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Personalen, i sin tur, tog tillfället i akt för
att utveckla PeaceWorks digitala arbete
och göra ett ordentligt lyft i våra olika
kommunikationskanaler. Detta i syfte att
förbättra inte bara förenings- och
medlemsverksamheten, men även
påverksansarbetet, kunskapspridningen,
stärkandet av PeaceWorks varumärke.
Tillsammans har de fått verksamheten
att blomstra, trots till synes oändliga
hinder och utmaningar. Som resultat har
de rekryterat två nya
medlemsföreningar till PeaceWorks,
övergått till ett helt nytt medlemssystem
som effektiviserat administrationen
kring medlemskap i PeaceWorks olika
medlemsföreningar, och har
tillsammans med styrelsens förenings-
och medlemsutskott uppdaterat och
förbättrat flera viktiga styrdokument. De
har arrangerat ett antal digitala och –
mot slutet av året – fysiska
medlemsaktiviteter, drivit ett stort
informationsprojekt om fredsprocessen i
Colombia, och har utvecklat flera
samarbeten med både projekt,
föreningar, skolor, folkhögskolor och
universitet i Sverige. 

Pandemin som härjat genom världen de
senaste två åren har satt djupa spår i
såväl samhälle som privatliv. För
PeaceWorks har det inneburit en kraftig
omställning av både styrelsens och
personalens arbete, som sedan
sjukdomens utbrott till stor del har
bedrivits digitalt från våra hemmakontor
runt om i landet med ytterst få
möjligheter att träffas i person.
Utmaningarna vi har ställts inför har dock
gett oss möjlighet att se över vår
verksamhet på djupet; att utvärdera och
förbättra inte bara innehåll men även
arbetsformer och interna rutiner. 

Ordföranden har ordet

Efter årsmötet 2021 tillsattes ett nytt
utskott i förbundsstyrelsen som fick i
uppdrag att se över en av de
verksamheter som legat på is under
pandemin. Det internationella utskottet,
som det kallades, tog luppen i hand och
förkovrade sig i PeaceWorks fristående
internationella verksamhet, det vill säga
‘Flexprogrammet’, ‘Sommarprogrammet’,
och ‘Fem månader i fält’ – projekt som
länge präglat PeaceWorks verksamhet
men på senare år sakta tappat
förankringen till PeaceWorks
kärnverksamhet och därtill inneburit en
mycket hög administrativ börda för
relativt få återgäldar.  

Efter att noggrant ha utforskat alla
möjligheter kom utskottet i samråd med
kansliet fram till att det var dags att  

avveckla denna verksamhet för att ge
plats för en expansion av PeaceWorks
många andra spännande internationella
projekt och samarbeten, såsom
praktikantprogrammet, Erasmus+, och
ESC-programmet.
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Kort sagt är det klart och tydligt att det
inte krävs en fast arbetsplats och strikta
arbetstider för att se resultat i
verksamheten; med pandemin som bevis
är det hög tid att vi ser över gamla
arbetsformer och rutiner i syfte att
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare
som anpassar oss efter förändringarnas
vindar och prioriterar våra anställdas och
förtroendevaldas trivsel och välmående. 

Det Colombianska kontoret har, i sin tur,
startat ett nytt tvåårigt projekt i
samarbete med La Otra Juventud,
genomfört en förstudie tillsammans med
Temblores ONG om hinder som HBTQI+
personer möter i tillgången av
hälsorättigheter och tjänster, och startat
ett nytt projekt för kapacitetsstärkning av
unga i Colombia (CréaLas). 

Ordföranden har ordet

Avslutningsvis vill jag rikta ett enormt
tack till vår fantastiska personal och
styrelse. Det är ert sprudlande
engagemang, ert fantastiska driv, och er
häpnadsväckande ambition som är
nyckeln till PeaceWorks framgång. Jag är
så tacksam för att ha fått arbeta med
och lära känna er under året som har
gått och lämnar nu över facklan till nästa
ordförande. Jag ser med glädje fram
emot att få följa er på er fortsatta resa
för att stärka unga fredsaktörers
möjligheter att få inflytande i globala
fredsprocesser och bli inspirerande
ledare i arbetet för fred.

Tack!

Förbundsordförande

Med det som grund har styrelsens
arbetsutskott under 2021 påbörjat ett
omfattande arbetsmiljöarbete som
fortskrider in i 2022. 
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År 2020 antog årsmötet en strategiplan som sträcker sig från 2020 till 2023, vilken har
genomsyrat PeaceWorks arbete under de senaste två åren. Nedan presenterar vi de tre
fokusområden som strategiplanen fastställt. Diskuterar vi sedan arbetet som utförts
inom ramen för dessa områden.

Fokusområden 2020-2023

PeaceWorks erkänner inte heller det binära könssystemet* och motsätter sig idén om att det
skulle vara något annat än en socialt konstruerad kategorisering av kön. Arbetet med feminism
genomsyras även av att utmana den dominanta västerländska feminismen (ofta kallad vit
feminism) som är rotad i koloniala maktförhållanden och utgår ifrån vita, medelklass,
heterosexuella cis*- kvinnors erfarenheter av patriarkatet. 

Feminism

PeaceWorks utgår ifrån att vi lever i en postkolonial värld. Det innebär att rasistiska
tankemönster och strukturer är en integrerad del av samhällen världen över, vilket påverkar
vår vardag. Som exempel på detta råder det än idag en vithetsnorm som skapar ojämlika
förutsättningar och förhållanden för människor baserat på socialt konstruerade idéer om ras
och etnicitet. Vithetsnormen kan förstås som normaliseringen av den hierarki som premierar
vita människor över människor som rasifieras* baserat på föreställningar om överlägsenhet.
Det handlar till exempel om att attityder som har en rasistiskt utgångspunkt reproduceras,
utan att vi direkt förstår dem som rasistiska. Detta ligger till grund för det vi benämner som
rasmaktsordningen. Rasmaktsordningen är ett våldsuttryck som PeaceWorks arbetar med att
både synliggöra och motarbeta. Däribland ingår betonandet av Sveriges centrala roll i
skapandet och spridandet av rasmaktsordningen, samt dess vetenskapliga legitimerande. 
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Cis* är en latinskt ord som betyder “på samma sida”. En person som är cis är en person som identifierar sig och känner sig som det kön hen blev

tilldelat vid födseln.

