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IAS samarbetar med företag, lokala partners
och partnerorganisationer.
Vi ställde en fråga till tre av dem:

Our vision is ‘ a godly transformed society ’

Vad förknippar du med IAS?

IAS FIRAR 25 ÅR!
Johan Lilja
Läkarmissionen

Tommy Larsson
Mockfjärds

Our mission is ‘ to save
lives, promote self-reliance
and dignity through human transformation, going
beyond relief and
development ’

Anders Malmstigen
Svenska Missionsrådet

Johan Lilja, VD Läkarmissionen. Har varit samarbetspartner med IAS sedan början av 2002.
“Jag tänker på stark kompetens inom vatten och sanitet, och jag tänker på entreprenörsanda och entusiasm. IAS är en av Läkarmissionens närmaste samarbetspartner, och har en stor förmåga att genomföra projekt och insatser där få andra har
modet att genomföra humanitära insatser. Vi ser IAS som en plog in på nya platser
där vi inte annars hade kommit in.”

Tommy Larsson, VD Mockfjärds Fönster.
Samarbetspartner med IAS sedan 2009.

FÖRETAGSSAMARBETEN
Fler företag ansluter sig för att samarbeta
med IAS. Vill du och ditt företag samarbeta
med oss, hör av er så berättar vi mer om
hur ni kan vara med och göra skillnad!

International Aid Services (IAS)
besöksadress: Siktgatan 10
postadress: Box 157
162 12 Vällingby
STOCKHOLM

08-89 17 31
info@ias-intl.org
www.ias-intl.org

FOTO: Håkan Björk

“För mig är IAS en spännande och dynamisk organisation. Sedan de kom med i SMR-sammanhangen 2004 har jag fått förmånen att
få lära känna dem både som organisation i Sverige men framförallt utifrån allt det arbete där de är involverade i många olika länder.
Ett kännetecknande drag är att organisationen förändras och utvecklas hela tiden. Det finns en stark drivkraft att vilja gå vidare och
genomföra mer och bättre arbete. Drivkraften är att se människor och samhällen förändras. Svenska missionsrådet uppskattar samarbetet med IAS. Speciellt intressant har det varit det senaste året då vi har ett utökat samarbete inom det humanitära området.”

REDAKTION: Håkan Björk, Rebecka Woods & Andreas Zetterlund
LAYOUT: Håkan BjörK

Anders Malmstigen,
Enhetsansvarig för utvecklingssamarbete på Svenska Missionsrådet.

FOTOGRAF: Andreas Zetterlund

“När jag tänker på IAS tänker jag på någon som går den där extra
milen för att göra något för någon annan. Att samarbeta med IAS
känns tryggt och vi har flera gånger med egna ögon sett det fantastiska arbete som görs och vilken stor skillnad de olika projekten
leder till för enskilda individer.”
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IAS firar 25 år!
Det som för 25 år sedan började med hjälpsändningar till Sydsudan
är idag en etablerad biståndsorganisation med 350 anställda i tio
länder. IAS uppdrag idag är dock detsamma som då:
Att hjälpa onådda och underprivilegierade folkgrupper för att nå
de människor som har det allra svårast.
TEXT: Rebecka Woods

Leif Zetterlund med familj hade under flera år arbetat
i ett regeringskontrollerat Juba, Sydsudan och sett
nöden hos folket. Där fanns befrielsearmén SPLA som
stred för ett oberoende, samtidigt som LRA (Herren
befrielsearmé) befann sig längre ner mot gränsen till
Uganda vars soldater kidnappade barn och tvingade
dem att bli soldater. Desperationen hos folket var stor
och människor saknade basala nödvändigheter som
vatten, mat och kläder.
Samtidigt lämnade allt fler hjälporganisationer Juba.
”Något måste göras” konstaterade Leif och på nyårsafton 1989 startades IAS vars förkortning från början
stod för International Aid Sweden. Hjälpsändningar
började skickas via Uganda till Yei och Kajo Keji och
redan då var ledorden för IAS: Behov, Orättvisa och
att ingen gensvarar till uppmaningen från befolkningen.
Att hjälpa onådda och underpriviligerade folkgrupper har sedan dess fortsatt vara drivkraften i
IAS arbete vars vision idag är att ”Rädda liv, främja
självständighet och värdighet genom en förändring
som når bortom hjälp och utvecklingsarbete.
Inte minst vårt nyaste programland Niger är ett bevis
på detta. Det västafrikanska landet brottas med kroniska humanitära behov och är ett av världens fattigaste länder, rankat som nr 187/187 på FN:s utvecklingsindex 2013.

