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” Genom detta Nobelpris kallar jag världen som vittne och jag upp-
manar er att ansluta er till oss för att få ett slut på detta lidande som 
är en skam för vår gemensamma mänsklighet. 
Mitt lands folk är i desperat behov av fred. 
Det finns ingen varaktig fred utan rättvisa. Men rättvisa är icke 
förhandlingsbar. 
Att agera är ett val.  
Att göra det rätta är inte svårt.”

Ur Denis Mukweges tal när han tog emot 
Nobels fredspris den 10 december 2018

Redaktör: Carolina Klintefelt. Produktion: PW Design AB. Foto omslag: Mikael Jägerskog. Tryck: Trydells tryckeri, 2019.

Fredspriset vinnare Laureates Nadia Murad och Dr Denis Mukwege, till höger, presenteras av Nobelkommitténs ordförande Berit Reiss-Ander-
sen.

2018 var året när Mukwege änt-
ligen fick ta emot Nobels 
Fredspris. Han är en sann 

hjälte, som med livet som insats kämpar för att 
allas rättigheter ska respekteras och allas röster 
ska höras, och han förtjänar verkligen att hyl-
las. Samtidigt var det glädjande att i samband 
med priset läsa följande i tidningen Barometern: 
”Läkaren Denis Mukweges insatser /…/ hade 
knappast varit möjliga utan ekonomiskt stöd från 
den svenska pingstmissionen, från Läkarmissio-
nen och från det statliga Sida. /…/ När alla jublar 
och klappar i händerna för Denis Mukwege i dag 
finns det skäl att påminna om - och hylla - alla 
dem i Sverige som under många år avstått lite av 
den egna ekonomin för att möjliggöra hans och 
hans medicinska kollegors arbete.” 

MUKWEGES ARBETE ÄR bara ett av många exem-
pel på hur kyrkonätverk spelar en avgörande roll, 
och hur de länkar till engagemang från dig och 
mig. Världen behöver engagerade människor. En 
utmaning gäller ojämlikheten. Samtidigt som den 
extrema fattigdomen har halverats på 25 år har 
ojämlikheten ökat. Organisationen Oxfam visade 
nyligen att de 62 rikaste personerna i världen 
tillsammans har en lika stor förmögenhet som 
hela den fattigaste halvan av världens befolkning, 
alltså 5 miljarder människor. Ojämlikhet under-
minerar kampen mot fattigdom, ökar sociala 
spänningar och har bevisat negativa sociala, 
politiska och ekonomiska effekter. Att vara fattig 
har också med andra saker än ekonomi att göra, 
och vi ser i dag en kraftigt negativ trend vad gäl-
ler mänskliga fri- och rättigheter, och en ökad in-
tolerans mot oliktänkande. Överallt i världen ser 
vi också strukturer som förtrycker, diskriminerar 
och håller tillbaka kvinnor. Ytterligare en global 
utmaning är att förra året var det varmaste 
någonsin för världshaven. Högre tempe-
raturer leder bland annat till stigande 
havsnivåer, starkare stormar och 
smältande isar, och många av våra 
medmänniskor lever redan med 
effekterna av klimatkrisen.

EFTERSOM VÄRLDENS bistånd 
bara täcker en liten del av den 
budget som behövs för att uppnå 
målen i Agenda 2030 frågade 
jag nyligen en chef på Sida om 
hur vi ska lösa denna ekva-

tion. Hans svar var att vi behöver frigöra andra 
resurser i världen, som hopp, tro på att det är 
möjligt, samverkan och tillit mellan människor, 
och entreprenörskap. Därför behövs ansvars-
tagande kyrkor och folkrörelser. Det sägs att vi 
är den första generationen som har kunskap, 
resurser och förmågor nog för att utrota världens 
extrema fattigdom. Det betyder att det finns hopp 
och möjligheter. Jag är glad över att tillhöra en 
rörelse som tydligt uttrycker ett samhällsansvar i 
vår framtidsbild. Men nu är det tid att intensifiera 
våra ansträngningar för en mer rättvis och rätt-
färdig värld och, som Pingsts framtidsbild säger, 
vara en rörelse som ger hopp till dem som saknar 
hopp, på världens alla kontinenter. Jag hoppas att 
läsningen på följande sidor ska trigga dig att vilja 
vara med! 

Kyrkor spelar en 
avgörande roll

Niclas  
Lindgren
Direktor, PMU 
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Verksamhetsberättelse 2018
Under 2018 har PMU fortsatt arbetet med PMU:s kompass mot 2020. Strategin utgår ifrån 
vår dröm om en värld fri från fattigdom, hunger, förtryck och våld med fokus på fred, jäm-
ställdhet och demokrati. I den här verksamhetsberättelsen berättar vi om några av de 141 
projekt vi fokuserat på under året.

MED EN BRED FÖRANKRING i en folkrörelse med om-
kring 440 församlingar som vid ingången av år 2018 
hade drygt 87 000 medlemmar, och genom samarbete 
med ett 60-tal second hand-butiker från Haparanda 
till Trelleborg har PMU såsom en av Sveriges större 
bistånds- och rättighetsorganisationer en bas för att 
kunna driva 141 projekt i 31 olika länder.

