Starkare tillsammans!
Verksamhetsberättelse 2020

Vi är mer relevanta
än någonsin
På sin gård i Machakos, två timmars skumpig resa utanför
Kenyas huvudstad Nairobi, presenterar Mary Mwikali Musau
sina kor vid namn. Hon vandrar vidare och hälsar på de svarta
kaninerna samtidigt som hon pekar på de grönsaker och
frukter som lagts fram på bordet.
Mary berättar att det har varit ett svårt år för många, men
att hon och hennes familj klarat sig. Ja, det har varit tufft
för barnen som inte kunnat gå i skolan och för maken som
förlorat sitt jobb, men ingen har blivit sjuk i covid-19. Och de
har haft tillräckligt med mat att äta.

mot hunger och för allas rätt till mat. Det handlar om att
stötta här och nu – men samtidigt minska sårbarheten inför
framtida kriser.

» Nu jobbar vi mer specifikt mot hunger
och för allas rätt till mat.
Pandemin drabbar alla – men människor som lever i fattigdom och utsatthet drabbas hårdast. De flesta saknar
fungerande hälsovård och sociala skyddsnät. Allra svårast är
situationen för kvinnor, som också utsätts för ökat våld. Som
läget ser ut just nu, kommer de människor vi arbetar med att
få vänta flera år innan de kan få tillgång till vaccin.
Coronakrisen sätter fokus på orättvisan i världen och på
vikten av internationell samverkan och solidaritet. Men den
sätter också fokus på möjligheter och motståndskraft och vad
som är möjligt att åstadkomma när människor, organisationer
och företag krokar arm och arbetar tillsammans. Det är den
kraften vi arbetar för att stärka.

Mary Mwikali Musau. Foto Catherine Waking’a

De som lyssnar på berättelsen är svenska riksdagspolitiker. De
sitter framför sina datorer; Mary pratar i en mikrofon samtidigt
som en We Effect-kollega filmar. Besöket i Kenya är digitalt.
Samtalet mellan Mary och politikerna handlar om hur nedstängningarna i Kenya har slagit mot lokalsamhället, om torka
och hur klimatkrisen påverkar tillgången på vatten ... och om
hur Mary och de andra medlemmarna i kooperativet Kilalani
Women in Coffee har kunnat stötta varandra.

2020 har varit ett omvälvande år, för alla. Samtidigt kan vi konstatera att We Effects arbete är mer relevant än någonsin och
att vi har fått en starkare röst, både i den svenska utvecklingsdebatten och tillsammans med våra partnerorganisationer
runt om i världen.

Vi har gjort det starkaste resultatet i organisationens
historia. We Effect och den svenska kooperationen gör
skillnad. Därför har vi också ett gemensamt ansvar att
fortsätta göra vad vi kan för att bidra till en värld utan
fattigdom och orättvisa. Den värld vi vill ha efter krisen
definieras av hur vi agerar nu. Vi är #StarkareTillsammans.

Den digitala resan gav svenska politiker en inblick i situationen för småskaliga bönder i Kenya och hur We Effect arbetar,
konkret. Mötet stärkte också Mary, som fick möjlighet att
berätta om sina utmaningar – men också om framgångar och
om vad solidaritet betyder i praktiken. Och även om resan
skedde via skärm var stämningen engagerad och varm. Det
blev ett möte på riktigt.
Coronakrisen har förändrat We Effects sätt att jobba. Det
handlar inte bara om att vi jobbar mer digitalt och reser
mindre, utan vi har också ställt om vårt bistånd. Grunden är
fortfarande stöd till människors egen organisering med ett
skarpt fokus på jämställdhet, men nu jobbar vi mer specifikt

2

WE EFFECT

Foto Marcus Lundstedt

Anna Tibblin,
generalsekreterare

Lotta Folkesson,
styrelseordförande
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3 682 549 12 079 709
PERSONER FICK DIREKTSTÖD
AV WE EFFECT

PERSONER FICK INDIREKT STÖD
AV WE EFFECT

Genom vårt
påverkansarbete och vår
kommunikation når vi
många fler än de
som får direktstöd.

ANTALET KOOPERATIV SOM FICK
STÖD AV WE EFFECT VAR

SPARA
LÅNA

HÄR INGÅR EXEMPELVIS
STUDIECIRKLAR, SPARA-OCH
LÅNA-GRUPPER OCH STÖD
TILL BOSTADSKOOPERATIV

1 274
248
AV DEM VAR

KVINNOKOOPERATIV

WE EFFECT
ARBETADE MED

184

PARTNERORGANISATIONER
2020

Vi stödjer utveckling
som drivs av människor som
själva lever i fattigdom
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55,2
miljoner kronor

Vi samlade in
55,2 miljoner kronor
från privatpersoner
och företag

WE EFFECT
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Hot om hungerpandemi
gav fokus på rätten till mat
För We Effect började 2020 som ett vanligt år.

katastrof ute i världen, säger Anders
Lago, ordförande i HSB och vice ord-

I Sverige var det planering för en medlemsorganisationsresa

förande i We Effects styrelse. I många

till Kenya i september, diskussion om hur Almedalsinsatsen

av We Effects länder arbetar de flesta

skulle fokusera på demokrati i Latinamerika och beslutet att

som daglönare och är beroende av att

generalsekreteraren Anna Tibblin skulle åka till Costa Rica

lämna hemmet för att sälja saker och

för ett internationellt kooperativt möte.

tjänster. Och för att köpa mat.

Samtidigt förberedde sig regional personal och partnerorganisationer för att organisera studiecirklar, starta sparoch lånegrupper, bygga bostadskooperativ och samla

Snart stod det klart att fokus måste
Anders Lago.
Foto Marcus Lundstedt

människor kring hållbara jordbruksmetoder.

ligga på rätten till mat och We Effects
och Vi-skogens styrelser tog beslut om
en gemensam strategi.

Kort sagt: verkligheten gav nya och gamla utmaningar men
allt skulle rulla på, framför allt med hjälp av möten mellan

– FN förutspådde att antalet människor som stod inför
akut hunger skulle fördubblas, säger Marie Nygren, verk-

engagerade människor.

ställande direktör i KF, We Effects
största medlemsorganisation. Här

Sedan kom coronan.

hemma fick våra butiker ökad efterfrågan över en natt när bunkringen

– Jag minns det allra första beslutet, säger Anna Tibblin. Led-

började. Hur skulle våra leverantörs-

ningsgruppen hade planerat en två veckors resa till Moçam-

system hålla? Om det var så oroligt

bique för att ha en konferens kring utmaningar i södra Afrika.

i Sverige, hur såg det då inte ut i den

Det var innan reserestriktionerna kom, men vi vågade ändå

fattiga delen av världen?

inte resa. Vi förstod att vi skulle kunna få svårt att ta oss hem.
Det var den första av många planerade resor som fick ställas
in. Sedan kom den riktigt stora frågan: kan verksamheten
fortsätta som vanligt när verkligheten förändrats?
– Här satt vi i Sverige och tyckte synd om oss själva, så
oerhört privilegierade, medan pandemin verkligen var en

JANUARI
I början av januari arrangerade
We Effect i samarbete med
Vi-skogen en studieresa till
Rwanda och Kenya med den
kooperativa studiegruppen (S)
i riksdagen.

FEBRUARI

Marie Nygren.
Foto KF

– I städerna märktes matbristen
först, säger Anna Tibblin. Människor
kunde inte komma ut för att tjäna

pengar, eller för att köpa mat.
Även på landsbygden blev situationen snabbt akut. Bönder,
oavsett om de producerade livsmedel eller andra grödor,

➔

Efter 23 år i Paraguay,
med många goda resultat,
avslutade We Effect sin
verksamhet i landet.
We Effect började stödja lokala
organisationer i Paraguay 1996.
Nu är landets bonderörelser
starkare och bostadskooperationen växer.

We Effect arrangerade en framtidsworkshop med representanter

från medlemsorganisationer för att svara på frågan
hur vi med kooperationens
kraft kan uppnå de globala
målen i Agenda 2030. Samtidigt smyginvigdes det nya
huvudkontoret.

18 miljoner
kronor
We Effect fick glädjande ta
emot 18 miljoner kronor av
Postkodlotteriet. En gåva som
gör stor nytta i verksamhetsländerna för att bekämpa fattigdom och hunger och bidra till
ökad jämställdhet.

Lucy Wailimu, Kenya.
Foto Anders Hansson

14 riksdagsledamöter fick se
prov på arbetet i regionen och
möta såväl gräsrotsaktivister
som beslutsfattare.
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Aida och Ayelen Peralta Brizuela.
Foto Joel Mörner
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kunde inte ta sig till marknaden för att sälja sina varor, eller

Niassaprovinsen är undernärda.

för att köpa mat till sina barn.

– Niassa har haft flera år med extremväder – allt för mycket

We Effects strategi bygger på långsiktigt hållbar utveckling, men 2020 tvingade pandemin fram en förändring.
– Vi måste hjälpa människor att överleva, säger Nina Larrea,

eller allt för lite, regn, säger Diamantino Nhampossa, landchef i Moçambique. Och ovanpå det pandemin, som hindrat
människor att komma till marknaden.

regionchef för Asien-regionen. Bostadskooperativen fick stöd
för att starta köksträdgårdar och takodlingar och i stället för

Jämställdhet har aldrig varit viktigare

arbetet med värdekedjor och marknadskunskap gällde det att

Många regeringar har passat på att dra åt tumskruvarna på

ställa mat på bordet.

oppositionen och civilsamhället. Om inte annat har man

» Vi måste hjälpa människor att överleva.

anklagat de oppositionella för brott mot restriktionerna, och
infört nya, krångliga regler för alla organisationer.

