt 163
Totalt antal länder 32

Milj

Vissa länder där PMU arbetar  
kan inte markeras i kartan av  
säkerhetsskäl. 
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DEMOKRATISK KULTUR OCH STYRNING

Barns rättigheter respekteras i Togo
Amélé, Alphonsine och Afinés är tre 
av ett stort antal barn i södra Togo 
som har fått förändrade liv tack vare 
kunskap om barns rättigheter. Afiné 
har gått ett lärlingsprogram och är 
nu sömmerska och Alphonsine är 
aktiv med att sprida kunskaper om 
barns rättigheter och går regelbun-
det i skolan. Amélé, som är ordfö-
rande för demokratiklubben som 
startats på hennes skola, förklarar 
att barnen nu har förstått att det är 
deras rättighet att gå i skolan, äta 
regelbundet, få vård när man är sjuk 
och kunna uttrycka sin åsikt.  

I TOGO SES BARN som en gåva och 
en välsignelse. Men samtidigt ses 
de oftast inte som individer med 

n  SÅ�JOBBAR�VI�/�DEMOKRATI

Demokratiinsatser handlar om att skapa en god demokratisk kultur 
och öka tolerans, deltagande och jämlikhet samt arbeta mot diskri-
minering. PMU:s partner stärker det civila samhället bland annat på 
gräsrotsnivå och tränar människor i att själva kräva sina rättigheter. 
De bedriver ofta opinionsbildning genom att till exempel skapa sam-
hällsdebatt och dialog om fred och konfliktförebyggande arbete. Det 

är även viktigt att arbeta för att samhället styrs utifrån demokratiska 
principer, så att korruptionen minskar, rättsväsendet fungerar och 
mänskliga rättigheter respekteras. PMU:s partner är ofta en röst för 
de mest utsatta och fokuserar på påverkansarbete och samarbete 
med myndigheter.

n  SÅ�JOBBAR�VI�/�JÄMSTÄLLDHET

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter att forma sitt eget liv. Att uppnå ett jämställt samhälle 
är ett mål i sig men också en förutsättning för en hållbar och fredlig 
utveckling i världen. PMU strävar efter att stötta partners för att 
arbeta genusmedvetet och med förändring både i praktiska och 
strategiska insatser. Det finns ett behov av att utmana strukturer 
som på olika sätt hindrar kvinnor, män, flickor och pojkar. Målet 

med våra insatser är att skapa utrymme för alla att delta i utveck-
lingsprocesser på lika villkor. I projektverksamheten arbetar våra 
lokala partner bland annat med genusroller och genusrelationer, 
stereotyper, rätt till utbildning och försörjning, sexuell och repro-
duktiv hälsa, kvinnors organisering, kvinnors och flickors rättigheter 
vad gäller deltagande i beslut i familj och i samhälle och frihet från 
våld och övergrepp.

Barn�som�får�kunskap�om�sina�rättigheter�har�möjlighet�att�förändra�sina�liv�till�det�bättre.
� FOTO: EVA SKOG

JÄMSTÄLLDHET

Ledare i staden bad frun om förlåtelse
– Jag har inte respekterat min frus 
rättigheter. I dag kommer jag att be 
henne om förlåtelse.

Orden kom från en av de högsta 
ledarna i staden Kamituga, i östra 
DR Kongo, som precis deltagit i ett 
seminarium anordnat av projektet 
Badilika, en del av Panzi Foundation. 

Ledaren hade tidigare motarbetat 
projektet. Nu ställde han sig upp 
offentligt för att erkänna att han 
länge tagit alla beslut åt sin fru utan 
att fråga om hennes åsikt. Sedan den 
dagen beskrivs han som en förkäm-
pe för jämställdhet.

ORDET BADILIKA BETYDER föränd-
ring och är ett projekt som syftar till 
att sprida kunskap om jämställdhet. 
I projektet lyfts problem med un-
derliggande strukturer och normer i 
samhället som berättigar mäns våld 
och nedvärderande attityder mot 
kvinnor. Projektet har under 2020 
bedrivit påverkansarbete gentemot 
lokala och nationella myndigheter, 
skolor och kyrkor. I arbetet bland 
ungdomar driver projektet skol-
klubbar där elever blir tränade att 
samtala om skadliga stereotyper och 
förväntningar på pojkar och flickor. 