Internationellt relaterar vi framför allt till kyrkor och 
organisationer inom den karismatiska rörelsen, som 
globalt bedöms ha uppemot 6–700 miljoner medlemmar, 
beroende på hur man räknar. Våra samarbetspartners 
representerar tiotals miljoner människor. Kyrkan i sam-
arbetsländerna har ofta en central roll i arbetet för ut-
veckling och rättvisa, i storstaden och på landsbygden. 
Våra lokala samarbetspartners närvaro och kunskap om 
förutsättningar och behov är oerhört värdefullt. 

Vi arbetar rättighetsbaserat. Det betyder att våra pro-
gram utvecklas i dialog med partner och målgrupper, 
och genomsyras av ansvar, transparens, icke-diskrimi-
nering och meningsfullt deltagande. 

VÅR VÄRDEGRUND. PMU:s värdegrund utgår ifrån vår 
tro på att världen är skapad av Gud och att alla män-
niskor 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 ut-
veckla de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma 
biståndsarbete. Tillsammans vill vi bekämpa fattigdom 
i alla dess dimensioner genom att samverka med männ-
iskor i fattigdom i utvecklingsinsatser och humanitära 
projekt, och vara en röst för dem som inte har någon 
röst.

Uppdraget är också att för denna verksamhet gene-
rera resurser och att fördjupa engagemanget för rättvisa 
och upprättelse. Nyckelord i arbetet är respekt, öppen-
het, kvalitet och engagemang.

KVALITETSARBETE. PMU har under 2018 fortsatt arbeta 
med att bland annat vidareutveckla system för intern 
styrning och kontroll, och har i kvalitetsarbetet inom 

Core Humanitarian Standard (CHS) initierat en process 
för självvärdering, för ökad ansvarighet och kvalitet. 
Inom Lean-arbetet har en översyn gjorts av organisa-
tion, för förtydligade roller och mandat, samtidigt som 
fältnärvaron ytterligare stärkts.

Ett ramverk finns för ansvarighet gentemot organi-
sationens intressenter med rättighetsbärarna i fokus 
liksom ett klagomålshanteringssystem. PMU är medlem 
i FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd, vars 
uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i Sverige för 
frivilligarbete och för insamling hos allmänheten, och 
arbetar enligt FRII:s kvalitetskod. PMU följer också de 
direktiv som satts upp av Svensk insamlingskontroll, 
Sida, Radiohjälpen samt övriga samarbetsorganisa-
tioner. PMU har 90-konto (90 00 506). Verksamheten 
granskas av auktoriserad revisor (PWC).

SAMARBETE MED SIDA. PMU har haft ramavtal med 
Sida sedan 1981. Statusen som ramorganisation upp-
hörde per 2014-12-31, men ett samarbetsavtal upprät-
tades för åren 2015–2017. 2018 ansökte och beviljades 
PMU Sida-bidrag för perioden 2018–2019 via Svenska 
Missionsrådet (SMR). Inom det humanitära arbetet har 
avtalet varit med SMR sedan 2015. När möjlighet ges 
planerar PMU att ansöka om ny ramstatus. I och med att 
PMU from 2018 har avtal med SMR redovisas projekten 
som är Sida-finansierade (se sid 6) som ”SMR/Sida”. 

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

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

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

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

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

•  Lokal samarbetspartners kapacitet: Lokala samarbetspart-
ner arbetar effektivt och rättighetsbaserat, och är repre-
sentativa och legitima röstbärare och organisatörer av 
samhällstjänster.

Året 2018 
Vi ser tacksamt tillbaka på ännu ett år där vi fått se 
människor utan röst erkännas som medborgare och 
människor utan utsikter få en framtid och ett hopp. Vi 
kan konstatera att långsiktighet och uthållighet ger 
goda resultat och att kyrkan är en viktig förändringsak-
tör, tillsammans med övrigt civilsamhälle. Det har varit 
enormt inspirerande att höra slutsatserna som andra 
dragit när de under året rest med oss för att på plats 
möta vårt och lokala partners förändringsarbete, och 
alla de röster som höjdes för svenska kyrkors roll i det 
som ledde fram till årets Nobelpris. På PMU är vi glada 
över att vara en del i ett globalt samarbete för rättvisa. 
Världens målbild för fattigdomsbekämpning, Agenda 
2030, utgör ett ram-
verk av central be-
tydelse också i vårt 
arbete. Parallellt 
med utvecklingen 
av Agenda 2030 
tog vi fram PMU:s 
kompass mot 2020. I strategin utgår vi ifrån det mer-
värde vi ser i vårt nätverk av globala, lokala och svenska 
organisationer och kyrkor. Religiösa aktörer har utifrån 
sin övertygelse, sina nätverk och sin närvaro i utsatta 
kontexter både ansvar och möjligheter att kämpa mot 
fattigdom och exkludering utifrån de globala målen. 
PMU tillhör en kraftigt växande världsvid kyrkorörelse. 

Vi arbetar för att ge stöd till detta nätverks mobilisering 
i kampen för fredliga och inkluderande samhällen, och 
för alla människors värdighet och rättigheter. I vårt 
arbete är det också självklart att samverka med andra 
nätverk och aktörer. PMU ger 2016-2020 extra utrymme 
till några tematiska områden. Det handlar om demokrati 
och fred (mål 16 i Agenda 2030), samt jämställdhet och 
kvinnors involvering (mål 5). Detta har bland annat 
synts i insamlings- och kommunikationskampanjer, 
partnerskapskonsultationer och tematiska mötesplat-
ser, där lokala partner, svenska församlingar och PMU 
utvecklat sin reflektion och sitt arbete utifrån priorite-
ringarna. Vi har också fördjupat reflektionen kring vad 
det innebär att vara en trosbaserad biståndsaktör, och 
vilken roll religion och tro spelar i förändringsprocesser.

