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Verksamhetsberättelse

Vi behöver se möjligheter
och skapa framtidshopp

Å

r 2021 blev på grund av pandemin
precis som 2020 väldigt annorlunda.
Stora delar av vår verksamhet har påverkats under dessa två år. Det gäller
till exempel möjligheten att besöka
församlingar och mötas på sommarkonferenser, hur vi har behövt arbeta inom ramen för
insatserna ute i världen, och hur secondhand kunnat
drivas. När vi nu ser tillbaka är jag ändå väldigt
tacksam över den kreativitet som PMU och alla samarbetspartner i den svenska församlingsrörelsen och
runt om i världen har uppvisat, och alla samarbeten
som fördjupats under året.

DET ÄR FORTFARANDE SVÅRT att fullt ut analysera

pandemins konsekvenser, men vi vet att utmaningarna är enorma. Under många år var vi på god väg
att utrota världens extrema fattigdom, men under
de två åren med pandemin har utvecklingen gått
åt fel håll. Parallellt med pandemin löper också
andra globala kriser, som ömsesidigt förstärker
varandra. Det handlar om demokratins och
jämställdhetens kris, där vi på senare år sett
tydliga tillbakagångar, världens ökade humanitära kriser, och den flyktingkris som följer
av detta, samt sist men inte minst miljö- och
klimatkrisen. Enligt FN:s flyktingorgan
UNHCR uppgick antalet människor som är
på flykt till 82,4 miljoner människor i slutet
av 2021. Det är den högsta siffran sedan
andra världskriget. I skrivandes stund utökas
antalet på flykt också i vår närhet, utifrån
krisen i Ukraina.

82,4 miljoner människor är på flykt till följd av olika krig och katastrofer runtom i vår värld. I Jemen pågår en av världens värsta humanitära kriser. Två tredjedelar av befolkningen är i behov av mathjälp för att överleva.
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SAMMANTAGET BEFINNER sig stora delar av vår värld alltså i en djup fattigdomskris, där människor återigen
kastas ut i extrem fattigdom, där
utrymmet för människors friheter
begränsas, och där många till och
med tvingas att lämna sina hem
och det som var ens trygghet.
Försvarare av mänskliga rättigheter också i vårt eget nätverk
är idag otroligt utsatta, vilket är
ett uttryck för att det kostar något att stå upp för rättvisa och
rättfärdighet. En av tio männi
skor lever under fattigdomsgränsen och får klara sig på
mindre än 20 kronor per dag,
utan de säkerhetsmarginaler

och trygghetssystem som du och jag är vana vid. En
oväntad sjukdomskostnad eller en felslagen skörd
gör att man återigen riskerar att halka ner under fattigdomsgränsen.
Mitt i den här situationen är jag glad över att vi
på PMU får samarbeta med så många församlingar,
secondhandbutiker och enskilda givare liksom med
samarbetspartner runt om i världen. Att vi tillsammans, med all önskvärd tydlighet, har signalerat att
vi vill göra vad vi kan. Trots en pandemikris på hemmaplan ser vi hur enskilda gåvogivare ökat sina gåvor till vårt gemensamma arbete ute i världen. Och
trots utmaningar har enorma insatser gjorts för att
hålla igång secondhandbutikerna. Våra samarbetspartner ute i världen har också, både på marken och
genom digitala lösningar, ställt om projektverksamheten för att kunna fortsätta svara på utmaningar
och behov i sina samhällen. Allt detta har gjort att vi
tillsammans har kunnat ge stöd till våra medmänniskor på ett fantastiskt sätt.
NU BEHÖVER VI FORTSÄTTA PÅ den

inslagna vägen. Vi behöver vara uppfinningsrika, se möjligheter och vara med
och skapa hopp om att vi kan bygga
något bättre och starkare tillsammans. Kyrkor och organisationer har
en fortsatt viktig roll att spela och vi
gläder oss över att man engagerar
sig i alltifrån flyktingmottagande till
klimatfrågorna. Tack till dig som visat
engagemang för de mest utsatta under
året. Hoppas du vill fortsätta spela
en viktig roll, tillsammans
med oss.

Niclas
Lindgren
Direktor, PMU
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Under 2021 har arbetet utifrån vår femåriga strategi PMU:s kompass mot 2025 påbörjats.
Strategin är en fortsättning på den förra strategin, och 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 114 projekt vi arbetat med under året.
Med en bred förankring i en folkrörelse med omkring
440 församlingar som vid ingången av år 2021 hade omkring 90 000 medlemmar, och genom samarbete med 56
secondhandbutiker, har PMU som en av Sveriges större
bistånds- och rättighetsorganisationer en bas för att
tillsammans med lokala partner kunna driva både långoch kortsiktiga insatser i 28 länder.

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

Internationellt relaterar vi ofta till kyrkor och organisationer inom den karismatiska kyrkorörelsen. Våra
samarbetspartner representerar därmed tiotals miljoner människor. Kyrkan i samarbetsländerna har ofta
en central roll i arbetet för utveckling och rättvisa. Vi
relaterar också till en mångfald av olika organisationer.
Våra lokala samarbetspartners närvaro och kunskap om
förutsättningar och behov är centralt i vårt arbete.