Elever uppmuntras att sätta sig 
in i varandras situation och lära sig 
förstå att behandla andra såsom man 
själv vill bli behandlad. Både tjejer 
och killar lär sig om ledarskap och 
får debattera framför sina klasskom-
pisar. Förhoppningen är att eleverna 
i framtiden ska kunna tänka sig att 
rösta på kvinnliga politiker. I Novas-
tella Secondary School i Bukavu blev 
18-åriga Nancy Nakashibula vald till 
talesperson för skolans 600 elever.

– Jag har mer självförtroende och 
tror att jag kan göra skillnad. Det är 

viktigt att vi flickor inte ser pojkar 
som våra fiender. De vet bara inte 
hur de ska arbeta tillsammans med 
oss. Deras problem är även våra. Vi 
behöver arbeta tillsammans, säger 
Nancy.

TROTS STORA UTMANINGAR att 
driva ett kommunikationsprojekt un-
der den pågående coronapandemin 
har Badilika utvecklat sin verksam-
het under året genom att skapa 
jämställdhetskommittéer i de städer 
arbetet bedrivs. Kommittéerna arbe-
tar mot diskriminering, kränkningar 
och brott mot kvinnor och flickor 
i lokalsamhället. I många av dessa 
städer har de traditionella lokala 
ledarna mer inflytande än lagen.

– I den avlägsna staden Kamituga 
har en grupp kvinnor från kommit-
tén gått fram till de traditionella 

ledarna och påtalat flera fall av miss-
handel och barnäktenskap, berättar 
projektledaren Roger Buhendwa som 
blev väldigt imponerad över deras 
mod.

BADILIKA HAR UNDER året även 
börjat arbeta gentemot religiösa 
ledare. I DR Kongo där det, efter år 
av krig och våld, ofta saknas tillit 
till myndigheter har kyrkan stort 
inflytande.

–Om kyrkan står upp för föränd-
ring så kommer det också att bli 
förändring, menar Roger.

Nu har trettio pastorer har gått 
med på att arbeta med Badilika och 
ge en plattform för att möta kvinnor 
och tala om skadliga normer inom 
kyrkan. PMU och Filadelfiaförsam-
lingen Bankeryd har stöttat projek-
tet Badilika sedan 2017.  n

rättigheter och åsikter som behöver 
respekteras. Att barn utsätts för 
våld, förtryck och barnaga i skola 
och hem är vanligt. Det förbjöds 
dock genom en ny lag 2008 och 
minskar nu.

 
PROJEKTET RIKTAR sig till barn i 
Maritime-regionen i södra Togo, 
särskilt barn som lever i utsatta 
situationer: barn som arbetar i 
tunga, farliga yrken, eller långa 
timmar som hembiträden, barn som 
rymt och lever på gatan, barn som 
lever med Hiv-positiva föräldrar och 
barn som förlorat föräldrar genom 
aids. Projektet har fokuserat på att 
informera och förändra attityder hos 
vuxna. 

Vid öppna möten spelar barnen 
själva upp sketcher som visar hur 
barn behandlas och ledarna berättar 
om vad lagen säger. Man pratar med 
både föräldrar och lärare, uppmunt-
rar och tränar barnen att känna till 
och själva stå upp för sina rättig-
heter. Projektet har även skapat ett 
nätverk bestående av representanter 
för organisationer som arbetar för 
hembiträdens och liknande yrkes-
gruppers rättigheter. Allt detta har 
lett till konkreta förändringar i hur 
man ser på och behandlar barn och 
till att barns rättigheter respekteras 
och tillgodoses.

MÅNGA FÖRÄLDRALÖSA ungdomar 
har också fått stöd att genomgå en 
lärlingsutbildning. De är nu självför-
sörjande och har blivit föredömen 
för andra. Femton av dessa har i sin 
tur gratis tagit sig an sjutton andra 
föräldralösa ungdomar och lär upp 
dem inom sitt yrke. 

En sömmerska berättar: 
– Jag arbetade som bärare på Vo-

gan-marknaden, där jag regelbundet 
utsattes för fysiskt och verbalt vård. 
Jag var ofta sjuk men hade inte råd 
att gå till sjukhuset för behandling. 
Men nu, tack vare ODOS-projektet, 
ansvarar jag för en syverkstad, jag 
tar hand om mig själv och känner 
hopp.

 PÅ SÅ SÄTT SPRIDS respekten för 
barns rättigheter och tron på deras 
kapacitet som ringar på vattnet. 
Tillsammans bidrar nu grupperna 
till att bygga en mer demokratisk 
kultur, där även barnen har sin givna 
plats och får spela en viktig roll i 
samhället och familjen.

