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Ideell förening
Vad vill Hand in Hand uppnå?

Hand in Hand Swedens (Hand in Hand) syfte är att bekämpa fattigdom genom hjälp till
självhjälp. Hand in Hand vänder sig till de som av Världsbanken definieras som fattiga, vilket
innebär att de har en inkomst understigande 3,1 dollar (USD) per dag.
Hand in Hands vision är en värld fri från fattigdom. Vår målsättning är att möjliggöra för fler
fattiga och marginaliserade människor att ta sig ur fattigdom och säkerställa kvalitet och
hållbarhet i våra partnerorganisationers program. På sikt har Hand in Hand som målsättning
att förbättra försörjningsmöjligheterna för 10 miljoner kvinnor/män i världen (mäts i antalet
skapade jobb). Vidare önskar Hand in Hand inspirera institutioner, myndigheter och andra
policyskapare att verka för ökad insikt kring vikten av att jobbskapande och ekonomisk
aktivitet är en förutsättning för en långsiktigt uthållig positiv samhällsutveckling.
Hand in Hands fokus ligger på att träna främst kvinnor i att bli ekonomiskt aktiva genom att
skapa och stärka uthålliga företag som ger bättre försörjningsmöjligheter och därmed
förbättrar hela familjers levnadssituation. Hand in Hand riktar framförallt sitt arbete till
kvinnor, då kvinnors roll är central för familjens och samhällets utveckling.
Modellen bygger på utbildning och träning i entreprenörskap och därigenom skapa verktyg
och förutsättningar för en uthållig försörjning och därmed minskad fattigdom. Att frigöra
människors vilja och förmåga till att kunna ta ansvar för sig själva, sin familj och andra
närstående och att därmed kunna påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning är grunden
till framgång.
Målsättningen är att verksamheten leder till en bestående förbättring och inte ”bara” hjälp
för stunden. Hand in Hands arbete ligger helt i linje med den nyligen (hösten 2015) antagna
Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling, som definierar ramarna för
världens biståndsinsatser framöver.

Hand in Hand i Sverige

Hand in Hand i Sverige är en självständig ideell förening. I London (England) finns vår
systerförening Hand in Hand International, med vilken vi samverkar och samarbetar.
Själva programverksamheten (fattigdomsbekämpningen) i Hand in Hand drivs idag i Indien
(HiH India), östra Afrika (Kenya och Rwanda (HiH EA), södra Afrika (Zimbabwe) och
Afghanistan (HiH Afghanistan). Förberedelser har påbörjats för att över tiden även
expandera verksamheten till fler länder.
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Genom Hand in Hand Global Council (består av cheferna i respektive land) fastställs riktlinjer
för hur verksamheten ska utvecklas och hur organisationerna ska samverka på bästa sätt.

Strategier för att nå uppsatta mål

Hand in Hands fokus ligger på att träna och utbilda främst kvinnor i att bli ekonomiskt aktiva
och på så sätt skapa uthållig försörjning.
Modellen bygger på social mobilisering i självhjälpsgrupper, utbildning och träning, samt
tillgång till mikrolån. Den jobbskapande verksamheten kan ibland förstärkas med ytterligare
lokalt förankrade insatser för att skapa en positiv samhällsutveckling. Hand in Hands arbete
genomsyras av miljö och genusfrågor, där vikten av hållbara och miljövänliga jobb står i
fokus.
Utöver träning/utbildning för att skaffa sig en försörjning, bli ekonomiskt aktiv och/eller
starta eller etablera en verksamhet är följande områden av särskild vikt:
- Bekämpning av barnarbete och stöd till utsatta barn så att de kan fullfölja sin
skolgång
- Kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter och IT genom t ex medborgarcentra
- Hälsovård genom förebyggande undersökningar och preventiv information
- Miljövård med bl. a. sophantering och vattenvård

Vilken kapacitet har Hand in Hand?

