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Årets stora händelse
Doktor Denis Mukwege tilldelades Nobels fredspris 2018

2018 var året när Dr. Denis Mukwege fick ta emot Nobels Fredspris. Han är en sann hjälte, som med
livet som insats under flera decennier har kämpat för att allas rättigheter ska respekteras och att
allas röster ska höras, och han förtjänar verkligen att hyllas. Dr. Mukwege har hela sitt liv funnits nära
det arbete som fått stöd från PMU och svensk pingstmission. Dr. Mukwege fick stöd bl.a. från PMU
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för att kunna genomföra studier, och PMU tillsammans med andra organisationer var med och gav
stöd till att Panzisjukhuset i östra Kongo kunde byggas upp. Dr. Mukwege har sedan starten 1999
varit sjukhusets chefsläkare. Panzisjukhuset har under alla år sedan dess fått stöd från PMU.
I motiveringen till Fredspriset står det bl.a. att ”läkaren Denis Mukwege har tillbringat stora delar av
sitt vuxna liv med att hjälpa offer för sexuellt våld i Kongo”, och ”doktor Mukwege och hans anställda
har behandlat tusentals patienter som blivit offer för sådana övergrepp”.
Mukwege säger själv: ”Min strategi är att besvara hatet med ännu mer kärlek, visa att ondskan aldrig
kommer att segra. Att förmedla kärlek är för mig att vårda de sjuka och ge dem hopp. Panzisjukhuset
är en plats för fred dit alla är välkomna och jag kommer att fortsätta mitt arbete där. Jag slutar aldrig
att predika fred”.
Dr. Mukwege arbetar med att flickor och kvinnor ska läkas både psykiskt och fysiskt, men han har
också jobbat för en långsiktig förändring genom otaliga möten med politiker och andra beslutsfattare
både i DR Kongo och internationellt. "När man ser övergrepp och förstörelse och tiger om det, är det
som att man är delaktig. När
man inte fördömer det onda
och inte säger vad man ser,
för att få till en förändring, är
det som att man accepterar
det som händer. Det räcker
inte att ta hand om
tiotusentals kvinnor. Vi har
behandlat följderna, men det
är också mycket viktigt att
behandla orsaken", säger
Denis Mukwege. ”Om det inte
blir någon fred och förändring
i landet vill jag inte ha fler
priser”.

1. Vad vill vi uppnå?
Detta vill PMU uppnå på lång sikt
PMU strävar efter att vi en dag ska få uppleva en rättvis och jämlik värld. För att detta ska kunna bli
verklighet behöver fred, frihet och demokrati finnas för alla, där man respekterar allas mänskliga
rättigheter, där världens ekonomiska resurser är rättvist fördelade, och där människor lever i
harmoni med naturen och säkrar en positiv framtid för kommande generationer. Detta är en vision
som pekar mot framtiden, och som samtidigt är den kompassriktning som PMU följer i sitt arbete här
och nu.
Om du redan nu vill veta vilka resultat som PMU har uppnått med sitt arbete, kan du gå vidare till
punkt 6 som handlar om just detta.
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Så här arbetar PMU
PMU, tillsammans med den svenska pingströrelsen, samarbetar med organisationer och kyrkor i
andra länder för att bekämpa olika former av fattigdom, utsatthet och diskriminering. Detta görs bl.a.
genom att arbeta med påverkan, där vi ger röst åt utsatta grupper i andra länder och bidrar till att de
som har inflytande och makt över andra tar sitt ansvar. PMU arbetar också både med långsiktiga
utvecklingsinsatser, och med humanitära projekt för att bl.a. ge stöd till människor i konflikter och
naturkatastrofer och i andra katastrofliknande förhållanden. PMU vill alltid prioritera den utsatta
människans perspektiv i sitt arbete. Stöd till olika minoritetsgrupper och andra grupper i samhället
som inte blir hörda är därför extra viktigt. Tillsammans med utsatta människor vill vi och våra
samarbetspartner skapa förutsättningar för människor, oavsett bakgrund och tro, att under värdiga
former kunna få ett gott och drägligt liv, ha kontrollen över sina egna liv och uppleva fred och goda
relationer. PMU arbetar i Sverige med att skapa ekonomiska resurser för denna verksamhet och att
bidra till ett fördjupat engagemang för rättvisa och upprättelse.
PMU är en biståndsorganisation som ser människans situation ur olika perspektiv. Som en
rättighetsbaserad organisation arbetar PMU tillsammans med lokala partner med fyra viktiga
principer som samverkar: att inkludera och inte diskriminera, att få ett så brett engagemang och
deltagande som möjligt, öppenhet och transparens, samt möjlighet att följa upp att de som har olika
former av ansvar också tar detta ansvar. Tillsammans med våra lokala partner försöker vi identifiera
de mest utsatta grupperna där vi arbetar, för att sedan påverka och förändra grundorsakerna till
fattigdom och utsatthet. PMU har också tron som utgångspunkt i sitt arbete. Detta innebär för PMU
att arbetet präglas av framtidstro, hopp, rättvisa, solidaritet, kärlek, förlåtelse, upprättelse, omsorg
och försoning, och att PMU tar med religionens roll i analys av både utmaningar och lösningar för
samhällsutveckling.
Så här tror vi att en positiv utveckling och förändring går till
En positiv förändring sker där människor tror på sin egen förmåga och ser en möjlighet till förändring,
och särskilt där människor möts och enas om en plan för utveckling. PMU:s roll är att tillsammans
med våra samarbetspartner stärka människors tro på den egna förmågan, men också att skapa
förutsättningar och goda miljöer som kan göra en positiv utveckling och förändring möjlig.
PMU:s mål för det långsiktiga utvecklingssamarbetet
PMU vill i samverkan med samarbetspartner i andra länder skapa goda förutsättningar för människor
att ta sig ur sin fattigdom och sitt utanförskap. För att nå dit stödjer PMU olika samarbetspartner som
vill skapa ett gott och rättvist samhälle och som i sin tur arbetar tillsammans med andra
organisationer och grupper av människor med samma målsättning.
Tematiska områden för PMU inom utvecklingssamarbetet
Demokratisk kultur och styrning: PMU arbetar för att människor och organisationer ska ha
demokratiska normer och värderingar, och respekterar allas mänskliga rättigheter. Vi arbetar för att
alla ska kunna delta i samhällslivet på så lika villkor som möjligt.
Jämställdhet: PMU arbetar för att kvinnor och män ska ha jämställda relationer och en rättvis
fördelning av resurser, makt och inflytande.
Hälsa, utbildning och försörjning: PMU:s målsättning är att människor ska ha bästa möjliga hälsa,
tillgång till utbildning och en adekvat utbildningsnivå, samt goda försörjningsmöjligheter.
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Miljö: I PMU:s arbete vill vi arbeta för att människor använder naturresurser på ett hållbart sätt, och
därigenom skapar goda livsvillkor för nu levande och kommande generationer.
Lokal samarbetspartners kapacitet: För att uppnå allt det som beskrivs ovan är att det viktigt att
PMU:s samarbetspartner i andra länder kan arbeta effektivt och rättighetsbaserat, där man har ett
förtroende i sina samhällen och både kan föra andras talan och genomföra viktiga samhällstjänster.
PMU:s mål för det humanitära arbetet
PMU:s mål för det humanitära arbetet är att människor som utsätts för, eller hotas av, väpnade
konflikter, naturkatastrofer eller katastrofliknande förhållanden, ska kunna få sina liv räddade, kunna
få sin nöd lindrad och få sin mänskliga värdighet upprättad.
PMU:s mål för arbete med kommunikation och insamling
PMU har som mål för sitt kommunikationsarbete att den svenska allmänheten och medlemmar i den
svenska folkrörelsen ska få ökad kunskap om, och ett ökat engagemang för, global rättvisa och en
hållbar global utveckling. Ett annat mål är att samla in medel till PMU:s utvecklingsinsatser och
humanitära bistånd.