Projektet drivs i samarbete med 
Pingstkyrkan i Eskilstuna.  n

Roger�Buhendwa�arbetar�genom�projektet�Badilika�med�att�öka�kunskapen�om�jämställd-
het�i�DR�Kongo,�ett�sätt�att�förändra�värderingar�och�normer�som�bidrar�till�våldskulturen�
och�konflikterna�som�härjar�i�landet.� FOTO: ANNELIE EDSMYR
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MILJÖHÄLSA, UTBILDNING OCH FÖRSÖRJNING

I Pakistan, med över 216 miljoner in-
vånare, finns ett stort antal minorite-
ter som talar egna språk. Totalt talas 
minst 74 olika språk i landet. Ändå 
är det på majoritetsspråken urdu och 
engelska som den mesta skolunder-
visning bedrivs. För barn med andra 
modersmål blir skolgången ofta en 
brant uppförsbacke, och på sikt har 
de sämre möjligheter till högre stu-
dier och inflytande i samhället.

DETTA VILL PMU:S PARTNER FLI 
ändra på. Sedan organisationen 
startades 2002 har man stöttat 22 av 
30 språkminoriteter i norra Pakistan 
med bland annat skolundervisning 
på modersmålet för mindre barn. 
Resultaten har varit goda och barnen 
lyckas ofta bättre när de sedan går 
vidare till en vanlig skola än barn 
som inte gått i någon av FLI:s skolor.

Förutom skolundervisning, lärarut-
bildning och produktion av skolma-
terial på de olika språken arbetar 
FLI också med påverkan gentemot 
medier och politiker för att lyfta 
betydelsen av att minoritetsspråken 
bevaras och får en högre status i det 
pakistanska samhället – ett arbete 
som bl.a. bidragit till att moders-
målsundervisning har blivit ett nytt 
skolämne för 8,8 miljoner barn i 
statliga skolor.

TVÅ AV DESSA BARN är Samiullah 
och Waikul Islam som går i tredje 
klass på en statlig skola i staden 
Abbotabad i norra Pakistan. Deras 
lärobok i hindko innehåller bland an-
nat historier och texter om hindko-
folkets seder och bruk.

– Jag tycker om min hindko-bok. 
När jag läser på mitt språk känns det 
bra, jag förstår allting, säger Samiul-

Barn undervisas på modersspråket

n  SÅ�JOBBAR�VI�/�HÄLSA / UTBILDNING / FÖRSÖRJNING

Hälsa, utbildning och försörjning handlar om de allra mest basala 
rättigheterna och grundläggande behoven för en värdig tillvaro. 
Trots framsteg brottas stora delar av världens befolkning, fram-
förallt kvinnor och flickor, fortfarande med brist på utbildning, 
dålig hälsa och skadliga kulturella traditioner. Kyrkan och andra 
trosbaserade organisationer har ofta en stark tradition att arbeta 
inom dessa områden. En viktig metod i det arbetet är olika typer av 

självhjälpsgrupper där kvinnor, män och ungdomar ges stöd att or-
ganisera sig. Genom att spara små summor tillsammans kan de få 
tillgång till lån och utbildning inom exempelvis mänskliga rättighe-
ter, företagande, hantverkskunskap och hälsa men också alfabeti-
sering. Grupperna står sedan starkare i sin möjlighet att påverka sin 
situation i förhållande till myndigheter och övriga samhället.

lah, och hans klasskamrat stämmer 
in.

– Jag skulle vilja ha fler böcker 
på mitt språk att läsa hemma, och 
jag hoppas att jag får fortsätta läsa 
hindko i fyran och femman också, 
säger Waikul Islam.

INTRESSET FÖR ATT studera hindko 
märks hos både barn, föräldrar och 
lärare. Nawaz Ahmad, lärare på Man-
dian School, tycker att hindko skulle 
kunna användas som undervisnings-
språk även för andra skolämnen 
eftersom det skulle stärka språkets 
livskraft ytterligare.

– Vi använder hindko i tal, men det 
var nästan på väg att försvinna ef-
tersom vi aldrig varit vana att skriva 
eller läsa på hindko. Istället har vi 
använt urdu eller engelska. Det är 
roligt att hindko har blivit en del av 
läroplanen. Det är ett väldigt vänligt 

och vackert språk och barnen visar 
stort intresse, säger Nawaz Ahmad.

