Samverkan för hållbara lösningar
i internationell kris och
katastrof samt utvecklingsbistånd

VISION: Hur

kan vi bekämpa fattigdom, rädda liv
och minska lidande för de allra fattigaste och mest
sårbara. Samt stödja utsatta människors vilja och
förmåga att förändra sina livsvillkor?
Verksamheten syftar till att ännu
bättre möta det behov som
finns på de allra mest utsatta
platserna i internationell kris
och katastrof, som till exempel
flyktingläger, kåkstäder och
slumområden. Detta genom att
underlätta och skapa bättre
förutsättningar för framdrivning av hållbara innovationer
och lösningar (produkter och
tjänster) i kris och katastrof.
Detta görs genom tvärsektoriell
samverkan och partnerskap.
Målet är att genom nya
arbetssätt överbrygga struktu-

rella och kulturella skillnader
mellan biståndsverksamhet,
näringsliv och innovation. Olika
aktörers roller och ansvar ska
tydliggöras liksom behovet av
samverkans- och affärsmodeller
med koppling till vars och ens
ordinarie verksamhet, för bästa
bärkraftiga och långsiktiga drift.
Ett stort fokus ligger därför på
samverkan – kallat ”Partnership”
i Sustainable Development Goal
17 i Agenda 2030.
Uppdraget är att ta fram
ett aktivt och tvärsektoriellt
Samverkans- och Kunskaps-

QUADRUPLE HELIX – TVÄRSEKTORIELL SAMVERKAN

Vi arbetar genom en Qudadruple helix modell med många olika
samverkanspartners.

forum - för att skapa synergier
mellan partner från olika delar
av samhället genom att erbjuda:
l Ett aktivt nätverk av medverkande för utbyte av relevant
kunskap och erfarenhet
l Ett forum för att knyta kontakter för framtida samverkan
l Löpande erbjudanden om
olika så kallade samverkanstjänster
FORUM
Verksamheten erbjuder medverkande att delta i ett tvärsektoriellt samverkans- och kunskapsforum, där alla ingående parter
tillsammans delar med sig av
sin kunskap och erfarenhet
utifrån sina organisationers mål
och ansvar. Därigenom både
bidrar medverkarna till och

påverkar processen i programmet på olika nivåer inom och
mellan respektive organisationer
i en ”leveranskedja”. Vi genomför
detta genom följande erbjudande:
SAMVERKANSTJÄNSTER:
1. Regionala informationsmöten
2. Nätverksträffar, Informella
möten, dialoger
3. A
 rbetsgrupper inom olika
områden
4. Workshops: inklusive seminarier, utbildningar,
föreläsningar
5. Övningar och pilot-tester
6. D
 elegationer och mässor samt
Internationella möten
7. Nyhetsbrev
8. S
 ociala medier till exempel
hemsida och Facebook

PÅGÅENDE PROBLEM I VÄRLDEN
l Det finns en ökad teknikutveckling som pågår i världen men
som inte kommer de mest fattiga och utsatta till gagn
l I nuläget är marknaden kring kris och katastrof relativt svårtillgänglig
l Verksamheten behöver komma bort från dagens stuprör
och silo-tänkande och bygga på att skapa synergier mellan
olika relevanta aktörer
l Utformningen av hållbara lösningar kräver ett holistiskt
arbets- och angreppssätt samt systemtänkande
l Innovatörer och små företag har ofta varken förståelsen för
behovsägarens behov eller kunskapen om denna svårtillgängliga marknad
l Idag finns det flera globala finansiella initiativ som syftar till
att främja innovativa lösningar för den humanitära marknaden men är svåra att som ensam liten aktör söka medel hos
AVGIFT
Avgiften för medverkande baseras på en kombination av
antalet anställda samt omsättning, miniavgift är 5 000 kronor
samt ett max-tak på 50 000 kronor.
Läkarmissionen har huvudansvaret för driften av
verksamheten, budget, kansli och administration. Sida är
huvudfinansiär.
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