2. Vilket organisatoriskt sammanhang verkar vi i?
PMU
PMU är den svenska pingströrelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd. Svenska pingstförsamlingar har ända sedan början av 1900-talet arbetat med
samhällsutveckling och humanitär hjälp både i Sverige och utomlands. Pingströrelsen hade 2018
drygt 87 000 medlemmar över hela Sverige, och är därmed en av Sveriges större folkrörelser.
Församlingarna utgör basen för ett djupt och brett engagemang. År 1965 startade församlingarna
PMU bl.a. för att möjliggöra internationella utvecklingsinsatser med stöd av Sida.
PMU är en folkrörelseägd organisation. För PMU är det viktigt med ett starkt svenskt engagemang i
samarbetet. Det är också viktigt för PMU att i all verksamhet stimulera och underlätta för kyrkor,
organisationer, skolor, enskilda och grupper i Sverige att delta i arbetet för en bättre värld, och att
vara öppen för samverkan med andra.
Finansieringen av verksamheten sker bl.a. med hjälp av Sida-medel, egna insamlade medel,
ambassadmedel och medel från Radiohjälpen. PMU arbetar för att bredda sin finansiering och
samverkar med olika finansiärer för att PMU:s samarbetspartner i andra länder ska kunna fortsätta
att göra verklig skillnad.
PMU:s internationella samarbetspartner
PMU:s internationella samarbetspartner är i huvudsak kyrkor och organisationer som arbetar på
gräsrotsnivå. Den ena delen av PMU:s samarbetspartner är kyrkosamfund med stor medlemsbas,
lång historia i landet, och som både finns i städer och på landsbygden. Dessa finns framför allt i Afrika
söder om Sahara. Genom sina nätverk når PMU:s samarbetspartner ut till de mest marginaliserade
och utsatta, där få andra organisationer är verksamma. Som folkrörelser spelar de en viktig roll att
påverka kultur och värderingar i sina samhällen, och kan påverka myndigheter både genom sin
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storlek, och sitt engagemang. De kan påverka i en positiv riktning på ett sätt som inte bara inkluderar
de egna medlemmarna, utan också samhället omkring dem.
Den andra delen av PMU:s partner består av organisationer, som främst finns i Asien och
Mellanöstern/Nordafrika. Flera av dessa arbetar målinriktat med någon specifik rättighet, exv.
gällande utsatta barn, funktionshindrade och ursprungsbefolkningar. Andra arbetar med flera frågor
samtidigt, men mer geografiskt fokuserat. Gemensamt för dessa organisationer är att de ofta har
goda kontakter med lokala ledare, organisationer och myndigheter. Orsaken till detta är att våra
partner har arbetat under lång tid i sitt sammanhang, och genom detta kunnat bygga upp ett
förtroende för sin verksamhet både bland medborgare och bland makthavare. Genom sina goda
kunskaper och erfarenheter, finns dessa partner också ofta med i olika nätverk och i grupper som vill
social förändring. Många utbildar myndigheter och ser till att det blir positiva förändringar av lagar
och förbättring av myndigheternas åtaganden.
Förutom dessa partner samarbetar PMU också med internationella organisationer. Det gäller inom
det humanitära biståndet och i områden där PMU inte har någon egen lokal partner med kompetens
att genomföra humanitära insatser.

