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Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden
802477-4195
Styrelsen för Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden får härmed lämna sin
redogörelse för stiftelsens utveckling under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet och förvaltning 2021
Humanist Hjälpen Humanist Aid Sweden med organisationsnummer 802477–4195 är en insamlingsstiftelse registrerad
hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län den 25 januari 2012. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.
Stiftelsen har inga anställda och inget kansli. Alla arbetsuppgifter kopplat till verksamheten utförs ideellt av
styrelseledamöterna. Inga arvoden utgår.
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen har under 2020 bestått
av Sven-Olof Andersson, ordförande, Carina Krii, kassör, Gun Ulriksson, sekreterare, Lars Hector och Andreas Weber som
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ordinarie ledamöter. Suppleanter har varit Irene Rune och Urban Jansson.
Styrelsen har hållit en löpande kontakt via mejl och telefon samt haft två protokollförda styrelsemöten på
distansplattform.
Revisor har varit Björn Thunholm, Adact Revisorer Göteborg
Främjande av ändamålet
Insamlingsstiftelsens ändamål är att med sekulärhumanistiskt förhållningsätt stödja människor i sammanhang där
mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen
ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala, ideella organisationer vilka företrädesvis verkar för skydd undan
förföljelse och våld samt ger hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.
Hjälpmålen utanför Sverige har under 2021 varit organisationerna Oum El Banine och Ahddane samt Association
Tarouanou Des Enfants, samtliga i Marocko. I Uganda är Katumba Parents Humanist Nursery and Primary School ett
hjälpmål och stöd har även gått till de fyra svenska organisationerna Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF), Hjälpkällan,
Tjejers rätt i samhället (TRIS) samt Varken Hora eller Kuvad (VHEK). Samtliga arbetar på olika sätt mot våld och förtryck
från konfessionella traditioner eller hedersideologier.
l Marocko har stiftelsen alltid haft ett betydande samarbete med kvinnohuset och daghemmet Oum El Banine i Agadir
som grundades 2001 av Mme Mahjouba Edbouche, nu en av de mest framstående socialarbetarna i Marocko. Oum El
Banine ger skydd åt exkluderade ogifta mödrar och räddar hälsa, liv och framtid för kvinnor och barn som av
traditionella och konfessionella skäl uteslutits från familj och samhälle. Förbundet Humanisterna började redan 2008 att
stödja Oum El Banine genom att samla in gåvor från medlemmarna. HumanistHjälpen tog efter sitt bildande över
hjälparbetet 2012.
l Marocko finns även organisationen Ahddane som också driver kvinnohus och daghem för ensamstående kvinnors
barn. Även Ahddane är grundad av Mme Mahjouba Edbouche. Verksamheten liknar den på Oum El Banine men man
hjälper fler kategorier av utsatta och exkluderade mödrar. Dit hör bland annat gifta kvinnor som har lämnat eller
övergivits av sina män, kvinnor vars män sitter i fängelse samt änkor med barn. Ahddane har ett växande samarbete
med sociala myndigheter i närområdet. Bland annat i samband med en planerad byggnation av ett kommunalt
Utbildningscenter för kvinnor och deras barn.
Ytterligare ett hjälpmål i Marocko är organisationen SOS Tarouanou i lnezgane. Det är ett ideellt drivet barnhem som
sedan 2014 räddat övergivna barn från ett liv på gatan och sedan 2017 även kan erbjuda permanent boende för cirka
tjugo barn. Att barnen övergivits hänger vanligen samman med att de är barn till ogifta mödrar. På gatan utsätts de
dagligen för våld, övergrepp och misär.
På Tarouanou bor endast pojkar. Traditionen i samhället är att inte blanda könen på barnhem. Tarouanou kan hjälpa
flickor till annat boende. Organisationen får vissa basala bidrag från kommunen, som lokaler, men är för sin drift helt
beroende av privata donationer. HumanistHjälpen ger löpande ett aktivtetsbidrag avsett att på olika sätt förgylla
barnens vardag. Under somrarna kan de bland annat åka på läger och träffa jämnåriga för fritidsliv, lekar och idrott.
Utöver detta kunde Tarouanou under 2021 få flera extra välbehövliga bidrag från HumanistHjälpen.