International Aid Services
info@ias-intl.org
www.ias-intl.org

Verksamhet i tio länder

IAS vill växa

Idag driver IAS program i tio verksamhetsländer och
genomför både humanitära insatser och långsiktiga
utvecklingsprogram på främst Afrikas horn, Östra Afrika och Sahelområdet.
- Historiskt har IAS i huvudsak engagerat sig i kortsiktiga humanitära insatser som till exempel vattenoch matförsörjning för flyktingar och internflyktingar.
Men allteftersom organisationen växt, har vi också utvecklat ett långsiktigt utvecklingsarbete som inte bara
innefattar människors rätt till rent vatten utan också
exempelvis rätten till utbildning för alla inklusive barn
med funktionsnedsättningar. Vi har också satsat på
en utveckling av civilsamhället i alla våra verksamhetsområden, inklusive områden som är drabbade
av konflikter, torka och svältkatastrofer, säger Daniel
Zetterlund, VD för IAS.

Daniel poängterar att IAS i framtiden kommer att vila
på samma fundament som organisationen alltid gjort
och fortsätta stärka kvaliteten i dess verksamhetsländer och program.

Ända sedan start har IAS arbetat med lokalt anställd
personal. Fördelarna med det har varit många menar
Daniel.
- Sedan start har vi varit en behovsstyrd humanitär
aktör där vi drivits av att presentera faktiska resultatet
som sedan kan lägga grogrunden för mer långsiktiga
insatser. IAS är på plats där behoven finns med egen
personal och egen utrustning. Det gör att vi kan kontrollera och följa upp hela kedjan från planering av
projektet till genomförandet av aktiviteterna. Det kan
till exempel handla om att identifiera vilka människor
som är i störst behov av vatten och där vi som organisation även utför det praktiska arbetet med till exempel brunnsborrning. Vår lokala personal med dess
kunskap och kompetens är en nyckel till att vi fortsatt
kan verka i några av världens mest utsatta områden.

- Vi vill växa och kommer att fortsätta satsa på tillväxt
i utsatta områden, som har behov relaterade till våra
kompetensområden. Just nu förbereder vi för att starta verksamhet i Nordafrika och Mellanöstern där vi
ser ett enormt behov av att hjälpa onådda och underprivilegierade folkgrupper.
Andra satsningar som görs nu är att utöka personalstyrkan vid huvudkontoret i Sverige och i våra geografiska regioner för att bättre möta de behov som
finns i fält.
- Vi kommer även att fortsätta kvalitetssäkra vårt arbete. Ett exempel på det är vårt medlemskap i
HAP (Humanitarian Accountability Partnership) och
People in Aid, samt vårt aktiva deltagande i olika
samordningsforum och nätverk, säger Daniel.
IAS firade i mars sitt 25 års jubileum i Yei där både
personal och internationella gäster medverkade.
Visste du att:
IAS har 350 anställda, varav 95 % är lokalanställda.
IAS har hjälpt fler än 6 miljoner människor sedan starten 1989.
Det område IAS arbetar i är geografiskt större än hela Europa.
IAS hittills har borrat över 5 000 borrhål.
Sedan 1990 har haft ett finansiellt stöd från Sida.
IAS varit ordförande i EU-CORD mellan 2011-2014.
FOTOGRAF: Rune Cederholm

25 år har gått sedan den där nyårsafton då IAS startades, ett beslut som togs av Leif Zetterlund tillsammans med tre andra familjer som under flera år bott
och arbetat tillsammans i Sydsudan.
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”Miljontals människor har blivit hjälpta av IAS”
IAS har över 350 anställda i tio programländer. 95 procent av dem är lokalanställda. Många av våra medarbetare har arbetat för IAS under en lång
tid och de arbetar hårt varje dag för att förändra människors liv. Vi har bett
några av våra nyckelpersoner att dela ett minne från sin tid med IAS.
TEXT: Rebecka Woods

Möt våra medarbetare

“Jag har sett människor
resa sig ur hopplöshet”

“Högljudda skratt är vår
identitet ”

“Miljontals människor har
blivit hjälpta av IAS”

“Att ha sett förändrade
samhällen är ovärderligt”

“Det är fantastiskt att ha
sett IAS växa”

Florence Takka, 30 år,
projektledare, Uganda.
Har arbetat med IAS
sedan 2010.