– Vi har tvingats välja bort, säger Anna Tibblin. För pengar
som skulle använts till utbildningsinsatser har vi köpt och
delat ut utsäde. I vissa fall har våra partnerorganisationer
kunnat leverera sina skördar till FN:s livsmedelsprogram,
WFP. I Zimbabwe är halva befolkningen beroende av matbistånd. Partnerorganisationerna har också delat ut handsprit och spridit information om pandemin. I Sri Lanka
startades en fröbank för att småskaliga bönder ska ha råd
med utsäde. I Filippinerna delade ett nystartat kvinnokooperativ ut flera ton mat till behövande.
I Zimbabwe har många års påverkansarbete riktat mot traditionella
ledare (”chiefer”) gett resultat och
mark kan nu allt oftare ärvas även
av kvinnor och flickor.
Moçambique har drabbats mycket
hårt av pandemins hungereffekter.
Man räknar med att mer än 40
Diamantino Nhampossa.
Foto privat

MARS

procent av alla barn i den nordliga

Teodosia Gacer, Filippinerna. Foto Bob Villasquez

➔
Premiär för We Effect
LIVE – med anledning
av coronapandemin
öppnade Anna Tibblin en
live-länk till världen från
sitt köksbord i Huddinge.
Solidaritet är det enda som biter på virusets effekter.

Klimatkrisen är en jämställdhetskris, argumenterade We
Effects styrelse i ett gemensamt utspel på Internationella
kvinnodagen. Kvinnor drabbas
hårdast av klimatförändringarna och Sverige spelar en
viktig roll för att stärka deras
rättigheter.
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Mats Granath, Elin Söderberg, Peter Eriksson,
Marcus Lundstedt. Foto We Effect

We Effect arrangerade ett möte mellan
biståndsminister Peter Eriksson och LRF
i Västerbotten, för ett samtal om böndernas
livsviktiga roll i världen. Bonde- och naturorganisationer behöver samarbeta mer för att
bemöta hoten mot bönder och arbeta för ett
bättre klimat och ökad biologisk mångfald.

Glöm inte världens
fattiga i coronakrisen,
skriver We Effects styrelse i ett gemensamt utspel.
Enda sättet att lindra corona-pandemin och
dess effekter är mer internationellt samarbete
och solidaritet.

WE EFFECT
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I Colombia mördades under samma vecka tre bondefackliga

inte fanns någon smitta i landet, och till och med förbjöd

ledare för att restriktionerna hindrat dem att förflytta sig

läkare och sjuksköterskor att bära mask på arbetet. Där gick

från farliga områden. Totalt har 120 människorättsaktivister

civilsamhällets organisationer ihop i ett observatorium som

mördats i landet under 2020. Och myndigheterna skyller på

begärde in rapporter om sjukdomsutvecklingen från all-

pandemin när de inte utreder morden.

mänheten. De kom fram till att 17 000 nicaraguaner dött av

– I Latinamerika har regeringarna agerat på olika sätt,
berättar Damaris Ruiz, programchef för We Effects

viruset. Enligt officiell statistik har Nicaragua haft 200 döda.
I Tanzania har det varit förbjudet att försöka skydda sig

Latinamerikaregion. I Colombia har restriktionerna varit

mot smitta eller ens tala om pandemin, berättar Anna Tibblin.

stenhårda medan regeringen i Nicaragua påstod att det

”Det finns ingen corona i landet, allt är ett påhitt av utländska

Aulelia Leonidas, Tanzania. Foto Wilfred Mikomangwa

APRIL

➔

We Effect lanserade en global
kampanj på Twitter och Facebook för att synliggöra hur
människor påverkas av och
hanterar coronakrisen. Genom
#Coronavoices visade människor själva hur smittan och
dess effekter slår mot världens
mest utsatta.
Maria Canil. Foto privat
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MAJ
Rapporten “Bonde med livet som insats” släpptes och
berättade om ett akut läge för bönder som försvarar sin rätt till
mark och miljö. Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect,
och Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten och
då vice ordförande för We Effect, ledde en livesänd utfrågning
av riksdagspolitiker.

We Effect tog initiativ
till en branschgemensam rapport för
att belysa hur coronapandemin slår mot
världens fattiga.
Tillsammans med sex andra
svenska biståndsorganisationer kartlägger rapporten
vad Sverige kan göra för att
motverka ökande hunger
och fattigdom. Rapporten
lanserades på ett direktsänt
samtal med Anna Tibblin
och riksdagsledamöter från
M, C, MP och S.

VERKSAMHETSBERÄT TELSE 2020

intressen för att destabilisera Tanzania”, det påstod president

kvinnor ökat under pandemin, samtidigt som domstolar och

Magufuli som sedan plötsligt avled.

skyddade boenden har stängts.

– Medlemmarna i våra palestinska
partnerorganisationer har det svårt

» Våld mot kvinnor har ökat under pandemin.

även i vanliga fall, säger Nina Larrea.
Nu har allt blivit värre, med lockdown

I länder med strikta restriktioner har det varit omöjligt för

och helt stängda gränser. I Filippi-

kvinnor att lämna hemmet, även om de utsatts för grovt våld.

nerna har regeringen infört en ny,

I Palestina startade partnerorganisationen PWWSD en nöd-

ännu striktare, terroristlagstiftning,

linje för att ta emot anmälningar om våld mot kvinnor.

som ger möjlighet att hålla männNina Larrea.
Foto Stefan Tell

– Minskad inkomst, minskat socialt utrymme och ökat

iskor fängslade i veckor utan formella

våld har drabbat kvinnorna i våra samarbetsprogram, säger

anklagelser. En grupp civilsamhälles-

Nina Larrea.

organisationer har överklagat till
Digitala resor minskar avstånden i världen

Filippinernas högsta domstol.
We Effects fokus på kvinnor har blivit allt viktigare under
corona-året, samtidigt som många partnerorganisationer
inte prioriterat jämställdhetsarbetet. Kvinnor arbetar i högre

En global organisation ställs inför stora utmaningar när det
inte går att resa, varken internationellt eller inom länderna.
– Provinsen Niassa, där vi har en stor del av vår verksam-

utsträckning än män i den informella sektorn – till exempel

het, ligger 200 mil från Maputo, säger Diamantino Nham-

54 procent av alla kvinnor i Latinamerika – och har tvingats

possa. I vanliga fall flyger jag dit minst två gånger per år. Nu
har jag inte kunnat åka alls.

tillbaka till hemmet.
– I Latinamerika arbetar 40 miljoner kvinnor som hembiträden, säger
Damaris Ruiz. När restriktionerna

da arbetar hemma, är internetuppkopplingen ofta bristfällig.
– Vi har låtit flera av våra partnerorganisationer köpa

kom krävde deras arbetsgivare att de

bättre internet för pengar som var avsatta för annan verksam-

skulle välja – antingen skulle de till-

het, säger Diamantino Nhampossa.

bringa dag och natt på arbetet, eller
också fick de sluta. Många kunde inte
Damaris Ruiz.
Foto Marcus Lundstedt

På många kontor i världen, och i de bostäder där de anställ-

lämna sina egna familjer och barn

Samtidigt har pandemin gjort We Effect till en mer global
organisation.
– På våra digitala globala möten deltar ibland 200 perso-

och förlorade sin inkomst.

ner, säger Anna Tibblin. Det har skapat en större öppenhet.

Enligt flera internationella under-

Alla kan vara med och samtidigt höra vad som sägs. Ordet

sökningar och We Effects egna rapporter har mäns våld mot

JUNI
We Effect tog med flera andra
organisationer initiativet till

#omstartvärlden
I juni möttes civilsamhället,
myndigheter och beslutsfattare
i ett antal samtal. We Effect
släppte tillsammans med många
andra organisationer rapporten:

“Hur ska
svenskt bistånd möta
covid-19?”
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SEPTEMBER

kan fördelas demokratiskt och man talar en i taget. Eftersom

➔

OKTOBER

Ingen ska vara
bonde med
livet som insats

– under den devisen samarrangerade LRF Ungdom
och We Effect ett webbinarium med unga bönder från
tre kontinenter. Bönder i
alla länder behöver kroka
arm och lära av varandra
över gränserna, och det
behövs resolutioner för att
stärka böndernas rättigheter, argumenterade
panelisterna.

Två av tre svenskar
vill betala mer för
rättvis mat
Hållbart företagande ska premieras. Under hösten ställde
sig We Effect tillsammans med
medlemsorganisationerna
Riksbyggen, Coop och Folksam
bakom Concord-kampanjen
”Visa Handlingskraft”. Tillsammans med en lång rad organisationer, företag och privatpersoner driver kampanjen på
för en lag om företagande och
mänskliga rättigheter.

Hur skapar vi rättvisa på tallriken? På Världshungerdagen
gjorde We Effect, LRF, Lantmännen och Konsumentföreningen Stockholm gemensam
sak i ett livesänt samtal om
hur Sverige bäst kan bemöta
den ökande hungern genom
att verka för allas rätt till mat.
En Sifo-undersökning presenterades som visar att svenska
konsumenter kan tänka sig att
betala ett högre pris för maten
om det gynnar utsatta bönder.

WE EFFECT
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det inte spelar någon roll om
personen sitter i Nairobi eller i
Falun kan vi plocka ihop arbetsgrupper med deltagare från hela
världen. Mötena har också blivit

många fler för såväl medlemsorganisationer som politiker.

Digitala
globala möten
med ibland 200
personer!

mer effektiva. När man möts i en
kris är det allvar.
– Stockholm har kommit närmare

– Det blev ett viktigt möte i en svår tid för bönderna i södra
Afrika, säger Anna-Karin Hatt. Flera miljoner människor
saknar tillräckligt att äta. Torka och cykloner har drabbat
inte minst de småskaliga bönderna svårt. Små marginaler har
blivit obefintliga.
– Det är klart att en fysisk resa ger ännu starkare intryck,
men det var ett oerhört värdefullt möte. Inte minst för att jag

under det här året, hälsar Damaris Ruiz på Teams från Nica-

påmindes om att det för södra Afrikas lantbrukare finns

ragua. Att träffas ansikte mot ansikte är bra, men mycket kan

ännu större och mer långtgående utmaningar – bristande

man klara av digitalt. Vi har möten med kolleger i hela världen

läskunnighet och klimatförändringar till exempel.

i olika frågor varje vecka.
Rent tekniskt har mycket hänt under det första pandemi-

– De digitala mötena kan förstås aldrig helt ersätta de
fysiska men de är ett mycket bra komplement, säger Anna

året. Både Teams och Zoom exploderade. Varannan vecka

Tibblin. Så småningom kommer vi att kunna resa igen, men

kom nya uppdateringar och systemen förbättrades snabbt.

vi kommer bara att göra det när det är nödvändigt.