PMU finns också närvarande i några av de kriser som 
av FN betecknas som de värsta, vilket är både en möjlig-
het och ett stort ansvar. 2018 var liksom 2017 ett år präg-
lat av katastrofer, och vårt humanitära arbete har därför 
vuxit kraftigt. Vi gläds åt fortsatt stort förtroende från 
givare, second hand-butiker och församlingar, vilket 
bland annat avspeglas i ännu ett år med goda insam-
lingssiffror. Total omsättning för PMU under 2018 var 
192,8 miljoner kr. Vi har också konsoliderat och utvärde-
rat arbetet via våra regionkontor. Fördjupade relationer, 
dialog och samarbete med fler svenska pingstförsam-
lingar har också varit en viktig del av arbetet.

Kyrkor�spelar�en�avgörande�roll�för�förändringsarbete,�något�som�blev�tydligt�i�samband�med�att�Nobels�fredspris�2018�tilldelades�Denis�
Muwkege.�

192,8 milj kr
PMU:s totala omsättning 2018
 

Så jobbar vi
•  Utvecklingssamarbetet 
genomförs alltid utifrån i ett 
trepartssamarbete mellan PMU, 
lokal partner och svensk försam-
ling. Inför en ny programperiod 
arbetas planer fram under s k 
partnerskapsseminarier, PPS. 
Under seminarierna analyserar 
och lär vi av de resultat som upp-
nåtts under föregående period, 

samtalar om mest utsatta mål-
grupper, 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; ickediskri-
minering, deltagande, transpa-

rens och ansvarighet. I krigs- 
och konfliktsituationer och 
vid andra typer av katastrofer 
stödjer PMU utsatta män niskor 
både med utvecklingsprojekt 
och nödhjälpsinsatser beroende 
på situationen. PMU:s partner 
kan snabbt mobilisera personal 
och volontärer vid en akut 
insats, men också arbeta lång-

siktigt vid utdragna humanitära 
situationer. I Sverige fokuseras 
PMU:s arbete till opinions-
bildning, kunskapsutveckling 
gällande utvecklingens hinder 
och drivkrafter, och skapande 
av engagemang för rättvisear-
bete. Second hand är en central 
strategi för kommunikation och 
insamling. 
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Här arbetar PMU

SÅ FINANSIERAS PROJEKTEN
(miljoner SEK)

Total omsättning PMU 2018 192,8 
Insamlade medel 40,7

Bidrag  
SMR/Sida Utvecklingsprojekt  55,1
SMR/Sida Humanitära projekt 22,3
Radiohjälpen  4,8
Totalt: 82,2

Antal utvecklingsprojekt: 107
Antal humanitära projekt: 34
Totalt antal projekt: 141
 
Antal länder: 31 

STÖRSTA MOTTAGARLÄNDER 
Utvecklingsprojekt (milj SEK)
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Beräknat på ekonomiskt utfall* Beräknat på ekonomiskt utfall*
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Skydd 3,0 %

Partner -
kapacitet 3,3%

Matsäkerhet 
och försörjning 
58,6 %

Vatten och sanitet 17,3 %   

Hälsa 10,3 %

Nutrition 2,7 %

Basala 
förnödenheter** 
               7,5 %

Katastrofrisk-
reducering 0,2 %

Utbildning 0,3 % Demokratisk 
   kultur och 
     styrning 31,6%

Jämställdhet 
21,2%

Hälsa 11,0%Utbildning 
27,9%

Försörjning 4,2%

Miljö 0,8%

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

Anslag/driftsbidrag

Pågående projekt

PMU:S VERKSAMHETSOMRÅDEN

HUMANITÄRA PROJEKT UTVECKLINGSPROJEKT
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Demokratisk kultur och styrning

Unga i Mauretanien pratar demokrati
– De unga i Mauretanien 
börjar vakna upp. Vi bör-
jar bli medvetna om våra 
rättigheter men också våra 
skyldigheter gentemot 
varandra och samhället, 
säger Hamza Ould Abba, 
medlem i en ungdomsgrupp 
i Mauretaniens huvudstad 
Nouakchott.  

– NU BÖRJAR VI ungdomar själva 
organisera debatter om kvinnors 
rättigheter, barns rättigheter och 
diskriminering. 

Ungdomar utgör majoriteten av 
Mauretaniens befolkning – cirka 60 
procent. De är en av målgrupperna i 
det projekt PMU driver tillsammans 
med en lokal partner i Mauretanien. 
Målsättningen med projektet är att 
ge människor kunskap om rättig-
heter och skyldigheter, samtidigt 
som myndigheter, skolor och andra 
ledare får ökad medvetenhet om 
sin roll och sitt ansvar. Utsatta och 
fattiga kvinnor, män samt ungdomar 
främst på landsbygden ska känna sig 
inkluderade i samhället och att våga 
lyfta sina röster och vara med och 
påverka. 

Planen är att runt 8 000 personer, 

80 lokala organisationer, 40 journa-
lister, 220 ledare och parlamentsle-
damöter ska få ta del av projektets 
aktiviteter. Aktiviteterna handlar i 
stort om seminarier och workshops 
för de olika målgrupperna, att träna 
individer som i sin tur kan träna 
andra kring rättigheter och skyldig-
heter, demokrati och deltagande. 