SAMARBETE MED INSTITUTIONELLA GIVARE. Sedan 2018
får PMU Sida-bidrag via Svenska Missionsrådet (SMR).
Inom det humanitära arbetet rådde denna ordning sedan
2015. 2019 ansökte vi om att återigen få ramstatus som
strategisk partnerorganisation till Sida (vilket vi erhöll
mellan 1981-2014), men fick avslag, varför medel också
för 2020–2023 erhålls via SMR. PMU står också i flera
dialoger med ambassader om stöd via landstrategier. I
Etiopien finns redan sådant stöd. Ett annat betydande
finansiellt samarbete är Radiohjälpen där PMU har ett
ramavtal. Under 2021 etablerades också ett samarbete
med Akelius Foundation, där stiftelsen valde att dubbla
alla intäkter under PMU:s julkampanj. Ett förberedande
arbete har också gjorts för att möjliggöra finansiering
från EU:s humanitära fond, ECHO.

VÅR VÄRDEGRUND. PMU:s värdegrund utgår ifrån vår

tro på att världen är skapad av Gud och att alla männi
skor 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 utveckla

de svenska pingstförsamlingarnas gemensamma arbete
för de mest utsatta. Tillsammans vill vi bekämpa fattigdom i alla dess dimensioner genom att samverka med
människor i fattigdom i utvecklingsinsatser och humanitära projekt, och vara en röst för människor vars röst
inte hörs. Uppdraget är också att för denna verksamhet
generera resurser och att fördjupa engagemanget för
rättvisa och upprättelse. Några nyckelord i arbetet är
respekt, öppenhet, kvalitet och engagemang.

KVALITETSARBETE. PMU har under 2021 arbetat utifrån

antaget system för intern styrning och kontroll, och
kvalitetsarbetet inom ramen för Core Humanitarian
Standard (CHS), för ökad ansvarighet och kvalitet. Ett
ramverk finns för ansvarighet gentemot organisationens intressenter med rättighetsbärarna i fokus, liksom
ett klagomålshanteringssystem. PMU är medlem i Giva
Sverige (tidigare FRII – Frivilligorganisationernas
insamlingsråd), vars uppgift är att verka för ett gynn-
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Tematiska resultatområden
i projektverksamheten:
• F
 red och demokratisk kultur. Målet är att människor har
demokratiska normer och värderingar, respekterar allas
mänskliga rättigheter, samt deltar i samhällslivet på lika
villkor.
• Jämställdhet. Målet är att kvinnor och män har jämställda relationer och en rättvis fördelning av resurser,
makt och inflytande.
• Hälsa, utbildning och försörjning. Målet är att människor
har bästa möjliga hälsa, tillgång till utbildning och adekvat utbildningsnivå samt goda försörjningsmöjligheter.
• Miljö- och klimat. Målet är att människor reducerar
negativ miljöpåverkan genom en hållbar användning av
naturresurser och miljövänliga metoder samt förebygger
miljö- och klimatkatastrofer, och därigenom skapar goda
livsvillkor för nu levande och kommande generationer.
• Lokal samarbetspartners kapacitet. Målet är att lokala
samarbetspartner arbetar effektivt och rättighetsbaserat, och är representativa och legitima röstbärare och
organisatörer av samhällstjänster.
PMU genomför också humanitära insatser med målet
att lindra nöd och rädda liv. Insatserna görs med stöd av
institutionella givare och genom egna insamlade medel.

Året 2021
Trots en global pandemi, som har
påverkat mycket av både våra och
våra partners planer, kan vi se tillbaka på ännu ett år där vi genom vårt
arbete fått se människor vars röst
inte hörs både erkännas och lyssnas
till, och människor utan utsikter
få nytt framtidshopp. På följande
sidor kan du läsa om några konkreta
exempel på detta. Vi kan konstatera
att långsiktighet och uthållighet ger
goda resultat och att kyrkan är en
viktig förändringsaktör, tillsammans
med övrigt civilsamhälle.
VÄRLDENS GEMENSAMMA målbild
för fattigdomsbekämpning, Agenda
2030, är en central referenspunkt också för
PMU. Under 2021 antogs PMU:s kompass
mot 2025. Strategin
har som syfte att öka
PMU:s och lokala
partners genomslag
inom de områden
där vi gemensamt
bedömer att vi har ett tydligt mervärde och kan göra stor skillnad.
Dess övergripande prioriteringar
för perioden är fred- och demokrati,
jämställdhet samt miljö- och klimat.
PMU:s kompass mot 2025 beskriver
att det finns en stor potential hos
trosbaserade aktörer, som inte fullt
ut tillvaratas när det gäller att bidra
till en positiv samhällsförändring.
PMU vill därför bidra till ökad kunskap om religionens roll och trons
betydelse för förändring, samt öka
kunskapen om, och mobiliseringen
av, den starkt växande pentekostala
och karismatiska kyrkofamiljen
inom rättvisearbetet.