Människor som aldrig varit uppkopplade – som en grupp
människorättsförsvarande urfolkskvinnor i Guatemala – kan

– Planeten tackar, säger Diamantino Nhampossa. Vi flyger
mindre och det är bra, för våra barn och barnbarns skull.

nu enkelt nås från andra sidan jorden.
– Men det kan vara svårt för oss i Sverige att förstå att
”arbeta hemma” betyder något annat i Harare än det gör
i Hägersten, säger Anna Tibblin. Framför allt har våra kvinnliga anställda ute i världen fått ta ett stort ansvar för barn och
hem och vård av sjuka, samtidigt som de har sämre uppkopplingar och känner stor oro inför risken att pandemin ska leda
till att de förlorar jobbet. I Sverige har vi sociala trygghetssystem som helt saknas för våra anställda ute i världen. Det
går också att resa på andra sätt.
LRF:s vd Anna-Karin Hatt blev den första som reste på en
virtuell resa med We Effect. Uppkopplingen var inte alltid den
bästa, och vissa nyanser försvann i översättningen, men trots
det var premiärresan mycket lyckad och kommer att följas av

NOVEMBER

➔

Kraftiga orkaner slog skoningslöst mot människor i We Effects
verksamhetsländer i Centralamerika. Många dödsfall, tusentals
tvingades lämna sina hem och livsviktiga odlingar förstördes. We
Effect gjorde en särskild insats för drabbade, som redan led svårt
av coronapandemins effekter.

Foto Natividad Jimenez

8

WE EFFECT

Anna-Karin Hatt och Anesu Truzmbah från Tanzania. Foto Marcus Lundstedt

En virtuell
premiärresa!
LRF:s vd Anna-Karin Hatt
reste med We Effect till
södra Afrika på en ”digital
resa”. Via datorn mötte hon
bönder och fick en direktinblick i hur covid-19 har
förvärrat en redan allvarlig
situation för lantbrukarna i
regionen.

Rättvis mat till alla! We Effect
och Vi-skogen lanserade sin
första gemensamma faktarapport, för att uppmärksamma
och adressera den ökande
hungern i världen. På ett
mycket uppmärksammat
webbinarium medverkade
bland andra
biståndsminister Peter
Eriksson och
FN:s särskilda
rapportör
för rätten till
mat, Michael
Fakhri.
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Kooperationens kraft försvarade biståndet
Debatten under pandemin har inte bara handlat om virus. Så väcktes till exempel den
gamla frågan om minskat svenskt bistånd till liv.
– Då blev jag mycket glad över att våra medlemsorganisationer gemensamt ställde
upp för den internationella solidariteten, säger Anna Tibblin. De blev politiska aktörer
och inte bara organisationer som samlar in pengar. Det blev tydligt att man är en annan
sorts företag om man ingår i kooperationen.
Företagen samlade samtidigt in pengar. Kampanjen ”Hela Sverige mot hungerpandemin” fick in fem miljoner kronor.
– Vi behöver både bidra med pengar och bilda opinion, säger Marie Nygren, vd på
Kooperativa Förbundet. Opinionsarbete ger kunskap och med kunskap är människor
beredda att satsa på något större än sig själva. Våra anställda och medlemmar, och de
som handlar hos oss, är villiga att bidra.
KF har antagit en ny strategi där ägarskapet i We Effect och Vi-skogen har en viktig roll.
– Vi ska bli Sveriges viktigaste konsumentkraft, säger Marie Nygren. Då måste vi ha
starka band till våra organisationer. De för vårt arbete framåt.
– Genom We Effect kan bönder hjälpa varandra över gränserna, säger Anna-Karin
Hatt på LRF. Det är oerhört betydelsefullt.

DECEMBER

MOT

-

Starkare tillsammans! We Effect och Vi-skogen
gick ihop med sina medlemsorganisationer och
ett stort antal svenska influerare för att uppmärksamma och samla in pengar mot hungern. Den
landsomfattande kampanjen Hela Sverige mot
hungerpandemin, med livesända samtal, digitala
insamlingar och utspel, resulterade i drygt 5 miljoner kronor till We Effect och ett stort engagemang
i sociala medier bland inte minst unga människor.
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➔

We Effect deltog i en ljusmanifestation med bland andra
Naturskyddsföreningen för att
hedra människor som mördats
för att de försvarar sin mark och
miljön. Frågan aktualiserades
även i en gemensam debattartikel
i Aftonbladet.

Foto Nana Buxani

Efter 35 år i landet
fattade We Effects
styrelse motvilligt
beslutet att fasa
ut verksamheten
i Nicaragua.
Beslutet var en konsekvens av en ny
lagstiftning som innebär att alla personer
och organisationer som får finansiellt stöd
från utlandet har en skyldighet att registrera
sig som ”utländska agenter” och riskerar
därmed fängelse för samröre.
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TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM OCH HUNGER.
Styrelse
LOTTA FOLKESSON

ANDERS LAGO

BJÖRN LARSSON

HELEN PERSSON

Vice ordförande
Förbundsordförande för HSB, vice ordförande
FUB, samt ledamot Folksam Sak, Berättarministeriet och Internationella Kooperativa
Alliansen. Har bl.a. varit kommunstyrelsens
ordförande i Södertälje kommun, ordförande
för Telgekoncernen och ordförande för
Svenskt Vatten.
Invald 2012.

Ordförande
Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs,
Västerbotten. Innehar styrelseuppdrag som
ordförande i LRF Västerbotten och som
ordförande i LRF:s hästdelegation samt
ordförande för Copa Cogecas Women’s
committe i Bryssel.
Invald 2015.

Ekonomie doktor och rådgivare. Tidigare
befattningar: CMO och koncerndirektör AO
Marknad Coop Sverige, CMO Swedbank,
vd Lowe Brindfors Annonsbyrå, McKinsey &
Co, vd Bonnier Net.
Invald 2016.

Konsumentföreningen Stockholm. Ledamot
i CBS:s (Coop Butiker och Stormarknader)
styrelse. Ansvarig för medlemsverksamheten,
sponsring och pr. Har mångårig erfarenhet
inom kommunikation, hr och projektledning
i bl.a. SSAB och Ericsson. Drivit och varit
delägare i Strategic Health Consultants, ett
konsultbolag inom organisation och ledarskap.
Invald 2015.

YLVA WESSÉN

BRITTA VON SCHOULTZ

Vd och koncernchef för Folksam. Styrelseordförande i KPA AB och Folksams Forskningsstiftelse. Ledamot i ICMIF:s styrelse
och dess Excecutive Committee samt i
Svensk Försäkrings styrelse. Har tidigare
haft uppdrag inom Folksam som chef för
risk- och compliance och varit advokat på
DLA Nordic.
Invald 2019.

Kommunikationschef Riksbyggen. Tidigare
arbetat bl.a. som presschef på Riksbanken
och Åklagarmyndigheten samt även som
strategisk kommunikationsrådgivare på
Kreab Gavin Anderson. Har även en mångårig bakgrund som journalist på SVT och SR.
Invald 2015.

PETER STRÖM

ERICA LUNDGREN

Vd OK Västerbotten. Dessförinnan
försäljningschef för Norrmejerier, affärsområdeschef och dotterbolags-vd inom
Proffice Sverige. Styrelseledamot i OK
Marknadsservice samt OKQ8 Marknad.
Invald 2017.

Chef för Client Coverage inom Stora
Företag & Institutioner på Swedbank. Har
innehaft ett flertal ledarpositioner inom
Swedbankkoncernen, såväl
i Sverige som internationellt.
Invald 2019.

ANNA TIBBLIN

Generalsekreterare för We Effect och
Vi-skogen. Har tidigare varit regionchef
i södra Afrika och Latinamerika, arbetat
med biståndsutvärderingar i eget konsultföretag samt arbetat som journalist
på dags- och branschtidningar.

I december 2020 lämnade Tommy Ohlström sitt
uppdrag som styrelseordförande i We Effect, en
post han innehaft sedan 2014. Genom åren bidrog
Tommy till att utveckla det strategiska samarbetet
med We Effects medlemsorganisationer och
jobbade särskilt med frågan om företag och
mänskliga rättigheter. Han deltog även i flera
svenska högnivådelegationer till Guatemala för
att uppmärksamma den svåra situationen för
människorätts- och miljöförsvarare. Han efterträds av Lotta Folkesson,
som tidigare varit vice ordförande.

