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Verksamhetsberättelse

De globala utmaningarna
behöver samverkan

Ä

nnu ett år ska summeras. Känslan
som infinner sig i mig är tacksamhet. Tacksamhet över allt
engagemang här i Sverige, för
en bättre och mer rättvis värld.
Över våra lokala samarbetspartner, som visar både mod och förmåga att stå
upp mot orättvisor och förtryck. Och över våra
svenska och globala nätverk, som ger oss en
fantastisk plattform att agera och göra verklig
skillnad tillsammans med andra, oavsett om vi är
från pingströrelsen, andra delar av den globala
kyrkan, civilsamhället,
akademin, närings”Jag är glad över
livet eller politiken.
De globala utmaningatt tillhöra en röarna kräver nämligen
relse som så tydsamverkan, precis
som det uttrycks i
ligt uttrycker ett
det 17:e utvecklingssamhällsansvar i
målet i Agenda 2030.
vår framtidsbild.”
Världen är idag mer
sammankopplad än
någonsin tidigare, och
genomförandet av målen kräver mobilisering av
alla tänkbara resurser för att säkerställa att ingen
lämnas utanför.
EN CENTRAL GLOBAL utmaning är ojämlikheten.

PMU arbetar för de globala målen i Agenda 2030, som är antagna av FN. Målen
handlar om att världens länder tillsammans ska utrota fattigdom och hunger samt
få bukt med klimatkrisen fram till år 2030. Av de 17 målen har PMU valt att under
perioden 2015-2020 fokusera särskilt på mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Det handlar om mål som är grundläggande för
att kunna åstadkomma hållbar förändring på lång sikt. Men självklart arbetar PMU
genom våra projekt också med många andra mål, exempelvis mål 1, ingen fattigdom, mål 2, ingen hunger, mål 3, god hälsa och välbefinnande, mål 4, god utbildning
för alla, och mål 13, bekämpa klimatförändringarna. Ofta integrerar våra projekt
flera globala mål samtidigt.

Redaktör: Carolina Klintefelt. Produktion: PW Design AB.
Foto omslag: Annelie Edsmyr. Tryck: Trydells tryckeri, 2020.
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Samtidigt som den extrema fattigdomen har
halverats på 25 år har ojämlikheten ökat. Hur
detta underminerar kampen mot fattigdom och
ökar sociala spänningar kan vi se tydligt i många
av våra samarbetsländer. Vidare fortsatte den
negativa trenden gällande mänskliga fri- och
rättigheter under 2019, med omfattande
intolerans mot oliktänkande. Överallt
i världen ser vi också hur kvinnor och
flickor förtrycks och diskrimineras.
Ytterligare en global utmaning är varmare temperaturer, vilket bland annat
leder till stigande havsnivåer, starkare
stormar, liksom torka och översvämningar. Många av våra samarbetsländer lever redan med effekterna av
klimatkrisen.
Eftersom världens bistånd bara
täcker en begränsad del av den
budget som behövs för att uppnå

målen i Agenda 2030 behöver vi frigöra många
andra resurser än pengar i kampen mot fattigdom
och förtryck. Som hopp, tro på att det är möjligt,
samverkan och tillit mellan människor, liksom
entreprenörskap. Därför behövs ansvarstagande
kyrkor och folkrörelser, som genom sitt arbete
kan hjälpa människor med en själv- och världsbild som ger kraft till förändring.
JAG ÄR GLAD ÖVER att tillhöra en rörelse som

så tydligt uttrycker ett samhällsansvar i vår
framtidsbild. Mot bakgrund av utmaningar
som de stora flyktingströmmarna, de djupa och
långvariga humanitära kriserna, våldet mot
kvinnor och flickor, en försvagad demokrati och
barns förnekade rätt att gå i skolan, är det tid att
intensifiera ansträngningarna för en mer rättvis
och rättfärdig värld. Vi behöver mer än någonsin,
som Pingsts framtidsbild säger, vara en
rörelse som ger hopp till dem som
saknar hopp, på världens alla
kontinenter. Välkommen med!

Niclas
Lindgren
Direktor, PMU

FOTO: ANNELIE EDSMYR
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Under 2019 har PMU fortsatt arbetet utifrån vår femåriga strategi, PMU:s kompass mot
2020. 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
berättar vi om några av de 143 projekt vi fokuserat på under året.
MED EN BRED FÖRANKRING i en folkrörelse med om-

kring 435 församlingar som vid ingången av år 2019
hade cirka 88 000 medlemmar, och genom samarbete
med ett 50-tal second hand-butiker från Haparanda
till Trelleborg har PMU såsom en av Sveriges större
bistånds- och rättighetsorganisationer en bas för att
kunna driva 143 projekt i 32 länder.
Internationellt relaterar vi framför allt till kyrkor
och organisationer inom den karismatiska kyrkorörelsen, som globalt bedöms ha uppemot 6–700 miljoner
medlemmar, beroende på hur man räknar. Våra samarbetspartner representerar tiotals miljoner människor.
Kyrkan i samarbetsländerna har ofta en central roll i
arbetet för utveckling och rättvisa, i storstaden och på
landsbygden. 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 män
niskor är Guds skapelse, vilket ger oss samma okränkbara 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 positiv 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 män
niskor 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. Nyckelord i arbetet är respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang.