Binärt könssystem/binär könsuppfattning: ordet binärt innebär att något enbart kan anta två värden. Det sätt som kön och genus hanteras på idag,

oavsett om det gäller biologiskt, juridiskt eller socialt, präglas starkt av en binär könsuppfattning - män och kvinnor. 

Att rasifieras: term som betyder att en, baserat på utseende, blir gjord till den "andre”, onormala”och“avvikande” i kontrast till den “normala” och vita.

Genom att rasifieras hamnar en alltså i underordnad position gentemot den vita personen som placerar sig själv i en överordnad position.
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Att vi lever i en postkolonial värld innebär även (utöver att rasistiska, patriarkala och koloniala
föreställningar fortgår) att maktförhållanden i relationen mellan det globala syd* och det
globala nord* reproducerar en orättvis distribution av resurser som fortsätter bygga på
exploatering och plundring av före detta kolonialiserade länder. Exempel på detta är orättvisa
handelsavtal genom internationell investering och trademispricing*. PeaceWorks tar aktivt
ställning mot dessa aktioner som fortsätter exploateringen av det globala syd*. I arbetet för
global rättvisa ingår att (1) aktivt synliggöra Sveriges koloniala historia; och (2) utmana rådande
eurocentrism* av bland annat kunskapsproduktion. Det innebär att vi har en kritisk hållning till
bistånd, internationellt volontärande och traditionellt utvecklingsarbete där “utvecklade länder”
förväntas lära “utvecklingsländer” hur de ska utvecklas. Istället utgår vi från internationell
solidaritet med principen att vi stöttar arbete som våra samarbetspartners bedriver. 

Global rättvisa

Fokusområden 2020-2023

Globala syd: en samlad beteckning för de länder som indelats med socioekonomiska och politiska faktorer till att ses som underutvecklade och fattiga, som
befinner sig i periferin.
Globala nord: en samlad beteckning för de länder som indelats med socioekonomiska och politiska faktorer till att ses som industrialiserade och “de rika”. De
tillhör kärnan. 
Trade mispricing: handlar om att företag över- eller undervärderar sina produkter som producerats i andra länder. Bland annat för att både få lägre
företagsskatter men också
för att värderingen (det manipulerade värdet) av varorna gör att de kan skicka resterande summa till utländska konton. Sammantaget handlar det alltså om
illegala åtgärder och är en sorts skatteflykt. Denna skatteflykt kostar exploaterade länder enorma summor varje år. Före detta koloniernas skulder har redan
betalats av många gånger om sedan 70-talet. Men på grund av låneräntor och ofördelaktiga låneavtal, exempelvis att lånen ska betalas i dollar, har
lånesumman har ökat samtidigt som länders valutor har sjunkit i värde på grund av devalveringen av internationell investering.
Eurocentrism: uppfattningen att väst vet bäst och har rätt samhällsutveckling.
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den tidigare förbundsstyrelsen. Med detta
som grund kunde det ordinarie
styrelsearbetet påbörjas. 

Fokus under årets gång har därefter legat på
att förbereda styrelsens sammanträden, bistå
kansliet i fortsatt digitalisering av PeaceWorks
interna infrastruktur, samt se över och
påbörja ett omfattande arbetsmiljöarbete. 

Arbetsmiljöarbetet startade med enskilda
samtal med samtliga anställda på
PeaceWorks för att stämma av hur de mår,
hur de trivs, hur deras arbetsuppgifter och
arbetsbörda ser ut (som ett komplement till
det systematiska arbetsmiljöarbetet som
PeaceWorks generalsekreterare driver). Detta
har använts som underlag till utvecklingen av
ny arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöhandbok
som djupdyker i de olika lagar och
förordningar som PeaceWorks förhåller sig
till, hur det systematiska arbetsmiljöarbetet
ser ut, och vilka resurser som finns tillhanda
på PeaceWorks om olyckan – eller sjukdomen
– skulle vara framme. 

PeaceWorks styrelse har sammanträtt nio gånger under 2021. De har arbetat inom fem
olika utskott: arbetsutskottet, Colombiautskottet, stadgeutskottet, förenings- och
medlemsutskottet, samt internationella utskottet. De har även haft ett vilande utskott:
krisgruppen. 

Utskotten har arbetat självständigt inom sina respektive ansvarsområden, vilka
fastställs av styrelsens arbetsordning. De har återrapporterat sitt arbete till resten av
styrelsen vid de ordinarie styrelsemötena.
 

Nedan följer en kort redogörelse för vad styrelsen har arbetat med under året,
redovisat utifrån de olika utskotten.

Styrelsens arbete under 2021

Arbetsutskottet (AU) har haft som uppgift att
förbereda styrelsemöten samt hantera
personalfrågor på en strategisk nivå. Utöver
detta har AU vid behov hanterat andra frågor
som hänskjutits från styrelsen. 

Vid årsmötet 2020 fick PeaceWorks, med
undantag av en tidigare ledamot, en helt ny
förbundsstyrelse. Med blandade erfarenheter
av både tidigare styrelsearbete och kännedom
om PeaceWorks arbete innebar detta en kraftig
inlärningskurva för hela styrelsen.
Arbetsutskottet investerade därför efter
årsmötet 2020 gedigen tid till att sätta sig in i,
revidera, och förtydliga styrelsens
arbetsordning. 

