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Om RESCUE Sverige
International Rescue Committee (nedan kallat RESCUE Sverige) startade sin verksamhet i
Sverige i oktober 2019. 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 och behoven för männniskor drabbade av humanitära kriser runt om i världen.
RESCUE har ett brutet räkenskapsår som sträcker sig mellan 1 oktober och 30 september. I
årets effektrapport berättar vi om vad vi har åstadkommit i Sverige och globalt under 2020.
Vårt globala syfte
RESCUEs syfte är att lindra fattigdom, nöd och lidande varhelst det uppstår i världen särskilt till förmån för flyktingar och människor som fallit offer för förtryck, konflikter och
naturkatastrofer. Vi levererar humanitär och annan hjälp utan hänsyn till etnisk tillhörighet,
nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion enligt FN:s humanitära
principer.
Med över 82 miljoner människor i världen på flykt hjälper RESCUE 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.
RESCUE arbetar på några av de mest svårtillgängliga platserna på jorden och vårt
arbetssätt är utvecklat för att ta hänsyn till människors komplexa behov. Vi levererar
bestående resultat genom att tillhandahålla vård, hjälpa barn att utbilda sig och ge individer
och samhällen möjlighet att bli självförsörjande. Vi har ett särskilt fokus på jämställdhet och
kvinnors och flickors unika behov i kriser. Vi bedriver egen forskning med ständigt fokus på
innovation och lärande. Vi är uppfinningsrika och hittar nya sätt att tillhandahålla hjälp till de
som behöver den mest – oavsett konflikter, hot eller andra omständigheter.
När den akuta krisen är över stannar RESCUE så länge det behövs för att göra samhällen
starkare och mer motståndskraftiga. De flesta av våra 15 000 anställda i världen är kommer
från de platser där de arbetar. Det innebär att de har lokal förankring, förstår ett land och en
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specifik kontext på djupet och kan hjälpa oss som organisation att anpassa oss till varje
samhälles unika behov.
Varje år hjälper RESCUE även tusentals människor på flykt från konflikter och katastrofer att
bli bidragande medlemmar i sina nya samhällen i Europa och USA. Vi är en av de största
civilsamhällesorganisationerna som vidarebosätter och hjälper människor att integreras i
samhällen över hela världen.
RESCUE jobbar även med att påverka regeringar över hela världen för att människor
som drabbats av konflikter ska få bättre skydd, mer inflytande och medel för att överleva
och kunna bygga upp sina liv igen. Vi arbetar för ett mer jämställt humanitärt system, som är
mer lyhört för kvinnors och flickors särskilda behov.
Vår globala strategi - 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. Ambitionen är att
strategin ska hjälpa oss att förbättra och effektivisera vårt arbete runt om i världen för de
mest utsatta och även vara ett viktigt verktyg för att stärka vårt arbete med att påverka,
samla in medel och skapa engagemang,
Strategin bygger på fem pelare:
 Effekt - Höja kvaliteten på våra program.
 Skala upp – Nå fler utsatta människor i världen.
 Personal – Stärka våra medarbetare.
 Påverka – Innovation för att förbättra.
 Finansiering – Fokus på flexibel, stabil finansiering från olika källor.
Strategin ska resultera i ökad hälsa, trygghet, inflytande, utbildning och ekonomiskt
välbefinnande för de människor vi stödjer. Vår vision är att nå fler av de mest utsatta
människorna i världen och ge dem stöd så att de inte bara överlever utan också återhämtar
sig och kan bygga upp sina liv igen.

Organisation, kapacitet och kunskap i Sverige och globalt
RESCUE Sverige har i uppdrag att bedriva insamling och påverkansarbete i Sverige samt att
skapa engagemang och öka kunskapen om situationen och behoven hos människor
drabbade av humanitära kriser runt om i världen.
På RESCUEs kontor i Stockholm arbetar sex anställda, som alla är en del av den globala
organisationen. Organisationens strategi är att bygga upp global kompetens där vi delar på
resurser så långt vi kan, men satsar på lokal närvaro där vi behöver lokal expertis och
förankring. I praktiken betyder det att vi i Sverige dagligen arbetar med våra kollegor runt om
i organisationen och att våra medarbetare inte bara ingår i ett svenskt team utan även 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 medieverktyg är globala. Vi är
kostnadseffektiva och undviker dubbla kostnader - pengar som vi istället kan investera i att
hjälpa de mest utsatta människorna.
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RESCUEs arbete är evidensbaserat och vi analyserar ständigt vad som fungerar och inte.
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 arbetar för att uppnå långsiktiga,
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 privata givare som bidrar till verksamheten
genom aktivt stöd och regelbundna gåvor, vilket har avgörande betydelse för det arbete vi
gör.
Vi samarbetar med lokala partnerorganisationer i de 40 länder där vi arbetar. På så vis kan vi
bygga upp kunskap och erfarenhet på gräsrotsnivå - med stark lokal förankring.

Vad har RESCUE Sverige åstadkommit under verksamhetsåret
2020?
Eftersom 2019-20 var RESCUE Sveriges första verksamhetsår har allt varit nytt för oss i
Sverige och ett stort fokus har varit på att bygga upp en välfungerande organisation.
Under det här första året har RESCUE Sverige arbetat aktivt med att starta upp insamlingen
från allmänheten. Med ökade intäkter från privatpersoner, organisationer och företag kan vi
hjälpa ännu fler.
RESCUE Sverige har under året etablerat sig i civilsamhället - vi har lanserat RESCUE
Sveriges hemsida och startat upp Facebook (RESCUE.SE) och Instagram (rescue_se)
konton för att kunna synliggöra vårt arbete och skapa ökat stöd och engagemang för
flyktingar och migranters situation i världen.
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.

Fokusområden under verksamhetsåret
Kombinationen av covid-19, klimatkrisen och de pågående komplexa konflikterna i världen
har skapat såväl en ekonomisk kris som politiska kriser på flera håll och vi ser idag enorma
humanitära behov från Mexiko till Myanmar.
Pandemins påverkan
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
sjukdomen. Inget land har undgått att drabbas av pandemin, men för de länder som redan är
hårt drabbade av humanitära kriser och konflikter slår covid-19 extra hårt. RESCUEs fokus
har varit att hela tiden anpassa och ställa om verksamheten så att vi på ett säkert sätt kan nå
de mest utsatta människorna och samtidigt minska spridningen av covid-19. Vi har fortsatt att
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stärka beredskapen på några av de mest utsatta platserna i världen. Våra insatser inkluderar
bland annat att sprida viktig information om covid-19 till människor i våra program, utbilda
hälsopersonal om viruset, dela ut personlig skyddsutrustning och bygga upp tillfälliga
områden för triagering.
Klimatkrisens allt tydligare konsekvenser
Vi ser i de områden där vi arbetar i Sydostasien, Mellanöstern, Latinamerika och Afrikas
Sahelregion hur extremväder och snabba förändringar i ekosystem direkt påverkar
människors liv. Antalet människor som tvingas på flykt till följd av plötsliga väderrelaterade
katastrofer har tredubblats de senaste tio åren. Antalet människor som drabbas av matbrist
till följd av klimatförändringar väntas öka för varje år. RESCUE arbetar för att hjälpa
samhällen att anpassa sig och bli mer motståndskraftiga inför det förändrade klimatet. Vårt
arbete sätter flickor och kvinnor i centrum eftersom vi ser att de drabbas extra hårt i kriser. Vi
implementerar program som fokuserar på att införa klimatsmarta jordbruksmetoder och
grödor, vi hjälper till att identifiera möjliga katastrofer relaterade till klimatet, utvecklar
varningssystem och stödjer lokala initiativ för att bättre ta tillvara på naturresersurser.
Fokus på mångfald och inkludering
De senaste åren har vi sett globala protester mot rasism och strukturella orättvisor. Såväl
regeringar som företag och organisationer har granskats i ljuset av denna rörelse. För en
global humanitär organisation som arbetar utifrån FN:s mänskliga rättigheter är det av största
vikt att göra allt vi kan för att motverka rasism och diskriminering inom vår verksamhet. Det
handlar både om hur vi behandlar våra egna medarbetare och de människor vi har till syfte
att hjälpa runt om i världen.

RESCUE har beslutat sig för att vara en del av förändringen. Som ett led att ta fram en
handlingsplan har det under året genomförts strukterade samtal med medabetare på alla
nivåer för att fånga upp såväl intern kritik som synpunkter och idéer. Under 2020 tillsattes ett
team av medarbetare globalt för att driva frågan och därefter har vi skapat en permanent
enhet för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering som ska leda arbetet utifrån de
idéer som medarbetare har fått vara med att ta fram. Vi har satt upp tuffa mål för att
motverka diskriminering och koloniala strukturer som delvis finns kvar i biståndssektorn vad
gäller fördelningen av makt, resurser och privilegier. Vår organisation är inget undantag.

I vår nya globala strategi, Strategy 100, är mångfald, jämställdhet och inkludering en central
del och organisationen har satt upp ambitiösa mål som vi ska uppnå vad gäller rekrytering,
representation, resurser och så vidare.

Vad vi har uppnått globalt under 2020:
RESCUE arbetar i över 40 länder runt om i världen. Under året har vi haft stort fokus på
Jemen, Syrien, Tigray i Etiopien, flyktingkrisen i Venezuela, Rohingyakonflikten i Myanmar
med flyktinglägret Cox´s Bazar i Bangladesh, matkrisen i Somalia, oroligheterna i Burkina
Faso och Mali för att nämna några kriser där vi har kraftsamlat vår respons.
Hälsa:
Inom hälsa har vi under året haft som mål att:
- Minska smittspridningen, skydda befolkningen och vårda de som drabbats av covid-19.
- Lindra matosäkerhet och möta människors basala behov av mat.
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- Erbjuda avgörande hälsovård och psykosocialt stöd.
Vi har bland annat runt 200 mobila kliniker som oftast består av en läkare, en barnmorska,
en apotekare och en nutritionsexpert. Dessa mobila team kan ta sig till några av de mest
avlägsna platserna i världen för att ge vård till behövande.

Några siffror från 2020:







3,8 miljoner människor fick avgörande hälsoinformation om covid-19, hur man
undviker att bli smittad och var man kan söka vård.
2 900 hälsocenter och mobila kliniker fick stöd för att stärka sitt arbete för att hindra
infektioner och smitta, som att skapa särskilda rum för triage och att förbättra
tillgången till vatten och sanitet.
31 miljoner människor fick tillgång till hälsovård.
410 000 barn under 5 år behandlades för undernäring.
2 900 mobila kliniker, sjukhus och hälsocenter fick olika typer av förstärkning till sin
verksamhet.
2,6 miljoner människor fick tillgång till rent dricksvatten.

Utbildning:
RESCUE ser till att barn och unga som drabbas av kriser och konflikter får tillgång till en
trygg utbildning av kvalitet. Våra program bygger på både akademiska och sociala kunskaper
som barn behöver för att må bra och kunna lyckas i skolan och i framtiden. Under 2020
bidrog vi till att:





73 500 barn och unga fick stöd genom våra trygga ”läkande och lärande”-platser för
barn.
819 500 barn och unga fick tillgång till olika former av utbildning.
20 000 lärare och assistenter fick fortbildning.
6 600 utbildningscenter fick olika former av förstärkning för sin verksamhet.

Ekonomiskt stöd och självförsörjning:
RESCUE har som mål att förbättra den ekonomiska situationen och välmåendet hos
människor som är drabbade av kriser och konflikter. Några resultat från 2020:




1,1 miljoner människor fick kontantstöd för grundläggande behov och förbättring av
deras ekonomiska situation.
232 600 människor fick stöd till försörjning, som jobbträning, kurser inom jordbruk och
djurhållning.
1 576 mikrolån eller lånegrupper på bynivå skapades eller fick stöd där sammanlagt
38 697 medlemmar (80% kvinnor) sparade ihop 1,49 miljoner USD förra året.

Skydd från våld:
I nära 30 år har RESCUE bedrivit program för att skydda kvinnor, barn och andra sårbara
grupper från våld i konfliktområden och i händelse av katastrof. Resultat från 2020: spaces
provide at-risk women and girls with
 766 200 personer besökte RESCUEs trygga platser för flickor och kvinnor.
 1,2 miljoner personer fick information om mäns våld mot kvinnor.
 32 000 personer fick juridiskt stöd.
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Integration och flyktingmottagande
RESCUE ger stöd till flyktingar och migranter att integrera sig och skapa sig ett liv i
samhällen runt om i USA och Europa. Vi har lokala program i 26 städer i USA för att hjälpa
till med vidarebosättning. I Europa är vi en partner tillsammans med regeringar och lokala
organisationer för att stödja samhällen att möta behoven hos asylsökande, flyktingar och
migranter. Under 2020 var några av våra resultat:





9 300 personer fick stöd efter branden i lägret Moria på Lesbos, Grekland.
260 000 flyktingar och migranter i Europa använde RESCUEs informationshubb
Refugee.Info med information på flera språk.
5 237 personer fick stöd att bli amerikanska medborgare.
14 000 personer i USA deltog i aktiviteter för att stärka deras ekonomiska situation.

Effektmätning
Som en del av vår globala organisation RESCUE bidrar RESCUE Sverige till
organisationens arbete runt om i världen och utvärderingen av de insatserna görs av vårt
huvudkontor.
Evidens, uppföljning och forskning
Vi använder oss av evidensbaserade metoder för att skapa hållbar effekt. Vi är noga med att
följa upp våra projekt och arbetar ständigt för att bli ännu bättre. Vi använder oss av
forskning och innovativa partnerskap för att kontinuerligt anpassa och förfina våra metoder –
allt för att kunna 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. En del som
särskilt utmärker RESCUE är att vi bedriver flera forskningsprojekt i konfliktområden.


Vi utvecklar nya metoder för att hjälpa barn som har drabbats av våld och krig, att
läka och återhämta sig, och lära sig att skriva och räkna.



Vi utvecklar effektiva metoder för att behandla undernäring – och rädda liv – på
svårtillgängliga platser eller i konfliktområden.



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

Ramverk för planering
RESCUE har utvecklat ett ramverk (Outcomes and Evidence Framework) som ligger till
grund för hur vi planerar och utför vårt arbete. Det är ett evidensbaserat verktyg för att kunna
skapa större effekt av det vi gör:
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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.



Det hjälper oss att analysera vilka insatser som fungerar för att uppnå långsiktiga
resultat – och vad som inte fungerar.



Det ger även vägledning för hur vi mäter utveckling.



Vi undersöker, analyserar och delar med oss av våra resultat och vårt ramverk till
andra organisationer. För mer information och för att få tillgång till ramverket besök:
http://oef.rescue.org/.

Verktyg för kostnadseffektivitet
RESCUE har tillsammans med organisationerna Action against Hunger, CARE, Mercy Corps
och Save the Children tagit fram verktyget Dioptra, som hjälper humanitära organisationer att
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 från liknande
projekt kan man identifiera möjligheter för att effektivisera sitt arbete – och på så sätt nå fler
människor och få större effekt med begränsade resurser.
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