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Katinka Lindholm 
generalsekreterare, Sverige för UNHCR

Barbara Hendricks 
UNHCR:s ordförande och UNHCR Honorary Lifetime 
Goodwill Ambassador 

KAMPANJ MOT 
STATSLÖSHET
Minst 10 miljoner 
män niskor i världen är 
statslösa. En stats
lös har inte samma 
rättigheter som en 
medborgare – ingen 
laglig identitet, inget 
pass, får inte rösta och 
får sällan möjlighet att 
gå i skolan. I novem
ber 2014 lanserade 
UNHCR en kampanj 
för att få ett slut på det 
för ödande juridiska 
undan tagstillståndet. 
En av dem som har 
engagerat sig är 
Sverige för UNHCR:s 
ordför ande och UNHCR 
Honor ary Lifetime 
Goodwill Ambassador 
Barbara Hendricks. 
 ”Att vara statslös kan 
innebära ett liv utan 
ut bildning, sjukvård 
eller laglig anställning. 
Det är dags att få ett 
slut på denna orätt
visa.” säger Barbara 
Hendricks. 

Rekordmånga människor på flykt
I början av 2014 var över 51 miljoner människor på flykt runt om i världen. Det 
var den högsta siffran sedan andra världskriget. Vi vet nu dessutom att denna 
siffra under förra året ökade dramatiskt till närmare 60 miljoner människor. 

Den största anledningen till denna enorma ökning var konflikten i Syrien som gick in på sitt fjärde 
år samt det militära våld som blossade upp i Irak under sommaren. Världen såg också fortsatta kon
flikter i Afrika som tvingade ännu fler människor att fly från sina hem.

UNHCR FN:s flyktingorgan
Människor på flykt har ofta lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet. I den 
här årsrapporten kan du läsa exempel på hur UNHCR:s personal under 2014 såg till att människor 
fick omedelbar nödhjälp som tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård i några av de stora krissitua
tionerna. UNHCR arbetade också för att förhindra att barn, kvinnor och män på flykt skickades 
tillbaka till de platser där de var i fara och hjälpte dem att påbörja ett nytt liv och hitta en trygg plats 
någon annanstans. 
 
Sverige för UNHCR
Vi på Sverige för UNHCR har sedan 2009 arbetat för att samla in pengar och skapa uppmärksamhet 
för det viktiga arbete som UNHCR gör runt om i världen. Genom olika kampanjer vill vi öka med
vetenheten bland den svenska allmänheten om situationen för människor på flykt. Under de senaste 
åren har vårt utåtriktade arbete intensifierats som ett svar på de ökade behoven i världen och den 
enorma utmaning som UNHCR står inför. 2014 var inget undantag. 

Våra största bidragsgivare
IKEA Foundation var återigen vår absolut största bidragsgivare och bidrog bland annat till 
UNHCR:s arbete för att utöka tillgången till belysning i flyktingläger. I vår kommunikation under 
året hade vi ett stort fokus på de flyktingströmmar som konflikten i Syrien har genererat och sam
arbetade både med PostkodLotteriet och med filantropen Peder Wallenberg för att specifikt upp
märksamma de syriska barnen på flykt och förbättra deras tillgång till utbildning. 

Ökat stöd från allmänheten
Vi på Sverige för UNHCR är också väldigt glada över att kunna notera ett kraftigt ökat stöd från all
mänheten under 2014, där många valde att visa sitt engagemang genom att bli månadsgivare, skänka 
gåvor i samband med akuta kriser eller genom att till exempel följa vårt arbete i sociala medier.  

Varmt tack för 2014. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta göra skillnad för utsatta barn, 
kvinnor och män på flykt. 
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Snabba fakta 2014

449
Under 2014 fanns UNHCR på plats 
i 123 länder – och mer exakt på 449 
platser.

6 816
6816 anställda arbetade i fält 
med att hjälpa över 40 miljoner 
människor.

5 020
Det går 1 anställd på 5 020 utsatta 
människor på flykt.

600 000
Kan ge upp till 600 000 personer 
nödhjälp inom 72 timmar.

441
Vid 441 tillfällen skick ades akut 
nödhjälp ut.
 

Nödhjälp som delats ut under 2014:
 

39 907
tält 

52 627 240
paket med köksgeråd

590 700
myggnät

34 800
lampor

795 593
presenningar

2 996 698
filtar

196 732
 hinkar

755 000
vattendunkar

fordon 
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2014 – en tillbakablick
De många konflikterna i världen och det faktum att 42 500 människor varje 
dag tvingades fly från sina hem för att överleva, ställde höga krav på UNHCR 
och organisationens insatser. Under året fick människor på flykt från allvarliga 
konfliktområden som till exempel Irak, Syrien, Centralafrikanska republiken och 
Sydsudan hjälp av UNHCR.

JANUARI: 
Förvärrade strider i Sydsudan
Efter förvärrade strider i Sydsudan i december 
2013 tvingas 80 000 människor, främst kvinnor 
och barn, att fly till grannländerna på bara 
några få veckor. De har bevittnat brutala mord, 
nedbrända hus och skottlossning. UNHCR ger 
dem skydd i Etiopien, Uganda och Kenya och 
fortsätter också att hjälpa dem som är på flykt 
och bor i avlägsna läger i Sydsudan.

FEBRUARI:
På flykt från Centralafrikanska 
republiken
Under de första tio dagarna i februari flyr 
nästan 9 000 människor från Centralafrikanska 
republiken (CAR) in i Kamerun. Människor 
lämnar sina hem hals över huvud för att kom
ma undan brutalt våld mellan olika religiösa 
grupper i huvudstaden Bangui. Som ett resultat 
av konflikten i det krigshärjade landet hjälper 
UNHCR cirka 35 000 flyktingar från CAR i 
Kamerun, 60 000 i Demokratiska republiken 
Kongo och 13 000 flyktingar i Tchad.

MARS:
Rapport om barn på flykt
I mars släpper UNHCR en rapport om det oro
väckande höga antalet barn som har tvingats 
lämna sina hem på grund av våld, otrygghet 
och missbruk i Centralamerika och Mexiko.
Rapporten Barn på flykt uppmanar regeringar 
att vidta åtgärder för att skydda barnen från 

brott mot deras mänskliga rättigheter, våld och 
kriminalitet och att de inte förnekas skydd.