– Min organisation jobbar med 
kvinnor och hälsa i fattiga områden i 
landet. Tack vare kunskapen jag har 
fått om rättigheter och skyldigheter 
så har vi nu också börjat fokusera 
på detta i våra program. Vi vill göra 
kvinnor medvetna om sina rättighe-
ter och lära dem att bättre försvara 
dem och delta i samhällslivet på lika 
villkor, berättar Iselmou Moustapha. 

En annan kvinna berättar:
– Kunskapen jag har fått genom 

projektet gör att jag har mer respekt 
för andra omkring mig, jag känner 
till mina rättigheter och skyldighe-
ter liksom mina barns rättigheter. 
Jag har fått bättre förståelse för 
andra och är mer tolerant. Respekt 
och dialog är viktigt. 

– Nu planerar vi själva att ha 
träningar för andra om mänskliga 
rättigheter, social sammanhållning 
och fred i vårt samhälle. 

Projektet i Mauretanien drivs i 
samarbete med pingstförsamling-
arna i Hässleholm och Eskilstuna.

Så jobbar vi
Demokratiinsatser handlar om 
att skapa en god demokratisk 
kultur och öka tolerans, delta-
gande och jämlikhet samt arbeta 
mot diskriminering. PMU:s part-
ner stärker det civila samhället 
bland annat på gräsrotsnivå och 
tränar människor i att själva 
kräva sina rättigheter. De bedri-
ver ofta opinionsbildning genom 
att till exempel skapa samhälls-
debatt och dialog om fred och 
konfliktförebyggande arbete. 
Det är även viktigt att arbeta 
för att samhället styrs utifrån 
demokratiska principer, så att 
korruptionen minskar, rättsvä-
sendet fungerar och mänskliga 
rättigheter respekteras. PMU:s 
partner är ofta en röst för de 
mest utsatta och fokuserar på 
påverkansarbete och samarbete 
med myndigheter.

Omkring�60�procent�av�Mauretaniens�befolkning�är�ungdomar.�PMU:s�partner�driver�projekt�för�att�ge�dem�kunskap�om�rättigheter�och�
skyldigheter,�samtidigt�som�skolor�och�myndigheter�får�utbildning�om�sina�skyldigheter.�
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Jämställdhet

Ny kvinnosyn i Egypten
– Nu pratar jag med min 
dotter på ett annat sätt.

Det säger en av de män 
som har deltagit i en sam-
talsgrupp om mäns våld 
mot kvinnor i Egypten.

ATT TRADITIONELLA roller för kvin-
nor och män kan bli begränsande är 
tydligt i Egypten. Kvinnans roll är 
i hemmet som maka och mor, och 
landet har återkommande rapporte-
rats ha problem med förtryck av och 
trakasserier mot kvinnor. En sådan 
miljö är också grogrund för våld i 
hemmet mot kvinnor, ett problem 
som ofta sker bakom stängda dörrar. 

I projektet arbetar PMU:s partner 
med utbildningar för både kvinnor 
och män, med samtal om normer 
och värderingar kring könsrol-
ler, mänskliga rättigheter och om 
respekt. 

Projektet fokuserar på att hjälpa 
familjer att kommunicera med 
varandra på ett bättre och mer 
jämställt sätt.  Projektet har som mål 
att arbeta med att få män att ändra 

attityd när det kommer till kvinnors 
rättigheter och hur de behandlar 
kvinnor. Kvinnorna i projektet ska 
stärkas i sin självbild och få kunskap 
om sina rättigheter.  I denna process 
finns såväl socialarbetare som 
lokala ledare, som ofta är 
detsamma som religiösa 
ledare, med. 

I projektet finns även 
advokater med för att 
kunna ta upp fall i rätten 
när anmälningar om kvin-
nomisshandel kommer in. 
De kan även ge juridiskt 
stöd till kvinnorna ge-
nom familjekommittéer 
tillsammans med soci-
alarbetare och religiösa 
ledare.

I samband med pro-
jektet har man också 
översatt ett material från 
Restored, en kristen organisation 
som arbetar för jämställdhet, till 
arabiska. Det har använts för  att nå 
de kristna religiösa ledarna.

Projektet i Egypten drivs tillsam-
mans med pingstförsamlingen i 
Timrå.

Så jobbar vi
•  Jämställdhet handlar om att 
kvinnor och män ska ha samma 
rättigheter och 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 utveck-
ling i världen. PMU strävar efter 
att stötta partners för att arbeta 
genusmedvetet 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 utvecklingsprocesser på 
lika villkor. I projektverksamhe-
ten arbetar våra lokala partner 
bland annat med att förändra 
könsroller, genusrelationer och 
stereotyper, rätt till utbildning 
och försörjning, sexuell och 
reproduktiv hälsa, kvinnors 
organisering, kvinnors och 
flickors rättigheter vad gäller 
deltagande i beslut i familj och i 
samhälle och frihet från våld och 
övergrepp.

”Church�Pack”�
från�Restored�

översatt�till�
arabiska.

Våld�mot�kvinnor�är�ett�stort�problem�i�Egypten.�Genom�samtalsgrupper�om�jämställdhet�och�lika�rättigheter�utbildar�PMU:s�partner�både�
kvinnor�och�män�samt�lokala�ledare.
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MiljöHälsa, utbildning och försörjning

– Jag visste inget om möd-
ravård tidigare, men nu har 
jag lärt mig mycket, och 
mitt barn har fått vaccin.

Det säger Benitha Niyibi-
gira, 25 år och en av patien-
terna i det mödravårdspro-
jekt  i Burundi som PMU 
stöder.