Coronapandemin slog hårt mot befolkningen på Filippinerna.
FOTO: PMUI

Strategins fokus har under 2021
bland annat synts i kampanjer,
partnerskapsdialoger, utveckling av
material och i vårt nätverksarbete.
Vi har till exempel intensifierat vårt
arbete inom miljö- och klimat. Vi
vidareutvecklar också 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 partner 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.
UNDER 2021 OMFATTADE projekt-

verksamheten i Syd 92 utvecklingsinsatser i 26 länder med 36 internationella partner och 32 svenska
församlingar, samt 22 humanitära
insatser i 11 länder. Allt detta med
medel främst från SMR/Sida, Radiohjälpen, Second Hand och egna
insamlingar.
Under 2021 har vi också fortsatt

fördjupa oss i forskning om kyrkans
samhällsroll, liksom i dialogen med
vårt globala nätverk. Bland annat
har vi deltagit i arbetet med att ta
fram gemensamma positionspapper
för biståndsaktörer inom den globala pingstgemenskapen, om grunden
för vårt sociala rättvisearbete, jämställdhet, vårt gemensamma globala
påverkansarbete samt lärdomar från
vad som fungerar bäst i kampen mot
fattigdom och utsatthet. Upprättandet av en struktur för att gemensamt
kunna svara på humanitära kriser
har också intensifierats. Vi har
också aktivt deltagit i arbetet med
utvecklingen av svensk pingstmissions gemensamma arbete, där PMU
har huvudansvar inom temat ”De
mest utsatta”. Bland annat har fokus
legat på att utveckla nya stödformer
och att skapa synergier mellan olika
teman och insatser.
VI GLÄDS ÅT STORT förtroende

från givare, secondhandbutiker och
församlingar, vilket bland annat
avspeglas i ännu ett år med goda insamlingssiffror, pandemin till trots.
Vi har fört fortsatta samtal med
UD, Sida, SMR och andra svenska
civilsamhällesaktörer för att försöka
säkerställa humanitär finansiering
för kommande år. Vi har också
fortsatt arbetet för en breddad finansiering, via andra givare och Sidaavdelningar än de vi hittills arbetat
med. Under hösten 2020 beviljades
PMU nytt partnerskapsavtal med
ECHO, efter att ha genomgått en
omfattande revision under våren
2020. Detta resulterade i möjlighet
att inför 2022 få ECHO-finansiering
i DR Kongo.
Total omsättning för PMU under
2021 var 233,5 miljoner kronor.

n SÅ JOBBAR VI
Utvecklingssamarbetet genomförs i huvudsak i ett trepartssamarbete mellan PMU, lokala partner och svenska församlingar. Inför
en ny programperiod arbetas planer fram under så kallade partnerskapsseminarier. 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 icke-diskriminering,
deltagande, transparens och ansvarighet. PMU har också en trosba-

serad utgångspunkt i arbetet, där förståelse för trons betydelse i förändringsprocesser är centralt. I krigs- och konfliktsituationer och vid
andra typer av katastrofer stödjer PMU utsatta människor både med
utvecklingsprojekt och humanitära insatser beroende på situationen.
PMU:s partner kan snabbt mobilisera personal och volontärer vid en
akut insats, men också arbeta långsiktigt vid utdragna humanitära
situationer. I Sverige fokuseras PMU:s arbete till opinionsbildning,
kunskapsutveckling gällande utvecklingens hinder och drivkrafter,
och skapande av engagemang för rättvisearbete. Secondhand är en
central strategi för både kommunikation och insamling.
PMU:s verksamhetsberättelse 2021
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Här arbetar PMU
SÅ FINANSIERAS PROJEKTEN
Milj
SEK:
Total omsättning PMU 2021
233,5
		
Insamlade medel
41,8
		
Bidrag:
2021
SMR/Sida utvecklingsprojekt:
60,6
Radiohjälpen
8,3
SMR/Sida humanitära projekt:
17,5
HAITI
UHR via SMR, praktikantstöd:
0,5
Anslag/driftsbidrag
Sida via ambassad:
2,1
Pågående projekt
Totalt:
89
		
		
Antal utvecklingsprojekt i 26 länder
92
Antal humanitära projekt i 11 länder
22
PERU
STÖRSTA
Totalt antal projekt
114
MOTTAGARLÄNDER
Totalt antal länder
28
BOLIVIA

CENTRALASIEN
GREKLAND
PAKISTAN
ALGERIET
MAURETANIEN

BURKINA
FASO

TOGO
BENIN

TANZANIA

PMU:S VERKSAMHETSOMRÅDEN

11 milj

5 milj

HUMANITÄRA PROJEKT
Katastrofrisk
reducering 0,3 %

8 milj

Skydd 0,2 %

7 milj
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Bangladesh 0,1

Haiti, DR 0,1

Burundi 0,2

0

DR Kongo 0,3

1 milj

Nepal 0,3

2 milj

Sydsudan 11,4

3 milj

Jemen 14,9

Kenya 2,6

Tanzania 2,8

Burundi 2,8

Nepal 3,5

Togo 3,5

Palestina 4

4 milj
Etiopien 4,5

Mauretanien 4,8

Jemen 5,2

DR Kongo 6,4

5 milj

Hälsa 0,7 %

Etiopien 2,8

6 milj

3 milj

UTVECKLINGSPROJEKT

Beräknat på ekonomiskt utfall*

9 milj

4 milj

6

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

13 milj

10 milj



BURUNDI

ZIMBABWE

12 milj

0

DR KONGO

UGANDA

14 milj

6 milj

1 milj

KENYA

BANGLADESH

JEMEN

SYD- ETIOPIEN
SUDAN

15 milj

Utvecklingsprojekt (milj SEK)