APRIL:
En miljon flyktingar i Libanon
I april har kriget i Syrien gått in på sitt fjärde 
år och antalet syrier på flykt i grannlandet 
Libanon har nått en miljon. Hälften av dem 
– 500 000 – är barn, varav endast 100 000 går 
i skolan. Flyktingarna i Libanon lever under 
svåra förhållanden, i allt från övergivna fab
riker till provisoriska tältläger. Med så många 
människor i behov av hjälp, arbetar UNHCR 
dygnet runt med att hitta de mest utsatta och 
ge dem den nödhjälp de behöver. Var fjärde 
invånare i Libanon är en människa på flykt 
från Syrien.

MAJ:
Nytt flyktingläger öppnar i Jordanien
I maj öppnar det nya flyktinglägret Al Azraq i 
Jordanien. Det drivs av de jordanska myndig
heterna med stöd av UNHCR och öppnar 
för att minska trycket på Zaatarilägret, som 
nu är ett av världens största flyktingläger. Al 
Azraqlägret är byggt för att ta emot upp till 
130 000 människor på flykt.

JUNI: 
Flyktingdagen
Internationella flyktingdagen den 20 juni detta 
år är en dyster milstolpe. För första gången 
sedan andra världskriget översteg i början av 

När katastrofen är över 
stannar UNHCR kvar 
och fortsätter att stötta, 
stärka och hjälpa utsatta 
människor, till exempel 
genom att ge dem möjlig
het att utbilda sig och bli 
självförsörjande. UNHCR 
kan bara göra det tack 
vare frivilliga bidrag från 
regeringar, företag och 
privatpersoner.

Under 2014 var över 
51 miljoner utsatta män
niskor på flykt i världen.
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2014 antalet människor på flykt i världen 
51 miljoner. Ökningen beror främst på kriget 
i Syrien.

JULI:
Rapport om ensamstående kvinnor på 
flykt från Syrien
I juni släpper UNHCR en rapport om ensam
stående kvinnors kamp att överleva kriget i 
Syrien. När männen dödas, kidnappas eller 
försvinner tvingas kvinnorna ensamma ta 
ansvar för sina familjer. De blir fångar i en ond 
spiral av umbäranden, isolering och ångest. Var 
fjärde syrisk familj på flykt i Egypten, Libanon, 
Irak och Jordanien leds av en ensamstående 
kvinna. UNHCR ger extra stöd och skydd till 
de mest utsatta kvinnorna och barnen och upp
manar länder att göra det enklare för separera
de familjer att återförenas, när det är möjligt.

AUGUSTI:
Yazidier är fångade på Sinjarberget
Efter att IS och andra militanta grupper erövrat 
stora delar av norra Irak, har hundratusentals 
människor tvingats att fly för sina liv. I mitten 
av augusti ger UNHCR tak över huvudet och 
skydd till mer än 290 000 människor på flykt i 
irakiska Kurdistan. I slutet av månaden genom
för UNHCR en massiv hjälpinsats via luft, hav 
och land med 3 300 tält, 20 000 presenningar, 
18 500 köksgeråd och 16 000 vattendunkar.

SEPTEMBER:
Colombias fjärilar
UNHCR meddelar att Fjärilarna (Red Mari
posas de Alas Nuevas Construyendo Futuro) 
är årets vinnare av Nansens flyktingpris. 
Fjärilarna är en grupp modiga colombianska 
kvinnor som arbetar med att hjälpa offer för 
sexuella övergrepp i Buenaventura. Med mer 
än 5,7 miljoner människor på flykt i Colombia 
är grupper som Fjärilarna oerhört viktiga.

OKTOBER:
Striderna fortsätter i Ukraina
Striderna i Ukraina fortsätter och UNHCR 
hjälper människor som är på flykt att förbereda 
sig inför den första vintern hemifrån. UNHCR 
hjälper 14 000 människor på flykt att vinter
isolera sina tillfälliga boenden och delar ut 
varma kläder och filtar till de mest behövande.

NOVEMBER:
Kampanj för att avsluta statslöshet
Med ett öppet brev till världens regeringar 
– undertecknat av över 30 kända artister, 
författare, idrottsmän, skådespelare och opi
nionsbildare – lanserar UNHCR en kampanj 
för att få ett slut på statslöshet. Det finns minst 
10 miljoner statslösa i världen. Var 10 minut 
föds ett barn utan medborgarskap. Statslöshet 
innebär att inte ha någon nationalitet och en 
statslös person har inte samma rättigheter som 
en medborgare i ett land har. För att hejda 
ökningen av statslösa personer, registrerar 
UNHCR bland annat de allt fler nyfödda 
syriska barn som föds i grannländerna.

DECEMBER:
Ett år efter Banguis fall
Ett år efter att Bangui, huvudstaden i Central
afrikanska republiken, övertagits av rebeller 
är mer än 862 000 människor fortfarande på 
flykt och i stort behov av skydd. Tillsammans 
med andra organisationer ger UNHCR skydd, 
tak över huvudet och livräddande hjälp till 
dem som är på flykt i landet. Krisen i Central
afrikanska republiken är en av de värsta i 
världen och situationen inne i landet är extremt 
våldsam.

 

42 500 
människor tvingas lämna 
sina hem för att överleva. 
Varje dag.
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Insatser för en värld i kris
Under 2014 såg världen flera allvarliga kriser, bland annat i Syrien, Irak, Central-
afrikanska republiken och Sydsudan. UNHCR:s arbete med att hjälpa de svårt 
utsatta barnen, kvinnorna och männen som drabbats har varit intensivt. Tack 
vare givare och samarbetspartners har viktiga insatser kunnat göras. 



7

SYRIEN
3,8 miljoner människor på flykt från 
Syrien 
I slutet av 2014 har det brutala våldet tvingat 
3,8 miljoner människor – utsatta barn, kvinnor 
och män – att fly för sina liv och lämna sitt 
hemland för att söka skydd hos UNHCR i 
grannländerna. Det är en ökning med 1,5 mil
joner från året innan. Hälften av dem är barn. 
Många är svårt traumatiserade.