Katumba Parents Humanist Nursery and Primary School drivs som ett föräldrakooperativ i en liten by på gränsen till
Kongo. Byn överfölls för sex år sedan av en grupp krigare med en blandning av övertygelse i olika religioner och det
övernaturliga. Mer än hundra män dödades, de flesta familjefäder. Befolkningen chockades svårt och tog beslut att
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driva byskolan enligt sekulära, humanistiska ideal, helt utan religiös påverkan. HumanistHjälpen stöder främst med
skolavgifter till de faderlösa efter massakern, änkorna lever under mycket svåra förhållanden och barnen riskerar att inte
kunna gå i skola alls. Vår ekonomiska hjälp förmedlas genom den ideella stiftelsen Uganda Humanist Schools Trust
(UHST), med säte i England. UHST stöder fem sekulär-humanistiska skolor, samordnar internationell hjälp och utövar
den fysiska kontrollen av hjälpen. Katumba-skolans ledning ger oss återkoppling på den hjälp vi får förmedlad.
HumanistHjälpen delar även ut hjälpmedel inom Sverige. Mottagare under 2021 har varit:
Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), Sverige. En sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld och
hedersrelaterat våld. Driver opinion och organiserar bland annat minnesdagarna för hedersmördade Fadime Sahindal
och Pela Atroshi.
Varken Hora eller Kuvad (VHEK). En ideell förening under den internationella organisationen Ni Putes Ni Soumises. En
feministisk och antirasistisk rörelse som särskilt tar sikte på den vardagsheder som mängder av ungdomar upplever I
invandrartäta förorter.
Tjejers Rätt i Samhället (TRIS), Sverige. Driver bland annat ett skyddat boende i Uppsala och har spetskompetens inom
hedersrelaterat våld och förtryck, med särskild inriktning mot ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Hjälpkällan. Erbjuder stöd och information till personer som lämnar slutna religiösa samfund och sekter. Driver
Magiprojektet där skolelever får inblick i hur den fria viljan kan manipuleras.
Den sociala och ekonomiska utsattheten runt Corona-pandemin i Marocko och Uganda, är ojämförbart mycket större
än nöden här i Sverige. Styrelsen beslöt därför att även 2021 frångå ett tidigare beslut om att cirka 25 procent av
hjälpen skall stanna inom Sverige.
Pandemin med Covid-19 har påverkar både HumanistHjälpen och våra hjälpmål under 2021. Stiftelsen hade svårt att få
in donationer under året. Vi kunde bara anta att många givare var helt upptagna av egna problem runt
smittspridningen och hade svårt för att prioritera gåvor till våra hjälpmål. Mot slutet av året blev dock insamlingen till jul
och nyår mycket god och vi kunde förmedla akut hjälp till de krisdrabbade hjälpmålen.
I Marocko tvingades kvinnohus och daghem stänga under de allmänna restriktionerna för pandemin. Våra hjälpmål
kunde dock inte lämna exkluderade mödrar och barn utan hjälp. Man finansierade hyresrum och utkörning av mat,
förnödenheter och sjukvård till alla inskrivna. Antalet nödlidande ökade under året då utskrivna kvinnor förlorade sina
arbeten när arbetsplatser stängdes ner, andra kunde inte fortsätta arbeta då de saknade barntillsyn. På samma gång
kom ständigt nya hjälpsökande gravida kvinnor, de fick också hjälp, med förlossning och boende. Barnhemmet vi stöder
drabbades av utebliven skolgång i olika perioder, barnen isolerades och personalen tog över undervisningen. Samtliga
hjälpmål led av bristande resurser och svaga donationer från omvärlden. Viss permittering av personal skedde i
omgångar, andra arbetade utan lön under långa perioder. Samtliga hjälpmål beskrev den ekonomiska hjälp vi kunde
förmedla som avgörande för exkluderade mödrar och barn.
I Uganda stängdes landets alla skolor under perioder 2021. Då vårt hjälpmål Katumba är en föräldradriven skola fick
familjerna ta stort ansvar för att skola, lärare och elever skulle finnas kvar efter pandemin. Området led också svårt
tidigare översvämningar och bortspolad odlingsmark. Även delar av skolbyggnaderna försvann i lerskreden. Vi kunde
tillsammans med andra hjälporganisationer, samordnat via UHST, stödja ekonomiskt så att föräldrarna kunde
återuppbygga skolan på högre mark. De mest utarmade familjerna fick bidrag till mat åt barnen. Lärare gavs visst
understöd för att stanna kvar. Skolan byggdes färdig under avstängningen och barnen förväntades få börja skolan igen