KVALITETSARBETE. PMU har under 2019 bland annat
fortsatt arbeta utifrån antaget system för intern styrning och kontroll, och har i kvalitetsarbetet inom Core
Humanitarian Standard (CHS) genomgått en process
för självvärdering, för ökad ansvarighet och kvalitet. Ett
ramverk finns för ansvarighet gentemot organisationens intressenter med rättighetsbärarna i fokus liksom
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ett klagomålshanteringssystem. PMU är medlem i Giva
Sverige (tidigare FRII – Frivilligorganisationernas
insamlingsråd), vars uppgift är att verka för ett gynnsamt klimat i Sverige för frivilligarbete och för insamling hos allmänheten, och 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 insti-

tutionella givare. PMU hade tidigare ett ramavtal med
Sida från 1981. Statusen som ramorganisation upphörde
dock vid utgången av år 2014, och ett samarbetsavtal
upprättades för 2015-2017, vilket gav PMU möjlighet
till fortsatt stöd för projektverksamhet och för kommunikationsarbetet i Sverige. PMU arbetar för att återfå
direktavtalet med Sida, men har erhållit Sidamedel
via Svenska Missionsrådet (SMR) för perioden 20182019, och har också fått ansökan godkänd för 20202023. Inom det humanitära arbetet söks Sidamedel via
Svenska Missionsrådet (SMR) sedan 2015. n

Tematiska resultatområden:
• D
 emokratisk kultur och styrning: Människor har demokratiska 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
utbildningsnivå 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 kommande generationer.
• Lokal samarbetspartners kapacitet: Lokala samarbetspartner arbetar effektivt och rättighetsbaserat, och är
representativa och legitima röstbärare och organisatörer av samhällstjänster.

Året 2019
Vi ser tillbaka på ännu ett år där vi
fått se människor utan röst erkännas, och människor utan utsikter få
en framtid och ett hopp. På följande
sidor kan du läsa om konkreta exempel på detta. Vi
kan konstatera
att långsiktighet
och uthållighet
ger goda resultat
och att kyrkan
är en viktig
förändringsaktör,
tillsammans med
övrigt civilsamhälle. Det är
Rapporten ”Global
inspirerande att
Pentecostalism and
läsa slutsatser
Agenda 2030”.
från forskare
som försöker förstå den utveckling
som skapas i och genom lokala
kyrkor. Ett exempel är antropologen
Freeman, som skriver: ”Pingstkyrkor
/…/ är förvånansvärt effektiva i att
skapa personlig förvandling och
självförtroende. De ger moralisk
legitimitet för förändrade beteenden
som annars skulle gå emot lokala
värderingar, och de omskapar familjer och gemenskaper på ett radikalt
sätt, vilket stöder de nya värderingarna, och nya beteenden. Utan dessa
typer av sociala förändringar /…/ är
det svårt för ekonomisk förändring
och utveckling att ske.” 1 Under 2019
har vi fortsatt fördjupa oss i denna
typ av forskning, liksom i dialogen
med vårt växande globala nätverk,
bland annat genom att medverka vid
Världspingstkonferensen i Kanada
samt att publicera rapporten ”Global
Pentecostalism and Agenda 2030”.
Världens målbild för fattigdomsbekämpning, Agenda 2030, är av

central betydelse också för PMU.
Parallellt med utvecklingen av dessa
mål tog vi fram PMU:s kompass mot
2020. Vi arbetar för att ge stöd till
vårt nätverks mobilisering i kampen för fredliga och inkluderande
samhällen, och för alla människors
värdighet och rättigheter. Vi fokuserar religionens roll i förändringsprocesser, demokrati och fred (mål 16
i Agenda 2030), samt jämställdhet
och kvinnors involvering (mål 5).
Detta syns bland annat i kampanjer,
partnerskapsdialoger, utveckling av
material och i vårt nätverksarbete.
VI HAR TILL EXEMPEL vidareutvecklat 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 konfliktfyllda länder är det avgörande att vi
tillsammans med lokala samarbetspartner lyckas hålla ihop arbetet på
ett sätt som skapar synergier och

hållbara resultat. Det är i många
länder uppenbart att fred inte kan
uppnås om inte kyrkan och dess ledare, liksom andra religiösa aktörer,
spelar sin roll.
VI GLÄDS ÅT STORT förtroende från

givare, second hand-butiker och
församlingar, vilket bland annat
avspeglas i ett år med goda insamlingssiffror. Fördjupade relationer,
dialog och samarbete med fler
svenska pingstförsamlingar har
varit en viktig del av arbetet. Parallellt med fortsatt Sida-dialog har
vi också fört samtal med SMR för
att säkerställa Sida-finansiering för
kommande år. Vi har också fortsatt
arbetet för en breddad finansiering,
via andra givare och Sida-avdelningar än de vi hittills arbetat med. Total
omsättning för PMU under 2019 var
208 miljoner kr. n

1
Pentecostalism and Development: Churches, NGOs and Social Change in Africa,
Ed. Dena Freeman, London School of
Economics.

