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Året i korthet  

Mycket har hänt i Praktisk Solidaritet under året. Våra projekt med finansiering från Forum 

Syd har alla avslutats och vi har ansökt och fått alla projekt förnyade. Vi har även fått ett 

projekt beviljat i Bosnien tillsammans med Emmausgruppen International Forum of Solidarity 

(IFS-Emmaus). Samtidigt har vårt arbete med Västsahara begränsats till materialsändningar 

i form av Babykits.  

I Angola har de två projekt vi tidigare haft med fokus på markrättigheter för kvinnor 

respektive hållbart jordbruk slagits samman i ett större projekt med fokus på vattenrättighter. 

I Colombia kommer vi fortsätta att arbeta med den politiska skolan som fått stor uppskattning 

av såväl deltagare, som Forum Syd. Många vill delta i skolan och vi har nu en större budget 

för projektet.  

I Bosnien har vi fått ett ettårigt projekt beviljat med fokus på Online Gender Based Violence 

(OGBV) och Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA). I projektet informerar IFS-

Emmaus om riskerna med detta och arbetar tillsammans med målgruppen som består av 

barn för att säkerställa deras rättigheter.  

Vi går in i 2020 med stora förhoppningar om att fortsätta att utveckla verksamheten. Vi har 

nu säkrat finansiering för några år framåt och kan fokusera på att utveckla PS, snarare än att 

skriva ansökningar och rapporter.  

Vi har liksom alla andra organisationer drabbats av Coronaviruset, våra projekt har stannat 

av och letar vägar att fortsätta i den nya kontexten, samt förbereda sig på vad som kommer 

efter utbrottet. Medlemsgrupperna är också drabbade och räknar med kraftigt minskade 

intäkter under året. Vi följer situationen och gör allt vi kan för att underlätta för såväl 

samarbetspartners som medlemsgrupper. 

Tillsammans är vi starka! 

 

 

Karl-Johan Karlsson 

Ordförande 

  



Om Praktisk Solidaritet 

Praktisk Solidaritet är en solidaritetsorganisation och partipolitisk och religiöst obunden 

ideell förening med fem medlemsorganisationer, Brödet och Fiskarna, Emmaus Fredriksdal, 

Emmaus Stockholm, Emmaus Åkvarn och Gävleborgs biståndsgrupp. 

Organisationens vision är ”En solidarisk och hållbar värld” och dess mission är att 

tillsammans med folkrörelser och lokala organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, 

jämlik och hållbar värld. Detta gör man genom att materiellt och politiskt stödja olika 

folkrörelser och organisationer världen över. 

PS har även till uppgift att samordna, stödja och utveckla medlemmarnas verksamhet. PS 

företräder medlemmarnas gemensamma intressen gentemot myndigheter, institutioner och 

andra organisationer.  

  



Verksamhet 

Praktisk Solidaritets verksamhet syftar till att tillsammans med folkrörelser och lokala 

organisationer i syd arbeta för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld. Det är ett 

långsiktigt och pågående arbete. Verksamheten består till största del av Forum Syd-

finansierade projekt i Angola och Colombia, materialsändningar  till Bosnien genom IFS 

Emmaus Bosnien, samt informationsarbete om Västsaharafrågan i Sverige. 

SAMARBETEN VÄSTSAHARA 

Marocko ockuperar stora delar av Västsahara sedan 1975 i strid med internationell rätt. 

Innan dess var landet koloniserat av Spanien. Enligt FN ska landet avkoloniseras och 

Internationella domstolen i Haag har avvisat Marockos anspråk på Västsahara. 

FN förhandlade fram en vapenvila 1991 mellan den västsahariska befrielserörelsen Polisario 

och Marocko mot löftet att genomföra en folkomröstning där västsaharierna själva skulle få 

bestämma ifall de vill tillhöra Marocko eller vara självständiga. Folkomröstningen har 

ständigt förhalats av Marocko och har ännu inte genomförts.  

PRAKTISK SOLIDARITET och våra medlemsorganisationer har bistått de västsahariska 

flyktingarna sedan slutet av 1970-talet med olika former av humanitärt stöd, inledningsvis 

främst med insamlade kläder och skor. Klädsändningarna har sedan dess och fram till 2016 

uppgått till genomsnittligt cirka 250 ton per år vilket innebär en årlig tilldelning av cirka 4–5 

plagg per person i flyktinglägren. Finansiering från Sida avvecklades slutligen 2017 

PS tillsammans med Emmaus Stockholm har drivit ett informationsprojekt med finansiering 

från Forum Syd, som syftat till att uppmärksamma Västsahara och konflikten med Marocko. 