till vårterminen 2022.
Kombinationen av pandemi och översvämningar förändrade stora delar av regionens samhällsstruktur. Öppna
marknader stängde, transporter upphörde, familjer kunde inte sälja ens de grödor som klarat översvämningarna,
fattigdomen ökade så att familjer tvekar att alls sända sina barn till skolan. Dels behövs barnen hemma som arbetskraft,
dels drar skolgång med sig kostnader. Vårt fortsatta mål är att alla barn ska få möjlighet att gå i skolan. I närliggande
Kongo utbröt oroligheter mellan regeringsarmén och olika terrorgrupper. En mängd flyktingar kom över gränsen till
regionen, UNHCR öppnade ett flyktingläger. Konkurrensen om de få arbetstillfällen som fanns hårdnade. Många
flyktingar valde att stanna i byar nära Katumba och barn ställdes i kö till skolan. Den ansågs trygg eftersom den inte är
knuten till någon religion utan drivs sekulärt humanistiskt.
Våra svenska hjälpmål har också påverkats av detta andra pandemiår. Informationsarbete runt hedersutsatta ungdomar
minskade, även om digitala plattformar tog över fysiska möten. Antalet hedersutsatta ungdomar beräknas ha ökat
under isolering, avstängning och distansundervisning. Akuta hjälpinsatser ökade allmänt.
Vår ambition att lägga 25 procent av vår hjälp inom Sverige, fick detta år stå något tillbaka för de mer direkta insatserna
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för liv och hälsa i Marocko och Uganda. Drygt 8 % av totala utbetalningarna gick under året till svenska hjälpmål.
HumanistHjälpen främsta insamlingsvägar är penninggåvor till stiftelsens bank eller postgiro. l vissa fall sker
insättningarna via autogiro. Man kan även skänka penninggåvor via kortbetalningstjänsten PayPal och SMS-tjänsten
Cellsynt. Pengar kan även skänkas via Swish, en metod som successivt har ökat de senaste åren och numera genererar
majoriteten av spontana gåvor på belopp mellan 50 och 500 kr.
Under första halvåret 2021 såg HumanistHjälpen ut att gå mot ett väldigt dåligt resultat. Vi kunde se att pandemin och
den oro den förde med sig verkade lamslå vanligen generösa givare och vid halvårsskiftet var inbetalda gåvor nästan
30% lägre än för samma period 2019. Mot slutet av året upplevde vi dock en stark återhämtning, då särskilt insamlingen
runt jul och nyår blev mycket bra.
Donationerna har ökat med ca 14 %, från 2020 och är glädjande nog en ökning även jämfört med åren före pandemin,
även om vi har en bit kvar till rekordåret 2019. Det är alltid svårt för en liten och helt ideell aktör som HumanistHjälpen
att nå ut och i skuggan av pandemin har det varit ännu svårare.
Annonsering med Google AdWords fortsätter, den möjliggörs av att vi beviljats ett Google Grants med gratis
annonsering. Några fysiska marknadsföringsaktiviteter har däremot, av förklarliga skäl inte genomförts under 2021.
Gåvobelopp per månad via autogiro har sjunkit sedan föregående år då de var 10 260 kr per 31 december till 8 650 kr
31 december 2021. var beloppet 10 160 kr. Antalet givare har sjunkit något, från 55 st till 52 st och att inbetalt belopp
varierar kan också beror på att givare väljer att stoppa en gåvoutbetalning ibland. Antalet givare via autogiro har dock
sjunkit stadigt sedan 2017 då vi noterade 74 st. Allt fler frekventa givare väljer numera i stället att göra återkommande
överföringar direkt genom sin internetbank eller med Swish. Eftersom dessa givare är oregistrerade hos oss och
dessutom kommer och går, saknas egentlig överblick. Men en mätning i februari 2021 visade att 15 283 kr av den
månadens penninggåvor kom från återkommande givare.
Utbetalningar till ändamålen projektredovisas i syfte att enkelt kunna se fördelningen mellan de olika hjälpmålen samt
för administrativa/övriga kostnader.
Totalt samlade vi under 2021 in 421 555 kr och 39 176 kr gick till att täcka administrativa och externa kostnader vilket
motsvarar 9,3 % av insamlade medel.
Under 2021 betalade vi ut 388 000 kr till våra hjälpmål vilket motsvarar 92 % av insamlade medel. Inbördes fördelning
mellan mottagande hjälpmål var:
Oum El Banine i Marocko: 70 000 kr (18 %), AHHDANE i Marocko: 145 000 kr (37,4 %), Tarouanou des enfants i Marocko:
76 000 kr (19,6 %), Katumba Schooltrust, Uganda (via UK): 60 000 kr (15,5 %) och totalt till våra hjälpmål i Sverige: 37
000 kr (9,5 %)