FOTO: MIKAEL JÄGERSKOG

De pentekostala rörelserna har enligt
forskningen en unik
möjlighet att påverka utvecklingen
i samhället. PMU:s
direktor Niclas Lindgren var en av flera
medarbetare som
deltog på Världspingstkonferensen i
Calgary 2019.

n SÅ JOBBAR VI
Utvecklingssamarbetet genomförs alltid utifrån ett trepartssamarbete mellan PMU, lokal partner och svensk församling. Inför en ny
programperiod arbetas planer fram under så kallade partnerskapsseminarier, PPS. 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. I krigs- och

konfliktsituationer och vid andra typer av katastrofer stödjer PMU
utsatta människor med både utvecklingsprojekt och nödhjälpsinsatser 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 kommunikation och insamling.
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Här arbetar PMU
SÅ FINANSIERAS PROJEKTEN
Milj
SEK:
Total omsättning PMU 2019
208,3
		
Insamlade medel
44,9
		
Bidrag:
2019
SMR/Sida utvecklingsprojekt:
57,9
Radiohjälpen
7,7
SMR/Sida humanitära projekt:
14,5
UHR via SMR, praktikantstöd:
0,4
Sida via ambassad:
1,6
Totalt:
82,1
Anslag/driftsbidrag
		
Pågående projekt
		
Antal utvecklingsprojekt i 29 länder
109
PERU
Antal humanitära projekt i 13 länder
34
Totalt antal projekt
143
BOLIVIA
Totalt antal länder
32

ALBANIEN
PAKISTAN

IRAK
ALGERIET
MAURETANIEN

MALI

BURKINA
FASO

EGYPTEN PALESTINA

SYD- ETIOPIEN
SUDAN

TOGO
BENIN

KENYA
DR KONGO
TANZANIA

MYANMAR

INDIEN

UGANDA

FILIPPINERNA
BANGLADESH

JEMEN

THAILAND

SRI LANKA

BURUNDI

Vissa länder där PMU arbetar
kan inte markeras i kartan av
säkerhetsskäl.

MOCAMBIQUE
ZIMBABWE

STÖRSTA
MOTTAGARLÄNDER

NEPAL

Humanitära projekt
(milj SEK)

STÖRSTA MOTTAGARLÄNDER

11 milj

Utvecklingsprojekt (milj SEK

10 milj

5 milj

9 milj
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Burundi 0,6

Zimbabwe 1,6

Mauretanien 2,6

Kongo, DR 3,4

Lokal partnerkapacitet 6 %

Miljö 1 %

Demokrati 39 %

Jämställdhet 9 %

Försörjning 3 %

Nutrition 1,4 %

Nepal 0,3

0

Basala förnödenheter 2,7 %

Irak 0,8

1 milj

Beräknat på ekonomiskt utfall*

Matsäkerhet
och försörjning
66,4 %

Katastrofrisk
reducering 1,5 %

Etiopien 2,1

2 milj

Sydsudan 5,7

3 milj

Jemen 12,1

Kongo, DR 2,7

Egypten 2,8

Kenya 2,9

Sri Lanka 2,9

Palestina 3,2

Nepal 3,4

Togo 3,7

4 milj

Jemen 4

Etiopien 5

Mauritanien 4,6

5 milj

UTVECKLINGSPROJEKT

Beräknat på ekonomiskt utfall*

Skydd 1,1 %

6 milj

2 milj



Utbildning 0,3 %

7 milj

3 milj

0

HUMANITÄRA PROJEKT

8 milj

4 milj

1 milj

PMU:S VERKSAMHETSOMRÅDEN

12 milj

Hälsa 11,7 %
Vatten och sanitet 14,9 %

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

Utbildning 24%
Hälsa 18 %
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DEMOKR ATISK KULTUR OCH ST YRNING

JÄMSTÄLLDHET

Kunskap om rättigheter gav
bättre hus och grannsämja
– Jag är så glad varje gång jag kommer hem till mitt hus. Jag är också
tacksam att jag nu har grannar.
Det säger Dika, från ett av det trettiotal hushåll med mangyaner som
har flyttat till en nybyggd by – tack
vare PMU:s demokratiarbete.
Dika bor med sin man Bong och
deras tre barn i ett nybyggt hus i byn
Anao. Familjen har just flyttat in och
håller på att göra sig hemmastadda.

FOLKGRUPPEN MANGYANER är en
etnisk minoritet som bor i bergstrakterna på ön Mindoro i Filippinerna.
Tidigare bodde Dika och de andra
byborna utspridda, var och en på sin
egen markplätt där de odlade mat

för självförsörjning. Det var långt till
närmaste granne och till grundläggande service som skola och sjukvård. Fattigdom och diskriminering
är vardag för många mangyaner, eftersom de är geografiskt och socialt
marginaliserade och många av dem
saknar medborgarskap i landet.
Men för cirka fem år sedan gick
ett trettiotal mangyanfamiljer samman för att bilda en gemensam by,
Anao. De ville ha närmare till skolan
och samtidigt kunna fortsätta sitt
jordbruk.

