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Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening som arbe-
tar för fred och rättvisa genom ickevåld. Under 2019 fyll-
de vi hundra år. Tillsammans med fredsaktörer runt om  
i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart 
sätt att leva. Vi uppmanar varandra att tillsammans och i ge-
menskap med andra våga vara den förändring vi vill se i värl-
den. En värld utan våld är möjlig!
   Namnet Kristna Fredsrörelsen berättar om rörelsens historia 
och bekräftar dess djupa förankring i den ekumeniska rörelsen. 
Mångas ickevåldsengagemang är trosbaserat. Det är en styrka 
och en tillgång som Kristna Fredsrörelsen vill stödja och upp-

muntra. Men Kristna Fredsrörelsen är inte begränsad till en 
särskild religiös tradition eller livsåskådning. Verklig fred, rätt-
vis fred, förutsätter att alla goda krafter samverkar. Respekt för 
och bejakande av mångfald är grundläggande i en ickevålds-
kultur. 
   Kristna Fredsrörelsen ingår som The Swedish Fellowship of 
Reconciliation, SweFOR, i The International Fellowship of Re-
conciliation, IFOR, det Internationella Försoningsförbundet, 
grundat 1914 och med ett åttiotal medlemsorganisationer i 
mer än femtio länder, i alla världsdelar. Det globala perspekti-
vet är en omistlig del av Kristna Fredsrörelsens identitet.

Identitet

Vår Vision är fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett 
hållbart sätt att leva. Kristna Fredsrörelsen bidrar till den 
globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030, genom 
bidrag till  mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 
Kristna Fredsrörelsen verkar för visionen genom internatio-
nellt arbete och kommunikation och utbildning i Sverige. 
Dessutom har Kristna Fredsrörelsen ett tredje internt verksam-
hetsområde som sätter mål för organisationens utveckling. 
I nuvarande verksamhetsplan finns följande verksamhetsom-
råden och mål satta:

1. Internationellt arbete
1.1 Att genom skydd av människorättsförsvarare bidra till rät-
tighetsbärares ansvarsutkrävande och respekt för mänskliga 
rättigheter och humanitär rätt i våldsutsatta länder.
1.2 Att genom stöd till fredskrafter i civilsamhället bidra till 
ickevåldslig konflikthantering, rättighetsbärares ansvarsutkrä-
vande och en stärkt fredskultur i våldsutsatta länder.

2. Kommunikation och utbildning i Sverige
2.1 Att bidra till medvetenhet om och en bred opinion för fred 
och rättvisa genom ickevåld
2.2 Att bidra till ickevåldslig konflikthantering, rättighetsbära-
res ansvarsutkrävande och en stärkt fredskultur i Sverige och 
engagemang för omvärlden.

3. Kristna Fredsrörelsen som organisation
3.1 Kristna Fredsrörelsen är en rörelse med bred förankring 
och stöd från medlemmar och givare
3.2 Kristna Fredsrörelsen har en stabil och ändamålsenlig or-
ganisation för att uppnå sin vision.

Lägg gärna de tre färgerna ovan på minnet. De återkommer 
längre fram i denna verksamhetsberättelse. 

Mål

Fred är Vägen till fred. