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Omslagsbild: I Sydsudan har Kristna Fredsrörelsens 
samarbetsorganisation ONAD startat fredsklubbar i tio 
skolor i huvudstaden Juba. Där får barn i enlighet med 
Barnkonventionens artikel 29 utbildning för att lära 
sig sina rättigheter, konflikthantering och hur de kan 
verka för en framtid i fredens tecken.

KRISTNA 
FREDS
R Ö R E L S E N

KRISTNA FREDSRÖRELSEN är en 
ickevåldsrörelse som arbetar för fred 
och rättvisa. Vi är djupt förankrade i 
den ekumeniska rörelsen och stödjer 
trosbaserat engagemang. 
 Tillsammans med fredsaktörer 
i världen arbetar vi för ett samhälle 
utan våld och ett hållbart sätt att 
leva.

KRISTNA FREDSRÖRELSEN är en 
medlemsorganisation som finns till 
för människor som vill samlas i arbete 
för fred genom ickevåld. Vi finns 
också till för människor som riskerar 
att utsättas för våld och kränkningar 
i sitt arbete för mänskliga rättigheter 
och fred. 
 Tillsammans med våra 
samarbetsorganisationer arbetar vi 
för ickevåldslig konflikthantering, 
mot väpnat våld och för respekt för 
mänskliga rättigheter och humanitär 
rätt. 

KRISTNA FREDSRÖRELSEN arbetar 
med att utbilda och engagera 
människor som med hjälp av ick-
evåld vill verka för en fredligare värld. 
Detta gör vi genom att utbilda och 
engagera våra medlemmar och andra 
intresserade i Sverige, men också 
genom samarbete och stöd till våra 
samarbetsorganisationer i Colombia, 
Västsahara, Sydsudan och Latinamerika 
(regionalt), som arbetar med ickevåld 
i sina lokala kontexter.  
 Vi arbetar med internationell 
medföljning av människorättsförsvarare 
i våldsdrabbade områden i Colombia, 
Guatemala och Mexiko. Där arbetar 
våra utsända fredsobservatörer för 
ge utrymme och skydd till hotade 
människorättsförsvarare. För att öka 
kunskapen om hur hållbar fred skapas 
genom fredliga medel arbetar vi också 
med informationsspridning och 
opinionsbildning riktat mot politiker, 
organisationer och allmänhet.

- för alla som med fredliga medel vill agera för
fred, demokrati och mänskliga rättigheter

Fredsarbete för livets skull
DET ÄR DAGS att blicka tillbaka på 
året som gått. Det är med stor 
ödmjukhet som jag sammanställer 
inledningen till verksamhetsberättelsen  
för Kristna Fredsrörelsen. Jag väljer att 
blicka mot arbetet i Mexiko och ger 
ordet till prästen och MR-försvararen 
Marcelo Pérez Pérez;”Mitt yrke är 
att bana väg och tillsammans med 
stödorganisationer som Kristna 
Fredsrörelsen skapa plats för att folket 
i samhällena ska kunna få inflytande”.
 Prästen och MR-försvaren 
Marcelo Pérez Pérez arbetar mot 
korruption och våld i Chiapas i 
Mexiko och har på grund av sitt 
arbete att försvara de mänskliga 
rättigheterna fått ett pris på sitt huvud 
– en miljon pesos, motsvarande över 
en halv miljon svenska kronor. På 
grund av den allvarliga hotsituation 
som Marcelo befinner sig i arbetar 
Kristna Fredsrörelsen med att 
uppmärksamma myndigheter om hans 
livssituation. Kristna Fredsrörelsen 
har träffat mexikanska myndigheter, 
ambassader och internationella 
organisationer på plats i Mexiko för 
att uppmärksamma de hot som 
Marcelo har mottagit.

KRISTNA FREDSRÖRELSEN lever 
upp till kraven i FRII:s kvalitetskod 
och är numera med på Givarguidens 
gröna lista. Detta är en kvalitetsstämpel 
som visar att Kristna Fredsrörelsen 
har goda system för styrning och 
intern kontroll, vilket är ett tydligt 
tecken på att gåvor till Kristna 
Fredsrörelsen gör skillnad. 
 Kristna Fredsrörelsen har 
dessutom godkänts som partner till 
Radiohjälpen och under 2015 beviljats  
stöd därifrån. Detta är ett viktigt 
långsiktigt samarbete som kommer att 
göra stor skillnad för Kristna 
Fredsrörelsen arbete.

KRISTNA FREDSRÖRELSEN blir 100 
år under 2019 och en arbetsgrupp är 
tillsatt för att förbereda jubiléet som 
kommer att ha ett klart fokus på det 
konkreta fredsarbetet här och nu. Vi 
ska alltid komma ihåg våra rötter från 
1900-talets början, men det viktiga 
är att fokusera på nuet och det freds-, 
försonings- och integrationsarbetet 
som behövs nu.  Vi ber en stilla bön 
att vi aldrig behöver fira 200 år för 
då råder det fred i världen och vi har 
slutfört vårt uppdrag.

FÖR ATT Kristna Fredsrörelsen ska ha 
kunna bedriva det viktiga arbetet 
utomlands krävs det ett väl fungerande 
kansli samt aktiva lokalgrupper och 
medlemmar. Det arbete som sker i 
Sverige är navet i arbetet. Kansliet i 
Alvik är oändligt viktigt för rörelsens 
utvecklingsarbete. Lokalgrupperna är 
grunden för fredsarbetet och 
engagemanget i Sverige. Styrelsen 
leder arbetet på uppdrag av 
medlemmarna. Det är en fredsrörelse 
med oerhört kompetenta medarbetare 
och eldsjälar som driver arbetet.

STYRELSEN HAR under året 
metodutvecklat sitt arbete, fastställt 
samt reviderat ett 50-tal strategiska 
dokument. Styrelsen har ägnat sig åt 
strategiska och visionära samtal om 
rörelsens utveckling de kommande tre 
åren samt diskuterat rörelsens 
finansieringsstrategi. Arbetsutskottet 
har berett alla ärenden inför styrelsen 
samt hanterat rekryteringen av ny ge-
neralsekreterare. Styrelsen har under 
året tillsatt en arbetsgrupp för att ta 
fram riktlinjer för påverkansarbetet 
samt en grupp för att metodutveckla 
stödet till det regionala arbetet. 

2016 INNEBÄR EN början till något 
nytt med en ny generalsekreterare, 
en ny ordförande samt en ny kassör. 
Generalsekreteraren Sofia Walan går 
vidare till ett nytt chefsuppdrag inom 
Bilda Öst. Undertecknad lämnar på 
grund av nytt arbete som 
kommunikationsdirektör för Kyrkornas 
Världsråd med placering i Genève. 
Den största förändringen är dock att 
kassören sedan 44 år, professor 
emeritus Ewert Bengtsson, lämnar 
styrelsen.  Det finns inte ord för att 
uttrycka tacksamheten för Ewerts 
stora livsgärning som fredens apostel 
via kassörposten i Kristna Fredsrörelsen. 
 Tack från djupet av mitt hjärta 
till Ewert, till Sofia, till styrelsen, till 
kansliet, till våra utsända och inte minst 
alla eldsjälar och samverkanspartners  
i Sverige och utomlands! Tack för allt 
du har bidragit med 2015! Och tack för 
förtroendet att leda Kristna Fredsrörelsen. 

JAG AVSLUTAR MED bönen; Livets 
Gud, led oss till rättvisa och fred. Vi 
ber för Marcelo och för alla som 
kämpar för en rättvis fred.

Marianne 
Ejdersten

Ordförande 
Kristna  
Fredsrörelsen

Styrelse och personal

Kristna Fredsrörelsens styrelse består sedan årsmötet 2015 av Marianne 
Ejdersten (ordförande), Hannah Kroksson (vice ordförande), Ewert Bengtsson 
(kassör), Henric Götefelt (sekreterare), Sara Svensson, Agneta Lindell, Peter 
Jansson (till januari 2016), Jacob Carlbäcker, Ellen Skånberg,  Henrik Halvardsson 
(till september 2015) Nina Vollmer samt suppleanter Eva Palmqvist och 
Anna Hedlund. 

På kansliet i Bromma arbetade under året 17 personer, och i fält arbetade 22 
personer. Generalsekreterare under 2015 var Sofia Walan.
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Mitt 2015 med Kristna Fredsrörelsen
Avin Jomaa
Ickevåldstränare och utbildare för 
Salaams vänner

KRISTNA FREDSRÖRELSENS 
utbildning i ickevåld för tränare har 
varit en av de mest givande 
erfarenheterna i mitt liv. 

Under utbildningen reste vi till 
Palestina för att träffa några olika 
organisationer som jobbar inom 
ickevåld. Deras berättelser, deras hopp 
gav oss mig en styrka att kämpa vidare.

Jag kan inte med ord beskriva vad den 
resan och betytt för mig och den hade 
inte varit lika lärorik utan de fina 
människorna som i sin vardag kämpar 
för en värld utan krig.

Mariell Edblad
Praktikant under våren 2015

VÅREN 2015 VAR jag praktikant på 
Kristna Fredsrörelsen och kom för 
första gången i kontakt med 
ickevåld som begrepp. 

Jag fick möjligheten att delta på en 
utbildning i ickevåld och insåg 
vilken styrka det finns i att agera utan 
att använda sig av vapen och våld.  

Att sprida kunskap så att människor ska 
vilja välja en fredligare väg att gå är nu 
något jag vill verka för!

Arvid Skagerlid
Kreativ aktivist och engagerad i  
Uppsalas lokalgrupp

DET BÄSTA MED utbildningen i 
kreativ aktivism var efter ickevåldsdagen,  
när jag cyklade runt i Uppsala och såg 
min egen konst i staden. Att se dem på 
olika ställen och känna att mitt budskap 
var en del av staden och människors 
liv var riktigt häftigt! 