Som en del i arbetet lyfter FLI 
också människors rätt att känna 
stolthet över sin egen kultur, något 
som går rakt emot det som tidigare 
har förmedlats genom samhällets 
värderingar.

– Att få höra borgmästaren hålla 
ett offentligt tal på det egna språket, 
det är något stort för många männ-
iskor, berättar Fakhruddin Akhunza-
da som är projektledare på FLI. Flera 
av språken är utrotningshotade och 
med dem försvinner hela kulturer.

FLI:s arbete leder därmed inte 
enbart till att fler barn får en färdig 
skolutbildning, utan också till ett lo-
kalt bevarande av språk och kulturer 
för framtida generationer.

Arbetet drivs i samarbete med 
Aspnäskyrkan i Järfälla. n

I�Abbotabad�i�Pakistan,�får�barnen�nu�skolundervisning�i�sitt�eget�språk,�hindko.�Arbetet�
drivs�i�samarbete�med�Aspnäskyrkan�i�Järfälla.�� FOTO: EJAZ AHMED

Solceller förbättrar miljön i Jemen
När Jemen syns i nyhetsrapporte-
ringen handlar det oftast om krig 
och humanitär kris. Men här pågår 
också en mängd olika projekt för att 
bidra till en förbättring av situatio-
nen i landet på längre sikt.

En sådan ljusglimt är de kurser 
om solenergi som PMU:s partner dri-
ver. Behovet av hållbara energikäl-
lor är stort. Luftföroreningar är ett 
betydande problem som dessutom 
ökar på grund av den humanitära 
situationen, som driver människor 
på flykt inom landet. För att klara sig 
för dagen eldar många familjer med 
det de kan hitta.

ETT INTRESSE FÖR solpaneler finns 
redan lokalt, men en svårighet är att 
många inte vet hur de ska hanteras. 
Det innebär att solpanelerna snabbt 
går sönder och man hänvisas åter 
till att elda. Genom den kurs som 
PMU:s partner driver har nu 846 
personer fått gå en kurs om hur 

solpaneler fungerar, hur de används 
och hur de kan repareras. Kursdelta-
garna har sedan själva spridit kun-
skapen vidare i sina lokalsamhällen. 
I utbildningen har PMU:s partner 
engagerat lokala organisationer, 
ledare, kvinnor och män. Som ett 
resultat har 899 hushåll fått solceller 
installerade och 93 hushåll använder 
inte längre generatorer som drivs 
med fossila bränslen.

– Min familj och jag hade flytt på 
grund av kriget och hamnat i en an-
nan by, berättar Hussein, en av delta-
garna. Jag hade inget jobb och kunde 
inte försörja familjen. Tack vare 
kursen och det jag fick lära mig om 
solceller kunde jag sprida kunskap 
vidare på vår nya ort och även hjälpa 
till att installera soldrivna spisar.

Av de 846 deltagarna är 110 kvin-
nor. Flera av dem berättar att folk 
i deras hembyar visar intresse för 
deras nya kunskap. Attityderna gent-
emot kvinnornas engagemang för 

och kunskap om hållbar energi har 
förbättrats. Även flera lokala ledare 
har betonat kvinnors möjligheter att 
bidra till god miljöförvaltning.

EN ANNAN DELTAGARE i kursen som 
också startat ett eget företag som 
hjälper bybor att installera solceller 
är Omar. Även människor från andra 
byar har efterfrågat hans hjälp. Detta 
har uppmärksammats av borgmäs-
taren i området som uppskattar 
Omars expertis.

– Vi gör vårt bästa för att utveckla 
hans affärsverksamhet och för att 
hitta hållbara alternativ för elförsörj-
ningen, säger borgmästaren.

Bybor och myndigheter samarbe-
tar nu för att främja hållbara energi-
källor och Omars exempel visar att 
initiativ från enskilda personer kan 
spela en positiv roll för hela samhäl-
let.

Arbetet drivs i samarbete med 
Mid Sweden Aid.

n  SÅ�JOBBAR�VI�/�MILJÖ

Klimatpåverkan är påtaglig i många länder i form av ökenspridning, 
torka, erosion och översvämningar. PMU:s vanligaste insatser inom 
miljö handlar om hållbar användning av naturresurser, miljövänliga 
tekniker och metoder i hushåll och inom skogs- och jordbruk. En 
annan viktig del i miljöarbetet handlar om att förebygga och hantera 

miljö- och klimatkatastrofer. Framför allt arbetar PMU:s partner-
organisationer med att stärka individers och gruppers kapacitet 
att hantera miljöfrågor. Partnerorganisationerna samarbetar med 
myndigheter och andra aktörer kring miljöfrågor för att nå bättre 
och fler miljöresultat.