UNHCR har bland annat
●● Distribuerat nödhjälp som köksgeråd, vatten
dunkar och filtar som har hjälpt mer än 
1 miljon människor.

●● Hjälpt 1,3 miljoner människor att överleva 
vintern genom att ge dem särskilt nödhjälps
material eller kontanter till uppvärmning.

●● Gett skydd och tak över huvudet till mer än 
415 000 människor på flykt i läger och hjälpt 
ytterligare 550 000 människor som bor på 
andra platser att betala hyra eller väder
anpassa boenden.

●● Sett till att mer än 1,77 miljoner människor 
har haft tillgång till rent vatten och att mer 
än 600 000 har haft tillgång till toaletter och 
sanitära inrättningar.

●● Gett mer än 3,4 miljoner läkarkonsultationer 
till människor på flykt och remitterat över 
430 000 sjuka vidare inom sjukvårdssystemet 
till specialistvård. 

IRAK
Mer än 3 miljoner människor på flykt 
från våldet i Irak 
Efter år av oroligheter i Irak, tar militära 
styrkor sig in i landet från grannlandet Syrien i 
mitten av 2014 och våldet i de norra delarna av 
landet tvingar miljoner irakier att fly för sina 
liv. Många lämnar sina hem utan att kunna ta 
med sig något annat än de kläder de har på sig. 
De är utan pengar, mat och vatten. UNHCR:s 
arbete i Irak intensifieras kraftigt för att kunna 
ge skydd och hjälp till hundratusentals familjer. 
UNHCR fortsätter samtidigt att skydda de 
över 235 000 människor som flytt till Irak från 
Syrien.

UNHCR har bland annat
●● Initierat en massiv hjälpinsats via land, luft 

och hav för att nå fram med akut nödhjälp 
som filtar och köksgeråd till 210 000 irakier 
i den omedelbara efterdyningarna av den 
militära invasionen.

●● Etablerat 24 tillfälliga läger för att skydda 
över 160 000 irakier och utvecklat planer för 
att bygga 11 ytterligare under 2015.

●● Gett över 230 000 människor material för 
att hjälpa dem överleva vintern och levererat 
över 25 000 kit med isolationsmaterial till 
tält så att de irakiska familjerna på flykt 
kunnat hålla sig varma.

●● Distribuerat akutskydd till över 91 000 
nyligen anlända syriska flyktingar, förbättrat 
boendet för över 49 000 övriga personer som 
lever i lägren och gett 95 000 människor nytt 
material för överlevnad.

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN 
862 000 människor på flykt 
Under 2014 förvärras konflikten och situa
tionen i landet. Barn, kvinnor och män fort
sätter att fly till grannländerna Demokratiska 
repub liken Kongo, Kamerun och Tchad.

UNHCR har bland annat
●● Registrerat 90 procent av alla som tvingats 
fly och gett dem identitetspapper som ger 
dem tillgång till nödhjälp och den akuta 
hjälp de behöver. 

●● Sett till att de tiotusentals barn och gravida 
kvinnor som kommit till transitcenter och 
läger har fått genomgå hälsoundersökningar.  

●● Försett de tiotusentals människor som 
tvingats att fly inom landet till provisoriska 
läger i Bangui och Bossangoa med överlev
nadskit.

●● Sett till att tusentals barn får tillgång till 
grundskola medan de bor i läger i Demo
kratiska republiken Kongo och Kamerun. 

SYDSUDAN
1,9 miljoner människor behöver hjälp
I slutet av 2013 utbröt inbördeskrig i världens 
nyaste land Sydsudan och ett år senare är 
1,4 miljoner sydsudaneser på flykt inom landet 
och ytterligare hundratusentals har flytt till 
grannländerna Etiopien, Uganda och Kenya. 
Våldet, den påtvingade flykten och dess påver
kan på samhällen har förvärrats av mat bristen 
som råder. 

UNHCR har bland annat
●● Gett skydd och hjälp till människor på flykt 
i Sydsudan.

●● Gett människor i flyktingläger i de tre 
angränsande länderna livräddande hjälp.

●● Stött värdländer som Etiopien där i huvud
sak barn och kvinnor har fått hjälp. UNHCR 
och regeringen har öppnat 24 läger, som har 
gett skydd, tak över huvudet och hjälp med 
andra basbehov.

SYRIEN
UNHCR har bidragit till att 
1,8 miljoner människor 
har tillgång till rent vatten.

IRAK
Massiva nödhjälpsinsatser 
till 210 000 irakier.

Några exempel på 
UNHCR:s omfattande 
arbete runt om i världen.

CENTRAL AFRIKANSKA 
REPUBLIKEN
Tiotusentals barn och 
gravida kvinnor har möjlig
het att genomgå hälso
undersökningar. 
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Fyra familjer på flykt
SYRIEN
Ashraf 
Ashraf föddes den 15 mars 2011, samma dag 
som konflikten i Syrien bröt ut. Våldet nådde 
familjens hemby utanför den krigshärjade 
staden Homs när Ashraf bara var några veckor 
gammal. Under 18 månader vågade familjen 
knappt lämna huset. Vissa dagar hördes bomb
anfall oav brutet, andra dagar var det kusligt 
tyst. Ashrafs familj hade aldrig lämnat sitt 
hem om det funnits andra val. Men när hans 
kusiner dödades tvingades familjen att fly. Med 
bara några få ägodelar tog de sig till gränsen 
mot Libanon. Bakom sig lämnade de sitt hem, 
ett hus som Ashrafs pappa byggt. Familjen bor 
nu i ett provisoriskt tältläger i Bekadalen i 
Libanon. 

IRAK
Chenar

”Min dotter var bara två veckor gammal när 
vi lämnade vårt hem, och jag var väldigt trött, 
men vi var tvungna att fly.”

Det berättar Chenar som flydde med sin 
man och sina barn till Duhok två veckor efter 
att hon hade fött sitt tredje barn. Tillsammans 
med tusentals andra yazidiska familjer lämnade 
de staden Sinjar i Irak när den erövrades av 
be väpnade grupper i början av augusti 2014. 
Flykten var fruktansvärd.