3. Vilka strategier har vi för att uppnå våra mål?
PMU bidrar till att bygga nätverk och stimulera samverkan mellan sådana som drivs av en liknande
önskan att förändra samhället, både i Sverige och i andra länder. PMU stödjer samarbetspartners
utveckling av sin kapacitet inom olika områden, så att de själva kan vara effektiva i sitt arbete, och
också kan stärka andra organisationer och nätverk. I andra länder arbetar vi främst där våra lokala
samarbetspartner kan tillföra något som få andra kan bidra med i sitt sammanhang, ett mervärde,
och som kan bidra till tydliga förändringar i sitt samhälle. PMU bidrar också till att både
samarbetspartner i Sverige och i andra länder reflekterar över kyrkors och organisationers roll och
uppdrag i samhället.
För PMU är det grundläggande att verksamheten ska utgå från den utsatta människans situation och
perspektiv. PMU:s insatser formuleras av dem som finns nära fattigdomens verklighet, och involverar
alltid de människor som får stöd i en insats. PMU arbetar också med opinions- och påverkansarbete i
Sverige och Europa, för att påverka situation och förutsättningar i samarbetsländerna.
PMU arbetar på olika sätt för att biståndet ska vara effektivt. Det handlar bl.a. om att vi har lokalt
ägarskap som ledstjärna, att vi arbetar för att anpassa oss till lokala partners kapacitet och system,
liksom harmonisering och samordning med andra givare, att vi finns med PMU-personal i
samarbetsländer, att samarbetet med oss inte ska präglas av oförutsägbara förändringar, utan
istället vara ett förutsebart stöd för att våra partner ska kunna uppnå långsiktiga och varaktiga
resultat.
PMU finns på olika platser i Sverige för att informera och utbilda, i exv. församlingar, secondhandbutiker, folkhögskolor, konferenser, etc.
Under 2015 beslutade PMU om sin strategi för åren 2016-2020 som beskrivs i PMU:s kompass mot
2020 (och kan rekvireras från PMU). Utifrån hur omvärlden ser ut och vad våra lokala partner kan
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tillföra i de sammanhang de finns vill vi särskilt prioritera:
- Demokratisk kultur och styrning med fokus på fred. Vi vill tillsammans med våra partner vara med
och skapa fredliga samhällen som präglas av ökat samförstånd och förståelse för olikheter, att fler
ska få delta i beslut som rör dem själva, minskat våld, och att olika minoriteter och utsatta grupper
inklusive barn och ungdomar ska få så jämlika och rättvisa förhållanden som möjligt. För att uppnå
detta ska vi bl.a. stärka vår egen och våra lokala partners kapacitet.
- Jämställdhet. Vi fortsätter vårt arbete för kvinnors och flickors rätt att delta i beslut i familj och i
samhälle, kvinnors organisering, flickors och kvinnors rätt till utbildning och försörjning, sexuell och
reproduktiv hälsa, samt frihet från våld och övergrepp. Vi vill skapa större utrymme för kvinnor att
delta i utvecklingsprocesser, annars förblir enorma mänskliga resurser outnyttjade. För att detta ska
lyckas behöver vi i arbetet för ökad jämställdhet ännu mer involvera män liksom att bearbeta hur
kvinnor och män ser på varandra och sig själva, vilket PMU kommer att betona ännu mer framöver.
- Ökad förståelse för aktörer som har tro som grund för sitt arbete. Allt fler förstår trons kraft och
grundläggande värderingars betydelse att kunna bidra till förändring. Vi vill bidra till att kyrkor och
andra aktörer som har tro som grund för sitt arbete, ännu mer ska bidra till utveckling och påverka
sina samhällen på ett positivt sätt. Vi kommer fördjupa vår förståelse av vad kyrkan kan tillföra, och
stärka vårt nätverksarbete med olika delar av den globala kyrkan. Vi kommer också att fortsätta
arbeta för religionsfrihet och religionsdialog.
Under hösten 2018 genomfördes fyra arbetsseminarier i Chiang Mai, Thailand för arbetet i Asien, i
Nairobi, Kenya för Södra Afrika, Öst- och Centralafrika och Afrikas Horn, i Limassol, Cypern för
Mellanöstern/ Nordafrika, samt i Lomé, Togo för Västafrika. I samband med dessa seminarier förde
PMU, svenska församlingar och lokala partner samtal om bl.a. mål och strategier inför framtiden.
Det som kom fram i samtalen som fördes under de fyra samlingarna, och vid flera andra tillfällen, gör
att PMU från 2020 och framåt kommer fortsätta att prioritera Demokratisk kultur och styrning med
fokus på fred och Jämställdhet, men att Miljö och klimat också kommer att lyftas fram som ett
prioriterat område. Tillsammans utgör dessa tre områden viktiga pusselbitar för att skapa samhällen
som bättre ska kunna motstå och hantera olika störningar, och som gör att samhällen snabbare kan
återhämta sig efter att man drabbats av olika former av kriser, som t.ex. naturkatastrofer och kriser
som orsakats av klimatförändringar, konflikter och politiska oroligheter, allvarliga epidemier, etc.