Genom medlemsorganisationerna når We Effect ut till en bred allmänhet i informations- och insamlingsarbetet.
Representanter från grundarorganisationerna sitter i styrelsen och tar beslut om We Effects långsiktiga arbete.
MEDLEMSORGANISATIONER
Hyresgästföreningen | Kooperativa Förbundet,
KF | Lantbrukarnas Riksförbund, LRF | Lantmännen | OK ekonomisk förening | Riksbyggen |
Coop Sverige AB | Folksam | Swedbank | HSB
Riksförbund | Fonus | Kooperativa Ledares
Förbund | Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningarna
Coop Mitt, Coop Nord, Coop Norrbotten,
Coop Väst, Konsumentföreningen Göta, Coop
Finspång, Knäred Konsumentförening, Färingsö
Konsumentförening, Coop Varberg Ekonomisk
Förening, Coop Tabergsdalen, Coop Gotland
Ekonomisk Förening, Coop Värmland,
Konsumentföreningen Stockholm, KristianstadBlekinge Konsumentförening, Veberöds
Konsumtionsförening
HSB-föreningarna
Dalarna, Gävleborg, Göta, Göteborg, Karlskoga,
Malmö, Mölndal, Nordvästra Götaland, Norr,
Norra Bohuslän, Norra Stor-Stockholm, Stock-
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holm, Sydost, Södertälje, Södertörn, Södra
Norrland, Uppsala, Östergötland
LRF regionföreningar
Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping,
Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten, Östergötland,
Örebro, Mälardalen, Västernorrland
Studieförbundet Vuxenskolan
Förbundet Vi Unga, Swedish Empowerment
Center, Coompanion Sverige, Ekobanken,
Brunnsviks folkhögskola, Ädelfors folkhögskola
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och generalsekreteraren för We Effect (org. nr 802004-1524)
avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2020.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Ändamål och vision
We Effect är en ideell förening med mål att bekämpa fattigdom och
orättvisor i världen. We Effect arbetar tillsammans med sina svenska
medlemsorganisationer för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors stöd för ett långsiktigt internationellt
utvecklingsarbete. Vår vision är en hållbar och rättvis värld, fri från fattigdom. We Effect är partipolitiskt och religiöst obunden.
Uppdrag och målgrupp
We Effects uppdrag är att bedriva biståndsverksamhet som stärker lokala
och medlemsbaserade organisationer som består av kvinnor och män som
lever i fattigdom. Genom stöd till dessa lokala föreningar och kooperativa
företag vill We Effect stärka medlemmarnas inflytande över sina egna liv
och samhällen. Dessa föreningar utgör våra samarbetsorganisationer och
det är tillsammans med dem som vi bedriver biståndsverksamhet. We Effect
är världens största kooperativa biståndsorganisation. Samarbetet strävar efter
att främja kooperativt och medlemsägt företagande i våra verksamhetsländer.
Värdegrund
We Effect tror på alla människors lika värde och rätt att leva under värdiga
förhållanden. Vi arbetar enligt övertygelsen att människor är starkare
tillsammans och att hållbar utveckling förutsätter respekt för mänskliga
rättigheter och demokrati.
Vårt biståndsarbete
We Effect arbetar inom två tematiska huvudområden: hållbar landsbygdsutveckling med stöd till bönders egna organisationer, samt värdigt boende
med stöd till kooperativa boendeföreningar. Allt arbete genomsyras av ett
starkt jämställdhetsperspektiv. We Effect arbetar för att förena demokrati
med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Rätten till mark, finansiella
tjänster, en hållbar miljö i ekologisk balans och lika rättigheter genomsyrar
all vår verksamhet.
För att möta effekterna av coronapandemin utvecklades en interimstrategi som innebär att all verksamhet samlas i ett tydligare fokus på
Rätten till mat. Strategin utvecklades tillsammans med Vi-skogen och
antogs av styrelsen i juni. Strategin är styrande för all verksamhet för
båda organisationerna. Det innebär att viss verksamhet behöver ställas
om, medan annan verksamhet sannolikt behöver fasas ut. Syftet med
den nya strategin är att anpassa biståndsverksamheten till partnerorganisationernas behov på både kort och längre sikt.
De flesta av våra samarbetsorganisationer ute i världen är medlemsbaserade bondeorganisationer, bostadskooperativ eller spar- och lånaföreningar. Vi väljer våra samarbetsorganisationer med stor omsorg och
en förutsättning för samarbete är att vi delar vilja och förmåga att bidra till
minskad fattigdom, ökad rättvisa och hållbar utveckling.
Samarbetsorganisationerna inom landsbygdsutveckling arbetar bland
annat med jordbruksrådgivning, prisförhandlingar, affärsutveckling samt
för att stärka människors egenmakt. Organisationerna arbetar också för att
påverka de orättvisa strukturer som bidrar till fattigdom. Inom det tematiska
området Värdigt boende jobbar We Effect med organisationer som kämpar
för att säkra tillgång till mark för bostäder och därmed möjliggör medlemsägt boende för fattiga människor. We Effect arbetar också med att utveckla
spar- och kreditföreningar som ger människor som lever i fattigdom, särskilt
på landsbygden, möjlighet att finansiera sina egna investeringar.
We Effect arbetar med ett starkt rättighetsperspektiv. Det betyder att
människor är aktiva deltagare i sin egen utveckling. Detta sätt att arbeta
bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Det
bidrar också till att bekämpa de strukturella orsakerna till fattigdom och
orättvisor – och inte bara symptomen. We Effect betraktar alla människor
som rättighetsinnehavare och förändringsaktörer. Inte som passiva offer
eller bidragsmottagare.
Vår globala organisation
We Effects huvudkontor i Sverige ansvarar för insamling, marknadskommunikation, opinionsbildning samt för finansiell och programmässig kvalitetssäkring. Den globala ledningsgruppen samordnar all verksamhet. Medlemsorganisationernas engagemang och insatser är ett viktigt mervärde i We
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Effects verksamhet. Organisationen är decentraliserad och flertalet beslut
fattas så nära biståndsverksamheten som möjligt. We Effects lokala närvaro
är ett av organisationens mervärden då det främjar lokalt ägarskap, effektivitet och hållbar utveckling, samt leder till en bättre förståelse för lokala villkor.
We Effect har fem regionala kontor runt om i världen. Dessutom finns
nationella kontor i flera av verksamhetsländerna. We Effects utvecklingsarbete är organiserat i följande fem geografiska regioner:
■

■

■

■

■

Östra Afrika, som omfattar Kenya, Tanzania och Uganda. Regionkontoret är placerat i Nairobi, Kenya.
Södra Afrika, som omfattar Malawi, Moçambique, Zambia och
Zimbabwe. Regionkontoret är placerat i Lusaka, Zambia.
Latinamerika, som omfattar El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Bolivia och Colombia. Under året beslutades om utfasning
av Nicaragua under 2021. Regionkontoret är placerat i Guatemala City,
Guatemala.
Europa, som omfattar länderna Nordmakedonien, Albanien, BosnienHercegovina, Kosovo och Moldavien. Regionkontoret är placerat
i Skopje, Nordmakedonien.
Asien, som omfattar Filippinerna, Palestina och Sri Lanka och där Vietnam
och Kambodja har fasats ut under 2020. Regionkontoret är placerat på
huvudkontoret i Stockholm.

We Effect har särskilda kriterier som avgör var organisationen arbetar.
Grundläggande är att organisationen arbetar i länder och områden där
organisationen kan tillföra mervärde bortom enbart finansiering. We Effect
gör alltid en bedömning om önskvärda effekter. Besluten baseras på om
en insats anses relevant att stödja och om den har potential att ge goda
resultat. Stor fattigdom och orättvisa betyder inte alltid att en effektiv
verksamhet kan bedrivas som leder till goda resultat. Styrelsen fattar beslut
om vilka länder We Effect arbetar i.

Samverkan med våra medlemsorganisationer
We Effect hade 68 medlemsorganisationer under året. Summan av We
Effect och de företag och organisationer som är föreningens medlemmar
är en biståndsorganisation med bred förankring i det svenska samhället.
We Effect har ett djupgående och mycket viktigt samarbete med
medlemsorganisationerna inom följande områden:
■

■

Insamling: Medlemsorganisationernas insamlingsaktiviteter är en
betydande källa för We Effects intäkter. Målet är att insamlingen också
ska stödja medlemsorganisationerna; att We Effect ska vara relevant för
medlemsorganisationernas medarbetare, kunder och medlemmar samt
bidra till mervärden i medlemsorganisationernas affärsverksamhet.
Opinionsbildning: Medlemsorganisationerna är en viktig kanal för information till den svenska allmänheten om globala förhållanden, utvecklingsfrågor och We Effects biståndsverksamhet. Det är också tillsammans med
medlemsorganisationerna som We Effect arbetar för att stärka den svenska
biståndsviljan och för att få fler att ta ställning för en rättvisare värld.

Samarbeten och nätverk
We Effect samarbetar med flera internationella organisationer. We Effect
sitter med i styrelsen för AgriCord, ett internationellt nätverk för 12 biståndsorganisationer som stärker jordbrukar- och bondeorganisationer i utvecklingsländer genom projektmedel framförallt från EU. We Effect är också
en del av International Land Coalition (ILC), en global allians av civilsamhälles och mellanstatliga organisationer som arbetar tillsammans för
att främja säker och rättvis tillgång till mark. We Effect sitter även med i
styrelsen för globala ICMIF Foundation, som främjar användningen av
mikroförsäkringar som en metod för fattigdomsbekämpning. We Effect
är också aktiva i International Cooperative Alliance (ICA), och då särskilt
i den europeiska delen av organisationen som heter Coops Europe där nio
biståndsorganisationer främjar gemensamt påverkansarbete, utbyte och
studier kring kooperativ utveckling. We Effect är också aktiva i nätverket
EU-LAT som samordnar aktiviteter kring mänskliga rättigheter och bevakar
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EU:s politik gentemot Latinamerika. Samordningen av dessa globala nätverk
och samarbeten sker från vårt liaison-kontor i Bryssel. I tillägg är We Effect
med i Association for Women’s Rights in Development (AWID) som syftar
till att stärka individer, organisationer och internationella rörelser som
arbetar för att främja kvinnors rättigheter. I Sverige är We Effect representerad i Concord Sveriges styrelse, ett europeiskt nätverk som arbetar
för att påverka EU:s biståndspolitik. We Effect sitter med i styrelsen för
Svensk Kooperation, som är en intresseorganisation som samlar We Effects
medlemsorganisationer. We Effect är dessutom aktiv i den av regeringen
utsedda FAO-kommittén, Giva Sverige, Föreningen Riksinsamlingen
(Världens Barn), Ideell Arena samt i Fairtrade Sverige.
ÖVRIG ICKE FINANSIELL INFORMATION