Tack�vare�PMU:s�partners�arbete�i�Jemen�förändras�attityden�succesivt�till�kvinnors�möjlighet�att�tillägna�sig�ny�kunskap.��
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HUMANITÄRA INSATSERLOK AL SAMARBETSPARTNERS K APACITET

n  SÅ�JOBBAR�VI�/�K APACITETSUTVECKLING

PMU:s kapacitetsutvecklingsinsatser syftar till att utveckla organi-
sationernas effektivitet och interndemokrati samt deras representa-
tivitet, legitimitet och rättighetsbaserade arbetssätt. Utgångspunk-
ten i arbetet är att varje lokal partner äger och tar ansvar för sin 
egen kapacitetsutveckling. Genom att ordna regionala eller globala 

mötesplatser och facilitera exempelvis tematiska seminarier bidrar 
PMU till lärande och erfarenhetsutbyte mellan ffa lokala partner. 
PMU stöder även partners kapacitetsutveckling genom utbildningar, 
utvärderingar och fältpersonal. 

n  SÅ�JOBBAR�VI�/�HUM

PMU har, sedan starten 1965, arbetat med trosbaserade rörelser 
och lokala organisationer med stora nätverk. Genom åren har 
miljontals människor nåtts med humanitärt stöd – främst genom 
lokala organisationer, men även genom internationella samarbets-
partner som haft närvaro i det aktuella landet under längre tid. Vårt 
breda nätverk gör att vi snabbt kan agera när en kris eller katastrof 
inträffar. Under 2020 stöttade  vi 25 humanitära insatser, inklusive 

för- och efterarbete i 14  länder. De totala kostnaderna för PMU:s 
samlade humanitära arbete har sedan 2016 ökat från ca 13,9 milj. 
till ca 39,7 milj. under 2020. 8.7 milj. av dessa handlar om ett vidare-
förmedlat stöd. Totalt sett nåddes 248 938  människor med stöd – en 
siffra som ökat med 211 % jämfört med 2016. Detta är möjligt tack 
vare de många samarbetspartner PMU arbetar genom och tack vare 
det stöd vi får från våra givare.

Fördjupat partnersamarbete i Etiopien
PMU arbetar med att stärka lokala 
samarbetspartners kapacitet. Detta 
är ett långsiktigt och processrela-
terat arbete där lokal partner med 
stöd från PMU utvecklas och stärks 
som utvecklingsaktör. PMU har i 
Etiopien ett nära och gott samarbete 
med Ethiopian Mulu Wongel Amag-
noch Church Development Commis-
sion (EMWACDC). 

UNDER ÅR 2020 har EMWACDC 
startat ett sammanhållet utveck-
lingsprogram med finansiering från 
PMU. Under många år har EM-
WACDC genomfört flera separata 
utvecklings- och humanitära insat-
ser. Den mångåriga erfarenheten 
har man nu utvecklat till ett multi-
sektoriellt program för att få ännu 

större genomslagskraft i arbetet. 
Det genomgående arbetssättet är 
att arbeta parallellt med flera olika 
frågor och teman i ett lokalsamhälle 
för att bygga samhället starkare och 
mer motståndskraftigt. 

UTVECKLINGEN ATT GÅ från en så 
kallad projekt- till programpartner 
ställer högre krav på en organisation 
och PMU har haft en viktig dialog-
funktion och kapacitetsstärkande 
roll i EMWACDC:s organisations-
utveckling. Som utvecklingsaktör 
har EMWACDC stärkt sina system 
kring administration, planering, 
uppföljning och rapportering vilket 
bidragit till en ökad effektivitet inom 
organisationen och ett tydligare 
internt ansvarsutkrävande baserat 

på system för icke-diskriminering 
och transparens. 