4. Vilken kapacitet och vilket kunnande har vi för att uppnå våra mål?
PMU:s och svenska församlingars kapacitet
Svensk pingströrelse har mycket lång erfarenhet av internationellt arbete för solidaritet och rättvisa.
De första pingstmissionärerna påbörjade verksamhet för cirka 100 år sedan, och redan från början
gjordes insatser för samhällsutveckling, då främst inom hälsovård och utbildning. I takt med att
arbetet utvecklades, växte starka samarbetspartner fram i de länder där vi arbetade. Idag sker
projektsamarbetet alltid med samarbetsorganisationer och -kyrkor i andra länder som leder arbetet. I
och med detta har rollen för oss svenskar förändrats, till att vara mer stödjande än genomförande.
Samtidigt vill vi ta vara på det mycket stora engagemang och kunnande som finns hos svenska
församlingar och enskilda medlemmar för internationellt arbete.
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PMU bildades 1965. PMU har sedan starten samarbetat bl.a. med Sida. PMU och svenska
församlingars långa erfarenhet inom utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd, tillsammans med
det omfattande internationella nätverk vi är en del av, gör att vi har mycket god kapacitet att uppnå
våra mål, i samverkan med våra samarbetspartner i andra länder.
Svensk pingströrelse tillhör tillsammans med våra samarbetspartner världens idag största globala
nätverk, den världsvida kyrkan. Den pingst-karismatiska kyrkofamiljen har flera hundratals miljoner
medlemmar världen över. Detta globala nätverk är mycket värdefullt i arbetet för rättvisa och att
minska fattigdomen i världen, samt i arbetet med att bygga socialt kapital, bra värderingar och en
god kultur. Detta nätverk ger oss möjlighet att snabbt få information om samhällsförändringar i de
olika länderna, och vi har tillgång till en kunskapsbank och kapacitet som är ovärderlig. Detta gör det
också möjligt för oss att snabbt genomföra insatser vid katastrofsituationer. Aktuell forskning visar
att kyrkor inom den internationella pingströrelsen är mycket effektiva att skapa positiv förändring
både hos individer och i samhällen.
För att stärka PMU:s kapacitet att kunna stödja sina internationella partner har vi sedan några år
tillbaka regionkontor. Dessa fanns under 2018 i Cypern för Mellanöstern/Nordafrika, i DR Kongo för
centrala Afrika, i Kenya för östra och södra Afrika, samt i Thailand för arbetet i Asien. Under senare
delen av 2018 tog regionkontoret för Mellanöstern/Nordafrika en paus, men planeras att starta upp
igen under 2020.
Lokala samarbetspartners kapacitet
Genom den närhet våra samarbetspartner har till de människor man arbetar med, har de en mycket
god förståelse för hur utsatta människor bäst ska stärkas, och hur deras rättigheter ska kunna
försvaras och stärkas.
PMU:s samarbetspartner har mycket god kapacitet att kunna mobilisera utsatta människor och
hjälpa dem att organisera sig och arbeta tillsammans med andra för att de ska få sina mänskliga
rättigheter tillgodosedda. Detta kan ofta ske genom att t.ex. bilda självhjälps- och spargrupper.
Folkbildning och studiecirklar är andra metoder för att stärka människors förmågor och hitta
lösningar som fungerar lokalt.
I många regioner och länder är det en fördel, och ökar förtroendet, att man är en kyrka eller en
religiös organisation. PMU:s samarbetspartner har ofta ett stort förtroende hos både myndigheter
och medborgare att föra andra människors talan, som gör att de både kan granska och ge förslag till
myndigheter som blir till nytta för de människor man företräder. Många av våra partner arbetar exv.
med att bekämpa den utbredda korruption som finns i det egna samhället.
Många av PMU:s samarbetspartner finns i de länder som har lägst välstånd (enligt Prosperity Index),
är mest instabila och som saknar fungerande samhällsfunktioner (enligt Fragile States Index), och har
lägst utvecklingsnivå (enligt Human Development Index, FN-organet UNDP:s bedömning av mänsklig
utveckling). I många av dessa länder är det därför fortfarande relevant för PMU:s samarbetspartner
att organisera och utföra samhällsnyttiga tjänster, bl.a. inom hälsovård och utbildning.
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5. Hur kan man veta om vi gör framsteg?
PMU arbetar med fem olika tematiska områden i sina långsiktiga insatser. PMU brukar kalla dessa
tematiska områden för byggstenar, eftersom vi tror att flera områden, olika byggstenar, behöver
byggas ihop för att kunna bidra till en stabil och långsiktig utveckling. Fyra byggstenar handlar om att
bidra till förändring för individer, grupper och samhällen, medan den femte fokuserar på kapaciteten
att arbeta med utveckling och humanitära insatser hos PMU:s samarbetspartner i andra länder.
PMU har utvecklat delmål och så kallade nyckelindikatorer för sina tematiska områden/byggstenar.
De långsiktiga utvecklingsinsatser som PMU:s samarbetspartner i andra länder planerar, genomför
och rapporterar är kopplade till dessa mål och indikatorer. Detta gör det möjligt att följa upp och
analysera resultaten.
Målen på de fyra tematiska områden som ska bidra till förändring för individer, grupper och
samhällen, är uppdelade på tre nivåer:
- Individnivå. Enligt PMU kan en förändring hos en människa ske i olika steg: ökad kunskap förändrade attityder - förändrat beteende (där målet är att uppnå det sista steget).
- Civilsamhällesnivå. Här tittar vi på förändringar hos olika grupper i samhället, alltifrån små
nybildade grupper av barn, ungdomar eller vuxna, till olika typer av stora etablerade grupper och
organisationer. Engagemanget och kraften hos olika typer av grupper och organisationer i samhället
anser PMU spelar en nyckelroll både för att påverka enskilda individers och gruppers situation, och
för att påverka makthavare och myndigheter.
- Institutionell nivå. PMU arbetar för förändrade attityder, ökad kapacitet och ändrat beteende hos
traditionella makthavare (exv. byledare med stor påverkan på människors liv och levnadsvillkor) och
politiska makthavare och myndigheter (inklusive nödvändiga lagändringar och genomförande av
beslutade lagar).
Resultat vad gäller kapaciteten hos PMU:s samarbetspartner i andra länder beskrivs senare i texten.
Demokratisk kultur och styrning (inkl. fredsbyggande):
PMU arbetar för att människor och organisationer ska ha demokratiska normer och värderingar, och
respekterar allas mänskliga rättigheter. Vi arbetar för att alla ska kunna delta i samhällslivet på så lika
villkor som möjligt.
Delmål:
- Människor förstår demokratiska principer och allas lika rättigheter och skyldigheter, samt agerar
utifrån dessa.
- Grupper och organisationer i samhället har kapacitet att arbeta för, och agerar och samverkar för,
en demokratisk samhällsutveckling och allas mänskliga rättigheter.
- Myndigheter, makthavare och ledare har kapacitet för, och uppfyller sina skyldigheter att
respektera alla människors rättigheter, och att skapa förutsättningar för alla att delta i demokratiska
processer som individer och i grupp.
Jämställdhet:
PMU arbetar för att kvinnor och män ska ha jämställda relationer och en rättvis fördelning av
resurser, makt och inflytande.
Delmål:
- Män, kvinnor, pojkar och flickor förstår allas jämställda rättigheter och skyldigheter, och agerar
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utifrån allas lika värde oavsett kön.
- Grupper och organisationer i samhället har kapacitet att arbeta för, och agerar och samverkar för,
allas lika rättigheter oavsett kön.
- Myndigheter, makthavare och ledare har kapacitet för, och uppfyller sina skyldigheter, att skapa
förutsättningar för jämställda relationer och en rättvis fördelning av resurser, makt och inflytande.
Hälsa, utbildning och försörjning:
PMU:s målsättning är att människor ska ha bästa möjliga hälsa, tillgång till utbildning och en adekvat
utbildningsnivå, samt goda försörjningsmöjligheter.
Delmål:
- Människor förstår, och agerar utifrån, sina egna och andras rättigheter och skyldigheter vad gäller
hälsa, utbildning och försörjning.
- Grupper, kooperativ och organisationer i samhället har kapacitet att arbeta för, samt agerar och
samverkar för, ökad kunskap och ändrat beteende vad gäller hälsa, utbildning och försörjning, samt
allas rätt och tillgång till hälsovård, utbildning och försörjningsmöjligheter.
- Myndigheter, makthavare och ledare har kapacitet för, och uppfyller sina skyldigheter, att utan
åtskillnad tillhandahålla förebyggande och kurativ hälsovård, utbildning samt möjligheter för
människors egen försörjning.
Miljö:
I PMU:s arbete vill vi arbeta för att människor reducerar sin negativa miljöpåverkan genom en hållbar
användning av naturresurser och miljövänliga metoder samt förebygger miljö- och klimatkatastrofer,
och genom detta skapar goda livsvillkor för nu levande och kommande generationer.
Delmål:
- Människor har ökad medvetenhet om sina rättigheter och skyldigheter vad gäller miljön, och agerar
för en hållbar utveckling, för att vara mindre utsatta samt ha beredskap inför miljö- och
klimatkatastrofer och ha förmåga att kunna hantera sådana situationer.
- Grupper i samhället har kapacitet att arbeta för, och agerar och samverkar för, allas ökade
kunskaper om rättigheter och skyldigheter vad gäller miljön, samt för ett ökat ansvarstagande vad
gäller förebyggande av, beredskap inför och hantering av miljö- och klimatkatastrofer.
- Myndigheter, makthavare och ledare har kapacitet och uppfyller sina skyldigheter att reducera
negativ miljöpåverkan och skapa förutsättningar för en hållbar resursanvändning, samt tar sitt ansvar
vad gäller förebyggande av, beredskap inför och hantering av miljö- och klimatkatastrofer.
Lokala samarbetspartners kapacitet:
För att uppnå allt detta är det viktigt att PMU:s samarbetspartner kan arbeta effektivt och
rättighetsbaserat, där man har ett förtroende i sina samhällen och både kan föra andras talan och
genomföra viktiga samhällstjänster. Inom detta område sammanfattas målen i de tre begreppen:
- Effektivitet
- Intern demokrati
- Representativitet, legitimitet och rättighetsbaserat arbete
Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och att underlätta för både PMU och våra
samarbetspartner att kunna hålla en så hög och jämn kvalitet som möjligt på de insatser som
genomförs. Detta sker bl.a. genom manualer, riktlinjer och mallar. PMU arbetar med att förenkla
mallar där det är möjligt, utan att innehållet ska bli lidande.