Jag har fått många idéer och framför 
allt fått mer vana att använda mig av 
kreativ aktivism. Min ickevåldsliga 
verktygslåda har breddats, och jag har 
fått utveckla en helt ny sida av mig 
själv. Det känns verkligen som att jag 
har blivit en kreativ aktivist!

Under tränarträffen på Kärsögården fick ickevåldstränare och utbildare från 
Salaams vänner en fördjupning i ickevåldsmetoder, i en miljö anpassad för att 
deltagarna skulle bli inspirerade och lära sig av varandra. Ett fokus på träffen 
var ockupationen i Västsahara utifrån ett folkrättsligt perspektiv. 

Utbildning i ickevåld
Kristna Fredsrörelsen har under året utbildat cirka 1 750 personer i 
ickevåld. Syftet med utbildningarna har varit att skapa engagemang 
för ickevålds- och fredsfrågor för att deltagarna ska kunna använda sig 
av ickevåld och sedan sprida kunskapen vidare.

KRISTNA Fredsrörelsens strategi för att 
nå ut med kunskap om ickevåld är att 
utbilda ickevåldstränare. Under 2015 
genomförde Kristna Fredsrörelsen en 
utbildning av 15 ickevåldsintresserade 
personer med Studieförbundet Bilda. 
En tredjedel av deltagarna har sedan 
engagerat sig i en lokalgrupp.             
 De utbildade tränarna har efter 
utbildningens avslut hållit workshops 
i ickevåld för att sprida kunskap om 
situationen i konfliktområden och hur 
strategiska ickevåldsmetoder bidrar 
till en ökad demokratisering, 
utveckling och hållbar fred. Under 
året har cirka 1750 personer nåtts av 
Kristna Fredsrörelsens utbildade 
ickevåldstränare, som sammanlagt 
har hållit i 70 workshops under året.

ICKEVÅLD I Västsahara var temat på 
en av de två ickevåldstränarträffar 
med trettio utbildare som samlats för 
vidareutbildning och inspiration. Där 
fick deltagarna ta del av en föreläsning 
om ockupationen av Västahara, samt 
diskutera former av ickevåldsutövning 
med den ickevåldsutövaren Raja Gopal.

Mötet med anhängare av 
ickevåld ger kraft och tro 
på ickevåldets makt. 
Inbjudna föreläsare lyfte 
oss till global nivå och var 
mycket inspirerande. 

Gunlög Galmén, deltagare på 
ickevåldstränarträffen

”

GENOM KURSEN Kreativ aktivism 
har Kristna Fredsrörelsen gjort fler 
utåtriktade aktiviteter där fokus har 
varit ickevåld genom kreativt skapande. 
Deltagarna i kursen har fått fördjupad 
kunskap om ickevåld och hittat ett 
forum för fortsatt engagemang i 
rörelsen. Det har under projektets 
gång blivit tydligt att kreativ aktivism, 
både som verktyg och som ett 
intresseväckande uttryck, lockar nya 
människor till den fredspolitiska och 
antirasistiska arenan.

FRED, ICKEVÅLD och ledarskap är en 
ettårig kurs på halvfart som hålls av  
Kristna Fredsrörelsen tillsammans  

varit ett sätt för Kristna Fredsrörelsen 
att erbjuda utbildare ett forsatt 
engagemang i rörelsen och sprida 
projektets budskap. Sammanlagt har 
fem Salaams vänner-workshops hållits.med Härnösands Folkhögskola.  

Sammanlagt 30 personer har deltagit i 
kursen under 2015.

SALAAMS VÄNNER var ett projekt 
med utgångspunkt i relegionsdialog 
som Kristna Fredsrörelsen och Svenska 
Muslimer för Fred och Rättvisa drev 
fram till 2013. Behovet av projektet 
finns dock i högsta grad kvar, och 
under året har förfrågningar om 
utbildningar fortsatt att komma in till 
Kristna Fredsrörelsen. Det här har

Utbildningen har gett 
mig kunskap om vad 
kreativ aktivism kan vara 
och tips och exempel på 
hur man kan påverka 
fredligt och kreativt.  

Marita Castro, deltagare på 
kursen om kreativ aktivism

”

” ” ”
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Skydd av MR-försvarare

Internationell medföljning

Internationell medföljning är en ickevåldsmetod för att skydda civila 
genom närvaron av internationella fredsobservatörer. Metoden 
används ofta i samhällen som styrs av stater som inte tar ansvar för 
mänskliga rättigheter och i konflikt- eller postkonfliktsituationer där 
civilsamhället är extra utsatt för hot och trakasserier.
 Målet med fredsobservatörernas närvaro är att personer som 
arbetar för fred och mänskliga rättigheter ska kunna utföra sitt arbete 
utan att utsättas för våld.

Under året har Kristna Fredsrörelsen stärkt sin närvaro i Guatemala, 
Mexiko och Colombia genom fredstjänstprogrammet. Situationen för 
människorättsförsvare är fortsatt tuff till följd av hot, våld och orättvisor. 
Kristna Fredsrörelsens medföljning av människorättsförsvarare spelar 
därför en viktig roll för att stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Mexiko

2015 HAR VISAT på ökade attacker och
repressalier mot MR-försvarare i 
Mexiko. Det går att utläsa en negativ 
utveckling generellt i landet men även 
i Chiapas där Kristna Fredsrörelsen är 
verksam. Till följd av detta har antalet 
medföljningar av hotade personer 
ökat. 

I MEXIKO HAR Kristna Fredsrörelsen 
börjat medfölja flera nya organisationer 
under året. Under 2013 påbörjades en 
process med att medfölja hotade 
MR-försvarare i egen regi. 

underströks vikten av politiskt skydd 
för MR-försvarare, vilket visar hur 
viktigt Kristna Fredsrörelsens arbete är. 
 Genom projektet har flera 
medföljda organisationer stärkt den 
egna kapaciteten kring skydd. Till 
exempel har Hijos e Hijas por la 
Memoria y contra la Impunidad  med 
stöd av Kristna Fredsrörelsen nu 
ett eget säkerhetsprotokoll. Kristna 
Fredsrörelsen har även stärkt den 
egna kapaciteten hos Cocomopoca, 
så att det nu finns en grupp i 
organisationen som ansvarar för att 
träna sina medlemmar och samhällen 
i skyddsstrategier. 

I SEPTEMBER tilldelades Kristna 
Fredsrörelsens medföljda organisation 
Cocomacia ett pris av Diakonia för 
deras långvariga arbete till försvar 
för de mänskliga rättigheterna. Priset 
innebär en bekräftelse på Cocomacias 
viktiga arbete för afrocolombianers 
rättigheter.  

Fredsrörelsen har bland annat 
medföljt vittnen i folkmordsprocessen 
mot den förre diktatorn Efraín Ríos 
Montt. Ett av vittnena menade i 
samband med rättegången att han och 
andra vittnen har sluppit hot mot dem 
tack vare Kristna Fredsrörelsens och 
Acoguates stöd.   
 Kristna Fredsrörelsen har 
också medföljt vittnen som utsattes för 
sexuellt slaveri vid militärbasen Sepur 
Zarco under inbördeskriget. Detta är 
ett historiskt rättsfall då det är första 
gången som sexuellt våld i väpnade 
konflikter avgörs i nationell domstol.

Guatemala

SÄKERHETSLÄGET i Guatemala för 
Kristna Fredsrörelsens medföljda är svår. 
Det är oklart vad Jimmy Morales seger i 
presidentvalet kommer att leda till, och 
det finns en oro för att utrymmet för 
MR-försvarare kan minska.

I PROJEKTET Acoguate har över 370 
personer medföljts under året, bland 
dem vittnen i olika rättsprocesser som 
ses som avgörande i Guatemalas 
process för rättvisa och gottgörelse 
efter inbördeskriget. Kristna

Ett resultat av detta är nu att Kristna 
Fredsrörelsens tidigare 
samarbetsorganisation Frayba 
numera är en medföljd organisation. 

ANTALET politiska medföljningar har 
ökat till 30 stycken under 2015, som 
en åtgärd i relation till det hårdnande 
läget för MR-försvarare. Politisk 
medföljning handlar om att synliggöra
MR-situationen genom möten med 
myndigheter och nätverksarbete med 
lokala och internationella organisationer.

UNDER DEN första halvan av 2015 
genomförde teamet i Mexiko en 
migrantutredning som visade att det 
finns ett enormt behov hos denna 
utsatta grupp samt att arbetsmetoden 
med politisk påverkan på lokala och 
internationella myndigheter har effekt.

Colombia

FREDSPROCESSEN i Colombia är 
mycket hoppfull och de förhandlade 
parterna visar stor vilja att komma till 
ett fredsavtal. Det ensidiga 
vapenstilleståndet från Farc verkar 
hållas. Framgångar möts ofta av 
motreaktioner och tendensen om ökat 
antal attacker mot MR-försvarare som 
är aktiva inom fredsprocessen i 
Colombia har fortsatt även under 
2015. Kristna Fredsrörelsen har motden 
bakgrunden valt att stärka 
medföljningen för hotade personer, 
och bland annat har medföljning 
inletts av en lokal ledare inom 
Cocomacia som var vittne till 
massakern i Boyajá 2002.

I COLOMBIA har Kristna Fredsrörelsen  
medföljt 376 MR-försvarare och 
utbildat 285 personer under året. I 
samband med ett seminarium kring 
behov av skydd inför ett fredsavtal

Skyddet som Kristna 
Fredsrörelsen ger oss 
genom sin medföljning 
betyder mycket för oss. När 
en kamp inte har solidaritet 
utifrån kan en regering 
lätt göra slut på den.

Prästen Marcelo Pérez Pérez, en av 
flera människorättsförsvarare 
som Kristna Fredsrörelsen 
medföljer i Chiapas, Mexiko.

” Vi har sett en minskning 
av hotfulla telefonsamtal 
till vår personal och en 
förändring i övervakning 
utanför vårt kontor till 
en mer subtil kontroll i 
motsats till skrämseltaktik.

Carlos Chocoj, direktör för 
Fundación Rigoberta Menchú 
Tum, om hur viktig Kristna 
Fredsrörelsens medföljning är för  
organisationen.

”
Att vara grävande journalist i Colombia är jämförbart med att 
utöva en extremsport som innebär livsfara. Kristna Fredsrörelsens 
medföljning gör att de som tänker agera mot mig måste tänka två 
gånger.

Mauricio Castilla Castro, är journalist och medlem i Kristna Fredsrörelsens 
medföljda organisation Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad. Hans 
radioprogram blev nedstängt som ett sätt att stoppa honom att granska fall av 
korruption inom de lokala statliga myndigheterna.i Cordoba, nordvästra Colombia.

”

Medföljda personer och organisationer (i urval)

Guatemala: Fundación Rigoberta Menchú Tum, COMUNDICH, Mujeres 
Transformando el Mundo, FAMDEGUA, Comité de Víctimas del Jute
Mexiko: Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C, Colectivo 
contra la Tortura y la Impunidad A.C, Comité Cerezo México, Alberto 
Patishtán, Martín Ramírez López, Marcelo Pérez Pérez
Colombia: Hijos e Hijas por la Memoria y contra la impunidad, Nancy 
Fiallo, Corporación AVRE, Cocomacia, Asociación Orewa, Cocomopoca
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Stöd till ickevåldsrörelser
Under 2015 har Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisationer i 
Sydsudan, Västsahara och Colombia fortsatt arbeta för fred och ickevåld. 
För Sydsudan och Colombia har 2015 varit ett händelserikt år. Colombia 
är på god väg mot ett fredsavtal, där ickevåldsrörelsen Justapaz som 
Kristna Fredsrörelsen samarbetar med är en aktiv del i processen, och 
i Sydsudan har ett fredsavtal undertecknats. Sveriges position kring 
Västsahara har även flitigt debatterats under hösten.

Sverige har chansen att uppmärksamma den bortglömda 
konflikten, och ge mycket hopp till människorna som 
under decennier levt under ockupation. Om Sverige 
erkänner Västsahara skulle det vara väldigt stort.

Kheira Youssef är aktiv i Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation 
NOVA i Västsahara. Under ett Sverigebesök intervjuades hon i bland 
annat Sveriges Radio, där hon diskuterade hur ett erkännande från 
Sverige skulle påverka Västsaharas folk.

”

Internationellt utbyte

UNDER HÖSTEN arrangerade Kristna 
Fredsrörelsen ett sydsydutbyte vid FN:s 
råd för mänskliga rättigheter i Geneve. 
Där möttes samarbetsorganisationer 
för att dela erfarenheter med varandra. 
Utbytet inkluderade även möten med 
internationella aktörer som Kyrkornas 
världsråd och International Fellowship 
of Reconciliation (IFOR). Utbytet 
bidrog till att stärka deltagarnas kunskap 
om strategiskt påverkansarbete på 
internationell nivå som komplement till 
deras lokala arbete, och var uppskattat.

Västsahara

I VÄSTSAHARA samarbetar Kristna 
Fredsrörelsen med organisationerna 
AFAPREDESA och NOVA. Genom 
Kristna Fredsrörelsens stöd har NOVA 

stärkts som samlande kraft och 
referenspunkt för ickevåld i 
västsahariska flyktingläger.

GENOM EN delegationsresa till 
Marocko och ett riksdagsseminarium 
har Kristna Fredsrörelsen bidragit till 
att riksdagens Västsaharagrupp 
återupptagits. Efter påtryckningar från 
bland annat denna grupp frigavs 
Mohammed Dihani, en västsaharisk 
människorättsörsvarare som utan 
grund suttit fängslad i marockanskt 
fängelse i fem år. 
 Efter besöket gjordes en 
rapport om delegationens upplevelse 
av de möten som utförts under resan. 
Rapporten har sedan använts av 
AFAPREDESA som ett verktyg för att 
visa förekomsten av internationellt stöd 
för västsahariers folkrätt. Arbetet kring 
Västsahara har även inneburit ökad 
rapportering om Västsahara i Sverige. 
Detta har lett till att Kristna Fredsrörelsen 
ses som en allt mer relevant 
opinionsbildare i debatten.

Kristna Fredsrörelsens
samarbetsorganisationer

Colombia: Justapaz 
(Asociación Menonita para 
Justicia, Paz y Acción 
Noviolenta)

Sydsudan: ONAD  
(Organization for Nonviolence 
and Development)

Västsahara: AFAPREDESA
(Asociación de Familiares de 
Presos y Desaparecidos  
Saharauis)  
och ickevåldsgruppen 
NOVA (Nonviolent Action)

Efter många års kamp har Reinaldo 
Aguirre (till höger) erkänts som 
samvetsvägrare. Oscar (mitten) 
kämpar också för sin rätt att vägra 
vapen. Maria (vänster) är mamma 
till ytterligare en vapenvägrare och 
har engagerat sig för rätten att vägra 
militärtjänst. Domslutet i Reinaldos 
fall är en stor framgång för Justapaz, 
som med stöd av Kristna Fredsrörelsen 
under många år kämpat för rätten att 
vägra bära vapen i krigets Colombia.

Colombia

I COLOMBIA HAR flera stora 
genombrott skett i landets länge 
efterlängtade fredsförhandlingar. 
Justapaz har varit proaktiva för att 
påverka fredsförhandlingarna genom 
att ta en ledande roll i det kyrkliga 
nätverket DiPaz. Detta har snabbt 
mobiliserat kyrkorna i att övervaka 
gerillan FARC:s vapenstilleståndsavtal 
och fått legitimitet i förhandlingarna. 
 Ett av Justapaz huvudfokus 
genom DiPaz är att stärka förtroendet 
för fredsprocessen hos befolkningen. 
Organisationen har därför arbetat för 
att icke-katolska kyrkor ska bli mer 
aktiva i fredsprocessen.

ICKEVÅLDSRÖRELSEN Justapaz är 
en mennonitisk organisation som 
arbetar för att stärka rätten för de som 
av samvetsskäl vägrar militärtjänst, 
och får sedan ett flertal år tillbaka 
stöd av Kristna Fredsrörelsen, Under 
året har Justapaz hjälpt 50 personer 
som vägrat militärtjänst genom svåra 
rättsprocesser. Justapaz har även vunnit 
ett fall i konstitutionsdomstolen  
gällande samvetsvägran, vilket har 
lett till att militären vidtagit åtgärder. 
En tydlig utveckling det senaste året 
visar att Justapaz juridiska expertis 
blir allt mer efterfrågad av perosner 
som vägrar militärtjänst på grund av 
samvetsskäl. 

Sydsudan

SITUATIONEN I Sydsudan är fortsatt 
mycket instabil. I slutet av året har steg 
tagits mot genomförande av fredsavtal, 
men den väpnade konflikten fortsätter 
och har fragmenterats. 

I SYDSUDAN samarbetar Kristna 
Fredsrörelsen med ickevåldsrörelsen 
ONAD, som arbetar för att mobilisera 
befolkningen för fred. Det mesta av 
ONAD:s verksamhet riktas till barn 
och internflyktingar.

ONAD HAR UNDER året utbildat 
lärare i ickevåldsmetoder och driver

tio fredsklubbar i huvudstaden Juba. 
Detta har stärkt lärarnas förmåga att 
arbeta för barns rättigheter. 
 En av de utbildade lärarna, 
Najwa Salbistor, leder en fredsklubb i 
Juba. Efter utbildningen gav hon stöd 
åt en 14-årig flicka som utsatts för 
övergrepp och hennes familj i att ställa 
den skyldige inför rätta. Detta gjordes 
möjligt genom kunskaper och verktyg 
som Najwa fått genom utbildningen.
 
ONAD HAR under året även medverkat 
i cvilsamhällets påverkan genom 
civilsamhällesalliansen, som är aktiv i 
Sydsudans pågående fredsförhandlingar 
i Etiopiens huvudstad Addis Abeba.
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Lokalgrupper
Kristna Fredsrörelsen är en folkrörelse som består av 
människor som vill se en fredligare värld och ett fredligare 
Sverige. Runt om i landet finns Kristna Fredsrörelsens 
lokalgrupper som bygger fred lokalt. Här kan du läsa om 
verksamheten som lokalgrupperna har bedrivit under 2015.

ALINGSÅS 
På Martin Luther King-dagen delade 
lokalgruppen ut sitt årliga fredspris 
till organisationen Tanzaling. Under 
utdelningen deltog över 100 personer.

GÖTEBORG 
Under året har lokalgruppen i Göteborg 
bland annat gått ut på stadens gator 
och pratat med förbipasserande  
människor om ickevåld och hur  
rasism påverkar människors liv. 

HELSINGBORG 
Helsingborgs lokalgrupp höll under 
Martin Luther King-dagen en konsert  
med The Middle East Peace Orchestra.  
 
SMEDERNA 
Smederna har under året hållit i 
lägret ”Hopp och motstånd” där 
deltagare blivit tränade i praktiska 
övningar om civil olydnad och 
ickevåld. Lokalgruppen har även gästats 
av ickevåldsaktivisten Raja Gopal.

STOCKHOLM 
I Stockholm har lokalgruppen haft 
många aktiviteter under året. Bland 
annat har gruppen hållit workshops, 
ställt sig bakom Refugees Welcome 
i Stockholm och träffat aktivisten 
Kheira Youcef från Västsahara.

VÄSTERÅS
Under året startades en ny lokalgrupp 
i Västerås i samband med att en av  
lokalgruppens medlemmar gick Kristna 
Fredsrörelsens ickevåldsutbildning. 
Under året har gruppen bland annat 
skrivit insändare i en lokal tidning om 
att bevara ett starkt svenskt bistånd.