2 milj

EGYPTEN PALESTINA
FILIPPINERNA

MALI

Humanitära projekt (milj SEK)

STÖRSTA MOTTAGARLÄNDER

NEPAL

Partnerkapacitet 2 %
Mat &
försörjning
70,4 %

Skydd & basala
förnödenheter 5 %

Demokrati 25 %

Miljö 4 %
Jämställdhet 8 %
Försörjning 20 %

Nutrition 5,7 %

Vatten och sanitet 17,7 %

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

Utbildning 18%

Hälsa 23 %

PMU:s verksamhetsberättelse 2021
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Fredsbyggande arbete i Kenya
Striderna mellan folkgrupperna
Pokot och Turkana i provinsen Rift
Valley i Kenya har genom åren skördat många liv, men också orsakat
mycket förstörelse. Grunden i konflikten är fattigdom, torka och brist
på mat och vatten. Boskapsstölder
som lett till våld och dödande har
varit sätt att försörja familjen och
betala brudpenning vid giftermål.
– Min pappa blev dödad i en räd
när jag var 15 år. Min mamma bad
mig att gå och döda den som tagit
hans liv och sedan ta hem deras
djur, berättar Lokapel Nasia, tidigare
Pokot-krigare.
Vid varje boskapsräd, där unga
män eller pojkar skickades ut för
att stjäla boskap, var det några som
dog. Det var hämnden och behovet
av inkomst som fick föräldrarna att
skicka sina söner ut på räder, trots
risken att se dem mista livet.
TROTS FARORNA i området, valde

PMU:s samarbetspartner Free
Pentecostal Fellowship of Kenya
(FPFK), att år 2004 gå in och jobba i

Turkana. Man startade ett fredsbyggande projekt vars syfte var att sammanföra de två stridande grupperna.
Sedan en nedrustning i juni 2019 har
det varit fred längs gränsen mellan
Turkana och Pokot. Det började med
att den kenyanska polisen fick mandat att gå in och avväpna befolkningen. Vapnen, som likställdes med
makt, försvann helt plötsligt.
Ett viktigt verktyg i att bevara
freden är ett varningssystem som
FPFK jobbar med. Man slår larm
när det uppstår farliga spänningar
och går sedan in tillsammans med
lokala ledare och avstyr eventuella
attacker.
EN ANNAN METOD är att jobba

utifrån fredsbyggande grupper som
fokuserar på försörjning. Detta har
gjort stor skillnad i enskilda människors liv. Idag finns tio fredsklubbar,
varav en i byn Kalemngorok. I byn
kämpade föräldrarna med att ge sina
barn mat och betala skolavgiften.
De levde med ständig rädsla för nya
attacker som skulle leda till förlust

av boskap, som var deras enda inkomstkälla. Papporna kände många
gånger pressen att tvinga barnen att
kriga för att familjen skulle överleva.
När situationen blev extra svår gifte
de bort sina döttrar till äldre män,
som i sin tur betalade med getter.
– Genom engagemanget i grupperna har våra liv förändrats till det
bättre. Vi har skapat små företag där
vi säljer livsmedel, spannmål och
kläder för att tjäna ihop vårt levebröd, berättar en av medlemmarna i
gruppen.
DEN TIDIGARE Pokot-krigaren

Lokapel Nasia har också sett stor
förändring sedan han lade ner vapnet. Idag arbetar han med sina barns
bästa i åtanke.
– När vi säljer honung får vi
pengar att köpa mat till våra barn.
Den väg vi gick förut, när vi stal och
dödade folk, gav oss ingenting. Allt
började gå bra när vi fick fred.
Projektet stöds av PMU och Botkyrka
pingstförsamling.

Många unga i Palestina är sysslolösa och känner sig bortglömda av samhället.

FOTO: ROBIN IBANEZ

Utbildningsprogram ger framtidshopp
– Jag trodde inte vi fick något från
vårt land, men nu förstår jag bättre,
sa en av deltagarna i ett utbildningsprogram som Palestinian Bible
Society’s (PBS) bedriver om betydelsen av att vara medborgare. Efter att
flickan deltagit i olika samhällsaktiviteter har hon fått bättre kunskap
om vilka rättigheter och skyldigheter hon har.
MER ÄN SEXTIO procent av dem som

bor i Palestina är mellan 20 och 29
år. De har många sociala problem
att tampas med. Ungdomsarbetslösheten ligger på trettio procent.
Många är sysslolösa och känner sig
bortglömda av samhället. Förbudet
mot att röra sig fritt innebär stora
begränsningar.

För att stärka unga människor
och göra det möjligt för dem att bli
pådrivare för förändring, jobbar PBS
med ett utbildningsprogram om
medborgarskap och samhällsengagemang som riktar sig till ungdomar
i Jenin, Ramallah och Betlehem. Man
jobbar med att förändra tankemönster och att inte använda konflikten
som orsak till alla problem. När man
förändrar människors sätt att tänka
så börjar de få hopp om att själva
förändra sin situation. Man har sett
hur ungas självförtroende stärkts
och hur de börjat förstå vikten av sin
roll som medborgare.