PMU:s Effektrapport FRII 2018

9

PMU har tillsammans med experter börjat använda nya metoder för att kunna bedöma om en positiv
förändring har skett och i vilken mån den har med PMU:s stöd att göra. En av de metoder som
användes under 2018 kallas för outcome harvesting, och används främst där det är svårt att mäta
framsteg mot förutbestämda mål. Istället ser man vad som har förändrats och arbetar sedan för att
komma fram till hur en insats bidragit till dessa förändringar.
Detta är en del av PMU:s vilja att vara en lärande organisation som ännu mer effektivt vill kunna nå
sina mål. Vi arbetar därför också utifrån den nordiska folkbildningens förhållningssätt och metoder,
som betonar dialog och ömsesidigt lärande. Som en del i att vara en organisation som ständigt vill
lära sig mer och utvecklas gör vi årligen utvärderingar av olika tematiska områden. Detta gör vi för att
vi ska se både vad som fungerar bra, och vad som ska kan förbättras. En extern utvärdering görs
också i senare delen av alla långsiktiga insatser vi stöder, vilket hjälper våra samarbetspartner att
förändras och utvecklas för att stödja utsatta människor ännu mer effektivt. På PMU:s huvudkontor
arbetar vi med Lean1, för att utveckla vårt arbetssätt och få ut så mycket resultat som möjligt av de
resurser vi satsar.
Som en del i vårt arbete med att ta ansvar och ha god kvalitet, och för att kämpa emot korruption
och missbruk av makt har PMU sedan flera år tillbaka varit medlemmar i Humanitarian Accountability
Partnership och PMU var också en av grundarna till CHS Alliance2. Vi har sedan några år tillbaka ett
system för hantering av klagomål, som bl.a. finns på PMU:s webb. Här kan våra finansiärer,
samarbetspartner i Sverige och i andra länder, och enskilda människor som får stöd genom olika
projekt, uppmärksamma oss på om vi inte följer det vi lovat, eller att vår personal bryter mot PMU:s
uppförandekod. Under 2018 genomfördes en genomlysning av hur väl PMU lever upp till den
standard som CHS Alliance anser är önskvärd, där fem partner i andra länder intervjuades och fick ge
synpunkter på PMU:s arbete. Genomlysningen visade att PMU och våra partner är särskilt starka när
det gäller bl.a. relevans och effektivitet.
PMU genomför också kontinuerligt internkontroll. Syftet med denna kontroll är att försäkra oss om
att vi håller hög kvalitet och god effektivitet i vår verksamhet, men också att våra rapporter är
tillförlitliga, och att vi följer relevanta lagar och regler. Vi använder oss av COSO3:s ramverk för vårt
arbete med internkontroll. Såväl PMU:s verksamhet som lokala projekt granskas av externa
auktoriserade revisorer. Förutom detta genomför vi så kallade avtalsrevisioner av våra
samarbetspartner i andra länder, för att se att de arbetar i enlighet med vad vi har kommit överens
om.

1

Lean går ut på att få ut så mycket nytta som möjligt av de resurser man har och särskilt för den/de som ska få
stöd, och samtidigt minska slöseri av resurser så mycket det går.
2
CHS = Core Humanitarian Standard, som på svenska ungefär betyder grundläggande humanitära principer.
3
COSO är ett antal grundprinciper för att utvärdera ett företags eller en organisations interna kontroll.
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6. Vad har vi åstadkommit så här långt?
Det arbete som vi
och våra
samarbetspartner
genomför har stor
betydelse för många
människor. PMU
fångar upp de
resultat som
åstadkommits på
flera olika sätt, bl.a.
genom att besök
görs hos PMU:s
samarbetspartner av vår egen personal och genom att externa utvärderare tittar närmare på olika
projekt. Den mest detaljerade informationen får vi från våra samarbetspartner i de rapporter som de
regelbundet skickar till oss. För att få en sammanställning över allt som åstadkommits, gör PMU en
analys av alla de resultat som vi på olika sätt fått information om.
Arbetet som PMU och våra partner genomför ligger väl i linje med de sjutton långsiktiga globala mål
för en hållbar utveckling, de s.k. Sustainable Development Goals (SDG), som FN och världens länder
bestämt sig för att uppnå till 2030. PMU har under 2018 särskilt satsat på mål 1, 5, 16 och 17.
Nedan ger vi ett litet axplock av de många resultat vi och våra samarbetspartner uppnått i olika
projekt som pågått under 2018.