VÄRMLAND 
Lokalgruppen i Värmland har under 
2015 mestadels varit vilande. En 
medlem från lokalgruppen har dock 
funnits med i Kristna Fredsrörelsens 
nätverk av kreativa aktivister.

UPPSALA 
Lokalgruppen i Uppsala har under 
2015 nystartats. Under hösten har 
gruppen satt igång en studiecirkel i 
ickevåld och klätt delar av Uppsala i 
fredsbudskap under ickevåldsdagen. 

UMEÅ 
I Umeå har lokalgruppen bland 
annat protesterat mot Nato-övningen 
Arctic Challenge Exercise genom en 
manifestation i centrala Umeå. Gruppen 
har också börjat förberedelserna för 
Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2016.

”För mig är Kristna  
Fredsrörelsen tusen ljus 
som lyser in med hopp 
och påminner om att en 
annan värld är möjlig.

Sandra Håkansson från  
lokalgruppen i Stockholm

Vänster: Nya friska ickevåldsvindar 
blåser i Uppsala tack vare den nyligen 
uppstartade lokalgruppen.

Mitten: Helsingborgs lokalgrupp höll 
i en fredkonsert under Martin Luther 
King-dagen. 
 
Höger: I Göteborg höll lokalgruppen 
en träff på Interreligiösa centret med 
temat antirasism under Martin Luther 
King-dagen.

Mänsklig säkerhet och nedrustning

CLAVE

La Coalición Latinoamericana para 
la Prevencia de la Violencia Armada 
(CLAVE) är ett latinamerikanskt 
nätverk av organisationer för 
nedrustning och mot spridning av 
lätta vapen. Kristna Fredsrörelsen 
har fram till slutet av 2015 gett  
finansiellt och kapacitetsstärkande 
stöd till nätverket. I nätverket ingår 
17 medlemsorganisationer från 
länder i Syd- och Centralamerika.

bland annat att utredningens förslag 
var otillräckliga för att säkerställa att 
regelverk och praxis rörande svensk 
export av krigsmateriel är i linje med 
Sveriges utrikespolitik vad gäller 
främjandet av mänskliga rättigheter, 
demokrati, hållbar utveckling och 
förebyggande av väpnad konflikt. 

SEDAN FLERA år tillbaka samarbetar

I SVERIGE HAR 2015 varit ett år med 
politiska svängningar gällande synen 
på Sveriges relation till NATO. Alla 
borgerliga partier har numera 
kongressbeslut på att Sverige bör gå 
mot medlemskap i NATO. Kristna 
Fredsrörelsen har under året genom 
politiska kontakter, blogginlägg och 
aktioner påvisat hur nedrustning är 
ett bättre alternativ än upprustning 
genom NATO. Exempel på detta är 
kampanjande i sociala 
medier för att påverka KD:s riksting 
att inte rösta för ett medlemskap i 
NATO, samt ett flertal blogginlägg där 
olika effekter av ett potentiellt svenskt 
medlemskap i NATO har tagits upp 
och analyserats.

KRISTNA FREDSRÖRELSEN har 
också tillsammans med Svenska 
Freds- och Skiljedomsföreningen 
samt Internationella Kvinnoförbundet 
för Fred och Frihet skrivit ett 
remissvar på Kexutredningen om 
skärpt exportkontroll av krigsmateriel 
(SOU 2015:72). I remissvaret lyftes

I Umeå gjorde lokalgruppen en Die-in 
som en protest mot Nato-övningen 
Arctic Challenge Exercise (ACE).

Kristna Fredsrörelsen med CLAVE, 
ett nätverk som arbetar med frågor 
kring nedrustning i Latinamerika. 
CLAVE har under året prioriterat 
erfarenhetsutbyten mellan 
medlemsorganisationerna. Denna 
interaktiva arbetsform har stärkt 
ägandeskapet samt dynamiken inom 
CLAVE, och ökat relevans och 
tematiskt lärande. 

I SLUTET AV 2014 hölls en 
”Women only training” om väpnat 
våld och genus för delar av CLAVE:s 
medlemsorganisationer. Under 2015

Under 2015 har Kristna Fredsrörelsen stöttat nätverket CLAVE som 
arbetar för nedrustning i Latinamerika. I Sverige har frågan om ett 
svenskt medlemskap i NATO varit en hetare fråga än på länge, och flera 
politisk partier verkar nu aktivt för ett svenskt NATO-medlemskap.  
Kristna Fredsrörelsen är en aktiv röst mot ett sådant medlemskap.

har utbildningen fått ett flertal 
spridningseffekter. Ett par exempel på 
hur deltagarna använt kunskaperna 
från kursen är att drygt 150 lärare 
utbildats i tematiken i Guatemala, och 
att den mexikanska organisationen 
som deltog på träningen har initierat 
ett forskningsprojekt om väpnat våld 
och genus i Mexiko.

EFTER EN EXTERN utvärdering har 
Kristna Fredsrörelsen beslutat att 
avsluta stödet till CLAVE under 2016. 
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MEDLEMSTIDNINGEN Fredsnytt 
har getts ut i två nummer under 2015, 
med särskilt fokus på ”Ickevåld under 
ockupation” och ”Att vara 
människorättsförsvarare”.  Dessa har 
skickats ut till medlemmar i mars 
respektive oktober. Övriga material 
som har producerats under 2015 är en 
metodbok om kreativ aktivism, ett 
broderikit samt nya vykort och 
affischer. Redan existerande material 
har under året skickats till intressenter 
och medlemmar kontinuerligt.

UNDER ÅRET bedrev Kristna 
Fredsrörelsen ett framgångsrikt arbete 
i media. Antalet pressklipp uppgick i 
75 stycken, där flera av klippen var i 
större nationella medier som SVT, 
Expressen och Dagens Nyheter. De 
flesta pressklipp handlade om 
Martin Luther King-priset, den 
svenska debatten om Västsahara, 
kampanjen Schyssta pensioner samt 
om ickevåld.

IDEELLA OCH kanslipersonal har vid 
flera tillfällen varit med på arrangemang 
för att öka kunskapen om Kristna 
Fredsrörelsen. Detta har till exempel

skett under Växjö stifts stiftsdagar, 
Almedalen och festivalen Frizon.

I SLUTET AV 2015 var 1 051 personer 
medlemmar i Kristna Fredsrörelsen. 
På Facebook följde 1 983 personer 
Kristna Fredsrörelsen och för Twitter 
var motsvarande siffra 1 808 stycken. 

UNDER  DET gångna året har Kristna 
Fredsrörelsen kontinuerligt skickat 
ut både digitala och tryckta 
nyhetsbrev till intresserade. Dessa 
har informerat om aktuella händelser 
inom organisationen, samtidigt som 
de har varit en viktig kanal för att 
värva medlemmar till rörelsen.

 

KommunikationInsamling
Kristna Fredsrörelsen har under 2015 bedrivit ett aktivt och  
framgångsrikt kommunikationsarbete både digitalt, medialt och i tryck.

Andra fredsaktiviteter
Martin Luther King-priset
 
PÅ MARTIN LUTHER KING-DAGEN 
delade Kristna Fredsrörelsen tillsam-
mans med Equemniakyrkan och 
Sveriges Kristna Råd ut årets Martin 
Luther King-pris till Anna Libietis. 
Anna fick priset för hennes verksam-
het 
”Svenska med baby” som genom 
föräldragrupper vill bygga broar 
mellan människor från olika kulturer 
och bostadsområden. 
 I samband med prisutdelning 
delades också ett hedersomnämnande 
i Rosa Parks anda ut. Mottagare av 
detta blev Asylstafetten och Ali 
Ahmadi för arbetet med att synliggöra 
behovet av en human asylpolitik via 
marscher runt om i landet.

Schyssta pensioner
 
DET GÅNGNA ÅRET har varit ett 
mycket aktivt år för nätverket Schyssta 
pensioner, som Kristna Fredsrörelsen   
är med i. Under hösten lämnade 
nätverket ett remissvar till utredningen 
om AP-fondernas förvaltning av 
pensionspengar, där tydlig vikt lades på 
att AP-fonderna behöver ha ett tydligt 
ramverk kring etik och hållbarhet. 

Frizon
 
Kristna Fredsrörelsen medverkade 
under 2015 på festivalen Frizon. Där 
höll kreativa aktivister en workshop 
tillsammans med Diakonia om hur 
kreativitet kan förändra världen. 
Under lägret hade Kristna Fredsrörelsen 
en utställarplats där många samtal om 
ickevåld hölls. 

Kyrkornas globala vecka

Temat för årets Kyrkornas globala 
vecka var ”Jord att leva på”. Kampanjen 
fokuserade på klimaträttvisa, och 
informerade om det stundande 
klimatmötet i Paris. Kristna 
Fredsrörelsen fokuserade denna vecka 
på hållbarhet i sin kommunikation 
genom bland annat ett blogginlägg 
om hållbarhet och fred. Medlemmar i 
Kristna Fredsrörelsen deltog även på 
en klimatdemonstration i Stockholm. 

allmänna platser med kreativa 
fredsbudskap. Runt om i landet 
kläddes träd, bänkar och broar med 
vackra budskap om en bättre värld.

 Regeringen beslutade sent 
2015 att lägga frågan om nya regelverk 
för AP-fonderna på is utan att ta beslut 
om nya direktiv. Nätverket svarade 
med att skriva en debattartikel där 
regeringen uppmanades att inte tappa 
bort frågorna om mänskliga rättigheter 
och miljö i AP-fondernas regelverk. 

Ickevåldsdagen

VARJE ÅR FIRAS ickevåldsdagen den 
2 oktober. För att uppmärksamma detta 
fick Kristna Fredsrörelsens kreativa 
aktivister i uppdrag att smycka

Vänster: Anna Libietis tar emot Martin 
Luther King-priset i Norrmalmskyrkan. 
 
Höger: På Årsta Torg dekorerade  Jessica 
Wahl ett träd med Gandhis budskap ”Be 
the change you wish to see in the world” 
på Ickevåldsdagen den 2 oktober. 