Givarsamordning är en annan 
viktig faktor och något som EM-
WACDC förstärkt. Under 2020 
kunde ett årsmöte inte hållas på 
grund av coronapandemin, men 
PMU:s stöd har under åren bidragit 
till en ökad givarsamordning där 
PMU fördjupat sitt partnerskap 
med EMWACDC, samt fått en ökad 
kunskap kring andra givare och 
deras arbete. Genom PMU:s stöd 
har EMWACDC blivit en starkare 
civilsamhällesaktör som bidrar till 
fattigdomsbekämpning och som har 
fredsfrämjande effekter med mins-
kade konflikter i de målområden där 
EMWACDC arbetar med utveck-
lingsprogrammet.  n

PMU�har�i�Etiopien�ett�nära�och�gott�samarbete�med�lokala�partnern�Ethiopian�Mulu�Wongel�Amagnoch�Church�Development�Commission�
(EMWACDC),�som�bedriver�såväl�utvecklings-som�humanitära�projekt,�bl�a�ett�projekt�för�att�förse�avlägsna�byar�i�NN-området�med�vat-
tentillgång.� FOTO: EMMA ELOFSON

 

Året 2020 har varit särskilt omfattande för PMU:s 
humanitära arbete. Under året har större insatser 
beviljats i Jemen, Sydsudan, Burundi, Mauretanien, 
Zimbabwe och Etiopien.

– Vi har både beviljats årsvisa Sida-projekt och fler-
talet akuta insatser, så kallade Rapid Response Me-

chanism-projekt. Volymen i projekten har ökat med 34 
procent jämfört med året innan. Detta kan ses som ett 
kvitto på att PMU är en viktig aktör i flera av världens 
mest akuta kriser och vi har kunnat stötta fler utsatta 
människor, säger Madeleine Álvarez Ahlgren, humani-
tär koordinator på PMU.

PMU:s praktikant-
program
Under 2020 har PMU haft fortsatt 
ekonomiskt stöd från UHR (Univer-
sitet och HögskoleRådet) via SMR 
för att bedriva praktikantverksam-
het för tolv unga vuxna mellan 20-30 
år. Målsättningen för programmet 
är att ge unga svenska möjlighet att 
på plats i våra samarbetsländer lära 
kring utvecklingshinder och möjliga 
vägar till förändring. 

PMU – en viktig aktör vid akuta kriser

Oregelbundet regn och otillräckliga 
regnmängder har under de senaste 
åren drabbat Mauretanien särskilt 
hårt, vilket har lett till torka som 
har påverkat möjligheten till både 
boskapsskötsel och att upprätthålla 
ett redan begränsat jordbruk. Utöver 
detta finns områden i landet där 
människor lever i svår fattigdom och 
är särskilt sårbara.  

PMU OCH VÅR LOKALA partner  har 
under tre års tid svarat på humani-
tära behov under den årliga torr-
perioden (juni–juli). Årets projekt, 
som sträcker sig in i 2021, har hittills 
nått ca 26 000 personer med stöd för 
matförsörjningen under torrperio-
den. Utöver detta har lokala ledare 
från byar och myndigheter samlats 
till workshops för att höja kunska-
pen och göra lokala planer för att 
som lokalsamhälle kunna bygga 
motståndskraft mot torka och andra 
naturrelaterade kriser.  

PMU HAR SÄKRAT STÖD från Sida, 
från akut finansiering 2018 till årliga 
projekt 2019 och 2020. Det visar på 
den unika roll som PMU och den 
lokala partnern  har som humanitär 
aktör i landet, speciellt i områden 
där få eller inga andra humanitära 
aktörer når fram. Få organisationer 
arbetar humanitärt, och vår partner 
är den enda lokala organisation som 

Stöd till Etiopien
Den etiopiska regionen Afar drab-
bades hårt av stora regnmängder 
under sommaren och tidiga hösten 
2020. Totalt 1 miljon människor i 
landet drabbades av översvämningar 
och jordskred, och endast i Afar 
uppgick siffran för antalet drabbade 
i september 2020 till 240 000.  

– Många i Afar-regionen är utsatta 
och har redan innan katastrofen dålig 
tillgång till rent vatten, hälsovård och 
vägar. Humanitärt arbete i dessa om-
råden är utmanande men vi ser det 
som ett privilegium att tillsammans 
med PMU kunna stötta dessa lokal-
samhällen, säger Berhan Tesfaye, 
humanitär koordinator på PMU:s 
partnerorganisation EMWACDC. 

Genom projektet har 3 255 perso-
ner tagit emot stöd för att säkerställa 
tillgången till mat. 

Sida ger humanitärt stöd. PMU:s 
partner är dessutom unika i att 
förmedla stöd till regionerna Tagant 
och Hodh El Gharbi, varav Hodh el 
Gharbi ligger särskilt isolerat, nära 
gränsen mot Mali. 

UNDER 2021 FORTSÄTTER projektet 
genom borrande av vattenbrunnar 
och etablering av köksträdgårdar 
kring brunnarna, för att lokalsam-
hällen ska få tillgång till rent vatten 
och skapa möjligheter för en bred-
dad mattillgång.  