 ”Under tre dagar hade vi varken mat eller 
vatten”, berättar Chenar. 

Till slut kom de fram till byn Khanke i 
irakiska Kurdistan. Där var de i säkerhet, men 
utan pengar. I flera veckor bodde de sedan på 
en bakgård till en offentlig byggnad tillsam
mans med flera andra yazidiska familjer. De 
hade det mycket svårt. Nu har familjen flyttat 
till ett av UNHCR:s nybyggda flyktingläger. 
De har fått ett tält, madrasser, filtar och annan 
hjälp för att klara vardagen.

CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN
Idris 
Under våldsamma strider i Centralafrikanska 
republiken tvingades ldris familj att fly från sitt 
hem. I kaoset som uppstod kom Idris bort från 
sin fru Hamina och sina två små söner. 

”Jag tappade bort min familj när vi flydde 
från hemlandet efter att vi blivit överfallna av 
antiBalaka – kristna milismän som strider 
mot muslimer. Sex av mina släktingar dog den 
dagen, brutalt mördade”, berättar han. 

Det tog honom tre månader att ta sig till 
fots till Kamerun. Han tvingades ofta gömma 
sig i bushen. Länge visste den 35årige pappan 
och maken inte om hans familj fortfarande var 
i livet eller om de hade blivit dödade i striderna. 
I åtta månader levde han i ovisshet. Till slut 

fick han veta att hans familj hade klarat sig 
och att de skulle få komma till flyktinglägret 
GadoBadzere i Kamerun, dit han hade flytt. 
Äntligen kunde familjen återförenas under 
kramar och pussar. I lägret får familjen eget 
tält att bo i.

”Här är det, vårt nya hem”, säger Idris stolt. 
Sedan tillägger han:

”Men detta är bara tillfälligt. Snart kommer 
vi att återvända till vårt land, tillbaka till våra 
liv.”

SYDSUDAN
Lina
Lina är bara 13 år gammal, men hon har redan 
ensamt ansvar för sina fyra yngre syskon; 
Thonchol elva år, Sunday åtta år, Juach sex år 
och Dongwei tre år.

”Mamma dog av blodbrist när Dongwei 
föddes och jag vet inte var min pappa är. Vi är 
helt ensamma här och jag som är äldst tar hand 
om mina syskon. Jag har aldrig tid att leka 
längre och jag kan inte gå i skolan”. 

De fem barnen flydde från sitt hem när 
striderna nådde deras by. Flykten var svår 
eftersom barnen är så små. Syskonen var rädda 
att komma ifrån varandra och Lina bar sin 
yngsta synskadade bror större delen av tiden. 
Nu får de och andra barn som flytt från våldet 
i Sydsudan hjälp av UNHCR med till exempel 
tält, regnskydd och hinkar för att kunna hämta 
dricks och tvättvatten.

”Jag kliver upp tidigt, när det fortfarande är 
mörkt ute, och börjar förbereda frukost av dur
ra. Jag väcker mina syskon och sedan måste jag 
gå till vattenstället som ligger 25 minuter bort. 
Hinken som jag fyller blir jättetung, men mina 
syskon är för små för att kunna hjälpa mig. Jag 
går nästan alltid tre gånger per dag och hämtar 
vatten. Två eller tre gånger i veckan måste jag 
samla grenar och kvistar för att kunna elda. 
Det är så långt bort, det är tungt att bära, till 
och med tyngre än vattnet, så det tar mig en hel 
dag”. 

Lina tror inte att familjen någonsin kommer 
att kunna återvända hem. Allt hon önskar är 
att syskonen ska kunna få gå i skolan och att 
hennes lillebror kan se igen. 

Som syrisk kille vill jag 
skicka ett budskap till värl
den. Jag är så stolt över 
mig själv och mitt land, 
men snälla sluta med allt 
detta, för barnen. De ska 
inte se alla döda, allt blod 
och all förstörelse.” 

ASHRAFS
STOREBROR
HANY

Lina bar sin synskadade 
lillebror större delen av 
flykten från våldet i Syd
sudan. Hon är 13 år med 
ensamt ansvar för sina fyra 
yngre syskon.
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GOODWILL AMBASSADÖREN Khaled 
Hosseini, författaren som bland annat skrivit 
romanen Flyga drake, är själv före detta flykt
ing från Afghanistan. I april 2014 besökte han 
den kurdiska regionen i norra Irak. Där träf
fade han Payman som är 16 år. Hon skriver om 
Syrien och om kampen för kvinnor i regionen. 

PAYMAN BERÄTTADE för Khaled Hosseini 
att hon älskar att skriva, och att hon skriver för 
att glömma. 

”Jag fick möjlighet att utbyta idéer om 
skrivande. Vad det betyder för mig och vad det 

innebär för henne. Även om vi inte talade sam
ma språk, förstod vi varandra”, säger Hosseini 
och uppmanar omvärlden att göra mer för att 
hjälpa människor på flykt från kriget i Syrien.

”Jag har pratat med syriska familjer som 
bor både i och utanför flyktinglägren. Många 
av dem har förlorat allt. Som situationen ser ut 
just nu finns det inget slut på våldet. Möjlig
heterna för att de ska kunna återvända till sina 
hem i Syrien igen är nästan obefintliga. Därför 
är det oerhört viktigt att omvärlden gör mer för 
skydda dem,” säger han.

KÄNDISAR MED VIKTIGT UPPDRAG – ANGELINA JOLIE PITT

Ett omskakande möte 
SKÅDESPELERSKAN och regis sören Angel
ina Jolie Pitt har varit engagerad i UNHCR 
i många år som Goodwill ambassadör. De 
senaste två åren har hon även varit UNHCR:s 
särskilda sändebud, med uppgift att sätta fokus 
på de orsaker som tvingar människor på flykt 
och att arbeta för att hitta internationella lös
ningar. Hon är djupt engagerad i sitt uppdrag 
och resorna till flyktingläger har varit många. 

