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Ideell förening
Vad vill Hand in Hand uppnå?
Hand in Hand Swedens (HiH) syfte är att bekämpa fattigdom genom hjälp till självhjälp och
fokus ligger på att träna framförallt kvinnor i att bli ekonomiskt aktiva så att de bättre kan
försörja sig själva och sina familjer. Då kvinnors roll är central för familjens och samhällets
utveckling innebär kvinnans bättre försörjning att också familjen får det bättre, vilket bland
annat tar sig uttryck i skolgång för barnen och bättre hälsa för alla familjemedlemmar.
Genom förbättrad ekonomisk och social status för kvinnor och andra utsatta grupper
påverkas också samhället i stort positivt. HiHs primära målgrupp är de som av Världsbanken
definieras som fattiga, vilket innebär att de har en inkomst understigande 3,1 USD per dag.
HiHs modell bygger på utbildning och träning i entreprenörskap för att på så sätt skapa
verktyg och förutsättningar för en uthållig försörjning och därigenom minskad fattigdom. Att
frigöra och stödja människors vilja och förmåga till att kunna ta ansvar för sig själva, sin
familj och samhällsutvecklingen i stort är grunden till framgång. Eftersom fattigdom ofta tar
sig konkret uttryck i hunger, bristande skolgång och utbildning, barnarbete, bristande
sjukvård och tillgång till medicin samt marginalisering av svaga grupper, t ex kvinnor, stöder
HiH även insatser inom dessa områden.
Målsättningen är att verksamheten leder till en bestående förbättring och inte enbart hjälp
för stunden. HiHs arbete ligger i linje med de av världssamfundet antagna Globala
Utvecklingsmålen för år 2030. Av de 17 definierade målen har HiHs verksamhet positiv
påverkan på de flesta av dessa och direkt på mål 1 (ingen fattigdom), mål 2 (ingen hunger),
mål 3 (hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning för alla), mål 5 (jämställdhet), mål 8
(anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) och mål 10 (minskad ojämlikhet).
HiHs vision är en värld fri från fattigdom. Vår målsättning är att möjliggöra för fler fattiga och
marginaliserade människor, framförallt kvinnor, att ta sig ur fattigdom och därmed kunna
leva värdiga liv och kunna göra egna val. På sikt har HiH som målsättning att förbättra
försörjningsmöjligheterna för 10 miljoner kvinnor/män i världen. Med familjer på 4-5
personer innebär det ett bättre liv för mellan 40 och 50 miljoner människor.
Vidare önskar HiH inspirera institutioner, myndigheter och andra policyskapare att verka för
ökad insikt kring vikten av att jobbskapande och försörjning är en förutsättning för en
inkluderande tillväxt och en globalt långsiktigt och uthållig samhällsutveckling.
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Hand in Hand i Sverige
Hand in Hand Sweden är en ideell förening registrerad i Sverige. Medlemmarna i föreningen
väljer varje år styrelse och styrelseordförande.
Programverksamheten, fattigdomsbekämpningen i fält, drivs av våra partnerorganisationer i
respektive land: HiH India (Indien), Hand Eastern Africa (Kenya), Hand in Hand Zimbabwe
(Zimbabwe) och Hand in Hand Afghanistan (Afghanistan).
Hand in Hand Sweden samarbetar vad gäller fundraising, programutveckling och
kapacitetsuppbyggnad med Hand in Hand International i London, England.

Strategier för att nå uppsatta mål
HiHs fokus ligger på att träna och utbilda främst kvinnor i att bli ekonomiskt aktiva och på så
sätt skapa uthållig försörjning, inkluderande tillväxt och därmed ett hållbart samhälle.
Modellen för att nå detta bygger på social mobilisering i självhjälpsgrupper, utbildning och
träning i entreprenörskap, träning i att spara och låna samt tillgång till mikrolån och
utveckling av marknadsföringskanaler. Med självhjälpsgrupper som demokratisk bas kan
man adressera andra brister i samhället som barnarbete, bristande hälsa, miljöproblem,
diskriminering av kvinnor eller andra svaga grupper eller bristande demokrati.
Utöver utbildning i att bli ekonomiskt aktiv, dvs starta eller utveckla en verksamhet som
genererar en försörjning, adresseras ofta även följande områden i arbetet:
- Bekämpning av barnarbete och stöd till utsatta barn så att de kan fullfölja sin
skolgång
- Kunskap om demokrati och mänskliga rättigheter
- Hälsovård genom förebyggande undersökningar och preventiv information
- Miljövård med bl. a. sophantering och vattenvård