Tack till:
- Radiohjälpen

- Lunds Missionssällskap
- GustaV:s 90-årsfond

- Nathan Söderbloms minnesfond
- Strängnäs och Uppsala stift

- Sollentuna församling,  
Burseryds församling och 31 
andra församlingar som har 

tagit upp kollekt

ATT GE gåvor till Kristna Fredsrörelsen 
är ett tryggt givande. Givarguiden 
granskar biståndsorganisationers 
transparens och effektivitet. Under 
2015 har Kristna Fredsrörelsen fått 
högsta betyg av Givarguiden och finns 
med i verktygets gröna lista. Det innebär 
att Kristna Fredsrörelsen lever upp till 
alla de krav kring demokrati, ekonomi 
och transparens som Givarguidens 
betygsystem utgår ifrån. 
 Kristna Fredsrörelsen är även 
med i Svensk insamlingskontroll, vilket 
gör att Kristna Fredsrörelsen har ett 
90-konto, och Frivilligorganisationernas 
insamlingsråd (FRII). 

GENOM en kostnadsmedveten 
verksamhet med låga administrativa 
kostnader gör varje insamlad krona 
till Kristna Fredsrörelsen skillnad. För 
varje hundralapp görs verksamhet för 
1 000 kronor möjlig, genom att dessa 
medel kan utgöra egeninsats. Egna 
insamlade medel är en förutsättning 
för att beviljas Sida-medel. Den största 
delen av Kristna Fredsrörelsens 
verksamhet finansieras med medel från 
Sida genom Svenska Missionsrådet.

” I den orten jag bor läggs 
inte så mycket resurs och 
energi på offentlig konst. 
Därför ville jag förbättra 
det offentliga rummet 
med färgglada budskap.

Samuel Skånberg under 
Ickevåldsdagen

Tack vare medlemskap och gåvor från privatpersoner och stiftelser kan 
Kristna Fredsrörelsen göra skillnad i  både Sverige och i världen.

Under Almedalen deltog  
Kristna Fredsrörelsen i en aktion med 
temat ”Enade i tron på gränslös kärlek”.
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FÖR EXAKTA siffror och resultat för 
Kristna Fredsrörelsens ekonomi 
under 2015, se årsredovisningen från 
sidan 15 och framåt i detta dokument.
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Därför är jag medlem i Kristna Fredsrörelsen!

Jag har i mitt yrke sett vad våld 
leder vidare till. Det har bara fått 
mig än mer övertygad om att hur 
viktigt det är att jobba med ickevåld 
– i stort som i smått.

Hos Kristna Fredsrörelsen  har jag 
blivit lite bättre på att hantera 
konflikter i min vardag på ett mer 
konstruktivt sätt. Här finns också en 
öppenhet för olika perspektiv, som 
leder till meningsfulla diskussioner 
där man kan lära sig av varandra.

”

Karl-Johan 
Rahm

”Under en lång tid sökte jag efter en 
plattform där jag kunde få ge 
uttryck för vad det innebär att vara 
en efterföljare till Jesus. För mig 
är det därför viktigt att hålla ihop 
samtalet om fred och ickevåld med 
hur Gud har uppenbarat sig i Jesus 
Kristus.

Det bästa med Kristna Fredsrörelsen 
är, från mitt perspektiv, att Jesus 
och fred möts under samma tak. 
Det kan ju inte bli annat än bra!

Martin 
Karlsson

”Som ung så sökte jag efter ett  
sammanhang där de radikala  
Jesus-orden om hur vi ska leva  
tillsammans togs på allvar. Det 
gällde ord om att inte ta till vapen 
utan lösa motsättningar utan våld, 
om allas lika värde, om ett jämställt 
samhälle. 

I Kristna Fredsrörelsen har jag  
funnit det sammanhanget. Här är 
det självklart att jag som kvinna 
och pacifist behövs.

Margareta  
Andermo

KRISTNA 
FREDS
R Ö R E L S E N

Bli medlem!
Hjälp oss bli en  
starkare röst för  
fred och rättvisa.

Ge en gåva!
Alla bidrag behövs! Din 
gåva går direkt till våra 
fredsprojekt.

Telefon: 08-453 68 40   E-post: info@krf.se   Hemsida: www.krf.se   BG: 900-0316 
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Fredsrörelsen nu lever upp till kraven 
i FRII:s kvalitetskod och har grönt ljus
i Givarguiden, båda viktiga steg för 
hög trovärdighet för givare. Detta 
är en kvalitetsstämpel som visar att 
Kristna Fredsrörelsen har goda system 
för styrning och intern kontroll. Vi 
uppnådde inte målet att vara 1120 
medlemmar vid årets slut, antalet 
medlemmar 2015 uppgick till 1 051 
personer att jämföra med 1 115 stycken 
för 2014. Gällande finansiering 
uppnådde vi målen för institutionell 
finansiering och stöd från fonder 
och stiftelser. Särskilt glädjande är att 
Kristna Fredsrörelsen godkändes som 
partner till Radiohjälpen till och med 
2018-12-31 och att vi beviljades stöd 
till ONAD:s arbete i Sydsudan. Vad 
gäller insamling nådde vi inte vårt 
mål på grund av färre stiftskollekter än 
budgeterat, men de enskilda gåvorna 
och intäkterna från autogiro har ökat.

Väsentliga händelser
Kristna Fredsrörelsen har gedigna 
system för planering och uppföljning. 
Kristna Fredsrörelsen använder 
indikatorer och flera målnivåer för 
att mäta den förändring som 
organisationen bidrar till. Vi arbetar 
utifrån ”lärandecirkeln” där erfarenheter 
och upplevelser används för att 
förbättra arbetet. Planering, uppföljning 
och utvärdering är sammanlänkade 
processer som kännetecknas av

Styrelsen för Kristna Fredsrörelsen 
(org nr: 826000-8696) avger härmed 
årsredovisning för verksamhetsåret 1 
januari-31 december 2015. 

Ändamål och vision 
Kristna Fredsrörelsen är en ideell 
förening som arbetar för fred och 
rättvisa. Vi är djupt förankrade i den 
ekumeniska rörelsen och stödjer 
trosbaserat engagemang. Tillsammans 
med fredsaktörer i världen arbetar 
vi för ett samhälle utan våld och ett 
hållbart sätt att leva. 

Kristna Fredsrörelsen är en ideell 
medlemsorganisation som finns till 
för människor som vill samlas i detta 
arbete, i Sverige och internationellt. Vi 
finns också till för människor som 
riskerar att utsättas för våld och 
kränkningar i sitt arbete för mänskliga 
rättigheter och fred. Kristna 
Fredsrörelsen bidrar till det långsiktiga 
målet genom stöd till 
samarbetsorganisationer i 
konfliktområden för att:
•	 Minska	tillgången	på	vapen	
och att få till stånd ett förändrat 
säkerhetstänkande- och agerande 
som sätter människors sårbarhet och 
behov i centrum.

•	 Människorättsförsvarare	och	
organiserad civilbefolkning ska kunna 
kräva sina rättigheter och bidra till en 
demokratisk utveckling utan att 
utsättas för våld.
•	 De	med	hjälp	av	utbildning	
och organisering i ickevåld och 
mänskliga rättigheter ska stärka arbetet 
för en fredlig samhällsförändring och 
demokratisk utveckling

Vidare arbetar Kristna Fredsrörelsen i 
Sverige med målet att öka kunskapen 
om hur strategiska ickevåldsmetoder 
kan bidra till en minskning av fysiskt 
och strukturellt våld och skapa 
förutsättningar för demokratisering, 
rättvisa, utveckling och hållbar fred. 
Vi erbjuder verktyg, forum och 
aktiviteter för människor runt om i 
Sverige som vill vara med och skapa 
fred och rättvisa genom ickevåld. Vi 
arbetar med religionsdialog och deltar 
i kampen mot fördomar och 
främlingsfientlighet. Vi förebygger 
våld och lindrar följderna av 
våldsanvändning genom att motarbeta 
produktion och handel med vapen. Vi 
granskar Sveriges och EU:s agerande i 
säkerhetspolitiska frågor ur ett globalt 
perspektiv för att påverka utvecklingen 
i riktning mot rättvisa och fred. 

Måluppfyllelse
De samarbetsorganisationer som 
Kristna Fredsrörelsen stödjer utgör 
förändringskrafter i sina länder. 
Stödet ges genom internationell 
medföljning, ekonomiskt stöd till 
projekt och organisationer, gemensamt 
informations- och påverkansarbete 
samt genom att bidra till och skapa 
nätverk för samverkan. Stödet är 
rättighetsbaserat och grundar sig 
alltid på förfrågningar från 
samarbetsorganisationerna i Syd och 
det är de som äger sin förändring. 

Under 2015 gav Kristna Fredsrörelsen 
finansiellt- och kapacitetsstöd till 
organisationer i Guatemala, Colombia, 
Sydsudan och Västsahara och till ett 
regionalt nätverk i Latinamerika samt 
gav stöd genom internationell 
medföljning och kapacitetstärkande 
av människorättsförsvarare i Colombia, 
Guatemala och Mexiko. I den årliga 
uppföljningen har projekten haft en 
måluppfyllelse som är god/mycket 
god, det vill säga i nivå eller över pla-
nerad måluppfyllelse med undantag av 
verksamhetsområdet mänsklig 
säkerhet och nedrustning där 
förseningar i implementeringen lett 
till en godtagbar måluppfyllelse

men under planerad nivå, genom en 
förlängning av projektet med befint-
liga medel beräknas måluppfyllelsen 
uppnås under 2016.