Hon är femton år och kommer från
en svår familjesituation. Detta gör
att hon har ett stort behov av stabilitet och tillhörighet. Genom PBS
volontärgrupp har hon fått dessa
behov tillgodosedda.
– Det har försett henne med de
verktyg som krävs för individuell
och social tillväxt, vilket är särskilt
viktigt under tonåren. Gruppen ger
henne ett syfte, något att se fram
emot. Utan den skulle hon levt på
gatan. Men istället har hon blivit en
aktiv medborgare och visar ansvar
gentemot både familjen och samhället, berättar en av ledarna.

LEAH ÄR EN AV DE 135 ungdomar

Projektet stöds av PMU, Umeå
pingstförsamling och Botkyrka
pingstförsamling.

som förra året deltog i en volontärgrupp som är en del av programmet.

n SÅ JOBBAR VI / DEMOKR ATISK KULTUR OCH ST YRNING
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FOTO: FREDRIK LERNERYD

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

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.

PMU:s verksamhetsberättelse 2021
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HÄLSA, UTBILDNING OCH FÖRSÖRJNING

Motorcykelambulanserna räddar liv
– Om jag inte hade fått skjuts med
motorcykelambulansen så hade jag
inte suttit här idag, säger Agnes från
Gakwende i Burundi.
När hon skulle föda sitt tredje
barn tillstötte komplikationer. Hon
började blöda kraftigt. På traditionellt vis kunde man bära henne på
bår till den lokala kliniken. Men väl
där konstaterade personalen att
läget var mycket allvarligt och att
hon behövde ett akut kejsarsnitt på
ett sjukhus tre mil bort. Tack vare att
det fanns en motorcykelambulans på
kliniken kunde hon opereras inom
ett par timmar.
– Jag fick föda ett friskt barn och
klarade mig bra, säger hon.
DET KAN VARA LIVSFARLIGT att föda

barn om du bor i Burundi. På 100 000
födslar dör 548 kvinnor. Många fler
får skador, infektioner eller drabbas
av handikapp eftersom de inte fick

den vård de behövde vid förlossningen. Dåliga vägar och långa
avstånd till sjukhusen är en orsak
till att kvinnor inte får tillgång till
förlossningsvård. För att få ner mödradödligheten behövs kliniker med
utbildad personal och bra utrustning,
men det behövs också transporter så
att kvinnorna kan ta sig dit.
PMU HAR UNDER MÅNGA år genom-

fört olika förebyggande hälsoinsatser för mödravården genom den
lokala partnern CEPBU. Som ytterligare ett led i att minska den höga
mödradödligheten i landet stödjer
PMU Eezer-föreningens initiativ
med specialtillverkade motorcykel
ambulanser som kör gravida kvinnor på landsbygden till sjukhuset.
Genom stötdämpande vagnar ska
gravida kvinnor klara av att säkert
transporteras över Burundis dåliga
landsbygdsvägar.

Under 2021 utfördes 11 000 transporter av gravida kvinnor med motorcykelambulans. 

– När jag besökte en av klinikerna
uppe i bergen i södra Burundi mötte
jag en ung mamma som hade värkar.
Det var hennes första barn och hon
hade gått till fots tre kilometer för
att komma till kliniken. Utanför på
gårdsplanen stod en ny motorcykelambulans. Det kändes bra att veta
att den nyförlösta mamman skulle
slippa gå de tre kilometerna hem
med sitt barn, säger Lars Klingsbo,
kommunikatör på PMU och en av
initiativtagarna till Eezer.
IDAG FINNS motorcykelambulanser
på 33 av CEPBU:s hälsokliniker.
Ambulanserna användes under 2021
till 11 000 transporter av gravida
kvinnor.

Projektet stöds av PMU, Radiohjälpen och Filadelfiaförsamlingen i
Stockholm.

FOTO: LARS KLINGSBO

n SÅ JOBBAR VI / JÄMSTÄLLDHE T
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
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Bättre väg tack vare
kvinnornas protest
När vägen in till byn Panbors i
Bangladesh blev för lerig och svår
att ta sig fram på under regnperioden, gick en grupp kvinnor
gemensamt till det lokala förvaltningskontoret och klagade.
– Vi pratade med ordföranden
om den leriga vägen och övertalade honom att fylla hålen med jord.
Det tog bara en vecka att fylla och
nu är vägen så hög att regnvattnet
rinner ner, berättar Protima. Hon
är en av kvinnorna i en studiecirkel i byn Panbors som PMU:s
partner SIL startade för att stärka
minoritetsgruppen Koch.
I BANGLADESH FINNS många olika

minoritetsgrupper som alla talar
sitt eget språk och har sina egna
kulturella traditioner. De är ofta
diskriminerade, blir utnyttjade
och har svårt att göra sin röst
hörd. Med det lokala språket som
inkörsport jobbar SIL med studiecirklar för vuxna och ungdomar.
De lär ut om hälsa, menshygien
och jämställdhet. Man ger också
verktyg att starta små företag
och utbildning i hur man jobbar
med påverkansarbete gentemot
myndigheter. Genom insatsen
når SIL omkring 4300 personer
från olika minoritetsspråk. Målet
är att stärka deras identitet och
självförtroende, förbättra hälsa och
tillgång till rättigheter.

förändring skett i byn.
– Vi har lärt oss om alkoholens
skadliga påverkan och om varför
jämställdhet är viktigt. Men också
om hur man odlar organisk gödsel,
lagar näringsrik mat, föder upp
kor och getter och hur man sparar,
berättar Protima.
– Vi bestämde oss för att spara
pengar tillsammans. Det har lett
till att vi öppnat ett gemensamt
bankkonto där vi gemensamt
sparar varje månad. Utifrån detta
har vi skapat ett lånesystem oss
medlemmar emellan.
Projektet stöds av PMU och Kungälvs pingstförsamling.