BURUNDI ÄR ETT AV världen fatti-
gaste länder som länge har varit hårt 
drabbat av politisk instabilitet och 
intern konflikt. Här är både möd-
radödlighet spädbarnsdödligheten 
mycket hög vilket bland annat beror 
på icke assisterade förlossningar 
samt lågt antal av graviditetskon-
troller innan födseln. Det behövs 
därför mer kunskap om kvinnors 
hälsa och förstärkning av hälso-
vården så att fler kvinnor kan får 
tillgång till kvalitetsvård i samband 
med graviditet.

PMU arbetar därför med detta i 
ett omfattande hälsoprojekt till-
sammans med pingströrelsens 
biståndsorganisation Communauté 
des Eglises de Pentecôte au Burundi, 
en pingströrelse med över 1 miljon 
medlemmar. Projektet omfattar 27 
hälsocenter i 10 provinser runt om 
på Burundis landsbygd och vänder 
sig till gravida kvinnor, kvinnor i 
fertil ålder och barn under fem år.

– Jag var gravid en gång förut och 
då gjorde jag bara en enda hälsokon-
troll, berättar Benitha. 

Den gången slutade graviditeten 
med missfall. 

– Jag visste inte att jag hade kun-
nat få hjälp om jag hade kommit in 
tidigare.

NU HAR HON DOCK nyligen fått ett 
friskt barn, och är tacksam över den 
kunskap hon har tagit del av.

– Den här gången gick vi fyra 
gånger, och min man följde med. Jag 
fick lära mig att jag skulle söka hjälp 
om jag kände någonting konstigt. 

Genom projektet får kvinnorna 

Bättre vård för mödrar 
och barn i Burundi

Så jobbar vi
•  Hälsa, utbildning och för-
sörjning handlar om de allra 
mest basala rättigheterna och 
grundläggande behoven för en 
värdig tillvaro. Trots framsteg 
brottas stora delar av världens 
befolkning, framförallt kvinnor 
och flickor, fortfarande med brist 
på utbildning, dålig hälsa och 
skadliga kulturella traditioner. 
Kyrkan och andra trosbase-
rade 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 
organisera sig. Genom att spara 
små summor tillsammans kan 
de få tillgång till lån och utbild-
ning inom exempelvis mänskliga 
rättigheter, företagande, hant-
verkskunskap och hälsa men 
också alfabetisering. Grupperna 
står sedan starkare i sin möjlig-
het att påverka sin situation i 
förhållande till myndigheter och 
övriga samhället.

och deras barn tillgång till professio-
nell hälsovård både under graviditet 
och efter förlossning. Projektet har 
även en omfattande uppsökande 
verksamhet där både utbildad 
hälsopersonal (anställda på vårdcen-
tralerna) samt så 
kallade hälso-
representanter 
(volontärer) med 
enklare vårdut-
bildning informe-
rar allmänheten, 
gravida kvinnor 
och deras män 
om vikten av att 
föda på ett hälsocenter. Hälsorepre-
sentanterna ger också information 
om aidsprevention, vaccination, 
uppföljning efter födsel och hygien 
som alla är grundläggande delar 
för att förebygga barndödlighet och 
sjukdom. De arbetar framförallt 
mycket med information till männen 
och motiverar dem att engagera sig i 
kvinnans hälsa. Målet är att fler män 
ska följa med sina kvinnor.

– Både min man och min svärmor 
följde med till förlossningen, berät-
tar Benitha.

Projektet i Burundi drivs tillsam-
mans med Filadelfiaförsamlingen i 
Stockholm.

”Både min 
man och min 
svärmor följde 
med till för-
lossningen.”

I�Burundi�behövs�ökade�kunskaper�om�kvinnors�hälsa�i�samband�med�graviditet�och�förloss-
ning.�I�projektet�utbildas�personal�och�mödrar�och�barn�upp�till�fem�år�får�kvalificerad�vård.�
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I  Etiopien stöder PMU ett 
projekt som organiserar lo-
kala självhjälpsgrupper för 
miljön. Genom ett hållbart 
jordbruk överlever både 
miljö och människor.

TEMSALATES MILJÖGRUPP bildades 
2015. Genom den träffas 17 unga 
män runt 25-årsåldern för att gemen-
samt skapa försörjning och utveckla 
hållbarheten i jordbruket. 

Gruppen grundades av Ato Shi-
meles, som nu är ordförande, efter 
att han gått en utbildning som ökade 
hans kunskap om situationen. Till-
sammans med utbildningen fick han 
lära sig att man kunde spara tillsam-
mans, och gruppen började med att 
spara 5 etiopiska pund var i veckan.

– Förut använde vi allt vi hade, 
och ingen brydde sig om morgonda-
gen, säger Ato Shimeles. Men efter 
utbildningen började vi spara, och 

gradvis har vi försökt att öka sum-
man. Nu är vi en exempelgrupp när 
de ska lära andra hur man gör.

Genom projektet kunde Atos 
grupp köpa 12 hektar jordbruksmark 
från de lokala myndigheterna. Om-
rådet var slitet och behövde restau-
reras. Gruppen beslöt att plantera 
olika sorters träd och även odla foder 
för boskap. 

– Nu säljer vi djurfoder på mark-
naden.

På marken de köpte har de också 
startat biodling med två traditionella 
bikupor. Vinsten har de återinveste-
rat i det gemensamma projektet.