UNDER 2014 TRÄFFADE HON bland annat 
11åriga Hala. Hon och hennes syskon är några 
av de tusentals barn som flytt ensamma till 
Bekadalen i Libanon. När bomberna föll över 
Halas hem i Syrien så lekte hon i trädgården 
med sin bror Kamel. Familjens hus rasade ihop 
framför hennes ögon och deras mamma dog i 
attacken.  

MÖTET MED HALA blev känslosamt.  Hala 
berättade för Angelina Jolie Pitt om sin saknad 
efter mamman. 

”Om hon kom hit bara för en dag, skulle jag 
aldrig låta henne gå igen. Jag skulle be henne 
berätta sagor för mig och jag skulle somna 
bredvid henne. Jag skulle säga: Jag älskar dig, 
mamma, jag saknar dig. Kom tillbaka till oss.” 

KÄNDISAR MED VIKTIGT UPPDRAG – KHALED HOSSEINI

Författarsamtal i flyktingläger

Att träffa de här barnen var 
en hjärtskär ande upp lev  
else. De har förlorat sina 
familjer och fått sin barn
dom kapad av kriget. De 
är så unga, men de bär 
verklighetens bördor som 
om de vore vuxna”, sa hon.
Här tillsammans med Hala, 
vars mamma dödades i en 
bombattack i Syrien.

ANGEL INA 
JOLIE PITT
OM MÖTET

SVERIGE 
Här hemma i Sverige 
medverkade den 
världs   kände svensk 
libanesiske artisten 
och musikproducenten 
Maher Zain i Inter
nationella flykting
dagen 20 juni.
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STORA SAMARBETEN – IKEA FOUNDATION 

Gör vardagen i flyktinglägret bättre
2011 inledde IKEA Foundation ett samarbete med UNHCR som har varit livs av
görande för miljontals människor på flykt i världen. 

Under 2014 bidrog IKEA Foundation bland 
annat till boende och utbildning till familjer 
och barn i flyktingläger och kringliggande 
samhällen, till exempel: 
●● Jordanien: Förbättrad elförsörjning till 
lägren för de syrier som flytt inbördeskriget i 
hemlandet.

●● Tchad: Mer än 100 000 flyktingbarn i 
18 läger har fått möjlighet att gå i skolan.

●● Etiopien: Förbättrad belysning, program 
för förnyelsebar energi samt utbildning för 
somaliska flyktingar.

●● Sudan: Har bidragit med solcellsdriven 
gatubelysning och lampor, samt till barns 
utbildning bland eritreanska flyktingar.

En liten lampa kan göra stor skillnad
Som en del av samarbetet genomfördes kam
panjen En liten lampa kan göra stor skillnad 
i IKEAS:s varuhus över hela världen under 
februari och mars. För varje såld LEDARE 
(LEDlampa) under kampanjperioden, skänkte 
IKEA Foundation en euro till UNHCR. De in
samlade medlen 2014 bidrog till finansieringen 

av solenergidriven gatu och inomhusbelysning, 
bränslesnåla spisar och andra lösningar som 
drivs med förnybar energi i UNHCR:s flykting
läger i länder som Etiopien, Tchad, Bangladesh 
och Jordanien.

Ökad säkerhet i lägren
Många flyktingar har inget val annat än att 
leva i flyktingläger, där bristen på ljus efter 
solnedgången skapar otrygghet och risker för 
de boende. Kvinnor och barn är de som lider 
svårast av otryggheten. Vanliga vardagsakti
viteter som att besöka toaletten, hämta vatten 
eller att bara ta sig tillbaka till sin sovplats kan 
vara svårt och farligt, särskilt för kvinnor och 
flickor. Förbättringarna som kampanjen bidrar 
med gör varje läger säkrare och mer anpassat 
för familjer med barn. Exempelvis kan en enda 
soldriven gatlykta komma till nytta för upp till 
300 personer och göra det säkrare att befinna 
sig utomhus efter mörkrets inbrott. En sol
driven lykta kan användas både utomhus och 
inne i tältet.

JORDANIEN:
förbättrad elförsörjning

TCHAD:
100 000 barn till skolan

ETIOPIEN: 
belysning, energi, 
utbildning

SUDAN:
solcellsdriven belysning, 
utbildning
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STORA SAMARBETEN – SVENSKA POSTKODLOTTERIET 

Möjliggör skola och skratt till 
syriska barn på flykt i Libanon
Vardagen för de barn som har flytt från krigets Syrien är för alltid förändrad. De 
har lämnat allt de känner till bakom sig för att börja om på nytt i ett flyktingläger i 
ett annat land.

DE HAR LÄMNAT SITT HEM, sina saker, 
sina vänner och ofta sin släkt. De har varit med 
om fruktansvärda händelser och har hemska 
minnen att bära. Många är traumatiserade och 
har svårt att känna trygghet. Så är vardagen till 
exempel för de 400 000 barn som har flytt till 
Libanon. De flesta av dem går inte i skolan.

Med det gemensamma projektet Skola 
och skratt, med stöd från Svenska Postkod
Lotteriet, vill UNHCR och Clowner utan 
Gränser ändra på det.

TACK VARE PROJEKTET går sedan hösten 
2014 närmare 2 000 syriska barn på flykt i 
Libanon i skolan. Volontärer som arbetar med 
barnen får utbildning i specialpedagogik så att 
de ska kunna bemöta barnen på ett bra sätt och 
hjälpa dem att känna sig trygga. Det är viktigt 
för att barnen ska kunna ta till sig under vis
ningen. Som en del av projektet genom för 
Clowner utan Gränser också glädjefyllda 
shower för närmare 4 000 skolbarn. Så att de 
kan få skratta igen!

STORA SAMARBETEN – PEDER WALLENBERG

Agerar för syriska barns rätt till 
skolgång
FÖR ATT SE TILL att de syriska barnen på 
flykt får gå i skolan startade UNHCR under 
2014 den globala kampanjen Time to Act. 
Peder Wallenberg och stiftelsen Carpe Vitam 
blev initiativtagare till den svenska delen av 
kampanjen och Prinsessan Christina, fru 
Magnuson, blev kampanjens beskyddare i 
Sverige. Privata givare, filantroper och svenskt 
näringsliv uppmanades att bidra till UNHCR:s 
arbete för de syriska barnen på flykt och 
tillsammans med Sverige för UNHCR bjöd 

man in till en uppskattad insamlingskväll i 
Stockholm i september. Under kvällen uppträde 
talare som Kilian Kleinschmidt, dåvarande 
chef för flyktinglägret Zaatari i Jordanien och 
artister som Loreen. 