Detta dokument fastställer inte bara styrelsens
arbetsformer, utan även rollbeskrivningar för
styrelsens ordförande och viceordförande,
utskottens respektive ansvarsområden, de
rättigheter och skyldigheter som föreligger varje
styrelseledamot, samt till viss del även
ansvarsuppdelningen mellan styrelse och kansli.
I samband med detta såg utskottet även till att
fastställa generalsekreterarens
arbetsbeskrivning, vilket hade påbörjats av

Arbetsutskottet



Internationella utskottet skapades efter
årsmötet 2021 och har under året haft i
uppdrag att utvärdera huruvida den
fristående internationella
projektverksamheten – PeaceWorks
sommarprogram, flexprogrammet, och 5-
månader i fält – bör återupptas efter
pandemin eller ej. Den fristående
internationella projektverksamheten har legat
vilande sedan mars 2020 på grund av
pandemin, och verksamhetsåret 2021 har gett
oss en god möjlighet att utvärdera och se över
alternativa vägar framåt. Efter att ha utrett
ärendet i nära konsultation med PeaceWorks
berörda personal, lade utskottet fram ett
förslag till styrelsebeslut om avveckling av
denna verksamhet. Förslaget bifölls. Bakgrund
till beslutet presenteras här nedan.

Colombiautskottet har haft som uppgift att
arbeta strategiskt med frågor som rör
föreningens arbete i Colombia. 

Under 2021 har Colombiautskottet varit
passivt på grund av att pandemin har
begränsat verksamheten i Colombia och det
har inte funnits strategiska beslut att ta.
Utskottet har dock haft kontakt med
ansvariga för kontoret i Colombia och följt
situationen för våra samarbetspartners,
speciellt under vårens massiva protester och
det efterföljande polisvåldet mot
civilsamhället. Medlemmar i utskottet deltog i
panelsamtal om situationen i Colombia och
bidrog med underlag till en interpellation av
Vänsterpartiet riktad till utrikesministern Ann
Linde (Interpellation 2020/21:708).

Colombiautskottet

Förenings- och medlemsutskottet har haft
som uppgift att arbeta med föreningar och
medlemmar på ett strategiskt plan, vilket
bland annat innefattar att se till att
PeaceWorks styrs underifrån, utifrån
medlemmarnas behov. 

Under 2021 har förenings- och
medlemsutskottet huvudsakligen arbetat med
framtagande av policys. Policys såsom
personuppgiftspolicy, policy om ekonomiskt
stöd till föreningarna och en policy om vilande
och nedlagda föreningar har skrivits. Samtliga
policys har bifallits av styrelsen under
styrelsemöten.

Stadgeutskottet
Stadgeutskottet bildades som ett resultat av
en önskan från årsmötet 2020 att föreningen
skulle se över sina stadgar. Till årsmötet 2021
tog stadgeutskottet fram en proposition med
förslag på förändringar i stadgarna. Då
följande proposition godkändes på årsmötet
2021 har utskottet sedan dess arbetat med
att åtgärda beslutade förändringar. I detta
arbete har stadgeutskottet hittat fler behov
för revidering av stadgarna, bland annat
förtydligande av firmatecknare och tidigare
anställdas möjlighet till ideellt
förtroendeuppdrag inom organisationen. 

Förenings- och
medlemsutskottet

Internationella 
utskottet

09Styrelsens arbete under 2021
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Krisgruppen har funnits för att hantera
löpande frågor som behöver hanteras med
kort varsel. Under 2021 har krisgruppen varit
vilande.

Enligt den operativa planen för 2021
kopplat till den Internationella
projektverksamheten, har en central
målsättning varit att ta ställning över vad
som ska göras framöver med den
fristående internationella
projektverksamheten. Här nedan redovisas
orsakerna till att beslutet fattades om en
avveckling av den fristående internationella
projektverksamheten tills vidare. Avvecklingen har också kommunicerats ut

gentemot PeaceWorks medlemmar på
PeaceWorks hemsida. 

Trots att det har skett en avveckling av dessa
program så fortsätter såklart PeaceWorks med
en rad olika viktiga pågående internationella
projekt för en hållbar värld i fred, vilket också
lyfts fram på Peaceworks hemsida. Ett exempel
är projekt som drivs inom ramen för Erasmus+
och PeaceWorks har även valt att satsa mer på
praktikantprogrammet med ForumCiv.

Pandemin som har medfört att
samtliga planerade utresor till
fristående internationella projekt har
avbrutits tills vidare. Pandemin har
alltså varit en utlösande faktor när det
kommer till att ett beslut om
avveckling har tagits.
PeaceWorks står inte bakom det
traditionella konceptet vad gäller
volontärresor till så kallade
utvecklingsländer. Det riskerar att
förstärka synen på att så kallade
“utvecklade länder” behöver lära
“utvecklingsländer” hur de ska
utvecklas.

1.

2.

Krisgruppen

3. Ytterligare en orsak till att det inte
beslutats om ett återupptagande av den
fristående internationella
projektverksamheten, är att det skulle
innebära en ökad administrativ kostnad samt
en ökad risk för en alltför stor arbetsbörda
för de anställda vilket skulle öka risken för
ohälsa hos de anställda. 

Styrelsens arbete under 2021
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Tack vare omställningen till hybridformat
kunde vi därtill spela in sessionerna och
dela dessa med de deltagare som inte
kunde närvara, så att de trots sjukdom
kunde ta del av materialet i efterhand.

Under 2020 beviljades PeaceWorks
styrelse ett bidrag från Stiftelsen Konung
Gustav V:s 90-årsfond för att anordna en
ledarskapsutbildning för aktiva
medlemmar i våra lokal- och
medlemsföreningar. Syftet och målet var
att ge dem bättre förutsättningar för att
leda och engagera medlemmarna i sina
respektive föreningar och således öka
dessa unga fredsaktörers möjligheter att
få inflytande i globala fredsprocesser och
bli inspirerande ledare i arbetet för fred. 

flertalet deltagare och gästföreläsare
avboka och vi valde att övergå till ett
hybridformat. Detta möjliggjorde för våra
friska deltagare (och särskilt inresande
från andra städer) att ännu närvara i
person, samt för våra sjuka deltagare (de
som ännu hade styrkan kvar) att ansluta
via Zoom.

Konferensutrustning fanns på plats i våra
lokaler och faciliterade detta galant.

Aktiviteter

Tvådagarsutbildningen hölls helgen 11-12
december 2021 med en välkomstmiddag
den 10:e december. 