a. Långsiktiga utvecklingsinsatser
Demokratisk kultur och styrning (inklusive arbete för fred)




En stor del av resultaten gällande
detta område handlar om
förbättring av situationen för olika
etniska minoriteters rättigheter,
och där våra partner ibland är den
enda utvecklingsaktören i
lokalområdet.
Många lokala partner har
organiserat grupper som stärker
tilliten mellan människor, vilket i
sin tur gjort att människor har
blivit bättre på att lyssna på och ta
hänsyn till varandra, och på detta
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sätt bidragit till en mer fredlig samlevnad. Bl.a. har man fått med många ungdomar i detta
arbete genom t.ex. olika typer av klubbar och samtalstillfällen, samt genom att använda
idrott som en utgångspunkt för insatserna.
Vi ser i många projekt att man använder sig av det som vi i Sverige kallar för
folkbildningspedagogik. Denna metod passar bra för arbete med vuxna och för att ta tillvara
den kunskap och de erfarenheter som de redan har och samtidigt stärka deras rättigheter.
Under 2018 arbetade PMU med att ta fram ett utbildningsmaterial för konfliktkänslighet och
fred (Toolbox for Church and Peace). Materialet kommer att färdigställas under 2019.

PMU har under 2018 gett stöd till sina lokala partner i olika länder, vilket bl.a. har lett till att:


I Egypten har hållits utbildning för drygt 40 inflytelserika muslimska ledare som handlade om
muslimska kvinnors rättigheter i äktenskapet, samt varför man bör förhindra barnäktenskap
och kvinnlig könsstympning.

Jämställdhet












Vi ser nu fler insatser än
tidigare där PMU:s partner på
olika sätt arbetar för ökad
jämställdhet.
Resultaten visar på att
kvinnor på många platser
börjat ta plats som ledare på
lokal nivå i samhället och
också att kvinnor börjat ställa
upp i lokala politiska val.
Det finns fler kvinnor på
ledande positioner hos lokala
partner.
PMU har också sett ökade
resultat gällande bl.a. att
motverka kvinnlig könsstympning och ge kvinnor rätt att bestämma över sin egen kropp.
PMU lanserade under 2017 ett ambassadörsprogram gällande jämställdhet med
representanter från våra partner i andra länder. Vi ser nu att detta program lett till både ett
ökat engagemang och förändrade aktiviteter kopplat till jämställdhet hos dessa partner.
Jämställdhet är ett av de områden där PMU:s samarbetspartner har utvecklats mest positivt
under de senaste åren.

PMU har under 2018 gett stöd till sina lokala partner i olika länder, vilket bl.a. har lett till att:


Åtta stora radiostationer i Burundi samarbetade under året för att driva opinion i landet, där
man beräknar att drygt 1,3 miljoner personer lyssnade och fick ökad kunskap och bättre
förståelse vad gäller våld och övergrepp i nära relationer, och främst mot flickor och kvinnor i
den egna familjen.
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Hälsa, utbildning och försörjning





En stor del av alla resultaten inom Hälsa, utbildning och försörjning kommer från
innehållsmässigt breda insatser i ett geografiskt område, där olika ”byggstenar” samverkar.
PMU stöder lokala partner att utveckla insatser och koncept där jämställdhet och förbättrad
hälsa, utbildning och försörjning förstärker varandra.
Antalet insatser som arbetar för förbättrad mödrahälsovård ökar.
Vi har sett många goda resultat gällande t.ex. förbättrad situation gällande kvinnlig
könsstympning och barnäktenskap.

PMU har under 2018 gett stöd till sina lokala partner i olika länder, vilket bl.a. har lett till att:




Cirka 1 800 personer fått bättre grundläggande hälsa under året.
Cirka 4 000 barn, från marginaliserade och utsatta grupper i samhället eller som lever i ett
samhälle som drabbats av krig, har fått möjlighet att gå i skolan.
Cirka 3 000 kvinnor har fått förbättrade möjligheter att kunna försörja sig själva och sin
familj.

Miljö






Jämfört med tidigare har
resultaten vad gäller miljö
ökat betydligt, både i
kvantitet och i kvalitet, liksom
inom olika nivåer i samhället.
Projekten har bl.a. bidragit till
ökad kompetens och
engagemang från statliga
institutioner, vilket bl.a. lett
till att myndigheternas stöd
och finansiering till
miljöarbete har ökat.
PMU:s lokala partner, och människor som utbildats av dem, har varit mycket aktiva i lobbying
gentemot myndigheter, och bidragit till ett ökat samarbete mellan myndigheter och andra
organisationer, vilket i sin tur skapat positiva förändringar i samhället inom olika
miljöområden.