För att uppnå syftet har man under året haft filmvisning i Gävle och Stockholm, samt deltagit 

under Almedalsveckan, Urkultsfestivalen, Gävles Jämlikhetsforum, Bokmässan och MR-

dagarna.  

PS har även deltagit vid EUCOCO, en internationell solidaritetskonferens för Västsahara. 

SAMARBETEN ANGOLA 

Angola är ett rikt land i ekonomisk kris. Olja, diamanter och andra naturresurser som andra 
länder bara drömmer om. Ändå har Angolas ekonomi fortsatt utvecklingen nedåt eftersom 
att oljepriset på världsmarknaden är lågt. De oljeproducerande länder som är beroende av 
sina oljeinkomster har fått stora svårigheter, som vi har sett tex i Nigeria och andra länder. 
Och dessa svårigheter förvärras av korruption och dåligt styre. 
 
Efter 38 år av samma president i landet valdes en ny president, João Lourenço, som 
tillträdde i september 2017. Under sitt första år i makten har han visat vilja till att råda bot på 
korruptionen i landet. Den vardagsnära korruptionen tex. i form av trafikpoliser har slutat 
helt, vilket hjälper till på vägarna. Presidenten har dessutom börjat avsätta några av de mest 
iögonfallande höga politiker och den förra presidentens barn, något som ingen ens vågade 
hoppas på innan. Ett antal rättsliga processer har startats och några ex-ministrar får inte 
lämna landet. Den gamla presidentens son släpps inte ut ur arrest mot borgen innan 
domstolarna har behandlat fallen. 
 
Angola har också tagit fram en ny utvecklingsplan där hållbart jordbruk och miljö och 
decentralisering av makt värderas högre än tidigare. Detta är viktigt eftersom landsbygden 



har mycket bristfälliga statliga tjänster tex skolor, hälsoposter, vaccineringskampanjer, 
hälsoinformation osv. Enligt UNICEF så sker bara 16% av barnafödslar på hälsocentral, 
15% av nyfödda är kroniskt undernärda, bara 17% av barn får sina grundläggande 
vaccinationer och dödligheten för barn under 5 år är 81 per 1000. 
 
Över 60% av Angolaner bor i städerna där förhållanden är bättre än på landet. Mycket av 
den tillgängliga statistiken speglar landet i stort: 44% har inte tillgång till rent dricksvatten, 
40% har inte tillgång till toalett eller latrin, osv. På landsbygden är situationen mycket värre 
än i städerna. 
 
Praktisk Solidaritet och vår samarbetspartner Acção para o Desenvolvimento Rural e 
Ambiente (ADRA) arbetar för framtiden på landsbygden i Huila och Huambo. Dessa projekt 
bistår vanliga jordbrukare i strävan att organisera sig för att bättre kunna påverka lokala 
planerings- och utvecklingsprocesser, och speciellt för att stötta kvinnorna för att delta aktivt 
i all offentlig verksamhet på lika villkor med männen. 
 
Markrättigheter och egenmakt i Huila  

Praktisk Solidaritet (PS) och Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA Huila) - 
genomförde ett utvecklingsprojekt för att stärka kvinnor i jordbrukarföreningarna genom att 
säkra deras tillgång till markrättigheter. 

Kvinnor från bondesamhällen i provinsen Huila i Angola har länge haft begränsade 
möjligheter att delta i beslutsfattande i sina bondföreningar. Jämställdheten mellan kvinnor 
och män på alla områden, inklusive när det gäller markrättigheter, är förankrad i den 
angolanska formella lagen. Men i landsbygden i Huila regleras tillgången till mark mestadels 
av den sedvanliga lagen. Även om kvinnor arbetar på åkrarna i alla jordbruksfaser och går 
långa sträckor för att sälja sina produkter, är de oftast uteslutna från beslutsfattande. Enligt 
den vanliga traditionen har kvinnor i byarna ingen rätt att ärva mark, varken från sina 
föräldrar eller från sina män, och de har lite att säga om jordbruksfrågor. Markrättigheter i 
landsbygden förvaltas mestadels av den soba - traditionella ledaren vars auktoritet också 
erkänns av den angolanska formella lagen. Legalisering av mark är en relativt ny process i 
Angola, traditionellt har staten ägt marken. Lagen har ändrats men en stor del av 
medborgarna saknar denna information. Dessutom krävs flera steg i legaliseringsprocessen, 
som är mycket dyra. Processen börjar med att personen måste ha ett ID-kort, som många 
angolaner på landsbygden, män och kvinnor, inte har. 