I PANBORS STUDIECIRKEL ingår 33
familjer. Minoritetsgruppen Koch
är liten och många saknar utbildning. Men genom studiecirkeln
som startade 2020, så har stor

FOTO: SIL

På Furaha blindskola i Tanzania får barn
med funktionsnedsättning ett värde.
FOTO: MADELENE BALKE


”Jag skulle
troligtvis ha
blivit dödad”
– Jag skulle troligtvis ha blivit dödad om jag inte fått gå i skolan, säger Rehema. Hon är en av eleverna
på blindskolan Furaha i Tanzania
som drivs av vår partner Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT).
Skolan har varit hem till 1800 blinda
elever genom åren. Många anser att
blinda och synnedsatta elever är en
skam att få ett barn med en funktionsnedsättning.
Även om barnen ofta är runt sju
år när de kommer till skolan, så
klarar de inte basala saker som att
gå på toaletten själva eller tvätta
sig, eftersom de varit instängda och
inte fått lära sig detta. På skolan
jobbar man med att bygga upp
barnens självkänsla så att de ska
bli självständiga. Flera av lärarna
har själva varit elever på skolan och
drivs av en längtan att visa barnen
att ingenting är omöjligt.
– Jag fick hjälp en gång här och
nu kan jag vara med och hjälpa
andra, berättar Beth Kube.
Projektet stöds av PMU och Filadelfiaförsamlingen i Stockholm.

n SÅ JOBBAR VI / HÄLSA / UTBILDNING / FÖRSÖRJNING
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.

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

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.

PMU:s verksamhetsberättelse 2021
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HUMANITÄR A INSATSER

MIL JÖ

Förebyggande
arbete inför
katastrofer

PMU:s humanitära stöd lindrar nöd
PMU bidrar med humanitärt stöd i några av världens värst drabbade länder. Under 2021 genomfördes insatser i bland annat Etiopien, Jemen, DR Kongo och Sydsudan. Vi bistod människor i
elva länder genom 22 olika insatser. Målet med vårt humanitära arbete är att rädda liv, lindra
nöd och upprätthålla mänsklig värdighet.

Nepal är mycket sårbart för klimatförändringar eftersom förändringar
i temperatur och nederbörd här
upplevs i en snabbare takt än det
globala genomsnittet. Det märks
inte minst genom vattenrelaterade
katastrofer som översvämningar,
jordskred och torka.
FEM BYAR I Mugudistriktet har

identifierats som extra utsatta för
olika typer av katastrofer. I mars
2021 påbörjades ett nytt projekt där
samarbetspartnern United Mission
to Nepal (UMN) jobbar med att
stärka samhällen i att hantera och
förebygga katastrofer. Bergsområdet Mugu drabbas regelbundet
av översvämningar, torka, kraftiga
snöfall, bränder och jordskred.
Katastroferna har förvärrats av
mänsklig påverkan som odling på
känslig mark, dåliga vägbyggen och
avskogning.
Arbetet som UMN bedriver i Mugu
stöds av PMU i samarbete med
Smyrnakyrkan i Göteborg, Mölndals
pingstförsamling och Östermalmskyrkan i Kristianstad.

FOTO: UMN

Torka och svält hotar
byar i Sydsudan

FOTO: EVA SKOG

Jordbruksutbildning för
bättre miljö och skörd
40 procent av befolkningen i det
västafrikanska landet Burkina Faso
lever under fattigdomsgränsen.
För över två miljoner människor är
tillgången på mat mycket osäker.
En stor del av ekonomin är baserad
på jordbruk. I ett land präglat av
konflikt och torka, och där många
lever på självhushåll, så kan enkla
jordbruksmetoder rädda liv.
– Komposten har gjort oss gott.
Vi lärde oss att om du lånar ut till
jorden så betalar det dig tillbaka
med mycket ränta, berättar Jacques. Han är med i ett jordbrukskooperativ som utbildas av PMU:s
partner Eglise des Assemblées
de Dieu (EADBF), i miljövänliga
odlingsmetoder. Det oregelbundna
regnet i hans by skapar ständigt
problem med skörden. Men genom
att Jacques och medlemmarna i
hans kooperativ gödslat åkern med
gödsel från komposten som de
byggt, så kan de skörda dubbelt så
mycket majs i år än förra året.