På grund av den rådande pandemin och
omständigheterna tvingades 

Styrelsens arbete under 2021

Ledarskapsutbildning för PeaceWorks medlemmar



Uppdatering av all infomaterial. Dessa
har gjorts mer visuellt attraktiva
samtidigt som de tydligt beskriver 

Därpå genomförde vi följande åtgärder för
att bemöta identifierade behov och luckor:

PeaceWorks Sverige

Under verksamhetsåret 2021 har PeaceWorks jobbat såväl strategiskt som operativt med
att utveckla föreningsnätverket och kvalitetssäkra det stöd vi förmedlar till unga som
genom föreningslivet engagerar sig för en rättvis och hållbar värld.

Som första steg började PeaceWorks med
att kartlägga luckor inom
föreningsverksamheten för att därefter ta
fram en strategi för uppsökande av nya
medlemsföreningar. Genom kartläggningen
identifierade vi avsaknaden av en tydlig
profil som klargör vilken typ av förening
som har nytta av att ansluta sig till
PeaceWorks, samt vilka konkreta fördelar
anslutningen medför. Vi identifierade även
behovet att arbeta mer systematiskt med
uppsökande och nätverkande för att nå ut
med information om
föreningsverksamheten runt om i landet.

Föreningsverksamheten

Strategisk satsning på
informationsspridning genom sociala
medier och andra relevanta plattformar.
Vi har använt olika metoder för att öka
spridningen.

       PeaceWorks föreningsnätverk och     
       framför fördelarna med att bli en   
       medlemsförening. 

 Ett exempel är “Open call”- inlägg med
information om att unga engagerade i
föreningar kan få stöd genom att
ansluta sig till PeaceWorks
föreningsnätverk. Därefter har vi gjort
riktade inlägg och kommunicerat mer
personligt med föreningar med specifik
profil (t.ex. ideella kulturföreningar som
håller på med samhällskritisk konst,
klimatföreningar som verkar för
klimaträttvisa och antirasistiska
ungdomsföreningar).
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Ovanstående åtgärder har resulterat i att
PeaceWorks under verksamhetsåret
2021 anslutit två nya föreningar, Teater
Agrell och PoC Aura, till
föreningsnätverket.
 

Utöver det uppsökande arbetet som
bedrivits under verksamhetsåret har
PeaceWorks även haft nära kontakt med
medlemsföreningarna i syfte att
bibehålla en god relation och
kvalitetssäkra det stöd som förmedlas till
deras verksamhet. Bland annat har det
inneburit att följa upp på de
förbättringspunkter och behov som
föreningarna uttryckte i föregående års 

En uppdaterad bidragspolicy som
tydliggör bidragsvillkoren, garanterar
ett stabilare stöd och möjliggör för
föreningarnas budgetplanering.

En uppdaterad personuppgiftspolicy i
ljuset av covid-pandemin.
Uppdaterade rutiner för löpande
kommunikation mellan kansliet och
medlemsföreningarna.
Uppdaterade mallar som föreningarna
kan använda sig av i sin verksamhet.
Löpande föreningsträffar för att
bemöta behov och frågor som
föreningarna upplever under
verksamhetsåret. Det gäller exempelvis
möten för att diskutera strategier för
medlemsrekrytering.
Kompetensutvecklande nätverksträffar. 

utvärdering. Detta resulterade i:

Avslutningsvis har PeaceWorks kansli och
styrelsens föreningsutskott arbetat nära
varandra under verksamhetsåret 2021
vilket har resulterat i uppdatering av flertal
interna policydokument.

PeaceWorks Sverige

Identifierat vilka län som vi ännu inte
har nått ut till med föreningsnätverket,
varpå vi har koncentrerat det
uppsökande arbetet till ett län i taget.
Det har inneburit att hitta aktiva
ideella föreningar och kontakta dem
direkt med information om nätverket
och boka in ett möte.
Organisering av en
kompetensutvecklande workshop i
föreningspraxis som har varit
kostnadsfri och öppen för ideella
föreningar. Representanter från 6
olika föreningar deltog.
Gjort flertal fysiska och digitala besök
för att sprida information om
föreningsnätverket. Vi har besökt
såväl folkhögskolor som
ungdomsgrupper och
ungdomsgårdar.



PeaceWorks Stockholm

En plattform för att samla och
möjliggöra för engagemang,
organisering och utbildning för unga i
Stockholm. Föreningen håller i
utbildningar, panelsamtal, temakvällar
och erbjuder bidrag till mindre projekt
och aktiviteter för unga både sig inom
föreningslivet och utanför. Under
verksamhetsåret 2021 har föreningen
gjort; en infoserie om viktiga begrepp,
anordnat en filmvisning med
efterföljande samtal och bedrivit
påverkansarbete för miljörättvisa
genom att skriva en artikel om den
svenska miljöpolitiken, samt spelat in ett
poddavsnitt där de samtalat med
Fältbiologernas f.d. ordförande Leo 

PeaceWorks medlemsföreningar 2021

Lokalföreningar

Rudberg om hur unga på olika sätt
organiserar sig för miljörättvisa.  
 PeaceWorks Stockholm har under
verksamhetsåret 2021 också delat ut
projektbidrag till lokala projekt.

PeaceWorks Malmö

En plattform för att samla och
möjliggöra för engagemang,
organisering och utbildning för unga i
Malmö. Föreningen håller i utbildningar,
panelsamtal, temakvällar och erbjuder
bidrag till mindre projekt och aktiviteter
för unga både sig inom föreningslivet
och utanför.

14PeaceWorks Sverige
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PeaceWorks Göteborg

En plattform för att samla och möjliggöra
för engagemang, organisering och
utbildning för unga i Göteborg.
Föreningen håller i utbildningar,
panelsamtal, temakvällar och erbjuder
bidrag till mindre projekt och aktiviteter
för unga både inom föreningslivet och
utanför. PeaceWorks Göteborg har under
2021 varit vilande med anledning av
pandemin.