Folkbildning och informationsspridning 
i Sverige är en central del av vårt 
arbete med ickevåld och fredlig 
samhällsförändring. Genom att öka 
kunskapen i Sverige om hur strategiska 
ickevåldsmetoder kan skapa 
förutsättningar för demokratisering, 
rättvisa, utveckling och hållbar fred, 
ökar den svenska allmänhetens 
möjligheter att på olika sätt bidra till 
skapandet av ett samhälle, både i 
Sverige och internationellt, som 
hanterar konflikter utan våld, 
respekterar mänskliga rättigheter 
och alla människors lika värde och 
värdighet. I uppföljningen av året har 
måluppfyllelsen visat sig ligga över 
det planerade, det vill säga mycket 
god. För påverkansarbetet finns 
begränsade resurser men dessa har 
används på ett effektivt sätt och med 
god måluppfyllelse.

Under året har Kristna Fredsrörelsen 
också stärkt vår egen organisations 
kapacitet. Våra rutiner och riktlinjer 
kring ekonomihantering har samlats 
i en ekonomihandbok vilket stärker 
våra system för intern kontroll och 
effektivt arbete. Några viktiga interna 
resultat från året är att Kristna 

Förvaltningsberättelse lärande och garanterar en hög kvalité 
och relevans i arbetet, detta beskrivs i 
Kristna Fredsrörelsens Plan för 
planering, uppföljning och utvärdering 
(PME-plan). Organisationens treåriga 
verksamhetsplan bryts ned i ettåriga 
handlingsplaner. Uppföljningsprocessen 
hålls samman av kvartalsrapporter till 
styrelsen där genomförd verksamhet 
stäms av mot planering samt en årsvis 
uppföljning av resultat för året. Från 
2016 går vi över från kvartals- till 
tertialrapporter och bokslut.

Lärande är prioriterat och vi strävar 
efter att det ska vara en integrerad 
del av vårt arbetssätt. Externa 
utvärderingar är ett verktyg för lärande 
och utveckling. Under 2015 
genomfördes en extern utvärdering 
av vårt medföljningsprojekt i Mexiko. 
Vi ser lärande och innovation som 
förknippade. Utifrån Kristna 
Fredsrörelsens tidigare erfarenhet av 
Syd-syd-utbyten genomfördes ett nytt 
koncept för utbyte där 
samarbetsorganisationer inbjöds till 
ett utbytes och lärandeforum i Genève 
med fokus på påverkan i relation till 
FN:s MR-råd. Nytt var ett snävare 
tematiskt fokus än tidigare utbyten, 
samt att utbytet möjliggjorde både 
praktisk erfarenhet från MR-rådets 
arbete och en möjlighet att knyta 
viktiga kontakter på plats. Under året 
tog Kristna Fredsrörelsen tillsammans

med Life & Peaceinstitute initiativ till 
ett pilotprojekt inom Svenska 
Missionsrådet med syftet att stärka 
kapaciteten inom konfliktkänslighet, 
projektet har beviljats och inleds 2016.

Kristna Fredsrörelsen har beslutat att 
i och med de insatser som beviljades 
2015 och som slutförs under 2016 
avsluta sitt stöd till det latinamerikanska 
nätverket CLAVE som arbetar för 
ökad vapenkontroll och minskat väpnat 
våld. Stödet till CLAVE utvärderades 
2013-14 och sedan dess har en 
diskussion kring villkor för stöd 
diskuterats med CLAVE:s koordination 
och årsmöte. Tyvärr har vi kommit 
fram till att stödet, trots sin höga 
relevans inte längre kan prioriteras.

I december meddelade vår 
generalsekreterare Sofia Walan att 
hon säger upp sig för att gå vidare till 
en annan tjänst. Kristna Fredsrörelsen 
ser med tacksamhet på Sofia Walans 
insatser för rörelsen och för fred 
och rättvisa. Styrelsens arbetsutskott 
inledde en rekryteringsprocess för att 
under våren hitta en ersättare.

Resultat och ställning
Verksamheten finansieras huvudsakligen 
genom institutionella medel från Sida, 
dels via ramorganisationen Sveriges 
Missionsråd (SMR) och dels via 
ambassaden i Colombia, samt från 

Folke Bernadotteakademin (FBA). 
Övrig finansiering består av 
medlemsavgifter och gåvor från 
enskilda, kollekter på lokal och 
stiftsnivå, försäljning av tjänster 
(kurser) och anslag från privata fonder 
och stiftelser. Under 2015 fick Kristna 
Fredsrörelsen stöd från Lunds 
Missionssällskap, Nathan Söderbloms 
Minnesfond, Radiohjälpen, Konung 
Gustaf V:s 90-årsfond samt kollekter 
från Uppsalas- och Strängnäs stift. Vi 
fick också kollekter från 33 
församlingar med större gåvor från 
Burseryds och Sollentuna 
församlingar.

Kristna Fredsrörelsens totala intäkter 
verksamhetsåret 2015 blev 18 142 tkr 
(17 820 tkr). Ökningen beror på ökade 
anslag från fonder och stiftelser samt 
offentliga bidrag som har utnyttjas 
under året. Verksamhetskostnaderna 
uppgick till 17 953 tkr (17 717 tkr). 
Ökningen härrör främst från ökade 
personalomkostnader. 

Årets resultat uppgick till 190 tkr 
(96 tkr). Kristna Fredsrörelsen är en 
icke vinstdrivande organisation. I 
nuläget är det egna kapitalet lite för 
lågt. Detta överskott möjliggör för 
Kristna Fredsrörelsen att fortsätta 
bygga upp en buffert för att kunna 
garantera en långsiktig verksamhet 
(för gränsvärde se nedan).
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Flerårsöversikt         
                2015   2014      2013      2012      2011
Verksamhetsintäkter              18 141    17 820   18 816   17 726   17 295    
Ändamålskostnader              17 225    17 366   17 358   17 312   15 565    
Insamlingskostnader                  209         147        136         130        421    
Administrationskostnader       519         203        180           95        121    
Resultat                       190           97         798         235      -727    
Anläggningstillgångar                1 031      1 036        310         291        290    
Omsättningstillgångar                8 241      8 046     8 803      6 181     6 076    
Eget kapital                  3 081      2 896     2 799      2 001     1 766    
Kortfristiga skulder                6 191      6 186     6 314      4 470     4 599    
Balansomslutning                9 272      9 082     9 113      6 472     6 365    

Kvalitetssäkring och intern kontroll
Kristna Fredsrörelsens arbete med 
intern kontroll fokuserar på 
verksamhetens styr-  och 
rapporteringssystem, tydliga system 
för projekt och ekonomihantering, 
kapacitet och kontroll och 
kvalitetssäkring på operativ nivå. 
Vad Kristna Fredsrörelsen vill uppnå, 
vår identitet och uppgift utgår från 
rörelsen och beslutas av styrelse och 
årsmöte och fastslås i det 10-åriga 
Idéprogrammet och de 3-åriga 
verksamhetsplanerna. Kristna 
Fredsrörelsen upprättar kvartalsbokslut 
och vid dessa tillfällen görs avstämningar 
mot budget som möjliggör en 
uppföljning av väsentliga förändringar 
samt utgör underlag för planering av 
tillgängliga ekonomiska resurser. 
Styrelsen får också kvartalsvisa 
verksamhetsrapporter. Årsredovisning 
upprättas i enlighet med god

redovisningssed och möjliggör 
rapporteringen till våra givare enligt 
respektive avtal. Både årsredovisningen 
och våra projektrapporter granskas av 
en extern revisor.

Kristna Fredsrörelsen har ett 
programavtal med Svenska 
missionsrådet vilket bland annat 
innebär att de regelbundet genomför 
systemgranskningar för att värdera 
organisationens kapacitet. Kristna 
Fredsrörelsen är medlem i 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd 
(FRII), ett gemensamt branschorgan för 
de svenska insamlingsorganisationerna. 
FRII har utarbetat en kvalitetskod för 
etisk och professionell styrning av 
organisationer vilken Kristna 
Fredsrörelsen tillämpar. 2015 kom 
vi också med på Givarguidens gröna 
lista, en kvalitetsstämpel med fokus på 
transparens och effektivitet. Vi är

också med i Svensk Insamlingskontroll 
och innehar 90-konto.

Finansiella instrument
Styrelsen antog under året en 
Finansierings- och placeringspolicy. 
Av denna framgår bland annat att 
Kristna Fredsrörelsen finansierar sin 
verksamhet endast på sätt som 
överensstämmer med Kristna 
Fredsrörelsens värderingar. Detta 
innebär att Kristna Fredsrörelsen inte 
kan ta emot bidrag från givare/företag, 
eller placera kapital i fonder vars 
huvudsakliga verksamhet är 
hälsovådlig eller orsakar humanitärt 
lidande, som direkt eller indirekt 
bidrar till våld, konflikter eller 
katastrofer, som är involverat i oetisk, 
korrupt eller exploaterande verksamhet. 
Detta innebär att Kristna Fredsrörelsen 
inte kan acceptera bidrag från givare/
företag vars verksamhet ryms inom 
följande industrier: vapen, tobak, 
alkohol/droger, pornografi, olja/gas, 
diamanter eller guld.

Kristna Fredsrörelsen har ett gränsvärde 
på eget kapital som motsvarar fyra 
månaders omsättning (cirka 6 miljoner), 
det är också ett mål att på längre sikt 
bygga upp detta kapital från dagens 
nivå som är väsentligt lägre. Målet är 
satt utifrån behovet att ha en ekonomisk 
buffert som skydd då Kristna 
Fredsrörelsens finansiering kan

variera över tid, och för att säkerställa 
ansvarsfull utfasning av projekt om så 
blir nödvändigt. Kristna Fredsrörelsen 
kommer därför att i den mån det är 
möjligt avsätta medel för att öka det 
egna kapitalet i enlighet med målet, 
men detta är inte överordnat 
genomförande av verksamhet.

Förvaltningens medel skall placeras i 
sådana former som leder till lågt 
risktagande och betryggande säkerhet.

Medlemmar och samarbeten
Kristna Fredsrörelsen är medlem i the 
International Fellowship of 
Reconciliation (IFOR), en 
paraplyorganisation för trosbaserade 
freds- och ickevåldsorganisationer 
runt om i världen. 