Samarbete med Vi-skogen
We Effect förmedlar Sida-medel till Vi-skogen, Insamlingsstiftelsen Vi Planterar
Träd, för biståndsverksamhet i östra Afrika. Organisationerna delar administrations- och marknadsavdelning samt generalsekreterare och samarbetar inom
olika områden. Detta samarbete har stärkts i och med den gemensamma
interimstrategin, som är styrande för båda organisationernas verksamhet.
I linje med strategin har även en rapport tagits fram tillsammans: ”Rättvis mat
till alla.” Rapporten lanserades ihop och har varit underlag för gemensamma
debattartiklar. Ett gemensamt seminarium hölls i oktober för att uppmärksamma Världshungerdagen: ”Rättvisa på tallriken – hur möter Sverige ökad
global hunger?” med bland andra biståndsminister Peter Eriksson och professor Michael Fakhri, FN:s särskilda rapportör för Rätten till mat.
Kvalitetskod för insamlingsorganisationer
We Effect är medlem i Giva Sverige, ett gemensamt branschorgan för de
svenska insamlingsorganisationerna. Giva Sverige har utarbetat en kvalitetskod för etisk och professionell styrning av organisationer vilken We Effect
tillämpar. We Effect har genom åren arbetat för att ha transparenta administrativa system och policyer för sina verksamheter. Arbete pågår kontinuerligt
med att säkra att organisationen arbetar metod- och kvalitetsmässigt likadant
i alla delar av världen. Från och med år 2013 granskas kodens efterlevnad av
en extern revisor.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Kampanjen spreds under hösten 2020 främst i sociala medier, men även
i medlemsorganisationernas egna kanaler till kunder och medarbetare. 150
svenska influerare, med sammanlagt 24 miljoner följare, engagerade sig i Hela
Sverige mot hungerpandemin. Inom ramen för kampanjen sändes även en
talkshow i tre delar där bland annat assisterande generalsekreterare i FN,
Ulrika Modéer, och representanter från HSB och Coop deltog. Kampanjen
fick 5 miljoner videovisningar, genererade nästan 20 000 gåvor och samlade
in 2,8 miljoner kronor till We Effect. Kampanjen bedrevs tillsammans med
Vi-skogen och genererade ett totalt resultat på 5,2 miljoner kronor.
I kampanjen Världens barn uppmärksammades We Effects nutritionsprojekt i Moçambique. We Effect och Världens barn har under fem år arbetat tillsammans med den lokala hälsomyndigheten och lokala organisationer i den fattiga Niassa-provinsen för att bekämpa undernäring för barn
under fem år. Insatsen uppmärksammades både i SVT och Sveriges Radio.
Två rapporter producerades tillsammans med Media och Påverkansavdelningen, ”Bonde med livet som insats” och ”Rättvis mat till alla”.
Under året genomfördes också en kampanj i sociala medier för att uppmärksamma Agenda 2030 och sprida kunskap.
Under 2020 har We Effect samlat in gåvor för 55,2 miljoner kronor. We
Effects medlemsorganisationer och andra företag står för 38 procent av insamlingen, Postkodlotteriet för 36 procent och privata givare för 26 procent.

Media och Påverkan
Året inleddes med att 14 ledamöter från Sveriges riksdag besökte vår verksamhet i Kenya, med många diskussioner om jämställdhet, demokrati, kooperation och jordbruk som följd. Strax därefter slog pandemin till, vilken därefter
dominerade avdelningens arbete under året. Politiken och opinionen fick
kraftigt fokus på Sverige men detta gav också möjligheter att tydligt lyfta
vikten av internationellt samarbete. Svenskt bistånd är livsviktigt för att möta
ökande hunger och säkra allas rätt till mat i världen. Medlemsorganisationerna engagerades tidigt i debattutspel, som följdes av Twitter-kampanjen
#Coronavoices, nyhetsbrev, faktarapporter, en serie livesända seminarier på
Facebook och en digital resa till södra Afrika. Avdelningen initierade projekt
med andra organisationer för att belysa hur pandemin slår mot människor
i fattigdom och ytterligare bidrar till bristande jämställdhet, och en rapport
om behovet av en feministisk klimatpolitik togs fram tillsammans med 16
andra civilsamhällesorganisationer.

Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen består av tre enheter: Finance, Human
Resources och Organisationssupport och regelefterlevnad.
För administrativa avdelningen har fortsatt stort fokus legat på det
interna projektet för att stärka och definiera tydligare roller och ansvarsområden inom hela organisationen, och tillse att land-, region- och huvudkontor har tillräckliga resurser för att effektivare hantera förändringsprocesser och följa den tekniska utvecklingen. Under året har även stort fokus
legat på förbättrade rutiner för hantering av risker och uppföljning av risker,
där avdelningen har uppdaterat policyer och mallar. Vi har också utvecklat
en digital lärandeplattform. Finance har upphandlat ett nytt ekonomisystem
som kommer implementeras i hela verksamheten under 2021.

Internationella avdelningen
Den Internationella avdelningens verksamhet har under året inneburit ett
stort omställningsarbete för att anpassa såväl programverksamhet som fältorganisation och arbetssätt till de nya förutsättningarna under Coronapandemin. Som stöd för dessa processer har bland annat en guide utvecklats
efter omfattande konsultationer med regionerna för implementering av
interimstrategin. Instruktioner och riktlinjer har tagits fram för stöd till våra
lokala partnerorganisationer att ställa om sin verksamhet och möta de akuta
konsekvenser som både de som organisationer och deras medlemmar ställs
inför som en direkt konsekvens av pandemin.
Den organisationsöversyn som genomfördes andra hälften av 2019 av den
Internationella avdelningen konsoliderades under året. I huvudsak har förändringen fallit väl ut och bidragit till att fokusera och renodla avdelningens
uppdrag och mandat. Inga nya justeringar eller ändringar av organisationen
har gjorts under 2020.
Under året har avdelningen slutfört utrullning och implementeringen
av organisationens nya insatshanteringssystem, Crops. Tillsammans med
ekonomisystemet utgör Crops kärnan i organisationens IT-system för att
säkerställa effektiv hantering och god intern styrning och kontroll av utvecklingssamarbetet. Crops har bidragit till att öka tillgängligheten till information
inom och mellan organisationens olika kontor och även bidragit till förbättrade
styrning inom organisationen.

Marknadsavdelningen
Ett stort fokus under året har varit på att genomföra en omorganisation av avdelningen. Den nya organisationen, som är uppdelad på tre team, fastställdes
vid årsskiftet.
Under hösten genomfördes en kampanj för att möta en hotande global
hungerkatastrof i pandemins spår. We Effect och dess medlemsorganisationer
samlade sig i ett gemensamt upprop: Starkare tillsammans. Uppropet mynnade ut i insamlingskampanjen Hela Sverige mot hungerpandemin.

Södra Afrika – We Effects verksamhet i Södra Afrika har under året drabbats hårt av de strikta restriktioner som införts till följd av den pågående
covid-19 pandemin. I december genomförde We Effect sin första digitala
studieresa. Resan var ett möte mellan Anna-Karin Hatt, vd på Lantbrukarnas
Riksförbund, och bönderna i Zimbabwe och Moçambique. Syftet var att ge en
inblick i hur covid-19-restriktionerna påverkat situationen för bönderna. Zambia har under många år brottats med dålig ekonomi och vid slutet av året stod
det klart att landet, som första land i Afrika, inte klarade av att göra återbetal-

På huvudkontoret tillträdde en ny avdelningschef på marknadsavdelningen
och i slutet av året rekryterades en ny chef till enheten för Human Resources.
Tillsammans med Vi-skogen togs det under året fram en interimstrategi
med fokus på Rätten till mat. Den nya strategiska inriktningen innebär att
Vi-skogen och We Effect ställer om programverksamheten för att än tydligare
stödja kooperativa och andra medlemsbaserade organisationer att säkra
rätten till mat och minska sårbarheten inför framtida kriser. Arbetet ska genomsyras av ett starkt fokus på jämställdhet, klimaträttvisa och anti-korruption.
Strategin beslutades av styrelsen i juni.
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ningar på sina stora skulder. Därmed riskerar landet att gå i statsbankrutt. Den
dåliga ekonomin drabbar bönderna med bland annat höjda priser på utsäde,
gödsel och bekämpningsmedel, vilket i sin tur bidrar till mindre skördar, lägre
inkomster och sämre möjligheter att äta sig mätt. I Malawi gick We Effect och
andra internationella organisationer ihop med syfte att påverka givare och
regeringen att ge ekonomiskt stöd för att köpa akut skyddsutrustning som
munskydd och engångshandskar men även att påverka dem att ge stöd till
människor som säljer sina varor på gatan. I Moçambique har regeringen under
året påbörjat en översyn av landets markpolicy. We Effects roll i översynen
är att främja samverkan mellan regeringen och civilsamhället och har därför
undertecknat ett samförståndsavtal med regeringen. Avtalet är ett viktigt
erkännande av We Effects arbete med markfrågor i Moçambique.