 Praktisk Solidaritet (PS) - och Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA 
Huila) - genomförde ett utvecklingsprojekt för att stärka kvinnor i jordbrukarföreningarna 
genom att säkra deras tillgång till markrättigheter och beslutsfattande i kommunerna av 
Huambo och Huila under perioden 2016-2019. Projektet var en fortsättning på den tidigare 
interventionen Land Rights for Women som genomfördes under perioden 2014-2015. Den 
direkta målgruppen har varit 15 jordbrukarföreningar (11 i Humpata och 4 i Gambos) med 
totalt 641 medlemmar. I den indirekta målgruppen uppgår det beräknade antalet 
stödmottagare till 4605 personerfamiljer (3600 familjer i Humpata och 1005 i Gambos). 

Projektet har syftat till att arbeta med marklegalisering som en strategi för att öka 
medvetenheten om ojämn fördelning av markrättigheter inom områdena genomförande, och 
därigenom påpeka förhållandet mellan kvinnors begränsade tillgång till markrättigheter och 
deras nackdelar inom samhället i allmänhet. För stödmottagarna har det inneburit en lång 
resa, med början på läskunnighetskurser för att underteckna det begärda ID-kortet, för att 
kunna lämna in sin ansökan om marklegalisering inom det formella systemet hos den lokala 
förvaltningen. Projektet har lyckats hjälpa 14 kvinnor i Humpata och 10 kvinnor i Gambos 
som alla har säkrat sin rätt till land genom officiell förklaring av den traditionella myndigheten 
i deras samhällen. Utöver detta har alla 14 kvinnor i Humpata slutfört legaliseringsprocessen 
inom den angolanska formella lagen och de tio kvinnorna i Gambos väntar också på att det 



sista dokumentet ska slutföra processen. Förutom att arbeta med både det vanliga systemet 
och den formella lagen för att garantera icke-diskriminering i tillgång till mark har projektet 
stärkt kvinnors ledarskap inom de 15 jordbrukarföreningarna. Som ett resultat; kvinnor 
besitter 49 av 75 styrelseuppdrag (37 i Humpata, 12 i Gambos), kvinnor har 6 av 15 
presidentposter (4 i Humpata, 2 i Gambos), och 8 kvinnor fungerar som samordnare (5 i 
Humpata, 3 i Gambos) ). Fyra jordbrukssamhällen (1 i Gambos och 3 i Humpata) drar nytta 
av projektstödet i processen för legalisering av kollektiva markrättigheter, vilket har stärkt 
deras känsla av kollektivism. För närvarande har de fått erforderliga skisser av lokaliserings- 
och legaliseringsprotokoll och väntar på erkännandetitel, som är det slutliga dokumentet. 
65% av kvinnorna i målgruppen deltog framgångsrikt i läskunnighetskursen, 18 
kvinnogrupper (12 i Humpata och 6 i Gambos) håller regelbundna möten för att diskutera 
frågor om deras liv och samhälle, och i en av samhällena (Humpata) endast bondens 
kvinnoförening har skapats. Medlemmar i jordbrukarföreningarna, kvinnor och män, drar 
nytta av kredit- och sparande-grupper som bidrog till impulsintäktsgenererande aktiviteter. 
Även om investeringarna var relativt små, var denna ekonomiska empowerment av stor 
betydelse, särskilt för de kvinnor som traditionellt har uteslutits från inkomstgenererande 
möjligheter. Den externa utvärderingen av projektet bekräftade att projektet har lyckats med 
att förbättra kvinnors kollektiva makt, deras självkänsla och förtroende och öka kunskapen 
om deras rättigheter. Enligt den externa utvärderarens ord har kvinnor fått synlig makt 
genom att delta i inkomstgenererande aktiviteter, vilket ökade deras förhandlingsstyrka och 
beslutsfattande inom hushåll och samhällen. 

 
Fokus på jordbruk och kvinnors rättigheter i Huambo 

Projektmålet var att främja en hållbar förvaltning av naturresurser, genom att stärka 
bondeorganisationernas produktiva och kommersiella färdigheter, främja agroekologi och 
stödja miljöinriktade metoder för hållbart jordbruk. 

Målet var att förbättra 18 föreningar förmåga att fungera demokratiskt och lagligt, för att 
främja jämställdhet och skapa en ekologiskt hållbar produktion och konsumtion av 
jordbruksprodukter. Och för att förbättra ADRA HUAMBO projektgruppens kompetenser när 
det gäller att registrera, analysera och använda resultaten i planering. 

Det planerade målet för 18 legaliserade föreningar har uppnåtts, en stor majoritet av dem 
följer sina stadgar och Angolas lagar. Med detta sagt finns det fortfarande mycket att 
förbättra för att få många av föreningarna fungerar. Många av dem förbättrar starkt sina 
resultat när det gäller kontroll och insyn i användningen av gemensamma medel för 
gemensamma och överenskomna mål. Enligt projektets register och verifierats av en extern 
oberoende utvärderare träffar 71% av föreningarna sina medlemmar regelbundet två gånger 
i månaden, och ytterligare 23% en gång i månaden. Dessa regelbundna möten är en del av 
säkerheten för hållbarhet för dem bortom projektet. 