Ketema Kinfe, 50 år,
landansvarig Etiopien.
Bor i Addis Abeba, Etiopien.
Har arbetat för IAS sedan 2004.

Juliet Namukasa, 46 år,
landansvarig för Uganda.
Har arbetat för IAS sedan 2002.
Bor i Kampala, Uganda.

“Det är tillfredställande att arbetet
man lägger ner för att hjälpa utsatta samhällen leder till att människors liv blir bättre. Jag har sett
samhällen gå från hopplöshet till
att börja tro på sig själva. Det är
så uppmuntrande och det gör att
man vill arbeta ännu mer! Jag vill
också lyfta fram den grund som
ledarna för IAS har lagt för sina
anställda. De tränar dig att bli bättre på det du gör. Jag är vad jag är
idag tack vare den grund som jag
fått från IAS.”

“IAS är en organisation som alltid vill gå till de svåra platserna.
Även efter 25 år är IAS pionjär på
nya områden och tar sig an nya
utmaningar. Tchad och Niger är
exempel på länder med stora behov och som är svåra att arbeta i.
IAS har också några av de mest
bullriga personer som jag någonsin träffat. Jag minns en kommentar från en katolsk nunna. Hon
sa: “Normalt tillåter vi inte att folk
pratar vid vårt center men ni från
IAS är fantastiska. Vi blir oroliga
när ni är tysta. “Någon sade en
gång att människor i IAS har en
liten högtalare på halsen. Högljudda skratt och högljudd kommunikation är en del av vår identitet.
Låt oss inte tappa detta.”

Davis Abe Yuma, 55 år,
programkoordinator med
ansvar för vatten och sanitet.
Har arbetat för IAS sedan 1990.
Bor i Sydsudan.

Julius Bitamazire, 55 år,
policy och kvalitetsansvarig
vid IAS huvudkontor.
Bor i Uppsala, Sverige.
Har arbetat för IAS sedan 1994.

“IAS betonar förändring och
värderar de lokala samhällena.
Mina bästa minnen är de gånger
då jag sett att vårt arbete gett
människor hopp. De tillfällen då
jag har suttit med människor och
lyssnat på hur deras samhällen
har förändrats är ovärderliga. För
cirka en månad sedan pratade
vårt team med en kvinna som har
varit en del av vårt A A A-projekt
(Action Against Alcohol) som
förebygger alkoholmissbruk i Loi
Village i Adilang Sub County.
Kvinnan berättade att hon genom projektet har slutat missbruka
alkohol vilket har lett till att hon
kunnat bli gravid. Idag har hon en
bebis och lever ett mycket välordnat och bra liv. Att få höra hennes
berättelse gjorde min dag!”

“Jag började arbeta med administration för att sedan bli
samordnare. När flyktingströmmen från Sydsudan till Uganda
började 1994 gick jag in på heltid för IAS. Det är fantastiskt att
ha sett IAS växa, från att genomföra projekt endast i Sydsudan till
att nu har verksamhet i tio andra
länder. IAS började med ett litet
kontor i Åseda i Sverige, och har
idag huvudkontoret i Stockholm
samt även kontor i Danmark,
Tyskland och USA. Att IAS sätter människor först och att de går
utöver hjälp- och utvecklingsarbete gör mig stolt över att arbeta
för IAS.”

FOTOGRAF: Håkan Björk

International Aid Services
info@ias-intl.org
www.ias-intl.org

“Jag började jobba med ett av IAS
första projekt i Kajo Keji, och har
varit involverad i uppbyggnaden
av flera IAS-projekt, till exempel
i Kaya, Koboko och Yei (Sydsudan). Vi arbetade bland ruttnande
döda kroppar i Yei stad, vilket
var hemskt. Men varje gång vi
har gått in i nya onådda områden
IAS har uppmuntrat mig att vara
orädd. Jag skulle verkligen vilja
lyfta fram IAS mod att nå de onådda; många gånger har de gått in
i områden som ligger långt in i
bushen där det inte ens har funnits vägar. Miljontals människor
runt om i världen har blivit hjälpta
av IAS arbete.”
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Möt de vi hjälper