Vid årets slut hade den globala kampanjen 
bland annat bidragit till att 81 028 barn i Liba
non och 4 000 i Jordanien har fått utbildning. 
1 837 barn i Libanon, 8 269 barn i Jordanien 
och 1 860 barn i Egypten har fått psykosocialt 
stöd så att de orkar gå i skolan.

MAZAF, 11 ÅR, BOR 
FLYKTINGLÄGRET I 
BASIMRA, IRAK: 
”En flicka utan utbildning 
får inget bra liv. Det är 
utbildning som kan ta mig 
dit jag vill, som kan ge mig 
en bättre framtid. När du 
studerar får du en större 
förståelse för världen. 
Genom skolan kan vi för
bättra vårt liv.”

2 000 
syriska barn på flykt får 
gå i skolan i Libanon, tack 
vare projektet. 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse avger härmed 
årsredovisning för verksamheten 20140101 till 20141231.

Allmänt om verksamheten 
UNHCR är FN:s flyktingorgan och har upp
draget att leda och samordna de internationella 
insatserna för att skydda och bistå människor 
på flykt världen över. UNHCR:s främsta upp
gift är att försvara flyktingars rättigheter och 
trygga deras välbefinnande. När en flykting
kris inträffar är UNHCR först på plats och 
erbjuder nödhjälp, som mat, vatten och tak 
över huvudet. 

Stiftelsens ändamål
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse, 
nedan kallat enbart Sverige för UNHCR, är 
UNHCR:s svenska insamlingsorganisation och 
samarbetspartner. Sverige för UNHCR har i 
uppdrag att samla in pengar från den privata 
sektorn – företag, stiftelser och privatpersoner 
– till UNHCR:s arbete världen över. Stiftelsen 
har också i uppdrag att öka medvetenheten 
bland den svenska allmänheten om situationen 
för människor som har tvingats fly sina hem. 
Samarbetet mellan Sverige för UNHCR och 
UNHCR regleras genom olika typer av avtal. 
UNHCR har liknande partnerorganisationer i 
länderna Japan, Australien, Spanien, Tyskland 
och USA.

All Sverige för UNHCR:s insamling grun
das på god etik och moral. Alla gåvor är frivil
liga och sker på givarens villkor. Insamlingen 
till Sverige för UNHCR sker via 90konto 
under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll 
som bland annat kontrollerar att pengarna 
går till ändamålet och att gränsen för tillåten 
administrations och insamlingskostnad inte 
överskrids. Sverige för UNHCR strävar alltid 
efter en låg administrativ kostnad så att så 
stor del som möjligt av de insamlade medlen 
ska gå till ändamålet. Sverige för UNHCR är 
även medlem i branschorganisationen FRII och 
tillämpar FRII:s kvalitetskod.

Väsentliga händelser under räkenskaps-
året
Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse har 
under 2014 samlat in totalt 265,0 miljoner 
kronor. Bidraget till UNHCR:s program och 
projekt för människor på flykt uppgick till 
226,9 miljoner kronor under perioden.

Majoriteten av intäkterna kommer även 
2014 från IKEA Foundation som under perio
den donerade otroliga 179,0 miljoner kronor. 
Tillsammans med IKEA Foundation arbetar 
UNHCR bland annat för att utöka tillgången 
till belysning, förnybar energi och skolgång 

i utvalda flyktingläger i Jordanien, Etiopien, 
Tchad, Sudan och Bangladesh. I februari och 
mars genomförde IKEA över hela världen 
kampanjen ”Brighter Lives for Refugees” i sina 
varuhus där 1 Euro för varje såld LEDlampa 
donerades till de här UNHCR projekten.

Sverige för UNHCR har under året även 
varit framgångsrika i arbetet med att öka 
bidragen från privatpersoner till UNHCR:s 
arbete för människor på flykt. Gåvorna från 
svenska folket har mer än dubblerats från 
tidigare kalenderår. Detta bland annat tack 
vare fortsatt effektivt arbete för att värva nya 
månadsgivare till organisationen. Sverige för 
UNHCR började sin satsning för att värva 
månadsgivare i årsskiftet 2011/2012. Den 
31 december 2014 hade Sverige för UNHCR 
uppnått 26 760 givare som varje månad visar 
sitt stöd och engagemang genom ett bidrag 
(12 180). För att värva månadsgivare har 
Sverige för UNHCR under året arbetat med 
en kombination av insamlingsmetoder, som 
värvning på stan och vid dörr, tvreklam och 
bannerannonsering.  Det är effektiva metoder 
och används av UNHCR över hela världen.

Specifika katastrofinsamlingar bland all
mänheten har också genomförts under året. 
Tillsammans med bland annat Afton bladet, 
TV4 och genom en rundauppkampanj till
sammans med Lindex samlades 4,5 miljoner 
kronor in som öronmärkt gick till UNHCR:s 
nödhjälpsarbete för människor på flykt från 
våldet i Syrien och Irak.

PostkodLotteriet delade i februari 2014 ut 
drygt 1,1 miljarder kronor till de organisa tioner 
man samarbetar med. Sverige för UNHCR fick 
ett basstöd på 10 miljoner kronor som bland 
annat gick till UNHCR:s arbete för syriska 
flyktingar. Utöver dessa pengar fick Sverige för 
UNHCR 9 miljoner kronor till ett specialpro
jekt i samarbete med Clowner utan Gränser för 
att se till att fler syriska flyktingbarn i Libanon, 
ofta traumatiserade av våld och av sin nya 
situation, får tillgång till skola och kan komma 
tillbaka till skrattet.
 Under året har Sverige för UNHCR, till
sammans med filantropen Peder Wallenberg, 
drivit insamlingskampanjen Time To Act, vars 
intäkter används av UNHCR för att öka till
gången till skolgång för syriska flyktingbarn. 
Prinsessan Christina, Fru Magnusson, har varit 
beskyddare för kampanjen och deltog även i en 
framgångsrik insamlingskväll i Erik Eriksson
hallen i september. Time to Actkampanjen fick 
in 5,9 miljoner kronor varav 4 miljoner don
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erades via Peder Wallenbergs stiftelse Carpe 
Vitam. 