Processen för legalisering av föreningarna är viktig eftersom det ändrar medlemmarnas 
juridiska status, t.ex. när det gäller att öppna ett bankkonto. Även den regelbundna 
exponeringen för att prata i möten tränar medlemmarna i att tala också inför 
regeringsrepresentanter och i kommunala eller kommunala planeringsmöten, särskilt 
eftersom de också är utbildade i många av landets lagar sina kunskaper om sina rättigheter 
och allmänna självförtroendet stärks. Som PS handläggare fick höra ifrån en av Adras lokal 
ledare under ett besök i en förening: ”Tidigare var vi rädda för kommunadministratören. När 
han besökte vår by nästan alla av oss sprang iväg. Men nu stannar vi och möter honom och 
berättar för honom vad vi behöver och vill att regeringen ska göra för oss. ” 

Särskilt anmärkningsvärt är den betydande positiva förändringen i kvinnornas roll som 
jämlikare partners med män än tidigare. Projektet utbildade både män och kvinnor i 
könsfrågor, separat och gemensamt. Kvinnor berövas traditionellt från att prata högt framför 



män som inte är familj eller att uttala sig om offentliga frågor. I dagsläge kvinnorna tala i 
offentliga möten, visar tydligt sin nya roll i föreningar, och både kvinnor och män säger att 
det finns stora förändringar även hemma. Antalet kvinnor som medlemmar i föreningarna har 
ökat från 30 till 42%. Antalet kvinnor i ledarpositioner har vuxit från 17 till 20%, men det är 
anmärkningsvärt att valen för nya styrelser ägde rum i många 
föreningar innan könsutbildningen genomfördes. Så den nya rollen för de starkt uttalade 
kvinnorna kan förväntas ge mer effekt vid nästa val. 

Inbjudningarna för deltagande i den officiella planeringen möte  på kommunal nivå har inte 
hänt så mycket som väntat, delvis på grund av många förändringar av administratörer (= den 
utsedda ledare för en kommun) och brist på regelbundenhet i att hålla CACS (planering och 
samrådsmöten) . På kommunnivå har föreningarnas roll i planeringen av CACS förbättrats 
under perioden, men har ännu inte konsoliderats som regel. 

Projektet syftade till att främja ett helt nytt sätt att närma sig jordbruk i avlägsna landsbygden 
i Angola: agroekologisk , miljömässigt korrekt och bevarande av naturen. Målet var att bygga 
upp jordbrukarnas kapacitet inom ekologisk produktion och marknadsföringskompetens i 
Longonjo kommun i Huambo-provinsen i centrala Angola.  
 
Denna kampanj gjordes med engagemang och kompetens. Men inga stora resultat i många 
ton av ekologiska produkter kommersialiserats på marknaderna har nåtts. Men imponerande 
har projektgruppen lyckats initiera en förändring av en tankesätt, samt spela in den på 
många sätt. De flesta av producenterna är nu medvetna om vikten och effekten av 
markbevarande och förbättring genom jordbruksskogsbruk, gröngödsel och kompostering, 
etc. De kemiska bekämpningsmedlen har i många fall överträffats (62%) av den lokalt 
producerade BIOL, en effektiv ekologisk vätska som kostar "nästan ingenting" eftersom den 
bara består av ingredienser som finns tillgängliga lokalt hemma och i byn och många bönder 
anser fortfarande inte deras arbete som en kostnad. 
 
Bönderna, medlemmar i de lokala jordbrukarföreningarna, har utsatts 
för agroekologiska metoder och har börjat använda dem för produktion för 
familjeförbrukning, men fortsätter att använda kemikalier för produkter som säljs 
på marknaden. De kommersiella köparna letar efter ”imponerande kvalitet”, det vill säga 
vackra och stora! De är inte medvetna om de underliggande farorna ännu! Dessa 
projektförklaringar bekräftades genom en extern utvärdering. 

Angolas ekonomi förstördes av fallande oljepriser, de flesta statliga subventioner försvann, 
liksom kemiska gödselmedel och bekämpningsmedel. Jordbrukarna har inte råd med de 
icke-subventionerade, priserna på agrokemiska insatsvaror och detta skapade ett litet 
fönster av möjligheter för detta projekt. 
 