MÅNGA MANGYANER bor traditionellt i enkla kojor, som knappt kan
stå emot de oväder och tyfoner som

årligen drar in över Mindoro. Tack
vare PMU:s partner PMUI hade de
fått lära sig om sina rättigheter,
och hade även fått hjälpa att ordna
medborgarskapet. Familjerna i Anao
bestämde sig därför för att vända sig
till en lokal myndighet i Mindoro.
Arbetskraften fick de bidra med
själva, medan myndigheten stod för
byggmaterial till husen.
Anaoborna upplever att det är stor
skillnad i hur de blir bemötta när de
besöker myndigheter och offentliga
serviceinrättningar sedan de fick
kontakt med PMUI och blev medborgare.
– Nu lyssnar de på oss, säger
Doway, en av männen i byn. Förut
kunde det hända att vi kom med
våra sjuka till sjukhuset, men de
trodde inte på oss. De sa att vi bara
låtsades, och att vi skulle ta en huvudvärkstablett.
DE LIMEGRÖNA HUSEN är ett bevis

”Vi samarbetar mer sedan vi fick hjälp att bygga nya hus i byn”, berättar Dika från byn
FOTO: JOSEFIN EGERLID YEBOAH
Anao på ön Mindoro i Filippinerna.

på att något har hänt. Myndigheterna har resurser att fördela, men
deras personal har inte möjlighet
att åka ut i fält för att ta reda på
vilka behov som finns. Därför spelar
PMUI en viktig roll i att överbrygga
glappet.
Det finns några saker kvar på
Dikas önskelista.
– Jag skulle vilja ha klädskåp och
en diskho, säger hon. Och det skulle
vara bra om det fanns en skola i byn.
Men annars är hon mycket nöjd
med det nya livet, som även har gett
en del oväntade fördelar.
– Vi hjälps åt mycket mer nu när vi
bor tillsammans i byn. Vi hör ihop.
Arbetet i Filippinerna drivs tillsammans med pingstförsamlingen i
Tenhult. n



FOTO: ANDREAS ALEXANDERSSON

Tack vare PMU:s
partner FPCT får
kvinnorna på ön
Pemba i Tanzania
nu vara med och
äga de tillgångar
som familjen har,
och flickor har
samma möjligheter
att gå i skolan som
pojkar.

Nu har kvinnor rätt att äga
– Jag har lärt mig att umgås med
flickor på ett bättre sätt, säger Akida.
– Hemma hos oss var det alltid
bråk om matlagningen, berättar
Christina. Men nu lagar pojkarna
också mat.
Kunskap om rättigheter och
tillgång till resurser är två viktiga
jämställdhetsfrågor. När människor
har kunskaper om sina rättigheter
innebär det större möjligheter att
påverka sin egen situation och vara
med och skapa positiv förändring i
samhället. Att både kvinnor och män
har tillgång till resurser är också
viktigt eftersom det innebär frihet
att bestämma över sin egen vardag
och sitt eget liv.
På ön Pemba i Tanzania arbetar
PMU:s partner Free Pentecostal
Church of Tanzania (FPCT) bland

annat med att utbilda både enskilda
personer och myndigheter om rättigheter. I skolan får även barnen
lära sig om sina rättigheter.
– Barnen har fått undervisning om
barnäktenskap och övergrepp, berättar läraren Mary.
Nu vågar barnen berätta om vad
de utsatts för, och tre fall har lett till
polisanmälan. Barnen berättar också
själva om andra positiva förändringar i sin vardag.
PEMBA ÄR ETT samhälle med mus-

limsk befolkning och styrs därför
delvis av sharialagar. Det är vanligt i
den muslimska kulturen att en man
har flera fruar, och enligt den lokala
lagen på ön Pemba har kvinnor inte
rätt till ägande. Det innebär att mannen står som ägare till all gemensam

egendom. Detta har FPCT arbetat
med att förändra, men att skapa ett
jämställt samhälle med lika rättigheter för kvinnor och män, flickor och
pojkar, kan innebära många olika
utmaningar. På Pemba har männen
nu börjat göra verklighet av sina nya
kunskaper och har börjat skriva över
egendom på sina fruar.
FPCT:s arbete med att förbättra
kvinnornas villkor har varit framgångsrikt. Genom att skapa en god
dialog med såväl samhällsledare
som medborgare på Pemba ser nu
FPCT att många förändrat sina attityder till kvinnors rätt och möjligheter att skapa egen försörjning, och
till flickors och pojkars lika rätt att
gå i skolan.
Projektet drivs i samarbete med
pingstförsamlingen i Jönköping. n

n SÅ JOBBAR VI / JÄMSTÄLLDHE T
n SÅ JOBBAR VI / DEMOKR ATI
Demokratiinsatser handlar om att skapa en god demokratisk kultur
och öka tolerans, deltagande och jämlikhet samt arbeta mot diskriminering. 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 samhällsdebatt och dialog om fred och konfliktförebyggande arbete. Det
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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.