Klimathotet har satt miljöarbetet
på agendan hos flera av PMU:s
samarbetspartner. Burkina Faso är
extra utsatt för torka, översvämningar och vindstormar till följd av
klimatförändringarna. Genom att
utbilda jordbrukare, bidrar PMU:s
partner inte bara till ett bättre
klimat, utan också med att säkra
tillgången till mat.
I TOLV BYAR OCH STÄDER runtom
i Burkina Faso får jordbrukare lära
sig om klimatförändringar, miljövänliga odlingsmetoder, hur man
skapar en kompost och planterar
träd. En viktig aspekt i projektet är
att utbilda dem i opinionsbildning
så att de kan förklara och försvara dessa nya jordbruksmetoder
gentemot de som vill fortsätta med
vissa traditionella metoder som
ofta är skadliga för miljön.

Projektet stöds av PMU och pingstförsamlingen i Södertälje.

– Torkan är svår och likaså hungern,
men att vi ser kvinnor, barn och
män här idag beror på stödet från
ACROSS, säger en av ledarna för
en lokal projektkommitté i en by i
Kapoeta East i Sydsudan.
Regionen är ett av de områden i
landet som drabbats värst av torkan
under 2021. Alla grödor vissnade
innan de var redo för skörd. Situationen har påverkat hela befolkningen,
men svårast är det för barn och
ammande mammor som är i särskilt
behov av näringsrik kost.
AV SYDSUDANS 13 miljoner invånare,
så är 8,3 miljoner i behov av humanitärt stöd för att överleva. Åratal av
konflikt i kombination med torka har
drivit stora delar av landets befolkning på flykt och orsakat en av de
värsta humanitära kriserna i Afrika.

FOTO: MALIN CANSLÄTT

PMU:s partner ACROSS bedriver
projekt för att förbättra matsituationen. I en nödsituation är det akuta
matpaket, hygienartiklar, vattendunkar och tillgång till rent vatten som
behövs. I varje matpaket finns basvaror som mjöl, bönor, ris, olja och salt

för att familjerna ska klara sig en
månad. De får också tvål och vattendunkar för att hämta rent vatten.
Ett av ACROSS framgångsrecept
är att de samordnar alla insatser
med lokala kyrkliga nätverk och
lokala ledare. Detta i kombination
med organisationens långa närvaro
i regionerna där projekten bedrivs,
har gett dem en stor fördel. De är
väl ansedda och betrodda av lokala
samhällen och myndigheterna.
– ACROSS är den enda aktören
som kommer hit och når ut till oss.
De möter människorna, de ser oss
och frågar om våra behov. Vi litar
på dem, säger en äldre man i en by i
Kapoeta East.
ACROSS JOBBAR utifrån triple

nexus, vilket innebär att man för att
få bästa långsiktiga resultat kopplar
samman humanitära insatser med
utvecklings- och fredsinsatser. På så
sätt hoppas man ge människor verktyg att ta sig ut ur extrem fattigdom.

År av krig slår hårt mot Jemens befolkning

FOTO: LOKAL PARTNER

Två tredjedelar av alla jemeniter är
hungriga, och nästan hälften vet inte
när de kommer att äta nästa gång.
Efter mer än sex år av krig lever landets befolkning med störst matosäkerhet i hela världen. Om konflikten
fortsätter kommer Jemen snart att
bli världens fattigaste land.

PMU:s partner delar varje månad
ut mat och hygienkitt till de mest
utsatta familjerna. Under en period på sex månader 2021, stöttade
de 19 421 människor. Målet är att
minska hungern, förhindra sjukdom
och förbättra hygienen.

n SÅ JOBBAR VI / HUM
n SÅ JOBBAR VI / MIL JÖ
Klimatpåverkan är påtaglig i många länder i form av ökenspridning,
torka, erosion och översvämningar. PMU:s vanligaste insatser inom
miljö handlar om hållbar användning av naturresurser, miljövänliga
tekniker och metoder i hushåll och inom skogs- och jordbruk. En
annan viktig del i miljöarbetet handlar om att förebygga och hantera
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miljö- och klimatkatastrofer. Framför allt arbetar PMU:s partnerorganisationer med att stärka individers och gruppers kapacitet
att hantera miljöfrågor. Partnerorganisationerna samarbetar med
myndigheter och andra aktörer kring miljöfrågor för att nå bättre
och fler miljöresultat.

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 2021 stöttade vi 22 humanitära insatser, inklusive för- och

efterarbete i 11 länder. De totala kostnaderna för PMU:s samlade
humanitära arbete har sedan 2016 ökat från ca 13,9 miljoner till 30,1
miljoner under 2021. 7,4 miljoner av dessa handlar om ett vidareförmedlat stöd. Totalt sett nåddes 181 952 människor med stöd – en
siffra som ökat med 128 procent jämfört med 2016. Detta är möjligt
tack vare de många samarbetspartner PMU arbetar genom och tack
vare det stöd vi får från våra givare.
PMU:s verksamhetsberättelse 2021
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KOMMUNIK ATIONS-, INSAMLINGS- OCH PÅVERK ANSARBETET

SECOND HAND

100 år i Kongo
firades stort

FOTO: ADAM THAIRU BABU

Digital livesändning
lockade journalister
FOTO: EMELIE COLLÉN

.

