
Om SAID  
SAID är en internationell, ideell, poli-
tiskt och religiöst obunden utvecklings 
organisation som arbetar för att utrota 
fattigdom och dess konsekvenser i 
världen särskilt bland marginaliserad 
kvinnor , barn och  ungdomar. Globalt 
verkar vi under namnet SpringAid In-
ternational Development (SAID).  
 

SAID Sweden 
SAID Sweden  arbetar med ideell verksam-
het som främjar fattigdombekämpning ge-
nom projekt och program i förebygande  
barn-och ungdomverksamhet, MR, demo-
krati, samt integration av nyalända för att 
minska utanförskapet i det svenska sam-
hället. SAID grundades av Chikezie 
Onuoha i Göteborg 2008 och har idag lo-
kal grupper i Göteborg,  Stockholm och 
Gävle.   
 

Vision 
En värld utan fattigdom där individens 
värdighet och likavärde respekteras.  
 

Mission 
Att hjälpa marginaliserade och fattiga 
människor bekämpa rotten till fat-
tigdom och dess konsekvenser genom 
social förändring mobilisering, organi-
sering  och kapacitet utbildning av lo-
cal folk för att de ska kunna hävda 
sina rättigheter och därmed ge dem 
verktygen att lyfta sig ur fattigdom. 
Genom vår verksamhet kan vi skapa 
medvetenhet om individers rät-
tigheter, mobilisera människor och 
stärka deras förmåga och ge de verk-
tyg att utkräva sina rättigheter.   
 

 
 
 
 
Vi bedriver informations- och kommunikation-
sarbete om utvecklingsarbete i Sverige och utveck-
lingsarbete med lokalapartner i syd, samt barn 
och ungdomsverksamhet i Sverige.   
 
à Informations– och opinionsbildning 
SAID Sweden arbetar med informations- och kom-
munikationsprogram i Sverige för den svenska 
målgruppen i syfte att öka intresset för och kun-
skapen om globala utvecklingsfrågor och utveck-
lingssamarbete.De två verksamhetsområdena är 
på många sätt integrerade. 
 
à Insamling till programverksamhet 
I Sverige är vi en förening, vars uppgift är att ar-
beta med insamling till programverksamheten in-
om vår globala organisation. När vi samlar in 
pengar sprider vi kunskap om hunger och fat-
tigdom. När vi berättar om vad hunger och fat-
tigdom är och om våra globala program når vi nya 
investerare och motiverar befintliga investerare att 
fortsätta vara partner. Vi benämner oftast våra 
medlemmar och givare för investerare, då vi ser 
det som att de investerar i människors framtid.  
 
à Integration av nyalända I Sverige 
SAID Sweden arbetar i förebygande barn -och 
ungdomsverksamhet samt integration av nyanlän-
da för att minska utanförskapet i det svenska 
samhället.  Aktivt arbetar vi för att motverka all 
form av diskriminering. SAID verksamhet främjar 
demokrati och respekt för mänskliga värdighet.  
 
                       Tillgångavägsätt 
Utgångspunkt för SAID:s verksamhet är mänsk-
liga rättigheter och människans värdighet med 
Agenda 2030 som ramverk.  Arbetet bygger på en 
tilltro till människors förmåga att påverka sin 
framtid. Hjälp till själv-hjälp är en förutsättning 
till ekonomisk tillväxt. Människan bli deltagare i 
samhällsutvecklingen. Vi antar ett integrerat rätt-
perspektiv på alla våra aktiviteter. Vi tror på del-
aktighet.  
 

 
 PROGRAM I AFRIKA 

Vi bedriver utvecklingsprojekt med våra lokala-
partner organisationer särskilt i Nigeria. För det 
bästa bedriver vi project med SAID Nigeria som 
inkluderar:  
 

Hälsofräjamde (Health & Wellbeing ) 
I samarbete med hälso- och 
sjukvårdsinrättningar och andra icke vinstdri-
vande är vi aktivt engagerade i hälsofrämjande I 
byar. Vi arbetar med HIV/AIDS, diabetes, malar-
ia, barn  undernäring. Vi tror att varje människa 
har rätt till åtminstone den grundläggande 
hälsostandarden som definieras av WHO.  
 