Sverige för UNHCR har under 2014 lagt 
mycket krut på att utöka sitt kommunikations 
och PRarbete för att öka kännedomen om 
UNHCR och om situationen för människor på 
flykt. I februari tillsattes en ny tjänst som kom
munikationschef och stiftelsens hemsida 
www.fnflykting.se och Facebooksida, som lan
serades i november 2013, fortsatte att utvecklas 
och växa i popularitet. Organisationens givare 
fick under året regelbunden feedback på hur 
deras bidrag gör nytta genom nyhetbrev via 
email och i tryck.

Några samarbetspartners under 2014 var 
IKEA Foundation, PostkodLotteriet, af Joch
nick Foundation, Carpe Vitam, Lindex, TV4, 
Husqvarna, Wallenstam och Aftonbladet. 

Resultat och ställning
2014 års totala omsättning var på 265,0 mil
joner kronor. Sverige för UNHCR:s ändamål 
främjades genom att 86,8 procent av medlen 
användes som finansiellt stöd till UNHCR:s 
insatser runt om i världen enligt givarnas 
önskemål.
 Sverige för UNHCR:s föregående årsredo
visning omfattade 18 månader då stiftelsen 
2013 valde att ändra sin räkenskapsårperiod. 
2014 är således det första året baserat på kalen
derår. Värt att notera jämfört med tidigare 
räkenskapsår är också att Sverige för UNHCR 

från och med 2014 har full kostnad för lokaler 
och personal. Per sista december 2014 var 14 
personer anställda vid kansliet på Vegagatan 8 i 
Stockholm.

Sverige för UNHCR:s styrelse
Styrelsen har under perioden bestått av:
●● Ordförande Barbara Hendricks, opera
sångerska och UNHCR Globala Goodwill 
ambassadör. 

●● Vice ordförande Helena Kulling, Controller, 
Avdelningen för Verksamhetsutveckling, 
SIDA. Lämnade styrelsen maj 2014.

●● Styrelseledamot Charlotte Rydh, general
sekreterare AFS Interkulturell Utbildning.

●● Styrelseledamot Pär Larshans, hållbarhets
chef, Max Hamburgerrestauranger AB. 

●● Styrelseledamot Nicklas Wigren, CFO, Bliwa 
Livförsäkring. Invald i styrelsen i maj 2014 
och vald till Vice Ordförande.

●● Suppleant Kristina RodriguezNorman, 
konsult och tidigare medarbetare på UNHCR. 

●● Suppleant Maria Jontén, desk officer, Myn
digheterna för samhällsskydd och beredskap. 

 
Under 2014 hade styrelsen fyra protokollförda 
möten. 

Väsentliga händelser efter räkenskaps-
årets utgång 
Efter räkenskapsårets utgång har inga väsent
liga händelser noterats.
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Resultaträkning

Not
2014-01-01
2014-12-31

2012-07-01
2013-12-31

Verksamhetsintäkter 2
Insamlade medel    245 447 209       328 656 443    
Bidrag      19 440 308         14 498 050    

Summa stiftelsens intäkter    264 887 517       343 154 494    

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 3,5 –229 904 009    –328 656 443    
Insamlingskostnader 5 –22 172 753    –9 008 827    
Administrationskostnader 4,5 –7 074 188    –5 153 078    
Summa verksamhetens kostnader –259 150 950    –342 818 347    

Verksamhetsresultat       5 736 567             336 146    

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter              2 300                      –    
Räntekostnader och liknande resultatposter –25    –9 500    
Summa resultat från finansiella investeringar              2 275    –9 500    

Resultat efter finansiella poster       5 738 842             326 646    

Årets resultat       5 738 842             326 646    
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Balansräkning

Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6            19 761                23 009    

Summa anläggningstillgångar            19 761                23 009    

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar        1 148 332           1 352 289    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    138 938 299           4 733 167    
Summa omsättningstillgångar    140 086 631           6 085 456    

Kassa och bank      14 808 049           5 727 268    

Summa omsättningstillgångar    154 894 680         11 812 724    

Summa tillgångar    154 914 440         11 835 733    

EGET KAPITAL OCH SKULDER 7    
Eget kapital                        
Balanserat kapital        1 187 846              861 200    
Årets resultat        5 738 842              326 646    
Summa eget kapital        6 926 688           1 187 846    

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder        1 244 068              348 963    
Övriga kortfristiga skulder        6 579 101           8 032 492    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    140 164 584           2 266 433    
Summa kortfristiga skulder    147 987 752         10 647 887    

Summa eget kapital och skulder    154 914 440         11 835 733    

Ställda säkerheter                 Inga                  Inga

Ansvarsförbindelser                 Inga                 Inga
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Noter

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS -
PRINCIPER
Insamlingsorganisationens redovisnings och 
värderingsprinciper överensstämmer med Års
redovisningslagen, Bokföringsnämndens all
männa råd för stiftelser, ideella föreningar och 
FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I 
årsredovisningen har även vissa upplysningar 
lämnats som krävs av Svensk Insamlingskon
troll. Tillämpade principer är oförändrade i 
jämförelse med föregående år. Att beakta är att 
jämförelseåeret omfattade 18 månader.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Insamlade medel
Insamlade medel i form av gåvor av kontanta 
medel intäktsförs enligt kontantprincipen i 
den period då gåvan inbetalats. I den mån det 
på balansdagen finns avtalade men ej erhållna 
gåvor från företag och organisationer intäkts
förs det efter individuell prövning. Som insam
lade medel inkluderas mottagna gåvor från 
allmänheten, företag och organisationer. 

Gåvor som utgörs av annat än kontanta 
medel värderas till marknadsvärdet vid gåvo
tillfället. 

Bidrag
Bidrag intäktsredovisas i den period när bidra
get utbetalats till organisationen. Villkorade 
bidrag skuldförs till dess att de utgifter som 
bidraget ska täcka uppkommer. 