Vilken kapacitet har Hand in Hand?
HiH i Sverige har i december 2018 21 medarbetare. Av dessa är 17 anställda med lön, tre är
volontärer utan ersättning och en uppbär volontärarvode. På kansliet i Stockholm arbetar
man med insamling, programutveckling, uppföljning och utvärdering av insatser,
kommunikation, påverkansarbete och administration. Genom kontinuerlig rapportering
samt besök i fält av personal från HiH säkerställs kvaliteten i implementeringen av projekten.
HiH arbetar systematiskt med att kontinuerligt förbättra verksamheten och att anpassa den
efter omvärldens förändringar, med hänsyn till tex klimatförändringar och den snabba
utvecklingen av digital kommunikation.
I Sverige har föreningen samarbete med ett antal företag, som erbjuder sina tjänster pro
bono, dvs. antingen utan kostnad eller till ett kraftigt reducerat pris (tex reklamstöd,
annonsering, IT-utveckling, eventarrangemang).
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Verksamheten startades i sin nuvarande form i Indien år 2004. Erfarenheterna från Indien
har sedan utgjort bas för etablering i flera länder, alltid med anpassning efter lokal kultur,
lagstiftning och förutsättningar. HiH Afghanistan startades 2006, HiH Eastern Africa startades
2011 och HiH Zimbabwe 2015.
I utförandeländerna är antalet anställda per utgången av 2018 som följer:
HiH Indien
HiH Östra Afrika
HiH Zimbabwe
HiH Afghanistan

2 500 anställda
210 anställda
77 anställda
171 anställda

Gör Hand in Hand framsteg?
För att kunna mäta vad HiH, i samarbete med sina partnerorganisationer, genomför i fält i
respektive land mäts ett antal parametrar kontinuerligt. Det som mäts är följande:
Antal självhjälpsgrupper som startats
Antal medlemmar som mobiliserats i självhjälpsgrupper
Antal företag som startats eller stärkts
Antal jobb som skapats och stärkts
Antal barn som tagits ut ur arbete
Antal personer i hälsokontroller och preventiv vård
Antal personer i sopsortering/vattenvård
Uppgifter om ovanstående samlas in av lokalt anställd personal i varje land och registreras i
en databas i respektive land. En gång i månaden rapporteras utvecklingen i respektive
programland till HiH. HiH rapporterar varje månad på sin hemsida om uppnådda resultat.
Utöver dessa kvantitativa nyckeltal mäts även ekonomiska och sociala indikatorer. Exempel
på detta är medlemmars förändrade inkomst, förbättringar i levnadsstandard såsom tillgång
till toalett, förbättrad hälsa, husstandard, tillgång till medicinsk vård och kvinnors ställning i
familjen och samhället. HiH studerar även förändringen som sker på samhällsnivå, såsom
människors deltagande i demokratiska processer, t ex byråd eller andra lokala kommittéer,
och i utvecklingen av samhället i stort.
Löpande görs interna utvärderingar av projekt och program av personal från HiH och/eller
respektive partnerorganisation.
HiH anlitar även externa, fristående från HiH, institut som granskar verksamheten och
kvaliteten i rapporterade data och verksamheten.
HiH och våra partnerorganisationer använder sig av auktoriserade revisorer i varje land för
att gå igenom och kontrollera den ekonomiska redovisningen och rapporteringen. Kontroll
sker både av hela den totala verksamheten i respektive land och av enskilda projekt, efter
överenskommelse med donatorn. Också i Sverige används auktoriserade revisorer för
revision och granskning.
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När avtal tecknas för speciella projekt finns möjlighet för donator att besöka verksamheten
på plats och själv se och ta del av utvecklingen. Alla projekt granskas och rapporteras, både
finansiellt och narrativt, enligt överenskommelse med respektive donator.

Vad har Hand in Hand åstadkommit hittills?
Hand in Hand har hittills från start sammantaget bidragit till följande:
Nyckeltal

Antal 2018

Ackumulerat sedan start

Antal självhjälpsgrupper som startats
Medlemmar mobiliserade i självhjälpsgrupper

32 480
377 581

171 241
2 247 659

Antal startade/stärkta företag

346 784

2 323 929

Antal skapade jobb

563 692

3 444 085

Antal barn ut ur arbete (Indien)
Antal förmånstagare av ”Hälsokontroller” (Indien)
Antal hushåll i ”Miljöarbete/sopsortering” (Indien)

20 701
68 736
58 545

312 519
851 269
540 831

Sammantaget har ca 3,4 miljoner människor fått bättre försörjningsmöjligheter och därmed har ca 15
miljoner människor fått förutsättningar för att leva ett bättre liv.