Entreprenörskap (Local Entrepreneurship 
Access program—LEAP) 

 

LEAP syftar till att hjälpa fattiga kvinnor och 
ungdomar samt arbetslösa att starta små, lokalt 
relevanta företag för att få chanson i livet. LEAP 
ger dessa marginaliserad fattiga personer att 
skapa konsekventa källor till försörjning. 
 
Under LEAP bedriver vi dessutom: 
Tillbaka till skola (Ensuring Access to Basic 
Education Program– EAEP) Programmet stöder 
initiativ som syftar till att förbättra tillgång till 
utbildning, dvs inskrivning, retention, övergång 
och slutförandet av grundutbildning.  
 
Ca. 20 miljoner barn I skol ålder är inte i skolan 
i Nigeria. Vi hjälper barn och ungomar som är I 
risk att hoppa av eller hoppat av skolan tillbaka 
till skolan. Vi erbjuder efter skolan aktiviteter i 
syfte att öka läs- och skrivförmågan. 
 

Så arbetar vi  

Maria Magdalena Entreprenuership Center, Obowo 



Ledarskap (Emerging Leaders—EL) 

Vi samarbetar med SAID Nigeria i ledarskap och 
demokratisk kultur utbildning för ungdomar och 
unga kvinnor.  Idag behöver utvecklingsländerna 
mer än någonsin ledare som förstår och uppskattar 
demokratins värderingar och principier. Erfaren-
heten visar att unga människor kan hjälpas genom 
kapacitet stärkande utbildning för att förvärva de 
nödvändiga färdigheter som behövs för ett effektivt, 
transparent, responsive och ansvarsfullt ledarskap. 
Det här är hoppet på en värld utan fattigdom, brist 
på mänskliga rättigheter och underutveckling. 
 
Ett tak över huvudet( Social Housing) 

Sedan 2008 har 
vi samarbetetat 
med SAID Nige-
ria att ge ett tak 
över huvudet för 
392 personer i 
Nigeria. Nigeria 

är det mest befolkade landet i Afrika, där boend brist 
är mest akut och miljoner människor hemlösa.  
Tack för ert bidrag! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordet "SpringAid" är ett spel om ord på två språk. Det 
är ett spel om ordets mening på engelska och svenska. 
Logotypsymbolen representerar bokstäverna S och när 
de tas tillsammans översätts den till B. Det betyder att 
vi kan läsa symbolen som SB- "framgångsrik verksam-
het"(Successful Business). Våren(spring) medför vatten 
och vatten är liv. SpringAid, innebär en vårtid i livet för 
individer och samhället. Kort sagt har SpringAid syfte 
att vara livets vatten för fattiga och marginaliserade 
människor, särskilt kvinnor och barn. Det är tänkt att 
vara ett lyftbord (springboard)  i kampen att utrota ex-
trem fattigdom. Vårtiden är också säsongen av tillväxt. 
Ordet "spring" på svenska betyder att loppa. Det 
innebär att springa till "hjälp" och med "hjälp" till de 
fattiga. Ordet "vår" på svenska understryker hur 
brådskande kampen är för att avskaffa  fattigdom och 
hunger. De som har möjlighet att hjälpa de fattiga ska 
göra det med all hast. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT  OSS 
SåGSTUVÄGEN 1 C 

14149 Huddinge—STOCKHOLM 
www.SAIDSWEDEN.SE, info@saidsweden.se 
Twiter:https://twitter.com/saidsweden1 

Faceook::https://www.facebook.com/SpringAidInternationa
lSAID.SE/ 

Orgnr:802505-4464 
Swish: 1 236 942 502, Bankgiro : 381-0066 

Tel: +46 73 658 37 66 