MEN det finns ingen marknad - efterfrågan på ekologiska produkter, åtminstone på de 
marknader som de lokala jordbrukarna har tillgång till. Efterfrågan 
har inte existerar ens i provinshuvudstaden! Den närmaste efterfrågan på ekologiska 
produkter är i Luanda. Det kan lika gärna vara på månen; det är helt utom räckhåll. 
De flesta av produkterna säljs på den lokala marknaden. Vägarna är i mycket dåligt skick så 
det finns en knapphet på transporter till större marknader. Producenterna fortsätter att vara i 
nåd av småskaliga kommersiella köpare som anländer och dikterar priserna. 
  
När Corona-viruset går in i Angola stängs gränserna, de redan fallna oljepriserna faller 
fortfarande, hela statsekonomin baseras på oljeförsäljning. All import är nere och 
nödsituationen håller transporter nere, varor flyttar inte. Hälsosystemet är mycket dåligt, 
särskilt på landsbygden och flera sjukdomar som malaria, tuberculosi , HIV, tarmparasiter är 
bland andra mycket vanliga. Befolkningen är inte väl förberedd att motstå Corona-viruset, 



även om befolkningen är ung, och därmed förväntas ha bättre chans att överleva än den 
gamla. 
 
Förenta Nationerna säga till Angola att statsfinanserna ska minska totala beroendet av 
olja - export . Forskarna i Mo Ibraimo Foundation förutser en fara för betydande social oro i 
Afrika på grund av förödelsen av Corona-viruset och regeringarna inte kan tillhandahålla 
exakta åtgärder för att begränsa viruset. 
 
De angolanska småskaliga jordbrukarna behöver mer lantbruk i jordbruket för att 
kunna producera och mata befolkningen. 
 
SAMARBETEN COLOMBIA 

Colombia är idag ett av de länder i världen som har flest interna flyktingar. Runt 6 av landets 

48 miljoner invånare är på flykt i sitt eget land. PRAKTISK SOLIDARITET och 

medlemsorganisationerna har samarbetat med organisationer i Colombia sedan 2017. I 

dagsläget är stödet inriktat på att inkludera ett genusperspektiv i fredsprocesserna, samt att 

utarbeta ett hållbart och hälsosamt arbetssätt för försvarare av mänskliga rättigheter.  

Kvinnors roll i fredsprocesser 
 
I Colombia har våldet mot sociala ledare och människorättsförsvarare ökat sedan 

fredsavtalen undertecknades. Enligt de siffror som Indepaz presenterade i sin rapport från 

2018 har 727 sociala ledare och människorättsförsvarare mördats i landet. 

Stillahavsområdet utmärker sig särskilt för sina höga våldsnivåer. Olagliga väpnade 

gruppers avslag på att ersätta coca, överföra vägar för narkotikahandel med förfädernas 

territorier och laglig och olaglig gruvdrift är de viktigaste faktorerna som genererar våld i 

regionerna Norte Cauca, Buenaventura och Cali. Å andra sidan, som rapporterats av Valle 

del Cauca könsobservatorium, framträder Cali som den stad som har flest kvinnor i landet. 

 

Det är i erkännande av behovet av att ansluta sig till att stärka kvinnliga 

människorättsförsvarare att den strategiska alliansen mellan den colombianska 

organisationen Corporación para el Desarrollo Regional och den svenska organisationen 

Solidaridad Práctica, som ursprungligen förankras i ett pilotprojekt genomfört i Cali, skapas . 

året 2017. Denna erfarenhet låg till grund för en politisk skola som syftar till att utbilda 

deltagare som förändringsagenter för att bygga fred ur ett genusperspektiv. Resultaten av 

denna pilot gav plats för utformningen av projektet "Bygga fred med ett könsfokus: För en 

kultur för fred och respekt för mänskliga rättigheter för alla - fas II", implementerad i Cali från 

september 2018 till december 2019. 

 

Att vara dess tvärgående komponenter; utbildning, känslomässig hälsa, förespråkning och 

minne, genomförde den politiska skolan i överenskommelse med det katolska universitetet 

en diplomkurs som certifierade 201 sociala ledare och människorättsförsvarare från 88 

civilsamhällets organisationer. Baserat på den metod som föreslagits i projektet genererades 

de praktiska övningarna för förespråkning och minne genom social mobilisering med samma 

personer som deltog i examen, i sin tur med andra allierade aktörer som främjade 

processen. Den konceptuella och metodologiska orienteringen baserades på folkutbildning 

och samhällsfeminism, vilket möjliggjorde utbyte av kunskap och kollektiva erfarenheter, 

vilket skapade en process med självkännedom, feedback och empowerment av deltagarna. 

 



Mänskliga rättighetsförsvarares känslomässiga hälsa var en grundläggande aspekt av 

interventionslogiken. Deltagarnas upplevda och kända upplevelse förklarades som en 

process som startar från den inre kraften, i jakten på social och politisk transformation. 