PMU�har�tillsammans�med�lokal�partner��
svarat�på�humanitära�behov�i�Mauretanien�
i�samband�med�den�årliga�torrperioden.

Vatten och brunnar i Mauretanien 
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KOMMUNIK ATIONS-, INSAMLINGS- OCH PÅVERK ANSARBETET SECOND HAND

Hösten 2019 besökte ett gäng från 
PMU Second Hand några olika pro-
jekt i Kenya. De var rörande överens 
om att det var otroligt inspirerande 
att på ett så påtagligt sätt få se att 
PMUs  secondhandarbete gör skill-
nad på riktigt. Det var många möten 
med människorna som för alltid 
skulle påverka dem i deras arbete 
ute i butikerna. Engagemanget och 
viljan att fortsätta utveckla second-
handbutiker var verkligen på max 
när de sedan klev in i 2020.

– MED ETT RIKTIGT starkt 2019 i 
ryggen gick vi verkligen in i 2020 
med hög fart, säger Mats Hiller-
ström, chef för PMUs seconhand-
verksamhet. Kopplingen mellan att 
sitta tillsammans med massajer i 
deras by i Kenya och diskutera deras 
utmaningar, och att stå här hemma 
i Sverige och prata om att det gäller 
att ha högst fart ut ur kurvan kan 
tyckas svår att förstå.  Men det kan 
ändå beskriva hur vi har försökt att 
hantera året som gått. 

Under våren slog pandemin till 
med full kraft där det framför allt 

gällde att ta ansvar och försöker 
minska smittspridningen så mycket 
det gick. Färre kunder som besökte 
butikerna innebar också minskade 
intäkter. Minskade 
intäkter skulle på 
sikt kunna innebä-
ra mindre möjlig-
heter att hjälpa, 
bland annat de 
människorna som 
gänget från Second 
hand hade träffat i 
Kenya.

 – Det är ändå med stor tacksam-
het och faktiskt stolthet som vi kan 
summera 2020. Jag är tacksam och 
stolt över alla medarbetare runt om i 
vårt långa land som gjort allt och lite 
till för att butikerna ändå ska kunna 
hållas öppna. Många av butikerna 
har valt att hålla öppet fler dagar än 
vanligt för att på det sättet sprida ut 
kunderna, säger Mats. 

 
DET ÄR NATURLIGTVIS väldigt 
mycket som PMU Second hand un-
der året inte har kunnat utveckla på 
det sätt som var planerat. Fokus har 

i stället varit att göra allt man kan 
för att hjälpa och stödja butikerna 
att hålla farten uppe så gott det går 
genom pandemin. Men samtidigt 
planera och agera för att butikerna 
ska vara redo när livet återgår till 
lite mer normala dagar.  Liknelsen 
med en sportbil som kör runt på en 
bana kan ha sina brister, att även 
om det är i kurvorna som bilen hål-
ler lägst fart så avgörs hela racet av 
vem som lyckas hålla högst fart ut 
ur dem. Den bilden har gett inspira-
tion till de insatser som har gjorts 
för att göra butikerna redo för att nu 
växla upp. 

I MITTEN AV MAJ öppnades det en 
ny citybutik tillsammans med Pingst 
Jönköping. Under året har det 
också planerats för att under första 
halvåret 2021 öppna nya butiker i 
Ängelholm och Västerås och ännu 
fler är på gång. 

– Vi ser nu fram mot att med 
hög fart kunna fortsätta att hjälpa 
församlingarna att vara församling 
genom sin secondhandbutik.  n

PMU Second Hand växlar upp 

55 
butiker ingår i 
PMU:s Second 
Hand-kedja.

PMU�Second�Hand�öppnade�under�2020�–�mitt�under�pandemin�–�en�ny�citybutik�Jönköping.�� FOTO: JOHANNA LITSGÅRD LEBOURNE

n  SÅ�JOBBAR�VI�/�KOMMUNIK ATION OCH PÅVERK AN

Med kommunikations- och insamlingsarbetet vill PMU sprida 
kunskap om, skapa engagemang för och generera resurser till 
långsiktiga utvecklingsprojekt och akuta humanitära insatser. 
Tidningen PMU, webbsidan pmu.se, månadsbrev, sociala medier och 
skolpaketet är exempel på kanaler som används för detta arbete. 
Direkta möten med människor är också en viktig del i arbetet. 
Därför anordnas event i second hand-butiker, aktiviteter på som-
markonferenser, seminarier, konserter och besök i församlingar. 
Runt om i landet finns dessutom eldsjälar vars engagemang är av 
stor betydelse för vårt uppdrag. Att stödja de initiativ som tas av 