Väsentliga händelser och beslut under året
Vid styrelsemöte den 28 december avgick Lars Hector ur styrelsen på egen begäran. Platsen blev tillfälligt vakant, då
styrelsen inte bestämt sig för lämplig kandidat. (Ny ledamot utsågs enhälligt av styrelsen 11 januari 2022.)
Under året öppnade stiftelsen en egen sida på Facebook (vi har tidigare endast haft en Facebook-grupp). Vår sida har
också blivit godkänd av Facebook för insamlingar.
Nästkommande år och framtida utveckling
Stiftelsen fyller tio år under 2022. Inför detta har styrelsen börjat planerat för en del särskilda aktivitet som kan öka
kunskapen om stiftelsens arbete och dess hjälpmål, samt öka antalet donationer. Ambitionen är bland annat att
fördubbla antalet månadsgivare under första halvåret 2022.
FLERÅRSÖVERSIKT
Rörelsemarginal %
Nettoomsättning
Soliditet %
Rörelseresultat

2101-2112
-1
421 555
100
-5 558

2001-2012
1
368 062
100
2 672

1901-1912
-1
515 712
100
-2 842

1801-1812
-2
304 937
100
-7 365

1701-1712
3
337 000
94
12 000
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RESULTATDISPOSITION
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Förslag till disposition
Balanseras i ny räkning
Summa

8 116
-5 621
2 495

2 495
0
2 495
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Stiftelsens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

1
2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

421 555
-388 000
33 555

368 062
-331 000
37 062

-39 113
-39 113

-34 390
-34 390

-5 558

2 672

-63
-63

–
–

Resultat efter finansiella poster

-5 621

2 672

Resultat före skatt

-5 621

2 672

Årets resultat

-5 621

2 672

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Medel från allmänheten
Ändamålskostnader
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader
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Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

2
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BALANSRÄKNING

1

2021-12-31

2020-12-31

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 495
2 495

8 116
8 116

Summa omsättningstillgångar

2 495

8 116

SUMMA TILLGÅNGAR

2 495

8 116

Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

8 116
-5 621

5 444
2 672

Summa eget kapital

2 495

8 116

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 495

8 116
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TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernreovisning
(K3)
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Not 2

Ersättning till revisorer

Björn Thunholm - Adact Revisorer & Konsulter AB
Revisionsuppdrag
Summa

2021

2020

0
–

10 250
10 250

UNDERSKRIFTER
Göteborg

Signering av årsredovisning 802477-4195
Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen 2021
har skett digitalt med Bank-ID.

Sven-Olof Andersson

Lars Hector

Carina Krii

Gun Ulriksson

Andreas Weber

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift 2022-___-___

Björn Thunholm
Auktoriserad revisor