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 utvecklingsprocesser på lika villkor. I projektverksamheten arbetar våra
lokala partner bland annat med genusroller och genusrelationer,
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.
PMU:s verksamhetsberättelse 2019
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MIL JÖ

HÄLSA, UTBILDNING OCH FÖRSÖRJNING

Sexundervisning i kyrkan förändrade liv
– Jag hörde talas om sex första gången genom mina kompisar i skolan,
inte hemma.
– Jag kände mig lurad för jag blev
gravid när jag var ung och fick en
dotter. När min dotter växte upp föll
hon i samma fälla och blev gravid
tidigt, berättare Baké, en av de kvinnor som har deltagit i undervisning
om sexuell och reproduktiv hälsa
(SRHR) i Akassato i Benin, Västafrika.
I BYN SO-AVA en bit därifrån har ett

20-tal ungdomar och vuxna format
en halvcirkel på några enkla träbänkar inne i kyrkolokalen. En man med
en lång vit kåpa med gröna tjocka
band utmärker sig i samlingen. Det
är pastorn Nicolas Oussou Hounton.
Det är tabu att prata om sex i Benin
och det finns ingen tradition att
föräldrar pratar med sina barn om
dessa frågor. Men för ungdomarna i
Nicolas församling är det inte längre

något konstigt att prata om det.
Tonårsgraviditeter, olagliga aborter
och stora familjer med många barn
är vanligt här.
– Tidigare var könssjukdomar vanligt, men nu är det inte så längre. Vi
har sett hur unga människor börjat
tänka till och förändra ett riskfyllt
beteende, säger Nicolas, som är
pastor i Église Du Christianisme
Celeste i So-Ava.
PMU:s samarbetspartner BUPDOS är en del av National Church
of Assemblies of God, EEADBEN,
som startades av amerikanska missionärer 1947. Församlingsrörelsen
finns över hela landet. Pingstförsamlingen i Eskilstuna samarbetar med
BUPDOS, som i det här projektet
jobbar med ungdomar, föräldrar,
myndigheter och religiösa ledare.
De träffas i kyrkan, ungdomsklubbar och kvinnogrupper, eller så får
de undervisning som en del i sin
yrkesutbildning. Ibland tar pastorn

15 minuter efter en gudstjänst för att
prata om ämnet med församlingsmedlemmarna.
MAN JOBBAR MYCKET med att få

föräldrar att förstå att de måste
prata med sina barn. Men hur kommer det sig att det är kyrkan som tar
ledartröjan i de här frågorna?
– I Benin lyssnar man på sin
andliga ledare. Folk tar till sig vad vi
säger. Även regeringen har förstått
vilken påverkan vi har och ber oss
ibland att sprida information till
byborna eftersom vi kan nå män
niskor, förklarar Sodji Gossou som
är samfundsledare för EEADBEN.
– I vår kultur pratar man inte om
sex med sina föräldrar. Det förstörde
mycket för oss. Idag pratar jag
med alla jag möter om den kunskap jag fått. Jag är så tacksam för
denna kunskap, den har förändrat så
mycket, säger Baké. n

Genom ökade kunskaper om hållbart jordbruk har både försörjningen och miljön förbättrats för massajerna i PMU:s och FPFK:s projekt
FOTO: WENDY EKLUND
för jämställhet och miljö i Kenya. 

Hållbart jordbruk och bättre miljö

Sedan kyrkan i Benin har börjat undervisa om sex och samlevnad har antalet ofrivilliga graviditeter och könssjukdomar minskat kraftigt.


FOTO: MATILDA NYAMAI

– Vi visste inte hur vi skulle ta hand
om miljön när vi bedrev jordbruk.
Det berättar Seleyan, massaj och
en av deltagarna i PMU:s och partnern Free Pentecostal Fellowship of
Kenya (FPFK) projekt för miljö och
jämställdhet i Kenya.
Området är utsatt för många
utmaningar kopplade till miljö och
klimat – översvämningar, torka,
minskad mångfald, avskogning och
jorderosion är några av de problem
som man har tampats med i ökande

takt. Även luftföroreningar hör till
bilden, då gifter från bekämpningsmedel sprids med vinden. Boskap
har tillåtits beta marken för hårt och
överbefolkning i området har gjort
att den mänskliga påverkan på miljön också har blivit alltför stor.
UTBILDNINGEN HAR bidragit med
ny kunskap om hur de olika systemen hänger samman och hur ett
hållbart jordbruk kan bedrivas.
– Nu har vi börjat ta steg mot att

återställa miljön, berättar Seleyan.
Vi har börjat plantera träd och lär
oss bättre jordbruksmetoder. Vi har
förstått hur viktigt det är att vi tar
hand om miljön. Vi har också fått
lära oss att samla regnvatten för att
bättre klara av torrperioden.
Genom att arbeta med lokala
självhjälpsgrupper får projektet en
naturlig förankring och leder till bestående förändring. Projektet drivs
tillsammans med pingstförsamlingen i Karlstad. n