enskilda individer och grupper är därför en viktig del av verksam-
heten. PMU lyfter arbetet i världen både i kampanjform men också 
riktat mot specifika målgrupper. Vi producerar informationsmaterial 
i olika former för olika plattformar såsom filmer, affischer, foldrar 
mm. För den som vill stödja PMU:s arbete finns möjlighet att bli 
månadsgivare, Livräddare, Barnens rätt-vän eller på annat sätt ge 
ett ekonomiskt bidrag till verksamheten. PMU arbetar även med 
strukturell förändring på institutionell nivå genom ett riktat påver-
kansarbete där vi för en aktiv dialog med politiker och företrädare 
för olika myndigheter, såsom Sida och UD. 

No slaves årets tema
Under 2020 lyfte 
PMU temat #nos-
laves tillsammans 
med Pingstkyrkan 
i Örnsköldsvik. 
Satsningen inled-
des med informa-
tion om modernt 
slaveri och lyfte 
sedan situationen 
i DR Kongo. PMU och Libris gav 
även ut boken ”De reste sig och 
gick vidare” av journalisten Birger 
Thureson.

Möten med politiker
Under året genomförde PMU 
flera politikermöten. De digitala 
möjligheterna gjorde att fler träffar 
kunde arrangeras, som också blev 
mer personliga, bl a med bistånds-
politiska talespersoner för C, S och 
KD. PMU lyfte särskilt frågan om 
enprocentmålet som viktigt.

Ny EU-lag om  
konfliktmineraler
Konflikten i DR Kongo drivs bl a 
av kampen om råvaror. Fyra av lan-
dets mineraler klassas som s k kon-
fliktmineraler. PMU har under året 
aktivt drivit konfliktmineralfrågan 
i förhållande till Sveriges regering 
eftersom en ny konfliktminerallag 
började gälla i EU 1 januari 2021. Vi 
har under 2021 publicerat debatt-
artiklar och fört dialog med bl a 
utrikesdepartementet och pekat på 
risken att lagen blir tandlös.

År 2020 var året då digitala 
lösningar blev allas melodi, 
så även för PMU:s kommu-
nikationsarbete. Såväl kam-
panjer som konferenser och 
insamlingssatsningar ge-
nomfördes på olika digitala 
plattformar och flera nya 
koncept föddes ur krisen.
Att ställa om till digitala möten blev 
årets smak för alla som jobbar med 
kommunikation, så även för PMU:s 
kommunikations- och insamlings-
avdelning. De årliga sommarkonfe-
renserna inom pingströrelsen, som 
vanligtvis är viktiga arenor för PMU 
att möta människor på, genomfördes 
digitalt, och flera andra planerade 
insatser fick ställas om.

En satsning som föll väl ut var 
PMU:s digitala seminarier som sän-
des via Facebook under våren och 
försommaren. Vid det första tillfället 
lyftes situationen i våra samarbets-
länder utifrån coronapandemin, och 
samtalet följdes av många engage-
rade tittare som även kunde ställa 
frågor i chatten. 

UNDER HÖSTEN UTVECKLADES ett 
format för sociala medier med rub-
riken ”PMU möter…”. Där intervjuar 
PMU olika personer som har enga-
gerat sig för PMU, de får dela med 
sig av varför de engagerar sig för 
andra och uppmuntrar fler att vara 

Digitala satsningar  
blev årets smak

med. Klippen fick god spridning i 
PMU:s sociala medier.

TROTS TUFFA TIDER för alla har 
PMU:s insamlingsarbete också kun-
nat pågå, och insamlingssiffrorna för 
året visar att framför allt enskilda 
givare har fortsatt att visa PMU 
förtroendet att förmedla gåvor till 
världens mest utsatta, ett förtroende 
som vi är mycket tacksamma för. 
Totalt samlade PMU in 41,1 miljoner 
kr under 2020. n

Smyckesdesignern�Emma�Israelsson�var�en�
av�de�engagerade�personer�som�PMU�under�
2020�lyfte�fram�i�sitt�nya�digitala�koncept�
”PMU�möter…”,�som�fick�stor�spridning�på�
PMU:s�digitala�plattformar.
 FOTO: ANNELIE EDSMYR
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