Denna process behandlades på tre nivåer, allt från individuell erfarenhet, genom social 

organisation och sedan påverkan av territorierna. Som ett resultat av de åtgärder som 

genomförts känner 201 människorättsförsvarare mekanismer för att hantera den stress som 

genereras av den typ av arbete de utför. 

 

Som en del av deras utbildning vid den politiska skolan byggde deltagarna 62 

handlingsplaner för förhandlingar om en politik som var gynnsam för kvinnors rättigheter 

inom sina respektive organisationer och genomförde 32 externa replikationsåtgärder i deras 

samhällen, vilket påverkade totalt 1780 personer. Genom den politiska skolans artivistgren 

vågade konceptet också ut som ett verktyg för kommunikation och social mobilisering, vilket 

resulterade i utbildning av 86 personer i sju grenar med kreativt uttryck. Tillsammans med 

detta genomförde projektledarna och deltagarna 15 evenemang och mobiliseringar i staden, 

vilket berörde uppskattningsvis totalt 4 000 personer. 

 

Projektet lyckades också generera en serie visuella och pedagogiska produkter av hög 

kvalitet och utan tvekan ger ett stort bidrag till resultatens hållbarhet. Bland dessa produkter 

sticker ut; produktion av två böcker som levererades till deltagande organisationer och 

partnerorganisationer; en synlighetskampanj för att försvara människorättsförsvararnas liv 

som resulterade i skapandet av 50 affischer publicerade på sociala nätverk; och en 

audiovisuell dokumentär som återspeglar upplevelsen av den politiska skolan. 

 

Utvärderingarna som genomförts av projektgruppen, som bekräftades av den externa 

utvärderingen och ett uppföljningsbesök av den praktiska tjänstemannen, visar tydligt 

erkännande av den deltagande gruppen när det gäller positiva förändringar för 

advokatarbete, översatt till större empowerment. och säkerhet i gemenskapens åtgärder. En 

av de viktigaste lärdomarna var resultatet av engagemanget för artivism. Flera vittnesmål 

från deltagarna rapporterade den stora inverkan som orsakats av att utforska individuella 

och kollektiva läkningsprocesser genom konstnärliga uttryck. 

 

I sin helhet lyckades projektet placera en politisk skola som idag erkänns i Cali som ett 

utrymme som främjar försvar av mänskliga rättigheter, jämställdhet och fredsprocesser. 

Genom de flera genomförda aktiviteterna bidrog det till att stärka kvinnors 

självbestämmande och röst, tillsammans med att stärka organisationernas förmåga att 

hantera emotionell hälsa och därmed förbättra kritisk reflektion och kollektivt stöd. 

 

Bosnien 

PS började under 2019 att arbeta med International Forum of Solidarity - Emmaus i Bosnien 
och Hercegovina.  

Målet är att stödja IFS- Emmaus preventiva arbete mot sexuellt utnyttjande, övergrepp mot 
barn och könsbaserat våld på nätet. 

I Bosnien och Hercegovina riskerar barn och ungdomar att bli utsatta för exploatering och 
missbruk i den digitala miljön till följd av undermålig lagstiftning samt bristande utbildning och 
medvetenhet bland föräldrar, lärare och ansvariga offentliga aktörer. 



Projektet förslag som vi lämnade 2019 till Forum syd syftar till att stärka 
rättighetsinnehavarens kunskap om övergrepp och exploatering i den digitala miljön. Målet 
är att bygga kapacitet att utöva påtryckningar på staten att uppfylla sina skyldigheter, samt 
öka kunskapen hos viktiga grupper som föräldrar och lärare. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 
 
Ny personal på kansliet 
Praktisk Solidaritet har under året anställt en ny person, för att ersätta en handläggare som 
slutat, vilket gjort att kansliet nu kan fördela arbetet på fler personer.  
 
Besök av CDR 
Under hösten 2019 har vi haft besök av Martha Burbano och Maria Eugenia Betancur  
medlem i den colombianska organisation Corporacion para el Desarrollo Regional, CDR,. 
Båda deltog i informationsturnéer i skolor och organisationer, deltog i ett seminarium 
organiserade av PS och Forum Syd i Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Medlemsorganisationer  
Praktisk Solidaritet är en paraplyorganisation för Brödet & Fiskarna, Emmaus Fredriksdal, 
Emmaus Stockholm, Emmaus Åkvarn och Gävleborgs biståndsgrupp. Alla 
medlemsorganisationer är religiöst och partipolitiskt obundna.  
 