Teater Agrell

Teater Agrell bedriver teater kopplad till
politiska frågor och utforskar frågor på
scengolvet som de anser saknas på
dagens teaterscen. Föreningen riktar sig
främst till unga och består av hbtqia,
kvinnor och ickebinära som upplever att
både historien och dagens samhälle
misslyckas med att ge dem utrymme i det
offentliga rummet. 

Anslutna föreningar
PoC Aura

Föreningen har som syfte att främja
nätverkande mellan gymnasieelever som
rasifieras i Sverige och därmed skapa en
möjlighet att mötas, knyta kontakter och
känna sig trygga i varandras sällskap.
Föreningen verkar också för att främja ett
demokratiskt skolval där varje elev ska
kunna välja utbildning fritt och ingen
tvingas byta skola till följd av rasism.

PoC Aura Sverige verkar som en moderlig
förening för de olika PoC Aura-
skolföreningarna. De jobbar mot sin
vision genom att bygga kontakt mellan de
olika skolföreningarna samt hålla
gemensamma möten, träffar och
evenemang. 

Genom att sammankoppla
gymnasieskolorna skapar de styrka i
antal, en pelare för förändring.
Medlemmarna lyssnar till varandras
behov och kämpar för utveckling i
frågor som berör deras framtid.

PeaceWorks Sverige



Deras mål är att motverka dessa
samhällsstrukturer genom
samhällskritisk konst. Mot bakgrund av
det vill de göra minoritetsgruppers röster
hörda genom att inkludera och
representera dem i deras scenkonst.
Förutom att skapa och sätta upp
föreställningar har Teater Agrell även
haft samarbete med feministiska projekt
såsom “She’s Everywhere” där de med
kultur som verktyg lyfte kvinnan på
internationella kvinnodagen.

Fundación Amiga

Föreningen är kopplad till Scandinavian
Institute i Malmö och bedriver volontär-
liknande verksamhet. Föreningen har
kontakt med projekt i Esmeralda,
Ecuador och en organisation i Indien och
anordnar aktiviteter och kurser för
återvändande volontärer.

The Challenge Group

Föreningen har sitt säte i Uppsala och
drivs av unga som vill sprida information
och väcka debatt om FNs arbete,
rörande framförallt fred- och
säkerhetsfrågor och missbruk av veto-
rätten.

Multicultural

De verkar aktivt för hållbar utveckling,
jämlikhet och mångfald. Utöver deras
projekt i Colombia anordnar föreningen
läxläsning, fotbollsträningar och olika
musikprojekt för ensamkommande
unga i Sverige.

Ung i Sverige

Ung i Sverige arbetar för ett öppet,
inkluderande och hållbart samhälle där
alla barn och unga har lika rättigheter
och möjligheter. Föreningen är uppbyggd
av ungdomar som tillsammans arbetar
för att stå upp för alla barn och
ungdomar. Detta för att alla barn och
unga ska ha samma rätt- och möjligheter
i det svenska samhället. Ung i Sverige
arbetar med att sprida information och
kunskap och svenska lagar, regler och
normer. De samarbetar med olika
aktörer och partners i Sverige som står
upp för mänskliga rättigheter. Ung i
Sverige kommer fortsätta att arbeta med
opinionsbildning för att ändra debatten
och samtalet om unga flyktingar i Sverige.
Organisationen tillhandahåller även
juridisk rådgivning för barn och unga i
asylprocessen. Målet är att barn och
unga i Sverige ska ha förbättrad psykisk
hälsa och organisationen välkomnar alla
unga.

Multicultural Sverige är en förening med
visionen om en värld fri från ojämlikhet
och diskriminering. 

Föreningen anslöt sig till PeaceWorks
föreningsnätverk under 2020 men har
under verksamhetsåret 2021 lagt
samarbetet på is med anledning av
sjukskrivningar i styrelsen.

16PeaceWorks Sverige



17

Under verksamhetsåret har PeaceWorks ändrat rutinerna för hantering av
medlemsregistret i syftet att främja förutsättningarna för långsiktiga medlemskap och
förenkla förnyelsen av medlemskapet mellan åren. I början av 2021 ingick vi därför i
avtal med Westarc AB gällande medlemshantering i systemet arcMember. De
tillhandahåller bland annat tekniska tjänster som har underlättat för massutskick till
medlemmar och förnyelse av medlemskap.

PeaceWorks har även organiserat flertalet medlemsaktiviteter under året.

Men var ska jag bo?

En poddserie på totalt 7 avsnitt om
rätten till bostad. PeaceWorks bjöd in
unga medlemmar som har olika
erfarenheter av sökandet efter bostad,
från otrygga andrahandskontrakt, till
trångboddhet, till att vara helt utanför
bostadsmarknaden. Dessutom bjöd vi in
personer som på olika sätt arbetar med
frågan om boende; forskare, föreningar,
och aktivister.

Medlemsverksamheten

Medlemsaktiviteter

Den 16e februari organiserade vi ett
webbinarium om Myanmar, i ljuset av
militärkuppen. Webbinariet handlade om
läget i Myanmar med två gäster från
Myanmar Institute of Theology som
pratade om situationen efter kuppen,
samt lyfte fram betydelsen av unga som
aktörer för demokratisk utveckling bland
annat genom civilt motstånd och sociala
mediers roll.

Webinariet sändes live både via Zoom
och Facebook och följdes av 38 personer.
Inspelningen sparades på Facebook för
medlemmarna som inte hade möjlighet
att delta live.

Myanmar today: Youth, Resistance
and possibilities for democracy.

PeaceWorks Sverige



Efter webbinariet uttryckte flera
medlemmar sitt intresse för att ingå en
solidaritetsgrupp för Myanmar och ägna
sig åt informationsspridning och
solidaritetsaktioner. För att fånga upp
medlemmarnas intresse organiserade
PeaceWorks informationsträffar för att
undersöka hur en sådan grupp kunde ta 

Solidaritetsgruppen för Myanmar

Informationsspridning och
medlemsrekrytering

form varpå vi förberedde underlag för
skapandet av en solidaritetsförening. 
Föreningen skapades inte under 2021
med anledning av bl.a. intressenternas
jobbsituation men processen kommer
eventuellt återupptas under
verksamhetsåret 2022 ifall intresset
kvarstår.