– Vi har mer än 1 000 eukalyptus-
träd och vi tjänar bra med pengar nu, 
berättar Ato Shimeles. Dessutom har 
vi goda kontakter med de lokala myn-
digheterna. Vi är tacksamma för allt 
vi har fått genom det här projektet.

Projektet i Etiopien drivs tillsam-
mans med pingstförsamlingen i 
Jönköping.

Gemensamt ansvar för 
miljö och försörjning

Så jobbar vi
•  Klimatpåverkan är påtaglig i 
många länder i form av öken-
spridning, torka, erosion och  
översvämningar. Miljöinsatserna 
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 klimatka-
tastrofer. Framför allt arbetar 
partner med att stärka individers 
och gruppers kapacitet att 
hantera miljöfrågor. Partner 
samarbetar med myndigheter 
och andra aktörer kring miljö-
frågor för att nå bättre och fler 
miljöresultat.

Ato�Shimeles�är�ordförande�i�en�självhjälpsgrupp,�som�tryggar�både�miljö�och�försörjning.�”Nu�har�vi�1�000�eukalyptusträd”,�berättar�han.�
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Humanitära insatserLokal samarbetspartners kapacitet

– Vi har lärt oss mycket av 
PMU och fått både tekniskt 
och ekonomiskt stöd i vår 
förändringsprocess.

Det berättar Madhu K 
Thapa på United Missions 
to Nepal.

BERGSLANDSKAPET I NEPAL må 
vara hisnande, men mot den vackra 
fonden utspelar sig liv som inte 
alltid är så enkla. Sedan 1994 sam-
arbetar PMU med United Missions 
to Nepal, UMN, i projekt som berör 
utbildning, hälsa – till exempel för 
barn med funktionsvariationer och 
ungdomars sexuella hälsa – och 
byutveckling. En av satsningarna 
handlar om att ge flickor från khar-
marongfolket möjlighet att studera 
genom att bygga  internatboenden 
i den ort där skolan finns. PMU har 
också gett stöd till flera humanitära 
insatser i landet. 

Men UMN arbetar även med 
strategiarbete inom organisatio-
nen, såsom olika processer för att 

förbättra intern demokrati och 
kommunikation, stärka funktioner i 
sina klusterorganisationer på plats 
i de sju distrikt i landet där de är 
verksamma, och håller olika typer av 
kapacitetsstärkande träningar. 

– Under 2017/18 genomförde vi 
en organisatorisk ”hälsokontroll”. 
Utöver det har vi tittat på besluts-
processen inom organisationen. 
Resultaten hjälpte oss att identifiera 
de områden som fungerar bra och de 
områden där vi behöver förbättras. 
Utifrån svaren planerar vi hur vi ska 
bygga kapacitet hos organisationen 
och personalen, berättar Madhu K 
Thapa som är teamledare för pro-
gramstödsgruppen på UMN. 

– Vi har gör också årliga genom-
gångar med våra ledare, och har 
resurser för att kunna fullfölja indi-
viduella utvecklingsplaner. 

För att vissa standarder eller orga-
nisatoriska policyer ska kunna följas 
krävs också ökad kunskap inom 
organisationen. Exempelvis är UMN 
engagerade i att skydda barn och 
utsatta vuxna, korruptionsbekämp-
ning, jämställdhet, miljö- och klimat-

känsliga åtgärder, konfliktkänslighet 
med mera. 

– Under 2018 har vi fortsatt utbilda 
all personal inom olika verktyg. Vi 
har gått igenom en intern ledar-
skapsutbildning för alla ledare i 
UMN. Totalt innebär det åtta olika 
workshops. Vi har hittills fullföljt fyra 
av dem och resten fortsätter 2019.

– PMU har varit mycket stödjande, 
säger Madhu K Thapa. Vi har fått 
ekonomiskt och tekniskt stöd för att 
genomföra förändringsprocessen. 
PMU har också gett oss möjligheter 
att delta i olika forum, till exempel 
Genderforum. Det gör att vi kan lära 
oss av andra partners och förbättra 
hur vi jobbar. PMU har gjort den här 
resan tillsammans med oss, och vi 
lär oss och växer gemensamt.

Partnerskapet innebär ett öm-
sesidigt lärande. För PMU innebär 
samverkan med bl a UMN att vi får 
lära av deras holistiska utvecklings-
modell, och syn på och arbete för 
förändring.

Projektet i Nepal drivs tillsam-
mans med Smyrnaförsamlingen i 
Göteborg.

Så jobbar vi
•  PMU:s kapacitetsutveck-
lingsinsatser syftar till att 
utveckla organisationernas 
effektivitet och interndemokrati 
samt deras representativitet, 

legitimitet och rättighetsbase-
rade 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 erfarenhetsut-

byte mellan ffa lokala partner. 
PMU stöder även partners 
kapacitetsutveckling genom 
utbildningar, utvärderingar och 
fältpersonal.

”Vi har fått stöd i vår 
förändringsprocess”

United�Missions�to�Nepal�når�människor�i�sju�distrikt�
i�landet�med�projekt�som�berör�hälsa,�utbildning�och�
byutveckling.�Som�organisation�jobbar�de�också�med�
sin�egen�utveckling�och�kapacitet,�en�process�där�
PMU�både�ger�stöd�och�får�nya�kunskaper.
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Fortsatt ökning av humanitära insatser
PMU har fortsatt att öka sitt humanitära arbete, från pro-
jektinsatser på 21 miljoner kr året innan till drygt 35 miljo-
ner kr 2018. 