PMU Second Hand fortsätter växa
– För ett år sedan försökte vi beskriva hur vi jobbade med våra secondhandbutiker under pandemin genom
att jämföra situationen och utvecklingen med en sportbils behov av att
kunna hålla hög fart ut ur kurvan.
Det är bilen på banan som lyckats
hålla högst fart ut ur kurvorna som
oftast vinner tävlingen. Vi kan konstatera att kurvan vi för ett år sedan
befann oss i blev mycket längre än
vi någonsin kunde föreställa oss,
säger Mats Hillerström, verksamhetschef PMU Second Hand.
PANDEMINS GREPP om vårt land och

våra butiker påverkade oss längre
än vi kunde ana. Samtidigt kan vi
konstatera att det gedigna arbete
som sker ute i butikerna ger resultat.
Många butiker har ställt om sitt
arbetssätt och har idag öppet fler dagar i veckan. Tillsammans har våra
butiker fortsatt att utvecklas och
går ur ytterligare ett år med goda
resultat.
Det är många medarbetare runt
om i våra butiker som har kämpat
14
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PMU Second Hand öppnade under 2021 en
ny butik Västerås.

hårt när kollegor och volontärer har
fått stanna hemma i familjekarantän
eller på grund av sjukdom. Men allt
fler volontärer kommer nu tillbaka
och är ivriga att få vara med och
hjälpa till.
– Det är positivt, men det kommer
att behövas ännu fler framöver för
att vi ska kunna fortsätta att generera ett högt bistånd, säger Mats
Hillerström.
Under året har PMU etablerat fyra

nya butiker - i Ängelholm, Västerås,
Halmstad och Arvika. Samtidigt
har vår butik i Östersund bytt lokal.
Även om alla fem butikerna har bra
affärslägen så sticker ändå Västerås
ut. Tillsammans med pingstförsam
lingen i Västerås öppnade vi Sveri
ges största secondhandbutik med
en försäljningsyta på omkring 3000
kvm. Butiken ligger i ett av Sveriges
populära handelsområden, Eriks
lund, med 20 miljoner besökare
årligen.

När Coronapandemin satte
stopp för en fysisk journalistresa, så ordnade PMU
istället en digital resa till
en massajby i Kenya.
I byn Orkung’u iltuleta fick ett 40tal journalister från Sverige möta
människor som utsatts för eller arbetar mot könsstympning. Projektet drivs av den lokala kyrkan Free
Pentecostal Fellowship of Kenya
(FPFK) och har sett stor framgång
genom åren. Innan man knackade
på dörren till byarna i området
Olgulului för att etablera projektet,
så var könsstympning ett stort
problem i området. 98 procent av
flickorna hade utsatts. Men sedan
projektets start har fler än 200

kvinnor valt bort könsstympning.
Den digitala resan började med
att chefen för Kenyas Anti-FGM
Board intervjuades, hon är utsedd
av president Uhuru Kenyatta att
utföra rikstäckande kampanjer
för att få ett slut på traditionen.
Därefter fick journalisterna lyssna
till berättelser från en kvinna som
könsstympats, en tidigare omskärerska, en pastor och en förälder.
De vittnade om hur man sedan
projektet etablerat sig i byarna,
lyckats förhindra hundratals
ingrepp, men också om den ökning
man sett under skolstängningarna
under coronapandemin.
Syftet med den digitala resan
var att ge journalister en fördjupad
förståelse för biståndsfrågor och
speciellt kvinnlig könsstympning.

Den 9 oktober hölls en jubileumskväll
i Smyrnakyrkan i Göteborg där det
100-åriga samarbetet mellan Sverige
och DR Kongo uppmärksammades.
År 1921 kom de första svenska pingstmissionärerna till DR Kongo. Församlingsrörelsen CEPAC bildades som
idag har en miljon medlemmar. De
är en viktig social aktör i landet med
sjukhus, skolor och universitet. En
känd röst inom CEPAC är 2018-års
fredspristagare Denis Mukwege.

PMU vid FN:s
klimatkonferens
PMU fanns med vid olika plattformar
under FN:s klimatkonferens COP26
i Glasgow. Vid utställningar, seminarier, en ekumenisk klimatgudstjänst
och en klimatmarsch passade representanterna från PMU på att nätverka. Vårt budskap under konferensen
var att de mest utsattas intressen
måste få största möjliga genomslag
vad gäller besluten kring klimatet.

Möte med UD
om läget i Kongo
PMU arrangerade ett digitalt dialogmöte mellan representanter på Utrikesdepartementets Afrikaenhet, ambassadören för mänskliga rättigheter
Annika Ben David och chefsläkaren
på Panzisjukhuset, Denis Mukwege.
Målet var att lyfta situationen i DR
Kongo och skapa möjlighet att bidra
med viktiga lokala perspektiv till
UD:s arbete.

I SLUTET AV ÅRET var våra butiker

med och bidrog till en lyckad insamlingskampanj som PMU genomförde
tillsammans med stiftelsen Akelius
Foundation. I våra PMU-administrerade butiker gällde det att öka
överskottet under november och
december så mycket som möjligt.
Akelius dubblerade sedan de medel
som samlats in.
– Under den perioden ökade
resultatet med nästan 900 procent
i våra PMU administrerade secondhandbutiker.

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, nyhetsbrev, 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 stor
betydelse för vårt uppdrag. Att stödja de initiativ som tas av enskilda

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