Under verksamhetsåret gjorde PeaceWorks både digitala och fysiska besök på flera
skolor i syfte av att träffa unga och sprida information om verksamheten. När skolor
öppnade upp för externa besök höll vi i totalt 4 infobord och nådde på så vis 570
elever direkt med information om verksamheten. I slutet av 2021 hade PeaceWorks
totalt 588 medlemmar.

Informationsprojekt

PeaceWorks drev Världens Koll 2.0 under
2020-2021 - ett informationsprojekt inom
temaområdet global rättvisa med fokus på
fredsprocessen i Colombia. Fokus har varit
på att granska situationen för
människorättsförsvarare i landet, och
fredsavtalets punkter kopplade till
kvinnors och ungas del i fredsarbetet,
samt att sprida kunskap och främja 

Världens koll 2.0

Under 2021 har digitaliseringen av
projektet fortlöpt. Under VT21
genomfördes sex studiecirklar med
Unga Fredsgruppen (UFGC), och
studiecirkelserien avslutades med
ett panelsamtal med Unga
Fredsgruppen, som spelades in och
publicerades på youtube.

kritisk reflektion bland unga svenska
aktörer.

1.

18PeaceWorks Sverige



19

Under 2021 publicerades tre
debattartiklar av UFGC på PeaceWorks
hemsida som sedan spreds vidare i
sociala medier.
Under 2021 fortsatte vi hålla i
workshops främst på distans, totalt 10
workshops genomfördes under 2021.
Under HT21 planerades ett event som
genomfördes i november. Vi
anpassade oss enligt restriktionerna
och kunde genomföra ett event som
var delvis digitalt, delvis på plats. Det
fanns möjlighet att följa
seminariet/panelsamtalet med våra

Utbildningsverksamheten

samarbetspartners i Colombia, samtidigt
som det streamades live i
Medborgarskolans aula i Stockholm för
att möjliggöra en fysisk mötesplats där vi
även presenterade projektet, visade
kortfilmer från andra
partnerorganisationer, spred tryckt
infomaterial, samt fick höra
presentationer från fredsobservatörer
och UFGC. Inför eventet skrevs, och
trycktes, en booklet som delades ut på
plats. Fokus var “fem år sedan
fredsavtalet” och materialet finns även i
digital version på vår hemsida.

Inom ramen för utbildningsverksamheten utvecklade PeaceWorks flera långsiktiga
samarbeten med olika projekt, föreningar, skolor, folkhögskolor och universitet. Totalt
höll vi i 7 workshops/presentationer inom våra fokusområden, vilka var:

Workshop om Kön, makt och socialt
arbete på Hagabergs folkhögskola, på
beställning av Ersta Sköndal Bräcke
högskola.
Presentation om Separatism som
metod på Teaterhögskolan i Malmö,
på beställning av NAJS (Ny Ansats för
Jämlikhet i Scenkonsten).
Workshop om Genus, makt och våld
på beställning av Vänsterpartiet
Sjuhärad.
Workshop i Driv på Camp demokrati,
på beställning av Unga påverkar
Angered.

1.

2.

3.

4.

Workshop i Global (o)rättvisa, på
beställning av CEMUS Uppsala
universitet.
Workshop om Omvärldsbevakning och
antikolonial kommunikation, på
beställning av lokalföreningen FUF
Stockholm Södra.
Workshop i Antirasism, på beställning av
projektet Motståndskraft mot rasism.

PeaceWorks Sverige

2. 

3.

4.

5. 

6.

7.



Under verksamhetsåret 2021 har
PeaceWorks genomfört den första
träningskursen i vårt projekt International
Solidarity for Peace för ungdomsarbetare
från våra nio olika partnerorganisationer.
Genom det här projektet vill vi främja
internationell solidaritet och genom
erfarenhetsmässigt lärande och utbyte av
kunskaper samt praktiska element bidra
till ökad kapacitet i samarbeten för positiv
social förändring. Projektet syftar även till
att belysa hur olika maktstrukturer
interagerar både lokalt och globalt och
skapa ett utrymme för kritisk reflektion
där ungdomsarbetare kan granska sin
egen roll i dessa strukturer.

Internationella projekt

Erasmus+
International Solidarity for Peace

Den första träningskursen, som tog plats
under 10 dagar mellan den 18 och 27
oktober 2021, fokuserade på att facilitera
teoretisk förståelse av global orättvisa,
internationell solidaritet samt
intersektionalitet och dess påverkan på
både deltagarna samt deras målgrupper.
Detta fokus kombinerades även med en
mer praktisk förståelse genom metoden
Theatre of the Oppressed, som bland
annat består av en uppsättning verktyg för
social förändring genom att lyfta fram
systemisk exploatering och förtryck.

Partnerorganisationer
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Deltagare

På grund av pandemin kunde våra deltagare från Palestina och Tunisien inte delta.

Strategiskt Partnerskap

New beginnings: how many horizons have you crossed without noticing?

Under året har PeaceWorks även gått
med i ett strategiskt partnerskap
tillsammans med tre andra
organisationer från Italien,
Nordmakedonien och Tyskland i
projektet New beginnings: how many
horizons have you crossed without
noticing.

Projektet fokuserar på att stärka
organisationers arbete samt öka aktivt
deltagande inom organisationernas
projekt. Detta görs genom ett fokus på
kunskaps- och metodutbyte där målet är
att organisationerna ska kunna bidra till
utveckling av deras arbete, samtidigt
som de stöder ungdomar genom att ge
dem möjlighet att vara verksamma
aktörer i samhället.
 

Det första tillfället tog plats i Berlin,
under 5 dagar från den 23 till 28
November, och fokuserade på
Loesjemetoden som till stor del består
av kreativt skrivande samt
historieberättande. 