Kristna Fredsrörelsen är en 
medlemsorganisation och våra 
medlemmar är av största betydelse för 
verksamheten. Kristna Fredsrörelsen 
hade 1 051 medlemmar vid årets 
slut, att jämföra med 1 115 stycken 
för 2014. Antalet lokalgrupper ökade 
2015 genom nyskapade/nyaktiverade 
grupper i Uppsala, Västerås och Malmö.  
Förutom dessa finns lokalgrupper 
i Alingsås, Helsingborg, Göteborg, 
Stockholm, Värmland, Umeå och de
den tematiskt baserade lokalgruppen 
Smederna. Kristna Fredsrörelsen har 
lokalgrupper runt om i landet. 
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Lokalgrupperna utformar fritt sitt 
arbeta inom ramen för Kristna 
Fredsrörelsens stadgar. 

Ett 30-tal medlemmar är aktiva ideellt 
i stor omfattning i styrelse, utskott 
och arbetsgrupper på central nivå. 
Tiden för detta arbete bokförs inte 
men det rör sig om många hundra 
timmar per år totalt sett. Vi har också 
ett nätverk av ickevåldstränare och 
hemkomna fredsobservatörer, samt 
ett aktionsnätverk som aktiveras när 
några av människorättsförsvarare som 
vi medföljer utsätts för hot eller dylikt.
Under året har Kristna Fredsrörelsen
gett ut två nummer av medlemstidningen 
Fredsnytt samt skickat fyra brev till 
alla medlemmar med information om

av vapenhandel.

Anställda och arbetsmiljö
Under året genomfördes en 
medarbetarenkät om psykosocial 
arbetsmiljö, något som hädanefter ska 
genomföras regelbundet som en del i 
organisationens systematiska 
arbetsmiljöarbete. På en personaldag 
inventerades också de rutiner och 
verktyg för arbetsmiljöarbete som 
finns på kansliet och fältkontoren 
utifrån stegen undersökning, 
riskbedömning, åtgärder och kontroll. 
Resultaten har sammanställts och 
ligger till grund för en förstärkning av 
arbetsmiljöarbetet framöver. 

På kansliet har 17 personer varit 
anställda under året och vi har haft en 
praktikant. På fältkontoren i Colombia, 
Guatemala och i Mexiko har 22 
utsända arbetat och 3 lokalanställda. 
Personalen på fältkontoren arbetar 
med internationell medföljning och 
kapacitetstärkande av medföljda 
organisationers riskhantering och 
säkerhetsplaner.

Säkerhetssituationen i de länder där vi 
har medföljningsverksamhet är 
besvärlig och vi arbetar kontinuerligt 
för att stärka våra system för att 
hantera dessa risker. Kristna 
Fredsrörelsen har en beredskap och 
jourtelefon för fältpersonalen.

Framtida utveckling
Relevansen för Kristna Fredsrörelsens 
arbete är tyvärr allt större. Detta gäller 
utvecklingen i våra samarbetsländer 
såväl som i Sverige. Några 
utvecklingsområden relaterade till 
detta som vi ska utforska under 2016 
är att ta en roll som resurs för andra 
för att stärka kapacitet gällande 
konfliktkänslighet inom ramen för 
SMR, samt att tillsammans med 
Equmeniakyrkan göra en pilotsatsning 
i relation till hot och våld mot 
asylboenden. NATO-frågan engagerar 
runt om i lokalgrupperna. Vi arbetar 
vidare för att stärka vår långsiktiga 
finansiering och har ett stort behov av 
fortsatt och ökande stöd från 
medlemmar och sympatisörer.

Förvaltning
Styrelsen ansvarar för organisationens 
förvaltning. Kristna Fredsrörelsens 
styrelse består sedan årsmötet 2015 
av ordförande, tio ledamöter och fyra 
suppleanter. Styrelsen utser inom sig 
ett arbetsutskott som bereder frågor 
för styrelsen och har delegation att 
fatta beslut i mindre och brådskande 
frågor. Det svarar också för styrelsens 
hantering av personalfrågor.  För 
sakkunnig beredning av ekonomifrågor 
finns ett ekonomiråd. 
Generalsekreteraren (GS) är tillsatt av 
styrelsen och bär inför styrelsen det 
samordnande ansvaret för Kristna

Fredsrörelsens verksamhet och för 
dess måluppfyllelse samt ekonomi. 
Generalsekreteraren har det 
övergripande lednings- och 
samordningsansvaret på kansliet, 
som utgör organisationens operativa 
enhet. Fördelningen av ansvar inom 
organisationen är förtydligad och 
fastslagen i en delegationsordning.

Ingen av styrelse- eller rådsledamöterna 
har någon ersättning för sitt arbete, 
utan endast ersättning för verifierade 
resekostnader, billigaste och mest 
miljövänliga resesätt rekommenderas. 
Generalsekreterarens lön under 2015 
uppgick till 488 tkr.

Styrelsen har under året bestått av 
Marianne Ejdersten, Hannah Kroksson, 
Ewert Bengtsson, Henric Götefelt, 
Ellen Skånberg, Henrik Halvardsson 
(avgick september 2015), Peter Jansson 
(avgick januari 2016), Sara Svensson, 
Nina Vollmer, Agneta Lindell, Jacob 
Carlbäcker., Eva Palmqvist (suppleant) 
och Anna Hedlund (suppleant). 
Tillsammans besitter de en djup 
kunskap och erfarenhet av Kristna 
Fredsrörelsen, fredsarbete, ickevåld, 
förebyggande av väpnad konflikt, 
ekonomi, insamling, aktivism, etc. 

En presentation av styrelsens ledamöter 
finns på hemsidan krf.se. Hela
styrelsen nås på styrelsen@krf.se. 

Styrelsen hade under räkenskapsåret 
åtta protokollförda inklusive det 
konstituerande mötet i anslutning till 
årsmötet. Närvaron och därmed 
beslutsmässigheten har under året 
varit god, vi har varit beslutsmässiga 
vid samtliga möten. Vi har också 
kunnat erbjuda ledamöter som ej haft 
möjlighet att vara fysiskt närvarande 
möjlighet närvara via Skype.

Vid två tillfällen under året har 
styrelsen haft gemensamma möten 
med personalen där frågor kring 
verksamhetens former, inriktning och 
innehåll diskuterats. Mycket arbete 
har under året lagts på att dokumentera 
våra olika arbetsformer och rutiner i 
styrdokument av olika slag. 

Valberedningen består av: Samuel 
Skånberg, sammankallande, 
Eva-Maria Munck och Gustaf Frisell. 
Valberedningen utses av årsmötet.

Kristna Fredsrörelsen har fyra revisorer, 
två förtroendevalda revisorer (en 
suppleant) och två auktoriserade 
externa revisorer (en suppleant), 
dessa väljs av årsmötet. Vid årsmötet 
valdes Sten Haase och Birgitta Lorenzi 
till förtroendevalda revisorer samt 
Anders Slättås och Jenny Kindvall från 
J A Revision KB till externa revisorer.

rörelsen och budskap om att ge en gåva. 

Kristna Fredsrörelsen är medlem i 
Svenska Missionsrådet (SMR) och 
Concord och utgör en del av det 
Ekumeniska Centret i Alvik. Kristna 
Fredsrörelsen samarbetar med 
folkbildningsorganisationer och 
religiösa aktörer i Sverige som SKR, 
kyrkor, Svenska Muslimer för Fred 
och Rättvisa (SMFR), studieförbunden 
Bilda och Sensus liksom Härnösands 
folkhögskola. Kristna Fredsrörelsen är 
också aktiv i forum för påverkansarbete 
kring prioriterade frågor, som 
Colombiagruppen, Schyssta pensioner 
samt nationella, regionala och 
internationella nätverk för arbete med 
nedrusning, vapenexport och kontroll

I Mexiko är en viktig del av Kristna Fredsrörelsens arbete situationen för 
centralamerikanska migranter. De fyra killarna på bilden är migranter som 
nyligen hade tagit sig över gränsen till Mexiko från Guatemala, med USA som 
slutligt mål.En viktig del av verksamheten gneomförs av Kristna Fredsrörelsens 

fredsobservatörer som medföljer människorättsförsvarare i Latinamerika.
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Funktionsindelad Resultaträkning   
    
     Not Resultat 2015 Resultat 2014
Verksamhetsintäkter   
Medlemsavgifter            255 522            286 392    
Gåvor     2        533 121            775 838    
Bidrag     2 17 077 790      16 497 599    
Övriga intäkter            275 389            259 911    
Summa verksamhetsintäkter   18 141 822      17 819 740    
   
Verksamhetskostnader   3, 4  
Ändamålskostnader    -17 220 838     -17 366 577    
Insamlingskostnader          -209 167           -147 315    
Administrationskostnader          -518 839           -203 409    
Summa verksamhetskostnader   -17 948 844     -17 717 300    
   
VERKSAMHETSRESULTAT          192 979            102 440    

Resultat från finansiella investeringar   
Resultat från värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar  5             6 111                 4 659    
Övriga ränteintäkter och 
liknande resultatposter                     297               10 785    
Räntekostnader och liknande 
resultatposter    5              -184                -3 913    
Valutakursdifferenser              -9 592              -16 397    
Förvaltningskostnader   
Summa resultat från finansiella investeringar            -3 368                -4 866    
   
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER         189 610               97 575    
Skatt              -      
   
ÅRETS RESULTAT            189 610               97 575    

TILLGÅNGAR    Not 2015  2014
Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier    6                  0        11 029
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristiga värdepapper innehav  7   1 031 842  1 025 731 
Summa anläggningstillgångar     1 031 842  1 036 760
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar             22 665        31 844
Övriga fordringar           499 158      489 237
Förutbet kostn/upplupna int  8      104 303      113 870
           626 126      634 950
Kortfristiga Placeringar   
Kassa och bank      7 619 824  7 411 180