– Under 2018 har 290 755 personer fått humanitärt stöd, 
säger Madeleine Álvarez Ahlgren, humanitär samordnare. 

Jemen: Matpaket och  
hygien mot sjukdomar
Sedan 2015 har konflikten i Jemen 
eskalerat, och den klassas nu som 
världens värsta humanitära kris. 
Drygt 24 miljoner människor av lan-
dets 30,5 miljoner invånare är i behov 
av humanitärt stöd. Barnen är som 
vanligt de som drabbas värst, och 2 
miljoner barn under fem år är akut 
undernärda, och hotas av svält om 
inte situationen förändras.

Inbördeskriget driver människor 
på flykt och de senaste två åren har 
60 personer om dagen dödats eller 
skadats i konflikten. Var tionde minut 
dör ett barn av sjukdomar som kolera, 
undernäring och luftvägsinfektioner 
– sjukdomar som enkelt skulle kunna 
förebyggas, men som nu skördar 
liv för att sjukvården har kollapsat. 
Svårigheterna med att få in mat i 
landet har höjt priserna och minskat 
tillgången, och 10 miljoner människor 
hotas av svält. 

Genom samarbete med lokala 

partners får människor i Jemen nu 
matpaket för att överleva, och hygien-
kit för att skydda sig mot kolera och 
andra sjukdomar.

Etiopien: Äntligen  
tillgång till vatten 
– Jag kunde inte tvätta mig på ett 
dygn efter att jag hade fött mitt barn. 
Det var torrperiod och vi var tvungna 
att gå i sex timmar för att hämta vat-
ten, säger Loko Turo från Moyale

i Etiopien. Sedan vi fått en brunn 
här i byn tar det bara 20 minuter att 
hämta vatten. Nu kan vi sköta vår 
hygien och männen behöver inte 
lägga all sin tid på att leta vatten till 
boskapen. 

PMU har en bredd av projekt som 
riktar sig till kvinnor i Etiopien. 
Genom en PMU-stödd insats där man 
byggt dammar och borrat brunnar har 
hittills 20 000 personer fått kortare 
väg för att hämta rent vatten och 
många har fått en tryggare prome-
nadväg. 

Så jobbar vi
•  PMU har, sedan starten 1965, 
arbetat med trosbaserade 
rörelser och gräsrotsorga-
nisationer. Genom åren har 
miljontals människor nåtts med 
humanitärt stöd – främst genom 
lokala organisationer, men även 
genom internationella samar-
betspartner 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 
2018 bedrev vi 34 humanitära 
insatser i 15 länder. Budgeten 
för PMU:s samlade humanitära 
arbete har sedan 2016 ökat från 
ca 13,9 milj. till ca 35,4 milj. 6,7 
av dessa miljoner handlar om ett 
vidareförmedlat stöd. Totalt sett 
nåddes 290 755 människor med 
stöd – en siffra som ökat med 
27% jämfört med 2017. Detta 
är möjligt tack vare de många 
samarbetspartner PMU arbetar 
genom och tack vare det stöd vi 
får från våra givare.

”Nu�tar�det�bara�tjugo�minuter�att�hämta�vatten”,�säger�Loko�Turo�i�byn�Moyale�i�Etiopien.�Innan�de�fick�brunnen�tog�det�sex�timmar�att�
hämta�hem�vattnet.�
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Kommunikations-, insamlings- och påverkansarbetet Second Hand

Drivet efter att hitta det där 
unika fyndet finns kvar. Nö-
den för människors lidande 
engagerar mer än någonsin. 
Uppvaknandet för miljöef-
fekterna blir starkare.

BUTIKENS GÅVOMOTTAGNING fylls 
snabbt med lådor och säckar med 
hårda och mjuka gåvor som lämnas 
in av generösa kunder som rensat 
hemma i förråden.  Allt tas emot, 
synas och granskas, sorteras bort i 
källsorteringen eller skickas vidare 
till rengöring. Sedan ska det värde-
ras, prissättas och tas ut i butiken för 
att placeras på lämplig hylla. 

I de flesta butiker pågår ett socialt 
projekt mitt i verksamheten, där 
nyanlända får språkträning, perso-
ner med trasiga livssituationer får 
en trygg gemenskap, före detta miss-
brukare får en andra chans genom 
LP:s samarbete med PMU:s butiker.

53 butiker från Trelleborg till Hap-

aranda har krokat arm med varandra 
för att vi är starkare tillsammans. Vi 
är därmed Sveriges mest rikstäck-
ande Second hand-kedja. 

PMU Second Hands mål är att 
hjälpa församlingarna att vara just 
församling i sin 
stad. Butiken är en 
fantastisk platt-
form för kontakter 
i hela samhället. 
Under 2018 har vi 
centralt vidtagit ett 
antal åtgärder för 
att förstärka stödet 
ut till de lokala 
butikerna. Vi vill fortsätta skapa 
fyndkänsla i våra butiker samtidigt 
som vi hjälper butikerna att få ut 
mer överskott för bistånd. Detta går 
att kombinera. 

UNDER HÖSTEN 2018 utökade vi 
våra regionala kick offer för volontä-
rer och anställda med valbara semi-
narier, där ett av temana handlade 
om FN:s Agenda 2030. Samlingarna 

hölls på fem olika orter och samlade 
omkring 200 deltagare per gång, 
som fick lära sig mer om miljö, håll-
barhet, prissättning och rättvisa. 