 Fyra deltagare från varje organisation
deltog och tränades i metodens kärna
och dess mål, diskuterade tillfällen
där metoden kan implementeras, gick
igenom alla steg för att skapa texter
och producerade till slut egna posters
med betydande budskap.

Partnerorganisationer

PeaceWorks Sverige
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Europeiska Solidaritetskåren (European Solidarity Corps) är ett program där EU-
kommissionen finansierar solidaritets- och volontärprojekt. PeaceWorks arbetar
främst med volontärprojekt inom ramen för ESC och agerar årligen sändande
organisation för volontärer som vill delta i projekt runt om i Europa, samt
koordinerande organisation för volontärer som vill göra sin volontärtjänst hos våra
samarbetspartners i Sverige. I dagsläget består våra samarbetspartners i Sverige av
Mullsjö Folkhögskola samt Föreningen Staffansgården. 

 På grund av pandemin har det fortsatt
vara instabilt att ta emot deltagare.
Staffansgården har varit nedstängd
under hela 2021 för utomstående på
grund av riskfaktorn för covid-19. Det
finns dock fortfarande ett stort
intresse att fortsätta när situationen
kring pandemin stabiliserats. På
Mullsjö Folkhögskola deltog däremot
en volontär från Tyskland under VT21.
Hon startade sin praktikperiod under
HT20 och stannade ett läsår. Dock har
det inte varit möjligt för vår
koordinator att åka och göra besök på
folkhögskolan. 
Utöver volontären på Mullsjö
Folkhögskola har tre volontärer
skickats till olika projekt i Tyskland
genom två olika koordinerande
organisationer.

ESC-programmet

Sist men inte minst har en ny rutin
kring ESC-ansökan genomförts av
MUCF och EU-kommissionen. En
ackreditering som räcker i sju år har
införts och ansökts om. Ändringar
inför varje projektår har genomförts
och nu söker vi istället om en
“budgetansökan” inför varje år som
inte är lika omfattande som tidigare
års ansökningar. Även den har skickats
in och godkänts inför kommande
projektomgång. Gällande detta har
fokus under 2021 främst varit att lära
in de nya rutinerna och
ansökningarna, då inga nya volontärer
rekryterades till HT21.

PeaceWorks Sverige



Praktikantprogrammet är ett program, finansierat av Forum Civ, som möjliggör för
svenska ungdomar och unga vuxna att göra sin praktik hos våra lokala partners i
Colombia, La Mixera och Fundacion la otra Juventud. I PeaceWorks fall var två perioder
av praktikantprogrammet initialt planerade till 2021, men båda var tvungna att ställas
in på grund av Covid-19-pandemin. 

Ingen har kunnat resa till Colombia för att delta i praktikantprogrammet under 2021.
Det har istället inneburit mycket administrativt arbete med många planeringsmöten,
ansökningar och slutrapporter. Två praktikanter har varit rekryterade och redo att åka
när situationen öppnar för att kunna resa till Colombia.

Praktikantprogrammet

Till följd av en utredning av styrelsens
internationella utskott har styrelsen
under 2021 beslutat att avveckla den
fristående internationella
projektverksamheten, vilken har legat
vilande under pandemin.
Verksamheten bestod av PeaceWorks
sommarprogram, flexprogrammet,
och 5-månader i fält (fristående
internationella projekt). 

Avvecklingen har inneburit att alla
planerade utresor till dessa projekt har
avbrutits tillsvidare. Detta har
kommunicerats till PeaceWorks
medlemmar via PeaceWorks hemsida.

Den rådande pandemin, liksom en rad
andra aspekter, har vägts in i beslutet.
Bland annat att framkom det av
utskottet utredning att det inte skulle
ha varit möjligt att starta upp
verksamheten på samma sätt och i 

PeaceWorks sommarprogram,
flexprogrammet, och 5-månader i fält

samma utsträckning som före pandemin,
att resurser saknas för att utvärdera och
planera en eventuell ny form av
fristående internationella program, samt
att det skulle ha inneburit en ökad risk för
ohälsa hos de anställda som i avsaknad
av dessa program har startat upp och
fortsatt driver annan verksamhet inom
ramen för PeaceWorks strategiplan. En
återuppstart av denna verksamhet utan
möjlighet att utöka personalstyrkan skulle
således ha inneburit en alltför stor risk
för en ohälsosam arbetsbörda. 

Om än det har skett en avveckling av
dessa tre program så fortsätter dock
PeaceWorks arbeta med en rad andra
internationella projekt som är stabila i sin
utformning och nuvarande utförande,
exempelvis Praktikantprogrammet och
ESC.

23PeaceWorks Sverige



PeaceWorks Colombia

Se beskrivning under PeaceWorks
Sverige

Implementeringen av LOJ’s och
PeaceWorks nya tvååriga projekt
startades under 2021. Denna nya
insats är en fortsättning på det
tidigare projektet “School of Media”
som utvecklades under 2018-2020.
Under 2021 implementerade LOJ sin
nya utbildningsserie inom “School of
Media”, vilket inkluderade lokala
organisationer och ungdomskollektiv
från Usme och Ciudad Bolívars distrikt
i sydöstra Bogotá. Från dessa
utbildningar har sex multimedia
reportage producerats av sammal
organisationer.
 
Ett dialog-evenemang hölls för att
diskutera det aktuella tillståndet för
den kommunitära alternativa
kommunikationen i relation till den
sociala mobiliseringen och
protesterna som ägde rum 2021. 

Dessutom gjorde LOJ:s team framsteg
med att utveckla initiala idéer och
framträdande forsknings- och 

Praktikantprogrammet

Projektverksamheten

La Otra Juventud (LOJ – Escuela de
Medios sin comillas)

50 ungdomar nåddes direkt
Två områden i Bogotá nåddes
500 personer nåddes indirekt
6 multimediaartiklar/stycken
producerade

systematiseringsdokument av
kommunitära alternativa
kommunikationsinitiativ i Bogotá.
Resultat:

Temblores ONG

Detta var en Forum Civ-finansierad
förstudie genomförd av PeaceWorks
och den lokala partnern Temblores
ONG. Målet med projektet var att skapa
en preliminär strategi för att hitta
hinder som HBTQI+ personer möter i
tillgången till hälsorättigheter och
tjänster. Resultatet skulle utmynna i att
utarbeta en “road map” för att
tillhandahålla lösningar på de hindren
som visades i strategin.
 