Summa omsättningstillgångar    8 245 950  8 046 130
SUMMA TILLGÅNGAR     9 277 792  9 082 891

SKULDER OCH EGET KAPITAL      
Eget kapital   
Fredstjänstfond         -916 724     -916 724
Ickevåldsfond           -58 337       -58 337
Program SMR 13:100        -296 469     -296 469
Fritt eget kapital     -1 624 895 -1 527 320
Balanserat kapital/årets resultat       -189 610       -97 575
      -3 086 035 -2 896 425
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder          -17 221     -212 339
Skuld erhållna, ej utnyttjade bidrag                      0
Skuld till Sida, FBA och andra myndigheter 9 -5 086 602 -5 124 353
Övriga skulder        -275 740     -288 136
Upplup kostn och förutbet intäkter  10    -812 195     -561 638
      -6 191 757 -6 186 466  
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  -9 277 792 -9 082 891

Ställda säkerheter 
Ansvarsförbindelser

Resultaträkning Balansräkning Förändring av eget kapital     
     
    Ändamålsbestämda  Ändamålsbestämda   Ändamålsbestämda   Balanserat kapital   Total eget kapital
    medel   medel   medel
    Fredtjänstfond  Ickevåldsfond  Program SMR 13:100
Ingående balans    916 724        58 337                  296 469      1 624 895       2 896 425    
Ändamålsbestämt av givaren     
Ändamålsbestämt av styrelsen     
Ändamålsbestämt av årsstämman     
Utnyttjande     
Årets resultat                189 610     
Utgående balans    916 724       58 337        296 469       1 814 505       3 086 035    
     
De öronmärkta medlen kommer att användas i vårt arbete med Mänsklig säkerhet och nedrustning, skydd av MR-försvarare och civilbefolkning, utbildning och utbyte för fred, 
kapacitacionsutveckling samt ickevåld.     

Noter     
     
Not 1: Redovisning och värderingsprinciper

Kristna Fredsrörelsen redovisnings och värderings principer överensstämmer med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs  styrande riktlinjer för årsredovisning.

Verksamhetsintäkter
Intäkter värderas, om inget annat anges, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 
att erhållas.

Medlemavgifter 
Medlemavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Insamlingsorganisationen. 
Medlemavgifter redovisas vid inbetalning från medlem  och intäktredovisas över den tidspe-
riod som avses.

Gåvor och bidrag
Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner, stift och kyrkor . Begreppet 
bidrag används främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter 
ansökan, där det finns vissa villkor som föreningen måste uppfylla och där det finns 
återbetalningsskyldighet till motparten om villkoren inte uppfylls. Gåvor redovisas normalt 
enligt kontantprincipen.   Bidrag redovisas  som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget 
har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget 
uppfyllts.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex) för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Bidrag från myndigheter
Samtliga bidrag från Sida/SMR, FBA eller liknande myndigheter intäktsförs endast om det 
med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga 
att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter 
som bidraget ska täcka uppkommer. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex) för administration) redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Övriga intäkter
Övriga intäkter avser intäkter  består av intäkter som inte är primära för organisationen, som 
till exempel årsmöte intäkter, kursavgifter, olika typer av arvode.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader.

Ändamålskostnader  är sådana kostnader som kan hänföras till Kristna Fredsrörelsen uppdrag 
enligt stadgarna. Verksamhetskostnaderna består av  kostnader  hos samarbetsorganisationer och våra 
lokala kontor, kostnader i Sverige relaterade till  vår projektverksamhet i andra länder.  
Kostnader för våra projekt i Sverige och kostnader för vår basverksamhet inklusive medlemskostnader.
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Kostnader för administration som uppstår som direkt följ av en aktivitet/projekt inom 
ändamålet räknas till ändamålskostnader. 

I ändamålkostnader ingår även samkostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för annonser, insamlingsmaterial, personal som 
arbetar med insamlingsaktiviteter och övriga kostnader kopplade till insamlingsarbetet. Det 
ingår även samkostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader för styrelsemöten, revision, del av 
ekonomens lön samt samkostnader.

Leasing
Leasingavtal redovisas linjärt under leasingperioden.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i 
takt med att de anställda utför tjänster.

Pensionsavgifterna redovisas som en kostnad det år pensionen tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärdet om inget annat anges 
nedan.

Materiella och immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till  anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar 
enligt plan (och nedskrivningar). Från och med 2014 har inventarier av mindre värde 
direktavskrivits (15 000) av försiktighetsskäl. 

Avskrivning sker linjer över tillgångens beräknade nyttjandeperiod följande avskrivningstider 
tillämpas:

Inventarier (möbler) 5 år

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärdet med tillägg 
för direkta transaktionsutgifter.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Långfristiga placeringar värderas till anskaffningsvärdet.

Fordringar och skulder i utländsvaluta värderas till balansdagen kurs.

Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och 
andra ändamålsbestämda medel . Se även eget-kapital rapport.

Noter till resultaträkningen  
  
Not 2: Gåvor och bidrag    2015  2014
  
Gåvor som redovisas i resultaträkningen  
Insamlade medel  
Allmänheten            389 680           377 993    
Stift och kyrkor            143 440           397 845    
Summa (a)            533 121           775 838    
  
Bidrag som redovisas som intäkt  
Insamlade medel     2015  2014
Andra organisationer                       -           -      
Allmänna arvsfonden                       -           -      
Externa fonder och stiftelser          640 000           391 247    
Summa insamlade medel (b)          640 000           391 247    
  
Offentliga bidrag  
SIDA genom Sveriges Missionsråd och 
genom Ambassaden i Colombia.    15 209 860     14 853 732    
EU                           -      
FBA          1 227 931        1 252 620    
  
Summa offentliga bidrag (c)    16 437 791     16 106 352    

Totala insamlade medel består av:  
Gåvor som har redovisats 
i resultaträkningen (a)           533 121          775 838    
  
Bidrag som redovisats som intäkt (b) + (c)  17 077 790     16 497 599    
Summa insamlade medel     17 610 911     17 273 437    

Not 3 Verksamhetskostnader: Medel antal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 
     
Medelantalet anställda       
            2015            2014 
    Antal anställda   varav män   Antal anställda   varav män
Sverige    12,63    0,72    12,57    3,25
Colombia   12,58    3,42    12,92    4,42
Mexiko    6,08    0,00    5,60    0,00
Guatemala   6,75    1,33    6,08    1,67

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare  
    
            2015            2014 
    Antal på    varav män   Antal på   varav män
    balansdagen     balansdagen 
Styrelseledamöter   10    3    15    7
Generalsekreterare
/Kanslichef   1        1 

Löner andra ersättningar och sociala kostnader    
    
Löner och andra ersättningar  2015  2014  
Generalsekreterare/Kanslichef       488 797        452 424      
Övriga anställda     7 142 503     7 135 422      
Total löner och ersättningar   7 631 300     7 587 846      
    
Sociala kostnader     1 999 949     2 036 968      
(Varav pensionskostnader exklusive löneskatt)     472 497         510 189      
Summa      9 631 249     9 624 814      
    
Ideellt arbete    
Under året har ett antal personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med 
styrelsearbetet.  Vi har även haft två praktikanter på kansliet. Värdet av dessa ideella insatser 
har inte redovisats i resultaträkningen.    

Löner och andra ersättningar fördelade per land  
  
Löner och andra ersättningar fördelade per land uppgår till följande   
     2015  2014
Sverige      6 469 912     6 410 561    
Colombia     1 620 448     1 679 462    
Mexiko         770 445         753 892    
Guatemala        770 445         780 899    
Totalt      9 631 249     9 624 814    

Not 4 Leasing  
  
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018 och är möjligt att förlänga till 2021.  
  
  
Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  
  
     2015  2014
Utdelningar           6 111            4 659    
Räntor               297          10 785    
Realisationsresultat vid försäljning  
Nedskrivningar  
Återföring av nedskrivningar  
Summa            6 408          15 443    

Noter till balansräkningen  
  
Not 6 Materiella anläggningstillgångar  
  
Inventarier    2015  2014
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden   153 637       137 632    
Inköp                    -           16 005    
Försäljning och utrangeringar                 -       
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde  153 637      153 637    
  
Ingående avskrivningar   -142 608       -48 992    
Försäljning och utrangeringar  
Årets avskrivningar      -11 029       -93 616    
Utgående ackumulerade avskrivningar -153 637     -142 608    
  
Utgående redovisat värde                  0           11 029    
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Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav       
       
     2015  2014   
Ingående värdepappersinnehav   1 025 731        221 073       
Förvärv               6 111        804 659      
Försäljningar       
Utgående anskaffningsvärde   1 031 842     1 025 731       
          
Ingående ackumulerade nedskrivningar       
Årets nedskrivningar       
Återföringar av nedskrivningar   
Utgående ackumulerade nedskrivningar      
Utgående redovisade värde       
       
Specifikation av värdepapper, antal aktier Redovisat värde Marknadsvärde   
Oikokredit, 400,000000 parts      801 333        801 333      
Oikokredit, 133,458 parts, 26 691,42 Euro    230 509        243 827       
Summa      1 031 842     1 045 160      
 
Not 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
  
     2015  2014
Förutbetalda hyror          89 646          94 498    
Upplupna ränteintäkter                    -                      -      
Övriga poster           14 657          19 372    
Summa         104 303        113 870    

Not 9 Skuld erhållna, ej nyttjade bidrag  
  
     2015  2014
FBA          300 001         137 931    
SIDA/Svenska Missionsrådet   3 212 652     3 682 193    
SIDA      1 573 949     1 304 229    
Summa      5 086 602     5 124 354    
  
Bidragen är skuldförda eftersom att de avser medel som inte är förbrukade än och som ska 
användas under 2016.  

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
  
     2015  2014
Semesterlöner        484 584        272 767    
Upplupna Sociala Avgifter  
Övriga poster        327 609        288 901    
Summa         812 194        561 668    
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