Östra Afrika – Även verksamheten i Östra Afrika påverkades stort av covid-19
pandemin. I Kenya och Uganda infördes nedstängningar med förbud för
sammankomster och krav på social distansering. I Tanzania förklarades landet
fritt från covid-19 efter några månader. Under året genomfördes val i Tanzania
där nuvarande president fick överväldigande majoritet av rösterna, men
enligt både opposition och externa bedömare förekom valfusk. Valrörelsen
i Uganda har kantats av våld och inskränkningar i användandet av sociala
medier. Trots dessa utmaningar undertecknades ett nytt avtal med EU om
stöd till demokratiska val i Tanzania, samt två avtal med FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation FAO för att stödja bondeorganisationer i Tanzania och
skogsbrukets värdekedja i Kenya.
Latinamerika – Under 2020 drabbades Latinamerika, precis som resten
av världen, väldigt hårt av coronapandemin. De långtgående restriktioner
som regionen upplevde innebar ett kraftigt slag mot människor som redan
innan pandemin levde under svåra förhållanden. Även om We Effects arbete
i regionen också påverkades av situationen gjordes stora justeringar för att
kunna erbjuda ett så relevant stöd till partner som möjligt. I mars, samtidigt
som regionens olika kontor ställde om till arbete hemifrån, omfördelades
resurser för att möta den annalkande krisen genom att ge projekt som stödjer matsäkerhet högre prioritet. Några månader senare startade We Effect
även upp ett omfattande arbete för att stärka partnerorganisationers digitala
kapacitet. 2020 var även ett år av naturkatastrofer. I november drog två kraftiga orkaner, ETA och IOTA, in över Centralamerika med knappt två veckors
mellanrum och ödelade stora delar av våra verksamhetsländer i regionen. Till
följd av detta har We Effect påbörjat ett återhämtningsprojekt där bönder får
stöd för att återställa sina jordar för att snabbt kunna börja bruka dem igen.
I slutet av året beslutade styrelsen att stänga ner verksamheten i Nicaragua
på grund av den nya lag som innebär att internationella organisationer
klassas som utländska agenter vilket omöjliggör för We Effect att fortsätta
bedriva ett relevant utvecklingsarbete i landet.
Europa – I region Europa stängdes länderna när pandemin kom vilket ledde
till kraftiga restriktioner, undantagstillstånd och en svår ekonomisk situation
för en majoritet av programmets målgrupper. Projektet “Food Security and
Economic Empowerment in North Macedonia” lanserades som en omedelbar respons till den akuta situationen och projektet utvecklades tillsammans
med svenska ambassaden i Skopje. Syftet var att mildra effekt-erna av pandemin rörande tillgång till livsmedel och att stärka kapaciteten hos de mest
utsatta i samhället. Partnerorganisationen National Federation of Farmers
(NFF) i Nordmakedonien fick motta en utmärkelse från Macedonian Centre
for International Cooperation som ett modellexempel i landet för organisationens jämställdhetsarbete och intern demokrati. I Kosovo anordnades den
allra första nationella riksdagen för landsbygden av We Effects partnerorganisation. Mötet var digitalt vilket möjliggjorde deltagande från flera
nationella och regionala intressenter. Digitala event organiserades
i alla länder under Rural Womens Day den 15 oktober. Eventen var välbesökta av ministrar, ambassadörer och många kvinnor från landsbygden.
I Bosnien och Hercegovina välkomnades en ny partnerorganisation in i programmet under året, organisationen Vive Zene (översatt: Levande kvinnor).
Organisationen stöttar och arbetar med rehabilitering för kvinnor som är
överlevare från krigstrauman och våld. Partnerorganisationerna i Moldavien
fick stöttning i att representera kvinnor på landsbygden och deras situation
inför UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women
som hölls i Genève i början av året.
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Asien – I Asien avslutades den fleråriga utfasningen av regionkontoret
och programmet för Sydostasien (Myanmar, Kambodja och Vietnam). Trots
den stora utmaningen som covid-19-pandemin utgjorde, har personal på
plats gjort ett mycket bra jobb för att på ett kvalitativt sätt avsluta programmet och genomföra alla de administrativa aktiviteter som behövts för att
stänga kontoren och avsluta samarbetet med partnerorganisationerna. Vårt
engagemang i kooperativ utveckling i Sydostasien manifesterades genom
två avslutningsseminarier och minnesskrifter över samarbetet i Vietnam och
Kambodja. I alla länder har personal arbetat hemifrån sedan i mars 2020.
Partnerorganisationerna har ställt om verksamheten för att motverka de
akuta effekterna av pandemin, genom att stärka lokala marknader, stödja
familjejordbruk och köksträdgårdar, skapa och förbättra utsädesbanker,
bland annat. I Filippinerna försvårades arbetet av bristande stöd från regeringen, samt flera på varandra följande orkaner. I Palestina har utegångsförbud och nedstängningar ytterligare förvärrat den redan svåra situationen
för de palestinska områdena, samtidigt som dålig sjukvård gjort situationen
än mer osäker. I Sri Lanka har verksamheten kunnat fortgå något mer
normalt, då smittspridningen kunnat begränsas med stängda hamnar och
flygplatser. We Effect har i regionen lyckats genomföra effektiva förändringar
i sina program och stödja partnerorganisationer i att ställa om och förbättra
situationen för människor i bonde- och bostadskooperativ och kvinnoorganisationer. Flera nya projekt har påbörjats i regionen med stöd från
Musikhjälpen, Radiohjälpen, EU och Sveriges konsulat i Jerusalem.
RESULTAT OCH STÄLLNING

Årets resultat efter finansnetto och ändamålbestämda medel uppgår till 11,2
miljoner kronor. We Effect är en icke vinstdrivande organisation. Emellertid
har styrelsen ansett det viktigt med ett eget kapital som en buffert för att alltid
kunna garantera långsiktighet i verksamheten. Fondplaceringar är bokförda till
anskaffningsvärde. We Effect kommer att ha en fortsatt låg risk i de finansiella
placeringarna i enlighet med organisationens policy för konsolidering och
kapitalplacering. Styrelsen föreslår att organisationens resultat i sin helhet
balanseras i ny räkning.
Finansiering av verksamheten
Totala verksamhetsintäkter under 2020 uppgick till 346,4 miljoner kronor.
Viktigt i finansieringen är gåvorna från företag och enskilda givare som
uppgick till 55,2 miljoner kronor inklusive produktförsäljning. De offentliga
bidragen uppgick totalt till 281,3 miljoner kronor och bidragen från de icke
offentliga organisationerna uppgick till 6,8 miljoner kronor.
We Effect är en strategisk partner till Sida CIVSAM och en stor del av finansieringen utgörs av rambidraget, 189 miljoner kronor.
Ändamålskostnader
Volymen på våra ändamålskostnader uppgick till 302 miljoner kronor, inklusive
vidareförmedlade bidrag. Det ekonomiska stödet är störst till Afrika, 50 %.
Stödet till Latinamerika motsvarar 24 %, Asien 12 %, Europa 5 % och Globalt
2 %. Den opinionsbildande verksamheten samt övriga ändamålskostnader i
Sverige uppgår till 7 %.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Covid-pandemin kommer med stor sannolikhet fortsatt ge omfattande konsekvenser för We Effects arbete. En oro är minskad finansiering för utvecklingssamarbete, men även att finansiärer ändrar sina prioriteringar. Ett stort bekymmer är också den ojämlika tillgången till vaccin och hur detta slår mot både vår
personal, våra partner och den övriga befolkningen i verksamhetsländerna.
I början av året gjordes en mindre omorganisation på huvudkontoret där
enheten för Human Resources har separerades från Administrativa avdelningen. Detta för att förstärka fokus på personalrelaterade frågor.
Framtida utveckling
Verksamheten under 2021 kommer i mycket att handla om att fortsätta
implementeringen och arbetet med de totalt 13 biståndsprogrammen ute i
regionerna och fortsätta anpassa verksamheten till den globala strategin för
Rätten till mat. Under slutet 2020 har flera större it-projekt påbörjats, såsom
nytt ekonomi- och CRM-system, vilka kommer att driftsättas under 2021. Vi har
också utvecklat en digital lärandeplattform som lanseras i mars 2021.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning
Belopp i kronor

Not

2020

2019

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Gåvor

3

55 234 590

59 544 744

Bidrag

3

288 171 239

302 138 067

4 536

16 807

4

3 032 306

2 771 748

346 442 671

364 471 366

Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

5

Ändamålskostnader

6

-301 745 422

-331 459 910

Administrationskostnader

7

-13 184 228

-13 831 752

-11 551 292

-17 608 111

Insamlingskostnader
Kostnad för sålda varor och tjänster

-5 385

-21 342

Summa verksamhetens kostnader

-326 486 327

-362 921 115

19 956 344

1 550 251

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

8

5 012

-394 328

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

144 706

627 049

10

-912 328

-236 569

-762 610

-3 848

Resultat efter finansiella poster

19 193 734

1 546 403

Årets resultat

19 193 733

1 546 403

Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
från tidigare år

19 193 733

1 546 403

1 350 690

3 379 929

Ändamålsbestämning av medel

-9 310 476

-1 350 690

11 233 947

3 575 642

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Förändring av ändamålsbestämda medel

Kvarstående belopp för året/
förändring balanserat kapital

Administration/omsättning

Intäkter över tid
Mkr
400 000

5

350 000

%
170

300 000

4

250 000

3

200 000

2

150 000

1

100 000

0
2016

2017

2018

2019

Andel administrationskostnader av intäkter

2020

50 000

0

2016

2017

2018

Övriga intäkter inkl. produktförsäljning
Bidrag från organisationer
Bidrag från myndigheter

Målet är att administrationskostnaderna
ska vara högst 5 procent av omsättningen.
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2019

2020

Andel balanserat kapital av baskostnader

%
6

150
130
110
90
70
50

2019

2020

Övre konsolideringsmål

Sida rambidrag

Balanserat kapital av baskostnader

Gåvor

Undre konsolideringsmål

Det interna konsolideringsmålet är att det balanserade
kapitalet ska vara mellan 75 procent och 150 procent av
de totala baskostnaderna, vilka utgörs av administrations-, insamlings- och kommunikationskostnader samt
en andel ändamålskostnader vilka uppgår till 10 procent.
Härigenom finns tillräckliga reserver för att verksamheten
ska kunna avvecklas på ett ansvarsfullt sätt om förutsättningarna för insamling och anslag kraftigt försämras.
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Balansräkning
Belopp i kronor

Not

2020

2019

0

0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

11

Immateriella anläggningstillgångar

0

429 170

0

429 170

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

12

2 774 118

3 139 726

Inventarier, verktyg och installationer

13

1 142 614

1 405 025

3 916 732

4 544 751

Finansiella anläggningstillgångar

36 835 572

36 970 178

Summa finansiella anläggningstillgångar

36 835 572

36 970 178

Summa anläggningstillgångar

40 752 304

41 944 099

Finansiella anläggningstillgångar

14

Omsättningstillgångar
Varulager

Produkter
Summa varulager

0

1 899

0

1 899

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar
Övriga fordringar

15

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16

Summa kortfristiga fordringar

649 792

914 260

10 049 285

18 162 671

5 890 802

10 183 057

16 589 879

29 259 988

162 776 371

126 595 253

Summa omsättningstillgångar

179 366 250

155 857 140

SUMMA TILLGÅNGAR

220 118 554

197 801 239

94 539 179

83 305 232

9 310 476

1 350 690

103 849 655

84 655 922

645 154

645 154

645 154

645 154

2 433 753

3 736 865

104 866 342

91 200 117

Kassa och bank

Belopp i kronor
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital
Avsättningar

Övriga avsättningar

17

Summa avsättningar
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

18

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

932 318

8 931 120

7 391 332

8 632 061

Summa kortfristiga skulder

115 623 745

112 500 163

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

220 118 554

197 801 239
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Förändringar i eget kapital
Ändamålsbestämda medel

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

1 350 690

83 305 232

84 655 922

9 310 476

-9 310 476

–

-1 350 690

1 350 690

–

–

19 193 733

19 193 733

Summa totalresultat

7 959 786

11 233 947

19 193 733

Utgående eget kapital 2020-12-31

9 310 476

94 539 179

103 849 655

Ingående eget kapital 2020-01-01
Ändamålsbestämt
Utnyttjande
Årets resultat

Ovanstående belopp för ändamålsbestämda medel har ändamålsbestämts av givaren.