Brödet & Fiskarna: Brödet och Fiskarna är en ideell förening som bildades i Västerås 1972. 
Genom insamling och second hand-försäljning skänker Brödet & Fiskarna kläder till 
behövande och stöttar partnerorganisationer runt om i världen ekonomiskt. Brödet & 
Fiskarna strävar efter att öka kunskap, inflytande, ekonomisk bärkraft, solidaritet och 
jämlikhet.  
 
Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp: Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp är en ideell 
organisation som grundades 1986 i nära samverkan med medlemmar i Afrikagrupperna 
Gävle, Brödet och Fiskarna och med stöd av Gävle Kommun. Genom insamling och second 
hand-försäljning bidrar organisationen med material och ekonomiskt stöd till 
partnerorganisationer i Sydafrika, El Salvador, Botswana  och Tanzania.  
 
Emmaus Stockholm: Emmaus Stockholm är en ideell organisation som funnits sedan 70-
talet. Emmaus Stockholm arbetar för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. 
Genom kläd- och prylinsamling och second hand-försäljning stödjer de samarbetspartners i 
Angola, Palestina, Västsahara och lokalt i Sverige. Genom återbruk och solidaritet strävar de 
efter en mer hållbar och rättvis värld. 
 
Emmaus Fredriksdal: Emmaus Fredriksdal är en ideell förening som syftar till att främja en 
rättvis fördelning av jordens resurser. De samlar in begagnade varor och ger dem ett andra 
liv genom att sälja, donera eller återvinna dem. Det ekonomiska överskottet används för 
olika välgörande ändamål både i Sverige och utomlands 
 
Emmaus Åkvarn: Emmaus Åkvarn är en ideell förening som verkar för en rättvis fördelning 
av jordens resurser. Verksamheten drivs genom tillvaratagande och återbruk av vårt 
samhälles överflöd för att därigenom skapa resurser för bistånd utomlands och i Sverige. 
Emmaus Åkvarn verkar för mänskliga rättigheter och arbetar för att motverka rasism och 
diskriminering. 
 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften har för 2019 varit 50 000 kronor per medlemsorganisation. 
Medlemsavgifterna har främst använts till allmänna administrationskostnader. 
 
Verksamhetsbidrag 
Medlemsorganisationerna har vardera inbetalat 200 000 kronor i verksamhetsbidrag för 
2019. Verksamhetsbidraget används för att finansiera såväl administrativa som 
ändamålsenliga kostnader 
 
Andra bidrag 
Medlemsorganisationerna har gett organisationen andra bidrag såsom för enskilda projekt 
och som egeninsats för projekt med finansiering från Forum Syd och SIDA. 
 
Information till medlemmar 
Organisationen har under året informerat om den ändamålsenliga verksamheten i 
medlemsorganisationerna vid 4 tillfällen, i hösten 2019 tillsammans med representanter från 
vår sammarbets organisation i Colombia CDR besökte vi alla PS medlemsgrupper för att 
informera om vårt arbete i Colombia. Även ett seminarium om MR situation i Colombia 
organiseras tillsammans med Forum Syd. Styrelsens ledamöter är också ansvariga för att 
informera om organisationen och dess verksamhet i sina respektive organisationer.   



Förvaltning 

Praktisk Solidaritets styrelse består av 1 representant och 1 suppleant från varje 
medlemsorganisation. Representanterna ska löpande informera sin organisations styrelse 
om projekt och aktiviteter där Praktisk Solidaritet medverkar.  
 
Styrelsen har under 2019 haft sju protokollförda möten. Arbetsutskottet har haft 3 
sammanträden. Årsmötet 2019 hölls i Björkå by den 8-9 juni. 
 
PRAKTISK SOLIDARITET är en organisation som strävar efter mångfald och en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i olika åldrar och med olika etniska bakgrunder 
 
Styrelse 
 
Organisationens styrelse består av 5 ordinarier styrelseledamot och 5 suppleanter, 2 per 
medlemsorganisation och 2019 sammanträde styrelsen 7 gånger. Styrelsen har som uppgift 
att driva verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen mellan årsmötena, ansvara för 
planering, genomförande och utvärdering av verksamheten.  
 
Styrelsen hade 4 styrelsemöten innan årsmötet och 3 styrelsemöten efter årsmötet. Nedan 
följer styrelsens sammansättning, samt antalet möten respektive ledamot deltagit vid.  
 