Givare
Som månadsgivare definieras de aktiva givare 
vilka på balansdagen månatligt regelbundet ger 
gåvor via autogiro eller sms. Övriga givare är 
de som under den senaste tolvmånadersperio
den givit gåvor till stiftelsen. 

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som 
kan hänföras till organisationens uppdrag 
enligt stadgarna. I enlighet med stiftelsens 
ramavtal med UNHCR räknas till posten även 
kostnader för opinionsbildande verksamhet om 
det är hänförligt till stiftelsens ändamål enligt 
stadgarna. 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader avser direkta kostna
der för insamlingsarbete som riktar sig mot 
givare. Kostnader för varumärkesbyggande, 

profilering och positionering redovisas som 
insamlings kostnader. 

Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som 
behövs för att administrera organisationen. 

Styrelsen för insamlingsstiftelsen uppbär 
inget arvode. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar 
enligt plan. Avskrivning görs systematiskt 
över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider: Inventa
rier – 10 år

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas bli betalt. 

Utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
värderas till gällande kurs dagen då posten 
bokfördes. 

Leasing
I verksamheten förekommer så kallad opera
tionell leasing avseende lokal samt kontorsma
skiner

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda omfattar uteslutande 
lön samt tjänstepensionsförsäkring motsvar
ande ITP.  
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2014-01-01
2014-12-31

18 månader
2012-07-01
2013-12-31

Insamlade medel fördelar sig enligt följande                            
Allmänheten     35 403 880 20 226 576
Företag 21 898 372 14 921 969
Externa stiftelser, fonder och ideella 
organisationer

188 144 959        293 507 898   

  245 447 209 328 656 443 
Av ovanstående belopp har 226 886 139 kronor 
(328 353 033 kronor) insamlats via 90konto. 

Bidrag fördelar sig enligt följande
Bidrag från UNHCR 19 440 308 14 498 033
Summa stiftelsens intäkter        264 887 517  343 154 476

Givare 2014                
IKEA Foundation 179 041 103        292 422 079    
Allmänheten 35 403 880 20 226 576
Svenska Postkodlotteriet      16 300 000 11 300 000 
Af Jochnick Foundation 4 880 275 3 316 611
Stiftelsen Carpe Vitam 4 000 000 –
Övriga företag 3 052 731 1 391 177
Husqvarna AB  2 437 500 –
Lindex Sverige AB 1 245 676 –
Periodiseringar –913 956 –
Summa 245 447 209 328 656 443 

NOT 2 STIFTELSENS INTÄKTER

NOT 3 ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Posten avser vidarebetalda medel till UNHCR i 
enlighet med givarnas avsikter.

NOT 4 LEASING
Sverige för UNHCR förfogar genom leasing
avtal nyttjanderätten till kansliets lokal, 2 
skrivare samt 1 frankeringsmaskin. Leasingav
talens löptider och kostnader fördelar sig enligt 
följande:

Kostnader tagna under 2014 586 030
Kostnader enligt avtal inom 1 år 596 936
Kostnader enligt avtal senare 
än 1 år och inom 5 år 

1 061 284
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2014-01-01
2014-12-31

18 månader
2012-07-01
2013-12-31

Generalsekreterare                            1 048 638 935 054
Övriga anställda    12 572 397 1 617 758
Totala löner och ersättningar
I lönebeloppet Övriga anställda ingår löner till timanställda med 5.549.148 kronor (0 kronor).

Varav
Sociala kostnader 2 597 902 572 545
Pensionskostnader 544 963 118 290

Av pensionskostnaderna utgör 140 669 kronor (11 601 kronor) organisationens 
generalsekreterare.

NOT 5 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden                                32 485 32 485
Årets inköp    – –

Utgående ackumulerade avskrivningar 32 485 32 485 

Ingående avskrivningar –9 476 –4 603
Årets avskrivningar –3 248 –4 873

Utgående ackumulerade avskrivningar –12 724 –9 476

Utgående restvärde enligt plan 19 761 23 009

NOT 6 INVENTARIEROCH SOCIALA KOSTNADER

Balanserat 
kapital

Totalt eget 
kapital

Ingående balans                               1 187 846 1 187 846
Årets resultat    5 738 842 5 738 842
Utgående balans  6 926 688  6 926 688

NOT 7 EGET KAPITAL
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2014-12-31 2013-12-31

Medelantal anställda exklusive timanställda                             13 4
Varav kvinnor    12 4

Styrelseledamöter och ledning
Styrelseledamöter 6 5
Varav kvinnor 4 4

Ledningsgrupp 3 1
Varav kvinnor 2 1
 
Under året har ett flertal personer arbetat ideellt för Sverige för UNHCR. Värdet av dessa 
ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

NOT 8 PERSONAL

Stockholm 20150312

Barbara Hendricks      Nicklas Wigren
Ordförande      Vice ordförande

Pär Larshans      Charlotte Rydh

Vår revisionsberättelse har lämnats 20150326

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Birigtta Bjelkberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse, org. nr 8024261250

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen 
för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse för 
år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upp
rätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nöd
vändig för att upprätta en årsredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovis
ningen på grundval av vår revision. Vi har 
ut  fört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 
åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 
och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, 
bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar 
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild 
i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständig
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en ut
värdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rätt
visande bild av stiftelsens finansiella ställning 
per den 31 december 2014 och av dess finan
siella resultat för året enligt årsredovisnings
lagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Sverige för UNHCR Insamlingsstiftelse för 
år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvalt
ningen enligt stiftelselagen och stiftelseför
ordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 
oss om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.
 Som underlag för vårt uttalande om förvalt
ningen har vi utöver vår revision av årsredovis
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma 
om någon styrelseledamot är ersättnings
skyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande.
 Vi har även granskat om någon styrelse
ledamot på annat sätt har handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller års   
redo visningslagen. Vi anser att de revisions
bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända
målsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna 
inte handlat i strid med stiftelselagen, stad
garna eller årsredovisningslagen.

Stockholm den 26 mars 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Birgitta Bjelkberg
Auktoriserad revisor
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