Kassaflödesanalys
2020

2019

19 193 733

1 546 403

1 079 064

320 260

20 272 797

1 866 663

1 899

6 673

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av verksamhetskapital
Förändringar i verksamhetskapital
Förändring av varulager
Förändring kortfristiga fordringar
Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

12 670 109

4 581 758

3 123 582

-4 700 870

36 068 387

1 754 224

Investeringsverksamheten
-21 875

-1 405 025

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-8 142

-12 098 556

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

142 748

10 526 070

Kassaflöde från investeringsverksamheten

112 731

-2 977 511

Förvärv i finansiella anläggningstillgångar

Årets kassaflöde

36 181 118

-1 223 287

Likvida medel vid årets början

126 595 253

127 818 540

Likvida medel vid årets slut

162 776 371

126 595 253
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NOTER
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen
(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3) och och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för
årsredovisning. Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade
jämfört med föregående år.

Redovisning av intäkter

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits
eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när
intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som
har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva
eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att
organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller
gåvor i form av aktier, fastigheter och konst som organisationen avser att
sälja vidare redovisas intäkten vid gåvotillfället. En gåva som intäktsförts
redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att
stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla
bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex.
för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av
den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär, till exempel en
realisationsvinst vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller
erhållna försäkringsersättningar.

Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs.
leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.
Redovisning av kostnader
Verksamhetskostnader består i huvudsak av ändamåls-, insamlings- samt
administrationskostnader. Vidare verksamhetskostnader som ej kan
hänföras huvudfunktionerna är kostnader för sålda varor, vilket innefattar
inköps-, administrations- samt försäljningskostnader. Övriga kostnader
härrör kostnader för löpande underhåll på anläggningstillgångar i utlandet.
Ändamålskostnader består av kostnader som hänförs till föreningens
uppdrag enligt stadgarna. De omfattar godkända projektkostnader för
biståndsverksamheten samt kostnader som uppstår som en direkt följd av
en aktivitet inom ändamålet, däribland kostnader för uppföljning, rapportering samt lokal revision. Till ändamålskostnader härrörs även kostnader
för opinionsbildande samt upplysande verksamhet i enlighet med organisationens uppdrag enligt stadgarna.
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Insamlingskostnader består av kostnader som härrörs till arbete med att
samla in gåvor och bidrag från givare. I insamlingskostnader ingår kostnader för insamlingsmaterial, annonser, givarregister, insamlingskampanjer
samt utskick.
I administrationskostnader ingår centrala funktioner, som it- och
ekonomifunktion, personal, administrativa system, andra för organisationen gemensamma kostnader samt revisionskostnader. Gemensamma
kostnader, s.k. samkostnader, fördelas på verksamheten baserat på antal
anställda per avdelning.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och
liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Planer för
ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som förmånsbestämda
och de förenklingsregler som anges i BFNAR 2012:1 tillämpas.
Pensionsförpliktelser har tryggats genom en överföring av medel till en
pensionsstiftelse. I de fall stiftelsens förmögenhet understiger förpliktelsen redovisas en avsättning. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger
förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Ersättningar vid uppsägningar
redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att avsluta en anställds anställning före den
normala tidpunkten för anställningens upphörande.

Värderingsprinciper
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om
inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inkomma. Fordringar och skulder
i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar: 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i utlandet, som klassificeras som inventarier och överstiger ett prisbasbelopp, redovisas som inventarier. Inköpen
bedöms vara bidragsfinansierade och bidragen minskar anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar redovisas
som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information
är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med
innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Varje anläggningstillgång värderas som en
tillgång. Anläggningstillgångar i form av mark och byggnader i utlandet har
ej delats upp i komponenter eftersom de bedöms ha samma nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Mark
Ingen avskrivning
Byggnader i utlandet
20 år
Inventarier
5 år
Nedskrivning sker enbart vid bestående värdenedgång.

Finansiella tillgångar
Långfristiga räntebärande tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde, med avdrag för eventuell nedskrivning. Alla tillgångar som innehas
för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas som
en post vid värdering enligt lägsta värdets princip, respektive vid nedskrivningsprövning. Nedskrivning görs om marknadsvärdet för hela portföljen understiger anskaffningsvärdet och nedgången bedöms varaktig.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
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NOT 1 Fortsättning

NOT 3 Fortsättning

Varulager
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först in först ut-principen, till det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Eventualförpliktelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:
a) en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som
inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller
b) n
 är det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser
och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida
händelser.
Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket
är växelkursen på balansdagen.
Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom
den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.
I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att
näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas
från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga
ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om
huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

We Effect gör uppskattningar och bedömningar om framtida utveckling.
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

NOT 3 Insamlade medel

HSB och anslutna föreningar
KF, Coop och konsumentföreningar
Lantmännen
LRF
OK ekonomisk förening
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2 105 155

522 535

500 000

Övrig insamling företag

485 174

4 453 714

Bidrag och offentliga bidrag
redovisade i resultaträkningen

346 272

–

55 234 590

59 544 742

2020

2019

Radiohjälpen

3 515 046

2 786 904

Svenska Postkodlotteriet, specialprojekt

2 512 457

4 107 881

Welthungerhilfe

770 528

1 137 951

Fairtrade Africa

–

215 698

36 046

670 339

6 834 078

8 918 773

Insamlade medel, icke-offentliga bidrag

WYG Int. SAIRLA
Summa insamlade medel, icke-offentliga bidrag

2020

2019

AgriCord, DGD

Bidrag från myndigheter, offentliga bidrag

363 520

1 065 647

AgriCord, IFAD FFP ASEAN

358 396

–

–

836 386

AgriCord, MFAF Africa
AgriCord, FO4ACP Africa
Sida Bogota, Colombia
EU
Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Malawi
Sida, EU Contribution
Internationella programkontoret, praktikantschabloner
Sida CIVSAM

2020

2019
14 183 959

1 174 155

1 090 435

8 608

11 127

3 413 881

3 500 501

10 442 111

13 217 656

374 740

473 000

2 818 063

2 920 820

103 800

88 375

–
3 851 621

37 665 633

21 139 678

167 070

10 687 094

8 194 628

5 825 810

–

198 726

188 956 946

182 394 841

2 650 592

2 854 736

Sida Guatemala City, Guatemala

5 750 625

14 082 238

Sida Harare, Zimbabwe

8 794 342

10 673 875

Sida Tanzania

25 148

7 714 573

20 801 214

31 930 068

Sida Ethiopia Sustainable Cotton

2 392 975

–

Sida Lusaka WEE

3 386 058

–

Summa offentliga bidrag från myndigheter

281 337 161

293 219 293

Summa bidrag och offentliga bidrag
redovisade i resultaträkningen

288 171 239

302 138 067

Sida Maputo, Mozambique

Totala insamlade medel består av följande

Summa insamlade medel

2020

2019

55 234 590

59 544 744

6 834 078

8 918 773

62 068 667

68 463 517

NOT 4 Övriga verksamhetsintäkter

Hyresintäkter
13 727 179

397 778
1 432 236

Sida Informationsanslag

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen
Icke-offentliga bidrag som har redovisats
i resultaträkningen

NOT 2 Uppskattningar och bedömningar

Fonus

17 000 000

2 015 692

I ovanstående belopp ingår utdelning från Humanfond om 68 716 kronor.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar föreningens
in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten och investeringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut.

Folksam

19 802 380

Swedbank

Summa gåvor

Avsättningar
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är hänförliga
till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den
tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Riksbyggen

Arv

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte
förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

Enskilda givare

Svenska Postkodlotteriet

Lokala intäkter i utlandet
Övriga intäkter
Summa övriga verksamhetsintäkter

NOT 5

2020

2019

276 201

467 176

332 508

–

2 423 597

2 304 572

3 032 306

2 771 748

Personalkostnader
2020

2019

Sverige

Medelantalet anställda

43

39

Belgien

1

1

ÅRSREDOVISNING 2020

NOT 5 Fortsättning
Region Europa (föregående år sammanräknad
med Asien)
Region Asien (föregående år sammanräknad
med Europa)

9

9

25

24

Region Latinamerika

49

41

Region Södra Afrika

54

88

Region Östra Afrika

24

23

205

225

Summa anställda

2020
Män

2019

74

92

Kvinnor

131

133

Totalt medelantal anställda

205

225

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som
understiger ett halvt prisbasbelopp 23 650 kr (23 250). Detta har gjorts med
stöd av BFNAR 2006:11.
Löner och ersättningar

2020

Sociala kostnader
Summa tjänstgörande i Sverige

2020

2019

Kvinnor

6

5

Män

3

4

Summa styrelseledamöter på balansdagen

9

9

Kvinnor

1

1

Män

–

–

Summa verkställande direktör

1

1

2020

2019

Styrelseledamöter på balansdagen

Generalsekreterare

NOT 6

Ändamålskostnader

Region Östra Afrika
21 330 356

20 136 509

9 856 308

9 021 705

31 186 664

29 158 214

Summan av löner och sociala kostnader för tjänstgörande i Sverige uppgår
till 31 186 664 kr (29 158 214) varav pensionskostnader utgör 3 685 363 kr
(2 632 968) under 2020.
Löner och ersättningar

Könsfördelning i styrelse och
bland ledande befattningshavare

2019

Tjänstgörande i Sverige
Löner och ersättningar

Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller
nyckelpersoner har inte förekommit. Föreningen har ett nära sam-arbete
med medlemsorganisationerna, vilka bistår med råd inom respektives
verksamhetsområde.