PMU har under 2018 gett stöd till sina lokala partner i olika länder, vilket bl.a. har lett till att:


T.ex. ett projekt i Etiopien har bidragit till att 53 % av de svarande i området där man arbetar
har fått ökad skörd. Som en följd av detta har tiden från att den tidigare skörden tagit slut till
att den nya grödan kan skördas minskat från 4 till knappt 2 månader. Denna positiva
förändring har skett trots att det råder torka i området.
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Lokal samarbetspartners kapacitet
PMU mäter regelbundet vilken kapacitet våra samarbetspartner har inom 23 olika områden.
Generellt sett har PMU:s partner utvecklats positivt under de senaste åren. Några av de områden
som våra partner nu är allra starkast på är att:








PMU:s partner involverar och mobiliserar individer i ett socialt och medborgerligt
engagemang. Detta innebär att en mycket stor del av PMU:s lokala partner har många
volontärer som arbetar, och som gör detta oavsett om man har stöd från andra finansiärer
eller inte. Våra partner mobiliserar ett stort antal människor och organiserar dem i olika
typer av grupper som fortsätter också efter att ett projekt avslutats.
PMU:s partner har relevant kunskap om de områden som berörs inom insatserna. Det
innebär att PMU:s lokala partner har god kunskap inom de verksamheter man arbetar med. I
flera fall har PMU:s tidigare stöd till vidareutbildning av partners personal bidragit till detta.
PMU har också uppmuntrat och medverkat till nätverk och utbyten mellan olika partner och
organisationer som arbetar med liknande tematiska frågor.
PMU:s partner tillämpar rättighetsperspektivet i sina utvecklingsinsatser, och utgår från
fattigdomens grundorsaker. PMU har gett våra partner mycket stöd kring detta. Vi kan nu se
att partner har utvecklats mycket positivt på detta område, och det innebär att PMU:s lokala
partner har förmåga att analysera vad som är de rättigheter och skyldigheter som man bör
satsa på i det sammanhang där man arbetar. Det innebär också att man nu arbetar mycket
mer med att förändra de bakomliggande orsakerna, istället för att bara behandla symtomen.
Många av PMU:s samarbetspartner har arbetat med att stärka kvinnornas situation i den
egna organisationen, och det finns nu en jämnare fördelning av manliga och kvinnliga ledare
hos våra partner.

De länder som fick mest stöd till långsiktiga utvecklingsinsatser 2018

Största mottagarländer utvecklingssamarbete 2018 (antal milj kr)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
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b. Humanitärt arbete


Totalt har PMU genomfört 34
nödhjälpsinsatser i 15 länder där drygt
290 000 personer har fått direkt stöd under
2018 med en budget på drygt 35 miljoner kr.
Det innebär att PMU har gett stöd till nästan
30 % fler människor i humanitära insatser
jämfört med 2017 (och nästan fyra gånger
fler människor och nästan tredubbelt så
mycket pengar om man jämför 2018 med
2016). Till detta tillkommer ytterligare cirka
28 000 personer som fått indirekt stöd via
insatserna. Av dessa fick:
 Cirka 224 000 tillgång till bl.a. mat och
stöd till att kunna både överleva och försörja sina familjer i Burundi, Jemen,
Mauretanien, Nepal, Sri Lanka, Sydsudan och Zimbabwe.
 Cirka 32 000 förbättrad tillgång till rent vatten och förbättrad sanitet i Etiopien, Jemen,
Kenya, Nepal och Sydsudan.
 Cirka 35 000 skydd i utsatta situationer, genom exv. tält, filtar och grundläggande
hushållsartiklar i Burundi, Jemen och Myanmar.



Bilden ovan är ifrån den festkväll som anordnades i Stockholm efter att Nobels fredspris
hade delats ut i Oslo i december 2018. Förutom huvudpersonen Dr. Denis Mukwege
själv, var Sveriges utrikesminister Margot Wallström m.fl. med på festkvällen. Panzisjukhuset i Bukavu i östra DR Kongo, som leds av Dr. Denis Mukwege, har under 2018 fått
cirka 3,8 miljoner kronor i stöd via PMU. Med bl.a. PMU:s stöd har Panzi arbetat sedan
1999 för att stödja kvinnor som utsatts för sexuellt våld och fått svåra skador genom
detta. Under åren har sjukhuset utvecklat en unik expertis inom detta område. Genom
stödet från PMU under 2018 fick drygt 2 300 personer behandling på den avdelning vid
sjukhuset som just behandlar dessa skador. Genom socialt, ekonomiskt och juridiskt stöd
har de flesta av dessa kvinnor kunnat återvända till sina hemorter och fortsätta ett
normalt liv igen. Sedan 1999 har drygt 50 000 kvinnor som varit utsatta för sexuellt våld
fått stöd från sjukhuset.
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De länder som fick mest stöd till humanitärt arbete 2018

Största mottagarländer humanitärt arbete 2018 (antal milj kr)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Jemen 14,6

Sydsudan 6,5 Etiopien 4,3 Mauretanien DR Kongo 2,8 Burundi 2,4
3,7

Antal projekt och länder 2018
Antal utvecklingsprojekt
Antal humanitära projekt
Totalt antal projekt

107
34
141

Antal länder som gavs stöd

31

Så här finansierades projekten 2018
Total omsättning PMU 2018

192,8 milj kr

Insamlade medel och
överskott från second hand

40,7 milj kr

Bidrag
SMR/Sida utvecklingsprojekt
SMR/Sida humanitära projekt
Radiohjälpen
Totalt

55,1 milj kr
22,3 milj kr
4,8 milj kr
82,2 milj kr

Alvik, 2019-06-12
Per Lilja (senior rådgivare)
Ove Gustafsson (programchef)
Niclas Lindgren (direktor)
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