 Styrelsemöte 1/1-2019 – 8/6-2019 
 Anders Jansson, ordförande (4) 
 Karl-Johan Karlsson, vice ordförande (4) 
 Marie Nybäck, sekreterare (1) 
 Sari Jacobsson, vice sekreterare (3)  
 Juan Obregón, kassör (4)  
Robert Larsson(3)                                                                                 
Rafael Carrillo (4) 
Sarah Wickman(1) 
Kjell Dahlström  (1) 
   
Årsmöte 8/6-2019 -31/12-2019 
  
Karl-Johan Karlsson, ordförande (3) 
Robert Larsson , Viceordförande (3) 
Sari Jacobson, Sekreterare (2) 
Juan Obregon, Kassör (2) 
Rafael Carrillo, (3) 
Alexandra Edgren (1)  
        
Arbetsutskott (AU) 
 
Praktisk Solidaritets styrelse har ett arbetsutskott som sammanträder mellan styrelsemötena 
och därmed säkerställer framåtskridandet i olika projekt och processer. Arbetsutskottets 
uppgifter har varit att fokusera på det internationella arbetet och organisationens stöd till 
Angola, Colombia, Bosnien och Västsahara. Utskottet har också arbetat med den interna 
organisationsutvecklingen.  
 
Utskottet har utgjorts av Anders Jansson och Juan Obregón från styrelsen samt Gerardo 
Lizano från kansliet. Gerardo Lizano har haft rollen som sammankallande. 
 
Kansli  



 
Organisationen driver verksamheten genom ett gemensamt kansli. Kansliet ansvarar för att 
leda verksamheten, dvs. projekt samt övergripande administration och ekonomisk styrning 
och kontroll.  
 
Personal 
 
Gerardo Lizano            Teddy Nakakeeto 
Kansliansvarig            Controller  
gerardo.lizano@praktisksolidaritet.se           teddy.nakakeeto@praktisksolidaritet.se 
 
Teresa Allendes                                 Paula Oksanen 
Projekthandläggare Angola och Colombia        Projekthandläggare Angola 
teresa.allendes@praktisksolidaritet.se             paula.oksanen@praktisksolidaritet.se 
 
Esmeralda Labbart 
Projekthandläggare Bosnien 
esmeralda.labbart@praktisksolidaritet.se 
 
Bokföring och redovisning har ombesörjts av Helena Kallstenius från Megiston Redovisning 
AB.  
 
Revision 
 
Som auktoriserad revisor har Praktisk Solidaritet anlitat Lena Johnson från revisionsbyrån 
Grant Thornton AB.  
 
Förtroendevald revisor har under året varit Henrik Kvarnstöm från Emmaus Åkvarn 
 
Styrande dokument 
 
Årsmötet beslutar om ändringar i stadgar, Styrelse arbetsordning samt verksamhetsplan, 
Verksamhets Berättelse och budget. 
 
Styrelsen har beslutat om arbetsordning för kansliet, samt arbetsbeskrivningar för 
personalen. 
 
Styrelsen har beslutat om policyer för jämställdhetsarbete, miljöarbete, humanitärt arbete, 
resor, antikorruption, upphandling, och IT-säkerhet.  
 
Styrelsen har beslutat om riktlinjer för riskanalys och bedömning av samarbetspartner. 
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Året i siffror  

Årets resultat har utfallit enligt följande (i tkr) 
 

Medlemsavgifter 250 

Bidrag från medlemsorganisationer 1 603 

Forum syd 3 607 

Totala intäkter 5 461 

  

Ändamålskostnader - 4 894 

Administrationskostnader - 353 

Totala kostnader - 5 247 

  

Resultat 213 

 
Organisationen har under året vidarebefordrat 2 891 tkr till partnerorganisationer. Det stödet 
har fördelats enligt följande 
 

Ekonomiskt stöd per projekt Procent tkr 

Markrättigheter för kvinnor 26% 907 

Jordbruk och kvinnors rättigheter 35% 1 229 

Fredsbyggande med genusperspektiv 39% 1 371 

Summa 100% 3 507 

 
Ekonomiskt stöd per land Procent tkr 

Angola 61% 2 136 

Colombia 39% 1 371 

Summa 100% 3 507 

 
Översikt av de organisationer Praktisk Solidaritet gav stöd till 2019 
 
Angola 
ADRA, Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, 2 140 000 kr 
(vårt stöd går till antennerna i Huambo och Huíla) 
 
Colombia 
CDR, Corporación para el Desarrollo Regional, 1 370 000 kr 
 
 
  



Styrelsen 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________                                        ______________         
Karl-Johan Karlsson                                        Robert Larsson          
Emmaus Åkvarn                                              Emmaus Fredriksdal        
Ordförande                                           Viceordförande 
 
 
 
 
________________                                        ________________           
Sari Jacobsson                                Jonatan Sundblad  
Brödet & Fiskarna          Gävle Biståndsgrupp 
Sekreterare                                        Kassör    
 
 
 
 
_________________              
Juan Pablo Obregón                        
Emmaus Stockholm                  
Ledamot                                                   
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