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RESCUE Sverige  
I oktober 2019 startade International Rescue Committee i Sverige (nedan kallat RESCUE 
Sverige) sin verksamhet. RESCUE Sverige är en del av den globala organisationen 
International Rescue Committee (nedan kallat RESCUE) som grundades 1933 på initiativ av 
Albert Einstein. 
 
Den svenska stiftelsen bildades för att mer effektivt kunna bedriva insamling och 
påverkansarbete i Sverige, och för att skapa engagemang och öka kunskapen om 
situationen, omständigheterna och behoven hos de mest utsatta människorna runt om i 
världen. 
 
Ändamålet med RESCUE Sverige är att lindra fattigdom, nöd och lidande varhelst i världen, 
särskilt till förmån för flyktingar, samhällen som drabbats av befolkningsförflyttningar och 
offer för förtryck, konflikter och naturkatastrofer. Samt att leverera sådan humanitär och 
annan hjälp utan hänsyn till etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning eller religion hos mottagarna.  
 
RESCUE har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig mellan oktober och september. Detta 
betyder att vårt första år som organisation i Sverige precis har avslutats och att vi ännu inte 
har sammanställt allt vi åstadkommit runt om i världen under 2020. Därför kommer den här 
effektrapporten att visa vad vi gjort i Sverige under 2020 och ge information om vad 
RESCUE åstadkommit under 2019 globalt. 
 
 
RESCUE levererar varaktig skillnad  
Idag är över 79 miljoner människor över hela världen tvångsförflyttade på grund av konflikter 
och katastrofer  
 
RESCUE hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av 
konflikter och katastrofer att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen. 
Organisationen finns på plats i över 40 länder och våra team rycker snabbt ut när en 
katastrof inträffat och vi stannar så länge det behövs. 
 
RESCUE arbetar på de mest avlägsna och svårtillgängliga platserna på jorden och 
arbetssättet är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov. Vi 
levererar bestående resultat genom att tillhandahålla vård, hjälpa barn att utbilda sig och ge 
individer och samhällen möjligheten att bli självberoende. Alltid med fokus på kvinnors och 
flickors unika behov.  
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Vi är uppfinningsrika och hittar sätt att tillhandahålla hjälp till de som behöver den mest – 
trots politik, fientligheter eller svåra förhållanden. 
 
När den akuta krisen avtar stannar RESCUE så länge som vi behövs för att göra samhällen 
starkare och mer motståndskraftiga. De flesta av våra anställda från hela världen kommer 
från de platser där de arbetar vilket innebär att vi kan lyssna och förstå på djupet och på så 
sätt anpassa oss till varje samhälles unika behov. 
 
Varje år hjälper RESCUE även tusentals människor att bli bidragande medlemmar i sina nya 
samhällen. Vi är den enda fristående organisationen som vidarebosätter och hjälper 
människor att integreras i samhällen över hela världen. 
 
RESCUE jobbar även med att påverka regeringar över hela världen för att säkerställa att 
människor som drabbats av konflikter får bättre skydd, mer makt och får vad de behöver för 
att överleva och kunna bygga upp sina liv igen. RESCUE förespråkar ett mer jämlikt 
humanitärt system, ett system som är mer lyhört för kvinnors och flickors behov.  
 
Strategy 100 
Under verksamhetsåret har RESCUE tagit fram en ny global strategi som kallas ’strategy 
100’. Det är en strategi som kommer att hjälpa oss att nå de långsiktiga målen och styra 
organisationens arbete till och med 2033 – då RESCUE fyller 100 år. Hela organisationen 
arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Ambitionen är att 
strategin kommer att hjälpa oss förbättra och effektivisera vårt arbete runt om i världen för de 
mest utsatta, och även vara ett viktigt verktyg för att öka vår påverkan, insamling och 
engagemang,  
 
Strategin bygger på de fem pelarna:  

• Effekt -  Höja kvalitén på vårt arbete 
• Skala upp – Nå fler människor 
• Människor – Stärka våra medarbetare 
• Påverka – Hållbar innovation  
• Finansiering – Flexibel, stabil och ska komma från många finansieringskällor 

  
Strategin kommer att resultera i ökad hälsa, trygghet, makt, utbildning och ekonomiskt 
välbefinnande för de vi stödjer. Strategin kommer att hjälpa oss nå fler av de mest utsatta 
människorna i världen att inte bara överleva utan också återhämta sig och kunna bygga upp 
sina liv igen. 
 
 
Organisation, kapacitet och kunskap 
RESCUE Sverige bildades för att mer effektivt kunna bedriva insamling och påverkansarbete 
i Sverige, och för att skapa engagemang och öka kunskapen om situationen, 
omständigheterna och behoven hos de mest utsatta människorna runt om i världen. 
 
På RESCUEs kontor i Sverige arbetar 6 anställda, som alla är del av den globala 
organisationen. RESCUE har som strategi att bygga upp global kompetens, med lokal 
närvaro för lokal kännedom. Organisationen är uppbyggd så att vi delar på resurser globalt. I 
praktiken betyder det att vi dagligen arbetar med våra kollegor runt om i organisationen och 
att våra medarbetare i Sverige inte bara ingår i ett Sverige team utan även ingår i till exempel 
ett globalt kommunikations-, insamlings- eller finansteam. 
 
RESCUE använder samma personal- insamlings- och kommunikationssystem inom hela 
organisationen för att underlätta vårt samarbete och jobba mer kostnadseffektivt. Även vår 
hemsida, våra donationsplattformar och sociala medier verktyg är globala. Om det finns 
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möjlighet så vill vi inte skapa dubbla kostnader - det är pengar som istället kan gå till att 
hjälpa de mest utsatta människorna. 
 
RESCUEs arbete är bevisbaserat och vi analyserar ständigt vad som fungerar och vad som 
inte fungerar. Vårt globala innovationsteam, Airbel Center, utvecklar och testar nya idéer 
tillsammans med regeringar, den privata sektorn och andra biståndsorganisationer för att 
förbättra vårt arbete. Se nedan under rubriken ’Effektmätning’ för mer om hur vi bygger upp 
vårt arbete för att ge hållbara resultat.  

RESCUE har ett stort nätverk av företag som inte bara stöttar oss med kunskap och 
engagemang utan även bidrar ekonomiskt. Vi samarbetar med och får finansiellt stöd från 
både regeringar och institutioner runt om i världen. RESCUE har även ett flertal kända 
ambassadörer som på olika sätt hjälper oss att uppmärksamma viktiga frågor. Därutöver har 
vi ett brett internationellt nätverk av miljontals supportrar som bidrar till verksamheten genom 
aktivt stöd och regelbundna gåvor, vilket har avgörande betydelse för verksamheten i 
världen. 
 
Vi samarbetar med lokala partnerorganisationer i de 40 länder där vi är på plats och arbetar. 
På så vis kan vi bygga upp kunskap och erfarenhet på gräsrotsnivå - med stark lokal och 
kontextuell förankring.  
 

Vad har RESCUE åstadkommit? 
Eftersom 2019-20 var RESCUE Sveriges första verksamhetsår har allt varit nytt för oss i 
Sverige och stort fokus har varit på att sätta upp en välfungerande organisation. 
 
Under det här första året har RESCUE Sverige arbetat aktivt med att bygga upp insamlingen 
från allmänheten. Med ökade intäkter från privatpersoner, organisationer och företag kan vi 
hjälpa ännu fler människor vars liv har slagits i spillror av konflikter och katastrofer. 
 
RESCUE Sverige har etablerat sig i civilsamhället - vi har under året lanserat RESCUE 
Sveriges hemsida och startat upp Facebook (RESCUE.SE) och Instagram (rescue_se) 
konton för att kunna synliggöra RESCUEs arbete, och skapa ökat stöd och engagemang för 
flyktingar och migranters situation.  
 
I januari flyttades även en medarbetare från RESCUEs London kontor till RESCUE Sverige 
för att kunna sköta vår relation med Sida och UD. RESCUE Sverige har under året 
tillsammans med Swedish Network for Humanitarian Actors (SNHA) deltagit i konsultationer 
med Sida och UD gällande framtagande av Sveriges nya strategi för humanitärt bistånd. 
 
Under 2020 har vår globala organisation haft ett stort fokus på covid-19 och hur vi på ett 
säkert sätt kan fortsätta vårt arbete för de mest utsatta och samtidigt minska spridningen av 
covid-19. Mycket av vårt arbete runt om i världen har behövt omstrukturerats för att kunna 
fortsätta på ett säkert sätt – för vår personal och för våra klienter. Våra insatser mot covid-19 
inkluderar bland annat att sprida viktig information om covid-19 till våra klienter, utbilda 
hälsopersonal om viruset, dela ut personlig skyddsutrustning och bygga upp tillfälliga 
områden för triagering. RESCUE arbetar för att stärka beredskapen och ge kunskap om de 
viktigaste principerna i arbetet att förhindra spridning av covid-19 på några av de mest 
utsatta platserna i världen. 

RESCUE har även haft fokus på de humanitära katastroferna i Jemen och Syrien. Den 
fruktansvärda krisen i Jemen är nu inne på sitt sjätte år och har lämnat landets ekonomi och 
infrastruktur i ruiner och majoriteten av befolkningen är utan tillgång till mat, rent vatten och 
sjukvård. Över 80% av befolkningen är i behov av humanitärt stöd. Vi har varit på plats i 
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Jemen sedan 2012 och gett omfattande humanitärt stöd till miljontals människor, varav 
många befinner sig i extremt svårtillgängliga områden utan ens tillgång till grundläggande 
förnödenheter. Varje dag tar sig våra mobila medicinska team sig igenom förrädisk terräng 
för att säkerställa att människor utan annan tillgång till vård får den hjälp de behöver för att 
överleva. 

RESCUE 2019 
RESCUE har ett brutet räkenskapsår från 1 oktober till 30 september, vilket betyder att vi 
ännu inte sammanställt allt RESCUE gjort under 2020. Därför redovisar vi nedan siffrorna 
som vi tog fram för föregående år och på bara ett år hinner vår globala organisation göra 
massor för de mest utsatta människorna runt om i världen. Under 2019 nådde RESCUE över 
19 miljoner människor med vård och nästan 1,5 miljoner barn med utbildning.  
 
Under 2019 hjälpte RESCUE: 

• 1 474 900 barn få möjligheten att gå i skolan 
• 122 100 barn fick behandling mot näringsbrist 
• 1 756 800 människor tillgång till rent vatten 
• 151 700 mammor att föda med hjälp av vår hälsopersonal  
• 360 000 000 kronor i kontantbidrag till de mest utsatta människorna 
• 165 700 kvinnor och barn med tillgång till trygga platser 

 
 
Effektmätning  
RESCUE Sverige är en del av RESCUE. Vi bidrar till RESCUEs arbete runt om i världen och 
utvärderingen av arbetet görs av vår globala organisation.  
 
I vårt globala arbete förbättrar vi ständigt vårt sätt att arbeta och vi använder oss av ett 
rigoröst och prestationsbaserat tillvägagångssätt för att skapa hållbar effekt. Vi är noga med 
att följa upp våra projekt och arbetar ständigt för att bli ännu bättre. Hos oss på RESCUE är 
“bra nog” inte ett alternativ. 
 
Sedan grundandet 1933 har RESCUE använt sin erfarenhet och expertis för att utveckla vad 
humanitärt bistånd kan åstadkomma. Vi använder oss av banbrytande forskning och 
innovativa partnerskap för att ständigt förbättra hur vi bäst kan tillgodose behoven hos dem vi 
hjälper. Hittills har RESCUE drivit mer än 150 forskningsprojekt för att ta reda på effekterna 
av vårt arbete i 30 olika länder och bedrivit mer effektforskning i konfliktområden än någon 
annan organisation.  

• Vi är i framkant när det gäller att implementera nya tillvägagångssätt för att hjälpa 
barn, som har drabbats av våld och krig, att läka och återhämta sig, hitta glädje och 
lära sig att skriva och räkna.  

• Vi bevisar att det finns enklare och mer effektiva metoder för att behandla 
undernäring – och rädda liv – på världens mest oåtkomliga platser.  

• Vi utvecklar innovativa sätt att förse människor med den kunskap och färdigheter de 
behöver för att återuppbygga sina liv i nya samhällen.  

 
RESCUE har utvecklat ett ramverk (Outcomes and Evidence Framework) som ligger till 
grund för hur vi planerar och utför vårt arbete. Det är ett bevisbaserat verktyg för att kunna 
skapa större skillnad.  
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• Ramverket innehåller viktig information om hur man genom förändringsteorier kan 
mäta resultat relaterade till hälsa, trygghet, utbildning, ekonomiskt välbefinnande och 
makt. 

• Ramverket hjälper en se vilka interventioner som fungerar eller som inte fungerar för 
att uppnå resultat.  

• Ramverket innehåller även vägledning om hur man mäter framsteg. 
  

Inbäddat i RESCUEs DNA finns en obeveklig strävan att förbättra hur vi levererar resultat. Vi 
undersöker, analyserar och delar med oss om vad som fungerar för att vi – och andra i vår 
sektor – ska kunna göra större skillnad i människors liv. Ramverket är ett av de verktyg som 
vi delar med oss av till andra humanitära- och utvecklings organisationer så att även de kan 
förbättra sitt arbete och uppnå sina mål. För mer information och för att få tillgång till 
ramverket besök: http://oef.rescue.org/. 

RESCUE har även tillsammans med organisationerna Action against Hunger, CARE, Mercy 
Corps och Save the Children tagit fram verktyget Dioptra, som hjälper humanitära 
organisationer göra snabba och rigorösa kostnadseffektivitetsanalyser. Dioptra gör det 
möjligt för personal inom humanitära organisationer och utvecklingsorganisationer att snabbt 
uppskatta kostnadseffektiviteten i sitt arbete med hjälp av befintlig redovisnings- och 
projektuppföljningsdata. Genom att ha tillgång till kostnadseffektivitetsdata och jämförande 
effektivitetsdata från liknande projekt kan personal identifiera möjligheter för att effektivisera 
sitt arbete – och på så sätt nå fler människor och få större effekt med begränsade resurser.   