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

n SÅ JOBBAR VI / MIL JÖ
Klimatpåverkan är påtaglig i många länder i form av ökenspridning, 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

klimatkatastrofer. Framför allt arbetar partner med att stärka
individers och gruppers kapacitet att hantera miljöfrågor. Partner
samarbetar med myndigheter och andra aktörer kring miljöfrågor
för att nå bättre och fler miljöresultat

PMU:s verksamhetsberättelse 2019
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HUMANITÄR A INSATSER

LOK AL SAMARBETSPARTNERS K APACITET

Fortsatt starkt humanitärt arbete

Under 2019 har PMU genom sitt humanitära arbete
fortsatt att stötta människor som drabbats av konflikt eller naturkatastrofer med fokus på både svåra,
utdragna konflikter såsom i Sydsudan och Jemen, och
mindre katastrofer som aldrig når löpsedlarna såsom
översvämningar i otillgängliga områden i Nepal.

– Under 2019 har 230 410 personer fått humanitärt
stöd. De allra flesta har fått stöd under flera månader
och inte enbart vid korta insatser, och fått tillgång till
mat, filtar och rent vatten, säger Madeleine Álvarez
Ahlgren, humanitär koordinator.

Nytt hopp efter cyklonen

PMU:s partner ACROSS arbetar i Sydsudan med bland annat humanitära insatser för vattenförsörjning i området norra och östra Kapoeta.
PMU:s Erik Svanberg besökte projektet under 2019 och mötte bland andra ACROSS-medarbetaren Nicodemus Nameca Lokom.


FOTO: ANNELIE EDSMYR

Planerar tillsammans för framtiden
När de långdragna konflikterna
ökar, de humanitära behoven blir
allt större och den långsiktiga utvecklingen går bakåt krävs nya sätt
att arbeta – nya tankar och strategier. Insatser för fred och utveckling
samt humanitära insatser måste i
större utsträckning samplaneras
och stötta varandra – något som i
biståndsvärlden kallas för att jobba
med ”trippel nexus”-frågor.
FÖR ATT STÄRKA partners förmåga

att tänka nytt inom området deltog
PMU tillsammans med partner från
Jemen och Sydsudan i en träning på
Sidas utbildningscenter i Härnösand
i slutet av 2019.
– Målsättningen med träningen
var att tillsammans lära oss mer om
hur vi kan koordinera, planera och
finansiera vårt arbete för att bättre
kunna möta de utmaningar som

finns idag i många av våra samarbetsländer, säger Madeleine Álvarez
Ahlgren, humanitär koordinator på
PMU.
FLERA AV PMU:s samarbetspartner

jobbar i områden som utmärks av
långdragna konflikter och stora behov, både kortsiktig och långsiktigt,
såsom Sydsudan, Jemen och Burundi. Det är också länder där PMU:s
partner jobbar både med kortare
humanitära insatser för att lindra
akuta behov, som mat, tillgång till
vatten samt hygienkit för skydd mot
olika sjukdomar, och med långsiktiga utvecklingsinsatser som försörjning, utbildning och jämställdhet.
I alla insatser jobbar partner också
konfliktförebyggande för att minska
motsättningarna mellan olika grupper i samhället.
– Tanken är nu att PMU tillsam-

mans med några lokala partner ska
försöka ta fram projektidéer där vi
på ett ännu tydligare sätt än idag integrerar de olika aspekterna och tar
ett mer holistiskt grepp om utvecklingen på en plats eller i ett område.
Vår förhoppning är sedan att kunna
hitta finansiering för att kunna testa
våra tankar och idéer, säger Hanna
Toorell, tidigare regionledare för
Mellanöstern och Nordafrika.

I mars 2019 drog cyklonen Idai in
över Zimbabwe och ödelade mark,
byggnader, vägar – och människoliv.
I Zimbabwe omkom 300 personer,
ytterligare 300 personer förklarades
försvunna och 300 000 påverkades
på något sätt av cyklonen.
PMU stöttade tre områden i det
hårt drabbade Chipinge-distriktet
där människorna på grund av cyklonen fick svårt att odla.
– Det var inte enkelt att nå dessa
områden eftersom vägar och broar
hade spolats bort. Människorna hade
sett sina fält med grödor totalförstörda, och de var bortkopplade från
transportvägar för att få in mat till
sina byar. Situationen var nedslående, folk hade förlorat hoppet, berättar Kirion Mhazo, projektledare.
Efter en snabb start med stöd
genom insamlade medel växlade
PMU upp genom ett Sida-finansierat

projekt för att nå svåråtkomliga områden med distribution av mat samt
hygien- och sanitetsartiklar.
– Vi är nöjda över att vi nådde de
äldre, ammande mödrar, personer
med funktionshinder och sjuka. De
var vår första prioritet, säger Kirion
Mhazo.
PMU:s stöd har fortsatt genom
distributioner av utsäde och gödsel,
och utbildning i hållbart jordbruk.
Peter Fusire, humanitär koordinator,
reflekterar över året som gått sedan
cyklonen:
– Vi kunde snabbt komma in med
stöd efter cyklonens förödelse. Nu,
ett år senare, ser vi de positiva effekterna av vårt arbete. Grödor växer
igen. Folk börjar komma på fötter,
deras försörjning har börjat återställas, och ett hopp om ett bättre liv
börjar skymtas på horisonten. n