PMU SECOND HAND har samlat 
många års butikserfarenhet som alla 
får del av som tillhör butikskedjan. 
Våra butiksutvecklare gör butiks-
besök regelbundet, bygger om och 
uppgraderar, hjälper till att optime-
ra både försäljningsyta och produk-
tion, genomför utbildningar på plats 
och samlar butiksledningen till 
nätverksträffar, ger stöd i budget-
arbetet och sammanställer försälj-
ningsstatistik. För att i nästa stund 
stå till förfogande och predika i 
samarbetsförsamlingens gudstjänst 
eller möta församlingsstyrelsen i en 
rådgivande funktion. Ett mångfacet-
terat secondhandteam som tillsam-
mans med tusentals engagerade 
volontärer och medarbetare samver-
kar för att skapa resurser av skänkta 
prylar och vara delaktiga i landets 
största miljörörelse. 

Under�hösten�2018�genomfördes�fem�regionala�kick�offer�med�utbildningar�i�bland�annat�miljö-�och�rättvisefrågor.�

PMU�Second�
Hand�har�
påbörjat�ett�
arbete�med�
en�ny�grafisk�
profil.�

Där fynd förändrar liv och miljö

53 
butiker ingår i 
PMU:s Second 
Hand-kedja.

Så jobbar vi
•  Med kommunikations- och in-
samlingsarbetet 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, aktivi-
teter på sommarkonferenser, 
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 verksamheten. 
Varje år genomförs tre kampan-
jer, en vår-, en sommar- och 
en julkampanj, som alla har 
ett specifikt tema. I anslutning 
till varje kampanj produceras 
informationsmaterial i form av 
foldrar, affischer, filmer med 
mera. För den som vill stödja 
PMU:s arbete finns möjlighet 
att bli månadsgivare, 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 påverkansarbete. 

2018 blev året då PMU:s vän och partner Denis Mukwege 
välförtjänt fick ta emot Nobels fredspris tillsammans med 
Nadja Mourad. Det präglade arbetet under hösten och gav 
många nya kontakter och tillfällen att nå ut med informa-
tion om vårt arbete.

PMU�PÅ�STOCKHOLM�GENDER�
FORUM�OCH�ALMEDALEN
•  På Stockholm Gender Forum under vå-
ren samt under Almedalen i juli lyfte PMU 
frågor om trosbaserade aktörers roll i ar-
betet för jämställdhet. Arrangemanget på 
Gender Forum gjordes i samarbete med 
RFSU och det i Almedalen med Läkarmis-
sionen och SMR. 

LÖPNING�MOT�NYA�
INSAMLINGSMÅL
•  Många enskilda personer springer lopp 
eller åker skidor, och 2018 peppade PMU 
för att springa bland annat Tjejmilen för 
DR Kongo. Genom sociala medier är det 
lätt att starta egna insamlingar till PMU:s 
ändamål, och tio personer nappade på 
PMU:s inbjudan. De som deltog fick en 
t-shirt med texten ”To Congo With Love”. 
Tillsammans samlade de in drygt 71 000 
kr till arbetet i DR Kongo.

ÖKAD�NÄRVARO��
I�SOCIALA�MEDIER
•  Under 2018 började PMU använda 
funktionen ”stories” på Instagram på 
ett tydligare sätt, där vi bland annat tog 
med våra följare ”behind the scenes” på 
olika resor. Antalet följare på Instagram 
ökade under året med 460 personer, från 
740 till 1 200, och på Facebook med 1 832 
personer, från 4 782 till 6 614, vilket långt 
överträffar de mål som satts för perioden. 

Fredspriset till Mukwege 
blev ett lyft för PMU

Fredspriset 2018 till Denis Mukwege
Beskedet om att PMU:s mångårige 
partner och vän Denis Mukwege 
blev 2018 års mottagare av Nobels 
fredspris för sitt arbete på Panzisjuk-
huset med våldtagna kvinnor var 
förstås en oerhört stor glädje. Priset 
uppmärksammades stort i nationella 
medier, och PMU:s påverkansstrateg 
Maria Bard inbjöds till Aktuellt, TV4 
och Sveriges Radio vid ett flertal 
gånger för att kommentera situatio-
nen i DR Kongo. 

Fredagen 14 december firade PMU 
och Läkarmissionen fredspriset 
genom att tillsammans bjuda in 
Denis Mukwege till en galakväll på 
Waterfront Congress Centre i Stock-

holm. Arenan som tar 3 000 fylldes 
till sista plats.

Margot Wallström medverkade i 
sin roll som utrikesminister och som 
den första som hade tjänsten som 
FN:s generalsekreterares särskilda 
representant i frågor som rör kon-
fliktrelaterat sexuellt våld.

– Detta är ett välförtjänst freds-
pris, till två mycket modiga personer 
som uppmärksammat frågan om 
sexuellt våld i konflikt, sa hon.

Svenskar som arbetat på Pan-
zisjukhuset bjöd in till ett särskilt 
mingel, och artisterna Samuel 
Ljungbladh, Edo Bumba och Tim-
buktu stod för musiken.

Den�14�december�firade�PMU�och�Läkarmissionen�att�Denis�Mukwege�fick�Nobels�fredspris�
2018�genom�att�ordna�en�gala�på�Stockholm�Waterfront.�
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Box 151 44. 167 15 Bromma. Tel 08-608 96 00. www.pmu.se

”Allt vad ni vill att 
människorna ska göra 

mot er ska ni också 
göra mot dem.”