Under åren har IAS arbete hjälpt över 6 miljoner människor.
IAS arbetssätt är holistiskt och består av tre tematiska områden;
- Integrerad vattenförsörjning INTEGRATED WATER RESOURCES MANAGEMENT (IWRM)
- Inkluderande undervisning INCLUSIVE EDUCATION (IE)
- Utveckling av civilsamhället CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT (CSD)
Läs om tre människor vars liv har förändrats tack vare IAS.
TEXT: Rebecka Woods

(IWRM)

UNDERVISNING

(IE)

UTVECKLING

(CSD)

FOTOGRAF: Torleif Svensson

VATTEN

Kashinde vill bli journalist

Mariam Ishag Abdalla från Darfur, Sudan, var en av
hundratusentals offer i den krigshärjade regionen Darfur. Efter att ha sett sin pappa och sina syskon dödas
flydde hon med sin familj inklusive sin nyfödda bebis,
till ett av lägren där IAS försåg människor med vatten och förnödenheter. På grund av den traumatiska
upplevelsen blev Mariam apatisk och pratade inte på
ett helt ett år. Livet var mycket svårt för Mariam och
hennes familj och det fanns inte mycket hopp om att
Mariam skulle bli bra. Men efter att ha tagit emot vatten, mat och medicin under ett år återvände hennes
hälsa.

22-årige Kashinde bor i Tanzania och deltar i vårt program Inkluderande Undervisning. Hon saknar båda
benen och armarna når bara till armbågarna. Trots
hennes handikapp är hon fast besluten att utbilda sig
till journalist.

- Jag hade nästan förlorat hoppet om att hon skulle bli
bra, säger Mariam make Bourma Ismail Ibrahim. Jag
är så tacksam.

- Jag vill avsluta min utbildning, lära mig engelska
och sedan arbeta som journalist på en av Tanzanias
internationella tidningar.

Darfur förblir komplext med ett flertal faktorer som
bidrar till oroligheterna i regionen. Tillgången till naturresurser, inklusive mark och vatten har varit några av
de bidragande faktorerna till konfliktens ursprung. Idag
är det svårt för utländska hjälporganisationer att arbeta i Darfur. Trots det är IAS, som en av få internationella organisationer, fortfarande på plats för att ge
livräddande insatser till Darfurs befolkning. Mycket av
IAS insats är centrerad kring vattenförsörjning med en
IWRM- strategi för en hållbar utveckling.

IAS arbete med Inkluderande Undervisning (IE) handlar om att säkerställa barns rätt till utbildning på lika
villkor, oavsett de sociala eller kulturella aspekter som
kan hindra dem från det. Det kan vara faktorer som
kön, etnicitet eller fattigdom; som hindrar barn från att
gå i skolan.

International Aid Services
info@ias-intl.org
www.ias-intl.org

- Jag vill kunna försörja mig själv, säger hon.
Kashinde omges av stöttande familjemedlemmar och
hennes farbror har varje dag burit henne till skolan
genom att använda sin rygg som transportmedel. Idag
har Kashinde genomfört 11 år i den skola hon går i.
Hon insisterar på att hennes plan inte är att gifta sig.

Den nya brunnen förändrade
Uka Golichas liv
När en ny brunn borrades i Idiola av IAS, förändrades
livet helt och hållet för Uka Golicha. I Oromia/ Borena regionen i Etiopien, 700 kilometer söder om huvudstaden Addis Abeba och den etiopiska/kenyanska
gränsen, var rent, färskt dricksvatten svårt, om inte
omöjligt, att hitta – ända tills IAS kom för att borra.
- Tidigare gick folk i genomsnitt fyra timmar tur och
retur för att hämta vatten - vatten som fortfarande inte
var drickbart. Betydelsen av en borrad brunn här är
enorm och jag är så tacksam, säger Uka.
I ett land där den genomsnittliga medborgaren tjänar
cirka 1.100 Birr per månad (motsvarande cirka 550 kronor), är städer i denna region som är starkt beroende
av jordbruket för sin dagliga försörjning, i en ännu mer
desperat situation. Här saknas många grundläggande
behov såsom rent vatten, el, sanitet och vägar.
IAS arbetar här holistiskt för att möta Oromia/Borenaregionens enorma behov.
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Livet återvände för Mariam i Darfur