EN AV PMU:S VIKTIGASTE roller är

att stärka kapaciteten och kunskapen hos lokala partner i våra samarbetsländer för att kunna arbeta mer
effektivt och rättighetsbaserat för
att minska fattigdomen. Att möjliggöra för partner att vara med på
utbildningar och seminarier, att få
byta tankar och erfarenheter med
andra organisationer är en del av
detta. n

Efter cyklonen Idai var marken totalt ödelagd, men tack vare PMU:s humanitära insatser
FOTO: PETER FUSIRE, AOGZ
kan människor åter odla för att försörja sig. 

Sedan brunnen kom till byn sparar Luborio Lokoli två dagars vandringstid tur och
retur för att hämta vatten.


FOTO: ANNELIE EDSMYR

Hämtade vatten –
förlorade två barn
– Jag gick i två dagar för att hämta
vatten. När jag kom tillbaka var två
av mina barn försvunna.
Det berättar Loburio Lokoli från
Kapoeta, Sydsudan, som är mamma
till sex barn.
I Sydsudan stöder PMU projekt
som bland annat borrar brunnar i
områden som saknar vatten. När
det finns rent vatten på plats kan
också andra viktiga steg mot en
utveckling börja tas.
För Loburios barn slutade det
trots allt lyckligt.
– Efter två dagar hittade vi dem,
berättar hon lättad.
Nu har byn dessutom en brunn
som innebär att hon bara behöver
gå i tjugo minuter för att fylla på
sina dunkar.

n SÅ JOBBAR VI / HUM
n SÅ JOBBAR VI / K APACITE TSUT VECKLING
PMU:s kapacitetsutvecklingsinsatser syftar till att utveckla organisationernas effektivitet och interndemokrati samt deras representativitet, legitimitet och rättighetsbaserade arbetssätt. Utgångspunkten i arbetet är att varje lokal partner äger och tar ansvar för sin
egen kapacitetsutveckling. Genom att ordna regionala eller globala
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mötesplatser och facilitera exempelvis tematiska seminarier bidrar
PMU till lärande och erfarenhetsutbyte mellan framför allt lokala
partner. PMU stöder även partners kapacitetsutveckling genom
utbildningar, utvärderingar och fältpersonal.

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 samarbetspartner 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 2019 bedrev vi 34 humanitära insatser i 13 länder.
Den totala kostnaden för PMU:s samlade humanitära arbete har

sedan 2016 ökat från ca 13,9 milj. till drygt 29,5 milj kr. 6,8 av dessa
miljoner handlar om ett vidareförmedlat stöd. Totalt sett nåddes 230
410 människor med stöd – en siffra som ökat med 188 % jämfört
med 2016. Dessa människor har fått akut stöd inom bland annat
matsäkerhet och försörjning, nutrition, hälsa, skydd, utbildning,
katastrofriskreducering, vatten och sanitet, samt basala förnödenheter. Detta är möjligt tack vare de många samarbetspartner PMU
arbetar genom och tack vare det stöd vi får från våra givare.
PMU:s verksamhetsberättelse 2019
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KOMMUNIK ATIONS-, INSAMLINGS- OCH PÅVERK ANSARBETET

SECOND HAND

Journalister
reste till Kenya
I november arrangerade PMU en
stipendieresa för journalister. Fem
deltagare följde med och fick besöka PMU:s partner FPFK:s projekt
mot könsstympning bland massajer i Kenya. Reportage efter resan
har publicerats ibland annat SR,
Aftonbladet och Al-Jazeera.

Insamlingsrekord
Elina och Elicia Samuelsson från Öckerö fick resa med PMU och Världens Barn till barnrättsprojektet i Nepal. De medverkade sedan även på tv-galan i oktober.  FOTO: ANNELIE EDSMYR

Världens Barn-galan lyfte
PMU:s arbete i Nepal
Second hand-butiken i Köping var först ut med att lansera den nya grafiska profilen för PMU Second Hand. 

FOTO: HELEN AJDERT ERLANDSSON

Återbruk ligger i tiden
Det har nog aldrig pratats så mycket
second hand och vikten av återbruk
för att skapa en hållbar utveckling
som det gjordes under 2019. Det är
många som påpekat att ”det ligger
ju så rätt i tiden”, och med det också
haft en tro på att det är enklare än
någonsin att driva en secondhandbutik. På många sätt är det också så.
Det finns ett enormt stort intresse
bland många fler idag att handla second hand. Men samtidigt ställs det
högre och högre krav på butikerna.
Dels på vilket utbud vi erbjuder, men
också på tillgängligheten, alltså när
vi har öppet i butikerna och gåvomottagningarna. Fler och fler aktörer
vill också vara med och ta del av den
växande secondhandmarknaden.
PMU Second Hands uppgift är att
hjälpa församlingarna att effektivisera butikerna, men också att ge stöd
för att butikerna ska vara en hållbar
arbetsplats för alla de människor
som av olika anledningar är engagerade där. Det är inte så enkelt som
att en secondhandbutik fungerar av
sig själv. Det krävs en hel del arbete
och en genomarbetad strategi för att
lyckas bra.
14
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Under 2019 har flera butiker
tagit nya steg genom exempelvis
ombyggnad av lokalerna, helt nya lokaler och utökade öppettider. Vi har
också påbörjat implementeringen
av vår nya grafiska
profil. Totalt är
vi 53 butiker från
Trelleborg till Haparanda som har
krokat arm med
butiker ingår i
varandra för att vi
PMU:s Second
är starkare tillsam- Hand-kedja.
mans. Vi är därmed
Sveriges mest
rikstäckande Second hand-kedja.