Hand in Hand i Sverige har idag 12 medarbetare, varav några arbetar deltid och vissa mot
volontärarvode. Flera medarbetare har ett förflutet i näringslivet och samtliga har en
akademisk examen. På kansliet i Stockholm arbetar Hand in Hand med insamling,
programutveckling, kommunikation, påverkansarbete och administration. Hand in Hand
arbetar även med att säkerställ kvaliteten i programmen och projekten i
verksamhetsländerna genom kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
Hand in Hand har även samarbete i Sverige med ett antal företag, som erbjuder sina tjänster
pro bono, dvs. antingen utan kostnad eller till ett kraftigt reducerat pris (typ reklamstöd, ITutveckling osv).
På Hand in Hand International är man 15-talet medarbetare varav 3 volontärer. Kontoret är
beläget i centrala London (England).
Verksamheten startade i Indien och erfarenheterna därifrån har sedan använts i övriga
länder och anpassats efter lokala förhållanden och lagar.
I utförandeländerna är antalet anställda och volontärer per utgången av 2016:
HiH Indien
HiH Östra Afrika
HiH Zimbabwe
HiH Afghanistan

2 400 anställda
246 anställda
77 anställda
171 anställda

56 118 volontärer
0 volontärer
0 volontärer
0 volontärer
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Gör Hand in Hand framsteg?

Hand in Hand mäter ett antal saker (nyckeltal) i verksamheten i respektive land. Detta för att
kunna bedöma om vi gör framsteg och att utvecklingen följer de planer som lagts fast för
verksamheten. Exempel på nyckeltal är:
Antal självhjälpsgrupper som startats
Antal medlemmar som mobiliserats i självhjälpsgrupper
Antal företag som startats
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
Utöver dessa kvantitativa nyckeltal mäter vi även förändringen över tid genom att mäta
ekonomiska och sociala indikatorer. Exempel på detta är medlemmars förändrade inkomst,
förbättringar i levnadsstandard (såsom tillgång toalett, förbättrad hälsa, husstandard) och
kvinnors ställning i familjen och samhället. Hand in Hand studerar även förändringen som
sker på samhällsnivå, såsom människors deltagande i demokratiska processer och i
utvecklingen av samhället i stort.
Uppgifter om ovanstående samlas in av lokalanställda i varje land och registreras i en
databas i varje land. En gång i månaden rapporteras utvecklingen i respektive programland
till Hand in Hand Sweden och Hand in Hand International.
Hand in Hand använder sig av auktoriserade revisorer i varje land för att gå igenom
verksamhet och ekonomisk redovisning. Detta för att säkerställa att inga missförhållanden
råder och att rapporter och redovisning är korrekta.
När avtal tecknas för speciella projekt (större donationer) finns möjlighet för donator att
besöka verksamheten på plats och själv se och ta del av utvecklingen. Dessa större projekt
granskas och rapporteras enligt överenskommelse med respektive donator.
Hand in Hand i respektive land anlitar även externa (fristående från Hand in Hand) institut
som granskar verksamheten och kvaliteten i rapporterade data. Dessa externa granskningar
har vidimerat att rapporterade data stämmer väl överens med gjord granskning.

Vad har Hand in Hand åstadkommit hittills?

Hand in Hand har bedrivit verksamheten enligt nuvarande modell i 11 år i Indien. I
Afghanistan påbörjades verksamheten 2008. Verksamheten i östra Afrika (Kenya) och
Zimbabwe startades först 2011. (Siffrorna nedan inkluderar verksamheterna i Indien, Afrika
och Afghanistan).
Nyckeltal

Antal 2016

Antal självhjälpsgrupper som startats
Medlemmar mobiliserade i självhjälpsgrupper

Ackumulerat sedan start

19 803

142 067

227 880

1 864 334
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Nyckeltal forts

Antal 2016

Antal startade/stärkta företag
Antal skapade jobb

200 410

1 884 441

385 420

2 826 524

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

16 279
111 486
41 446

Ackumulerat sedan start

274 524
664 408
473 131

Nu fortsätter arbetet med att nå de uppsatta målen och att utforma nya program för att
komma närmare visionen ”en värld fri från fattigdom”.
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