2020

2019

Tjänstgörande i utlandet

Kenya

9 253 158

9 869 257

Regionala projekt i Östra Afrika

12 917 325

14 240 542

Vi-skogen, vidareförmedlade bidrag

20 243 969

19 351 996

Tanzania

8 510 306

16 992 122

Uganda

6 338 696

7 892 706

Region Södra Afrika
Malawi

8 733 391

16 384 348

Regionala projekt i Södra Afrika

6 138 955

5 060 214

Moçambique

26 223 120

37 276 812

Region Asien

4 649 633

4 775 686

Zimbabwe

39 778 182

29 058 317

Region Europa

1 807 084

1 757 941

Zambia

12 521 248

12 620 687

243 084

773 190

15 457 182

18 890 152

901 725

741 781

Region Södra Afrika

Bryssel

11 128 318

16 152 324

Region Latinamerika

10 599 931

12 289 266

Region Östra Afrika

7 390 134

7 462 029

Summa tjänstgörande i utlandet

36 476 825

43 179 027

Summa löner och ersättningar

67 663 489

72 337 241

Property Unit Zambia
Region Latinamerika
Regionala projekt i Latinamerika
Bolivia

6 727 479

4 414 651

Colombia

3 406 177

4 245 223

El Salvador

12 892 256

9 925 937

Guatemala

21 494 708

22 204 662

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser.
Totalt uppgår antalet volontärtimmar till 0 (0) under 2020.

Honduras

6 845 794

9 650 610

Nicaragua

6 353 920

5 434 208

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionsutfästelser är tryggade genom stiftelse hos Folksam (KP Pension
& Försäkring). Under året utbetalda pensioner från stiftelsen uppgår till
4 188 612 kr (4 208 234). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av
stiftelsen uppgår per balansdagen till 70 792 662 kr (71 117 199). Tillgodohavanden i föreningens del i stiftelsen överstiger pensionsskulden med
17 939 815 kr (16 579 217). I enlighet med överenskommelse med PRI
Pensionsgaranti har pensionsutfästelserna tryggats genom kreditvärdeförsäkring till och med 31 december 2020. Som särskilt försäkringsvillkor
gäller att pensionsstiftelsen ska ha en överkonsolidering, minimum 120 %
(120) av skulden.

Paraguay

–

3 756 803

Styrelse och ledande befattningshavare
I löner och ersättningar samt pensionskostnader ingår kostnader för generalsekreterare. Löner och ersättningar uppgår till 873 298 kr (863 385 kr).
Pensionskostnader inklusive lagstadgad skatt uppgår till 806 298 kr
(766 987 kr).
Generalsekreteraren har följande villkor:
ömsesidig uppsägning 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida
utbetalas avgångsvederlag motsvarande lön 6 månader.
Inga ersättningar utgår till styrelsen. Utestående pensionsförpliktelser till
styrelsen uppgår till 0 kr (0).
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Region Asien
Regionala projekt i Asien
Kambodja
Palestina
Myanmar/Burma

4 230 232

3 794 631

960 184

1 999 338

11 326 209

7 627 212

170 394

2 083 223

Filippinerna

7 169 171

7 159 602

Sri Lanka

9 596 217

8 658 786

Vietnam

2 761 754

3 771 173

Region Europa
Regionala projekt i Europa

2 959 898

4 060 892

Albanien

2 580 131

3 782 581

Bosnien-Hercegovina

1 532 226

981 353

720 859

555 235

Makedonien

5 686 968

4 072 553

Moldavien

2 590 250

3 011 130

Kosovo

WE EFFECT
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NOT 12 Byggnader och mark

NOT 6 Fortsättning
Globalt
Globala programmet
Summa projektkostnader

4 200 372

5 147 284

280 563 813

304 747 330

–

202 722

12 681 880

14 344 408

3 975 134

5 287 775

Övriga projekt m.m.

Internationella avdelningen
Övriga projekt
Totala ändamålskostnader

4 524 594

6 877 675

301 745 422

331 459 910

2020

2019

2 902 727

2 944 265

12 364 580

10 242 076

15 267 307

13 186 341

Framtida leasingsavgifter förfaller enligt följande:

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Under perioden beräknade leasingavgifter

Framtida leasingkostnader avser lokaler och it-utrustning. Nytt hyresavtal
tecknades 2018 och gäller för 2019–2026. Kostnadsförda leasingavgifter
i resultaträkningen uppgår till 3 155 883 kr (3 483 817 kr)

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 13

7 312 167

7 312 167

-4 172 441

-3 806 833

-365 608

-365 608

-4 538 049

-4 172 441

2 774 118

3 139 726

Inventarier
2020

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

NOT 14
2019

Realisationsresultat vid försäljningar

5 012

-394 328

Värdepappersinnehav (tkr)

Summa

5 012

-394 328

Långfristiga värdepappersinnehav
Diskretionär fond 7
Summa långfristiga värdepapper

NOT 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Förändring av långfristiga värdepappersinnehav
2020
Ränteintäkter

2019

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

144 706

143 695

Investeringar under året

–

483 354

Försäljningar/avyttringar

144 706

627 049

Kursdifferenser

2019

1 405 025

–

21 875

1 405 025

1 426 900

1 405 025

2020

2019

-284 286

–

1 142 614

1 405 025

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde
bokslutsdag

Värdepappersinnehav

2020

Summa

2019
7 312 167

Byggnader och mark i utlandet utgörs av egna kontor i Guatemala,
Honduras, Kenya och Nicaragua.

NOT 7 Operationella leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2020
7 312 167

Ackumulerade avskrivningar

Praktikantprogrammet
Opinionsbildande verksamhet i Sverige

Ingående anskaffningsvärde

36 970 178

39 373 046

36 970 178

39 373 046

2020

2019

36 970 178

35 792 020

8 142

12 098 556

-142 748

-10 920 398

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 835 572

36 970 178

Utgående bokfört värde

36 835 572

36 970 178

NOT 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader

2020

2019

139 591

3 175

NOT 15 Övriga fordringar

Kursförlust på valutakonton

772 737

233 355

Specifikation av övriga fordringar

2020

2019

Summa

912 328

236 530

Fordringar – Partnerorganisationer i utlandet

4 823 660

13 628 416

Fordringar – Bidragsgivare

3 973 493

2 638 946

Övriga fordringar

1 252 132

1 895 309

10 049 285

18 162 671

NOT 11 Immateriella anläggningstillgångar

Summa övriga fordringar
2020

2019

Balanserade utgifter för programvara
2 145 850

2 145 850

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde

2 145 850

2 145 850

Ingående avskrivningar

-1 716 680

-1 287 510

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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-429 170

-429 170

-2 145 850

-1 716 680

–

429 170
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NOT 16

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader
Summa

Skuld till Sida CIVSAM samt andra biståndsgivare uppstår då erhållna
bidrag mottagits men verksamheten ännu ej genomförts.

2020

2019

773 018

771 000

4 739 925

8 837 656

377 859

574 401

5 890 802

10 183 057

NOT 17 Övriga avsättningar

NOT 19

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga poster

Avsättning vid årets början

NOT 18

2019

645 154

645 154

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Specifikation av skuld erhållna ej nyttjade bidrag

2 313 181

2 312 615

Upplupna sociala avgifter

1 313 047

1 988 788

7 391 333

8 632 062

Sida CIVSAM
Sida Info
Sida övriga bidrag
AgriCord
EU-bidrag

2019

18 885 484

27 558 312

165 858

301 450

50 854 509

26 607 160

103 200

183 625

27 332 042

26 827 771

Norska ambassaden, Norad

–

167 070

Övriga offentliga bidrag till verksamheten

–

301 406

97 341 093

81 343 982

7 525 250

9 253 322

Summa offentliga bidrag
Bidrag från organisationer och företag

NOT 20

Eventualförpliktelser

Pensionsförbindelse
2020

2019
4 330 659

Semesterlöner
Summa
2020

2020
3 765 105

Bankgaranti
Summa eventualförpliktelser

2020

2019

1 415 853

1 422 344

1 210 300

–

2 626 153

1 422 344

NOT 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den pågående covid-19-krisen kommer att ha omfattande konsekvenser
på organisationens verksamhet. Vi kan förvänta oss förändrade prioriteringar hos biståndsfinansiärer och större konkurrens om insamlade medel.
Innehållet i biståndsverksamheten kommer också att påverkas, även om vi
ännu inte vet exakt hur.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i We Effect, org.nr 802004-1524

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för We Effect för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen och generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
■ identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag,
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
■ skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
■ utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
■ drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
■ utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för We Effect för år 2020.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig

grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 21 maj 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
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Hans Eklund
Förtroendevald revisor

WE EFFECT

23

Ditt stöd behövs för att utrota
hunger och fattigdom!
Enligt FN:s globala mål ska fattigdomen vara utrotad 2030. Om det ska ske måste
vi hjälpas åt. Vi vet att vår metod för bistånd, genom hjälp till självhjälp, fungerar
och vi fortsätter att arbeta för världens fattiga. Vi hoppas att du vill vara med.
Reina Garcia Romero. Foto Claudio Vasquez Bianchi

BLI MÅNADSGIVARE
Genom att ge regelbundet bidrar
du långsiktigt för att förändring
ska bestå.
GE EN GÅVA
Skänk direkt genom att gå in
på weeffect.se eller swisha till
90 10 018.
STÖD OSS SOM FÖRETAG
Du kan stödja vår verksamhet
genom att bli företagspartner.
Gå in på weeffect.se/foretag
så ser du våra olika erbjudanden.
PÅVERKA ANDRA
Genom att ta del av och sprida
våra rapporter och kampanjer
hjälper du oss så att fler nås av
vårt sätt att minska fattigdom,
genom hjälp till självhjälp.
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