Under fem månader, från augusti till
december 2021, arbetade både
PeaceWorks och Temblores team
tillsammans genom att hålla 1) tre
workshops med målgruppen, 2) tre
partnermöten för planering av framtida
utvecklingsprojekt, samt 3) tre möten
för att vässa och stärka relationen
mellan båda organisationerna. 
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En kapacitetsbyggande workshop i
projektimplementering och
utvärdering genomfördes även av
PeaceWorks för Temblores-teamet.
Resultat:
Ett häfte producerat med fokus på 

Young peacebuilders

CréaLas: colaboratorio de proyectos juveniles para la paz

Den första och andra fasen av projektet
genomfördes fram till december 2021.
Dessa två faser var uppdelade i - fas ett -
planering, konceptualisering, visuell
identitet, inbjudan till deltagare och
bildning av åtta (8) virtuella sessioner med
tre timmar vardera.

PeaceWorks Colombia

Det FBA-finansierade projektet CréaLas
startade i mars 2021. Målet med
projektet är att stärka kapaciteten att
genomföra och delta i projekt hos
ungdomar i sociala organisationer.
Detta genom onlineutbildningar och i
sin tur genomförandet av deras egna
kommunitära projekt.

35 personer nåddes direkt
215 personer nåddes indirekt

lösningarna till de olika hinder som
identifierades.
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Manaure (Föreningen/nätverket
Plataforma juvenil de Manaure)
Sogamoso (Föreningen/nätverket
Red Defemsoras)
Soacha (Föreningen/nätverket
Suena la Cuarta)
Bogotá (Föreningen/nätverket
Colectiva DiverGentes)
Popayán (Föreningen/nätverket
Asociación Manuelitas)

8 workshops genomfördes i fas ett
3 uppföljnings- och
medföljartillfällen för åtta
organisationer i fas ett genomfördes
28 uppföljnings- och
medföljarsessioner för
projektgenomförande till sju
organisationer i fas 2 genomfördes
40 personer nåddes direkt
300 personer nåddes indirekt

Resultat:

Cali (Föreningen/nätverket Revista
Matamba)
Buenaventura
(Föreningen/nätverket Fundación
Ashé)

Vidare bestod -fas två-
projektgenomförande av; fyra virtuella
och sju fysiska medföljarsessioner,
samt implementering och utbetalning
av budgetförfrågningar. Åtta (8)
organisationer valdes ut för att vara en
del av bildandet med totalt tjugofyra
(24) deltagare. Sju av dessa
organisationer valdes ut för
genomförandet av de kommunitära
projekten. Varje organisation hade
totalt tre deltagare var i den virtuella
utbildningen och fler anslöt sig internt
därefter i implementeringsfasen till
varje organisation.

För de fysiska medföljarsessionerna,
genomförde PeaceWorks sju resor i
följande städer:

PeaceWorks Colombia



Föreningens intäkter:

Under 2021 bestod PeaceWorks intäkter främst av organisationsbidrag och
projektbidrag genom finansiering från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF), ForumCiv, FBA, och EU-kommissionens
ungdomsrelaterade projektfinansiering, såsom Solidarity Corps (även dessa bidrag
förmedlas genom MUCF).
Totalt uppgick föreningens intäkter till ca 3,5 miljoner kronor, varav ca. 3,4 miljoner
bestod av bidragsintäkter från ovannämnda finansiärer. 
Corona pandemin har fortsatt haft konsekvenser på PeaceWorks internationella
verksamhet och intäkterna rörande denna. Främst har det handlat om utresande
praktikanter och internationella samarbeten som har behövt vara vilande under
2021. Detta har påverkat föreningens övriga intäkter avsevärt, jämfört med
tidigare år. Till följd av att verksamheten rörande fristående internationella
samarbeten sedan mars 2020 har varit vilande, beslutade PeaceWorks att avveckla
denna helt. Mer om detta beskrivs ovan, i delen den internationella
projektverksamheten.
Under 2021 har vi istället fokuserat på att utöka utbildningsverksamheten till
skolor och andra institutioner, vilket har resulterat i ökade intäkter inom nationell
verksamhet. Vi beräknar att detta kommer fortsätta öka under 2022.
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Föreningens kostnader:

Föreningens totala kostnader uppgår 2021 till ca. 3,4 miljoner kronor, och har
främst bestått av personalkostnader och direkta kostnader.
Direkta och externa kostnader uppgick 2021 till ca 1,9 miljoner.
Direkta kostnader är relaterade till både organisationens löpande verksamhet,
vilket finansieras av organisationsbidrag (och övriga intäkter), samt
projektverksamheten som finansieras av bidragsgivare för projekten. Externa
kostnader rör framförallt kostnader relaterade till projektverksamheten



Kostnaderna relaterade till projektverksamheten är öronmärkta till aktiviteter och
mål, och har spenderats utifrån just de riktlinjerna.
Personalkostnader finansieras även här av både projekt- och organisationsbidrag
beroende på den anställdes verksamhetsområde samt ansvar.
Personalkostnader uppgick till ca 1,5 miljoner kronor. Personalen bestod under
2021 i genomsnitt av 3 kvinnor och 1 män, precis som föregående år. Som minst
bestod personalen av 4 personer och som högst upp till 6 personer under året.

Årets resultat uppgick därmed till ca 80.000 SEK vilket är ett resultat av egna medel i
form av sålda utbildningar, donationer och tidigare års internationella projekt etc.
Årets resultat ser vi som en positiv utveckling av PeaceWorks ekonomi, som tidigare
år har haft större kostnader än intäkter. För att arbeta upp ett eget kapital som
återigen skapar stabilitet i föreningen har PeaceWorks som målsättning att fortsätta
arbeta mot liknande summor under kommande år.
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