53

UNDER 2019 HAR vi verkligen fått

se att det arbete som vi gör tillsammans har gett gott resultat. Vi har en
väldigt god tillväxt av försäljningen
i butikerna. Men framför allt ökar
överskottet riktigt bra.
PMU Second Hands mål är inte
bara ett ekonomiskt överskott. Vi vill
också hjälpa församlingarna att vara
just församling i sin stad. Butiken är
en fantastisk plattform för kontakter
i hela samhället. I de flesta butikerna
pågår sociala projekt mitt i verksam-

heten, där nyanlända får språkträning, personer med trasiga livssituationer får en trygg gemenskap och
före detta missbrukare får en andra
chans genom LP:s samarbete med
PMU:s butiker.
PMU SECOND HAND har samlat

många års butikserfarenhet som alla
får del av som tillhör butikskedjan.
Våra regionchefer och butiksutvecklare gör butiksbesök regelbundet,
bygger om och uppgraderar, hjälper
till att optimera både försäljningsyta
och produktion, genomför utbildningar på plats och samlar butiksledningen till nätverksträffar. De
ger också stöd i budgetarbetet och
sammanställer försäljningsstatistik.
För att i nästa stund stå till förfogande och medverka i samarbetsförsamlingens gudstjänst eller möta
församlingsstyrelsen i en rådgivande funktion. Ett mångfacetterat
secondhandteam som tillsammans
med tusentals engagerade volontärer och medarbetare samverkar för
att skapa resurser av skänkta prylar
och vara delaktiga i landets största
miljörörelse. n

PMU har under 2019 fortsatt att nå
ut brett i stora kanaler. En av de
största är den gemensamma insamlingen Världens Barn, där PMU:s
arbete fick en framträdande plats
på årets tv-gala.
ELINA OCH ELICIA Samuelsson har

knackat dörr hela vägen till Nepal.
Tack var en ovanligt målmedveten
strategi att få ihop pengar till Världens Barn fick tjejerna möjligheten
att tillsammans med PMU resa till
Nepal och se hur pengarna kommer
till nytta i Mugudistriktet i Himalaya.
Elina och Elicia är 13 och 10 år
gamla och bor på Öckerö på Västkusten. Tillsammans har systrarna
fått ihop närmare 100 000 kronor till
Världens Barn.
– Vi har knackat dörr i alla väder.
Ibland får man en dörr i ansiktet

men för det mesta är folk snälla,
säger Elicia.
Inför den tv-sända Världens barngalan ville SVT göra reportage om
Elina och Elicias insats, och därför
åkte hela familjen Samuelsson i april
med PMU till byn Mangri i västra
delen av Nepal. Det är en resa som
tar flera dagar att göra, med flera
flyg och till sist en dags vandring
upp till byn som ligger på över 2000
meters höjd.
– Vandringen var det tuffaste,
speciellt med tanke på att jag var
magsjuk när vi skulle gå, berättar
Elina.
I tv-sändningen fick flickorna
också berätta om resan och filmen
visades.
– Det var en väldigt spännande
och lärorik resa, säger Elina. n

PMU:s insamling har fortsatt att
öka och under 2019 blev resultatet
44,9 miljoner kr. Det är insamling
från enskilda givare och secondhandbutiker som står för den
största delen av PMU:s insamlade
medel. ”PMU har ett långsiktigt
strategiskt arbete för att höja vår
insamling, och det är glädjande att
vi ser resultat. Det innebär att fler
människor i världen får värdiga
liv”, säger kommunikations- och
insamlingschef Johanna Litsgård
Lebourne.

Arbetshandbok i
konfliktsituationer
Ett led i PMU:s
strategiska
prioriteringar
handlar om
konfliktkänslighet. Under 2019
publicerades
handboken ”The
Conflict Sensitivity Wheel” som
PMU nu använder för utbildningar
i samarbete med olika partner runt
om i världen där konfliktfrågorna
står i fokus.

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 secondhandbutiker, aktiviteter på sommarkonferenser, seminarier, konserter och besök i församlingar. Runt
om i landet finns dessutom eldsjälar vars engagemang är av största

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 kampanjer, 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.
PMU:s verksamhetsberättelse 2019
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”Allt vad ni vill
att människorna ska
göra för er ska ni också
göra för dem.”

Box 151 44. 167 15 Bromma. Tel 08-608 96 00. www.pmu.se

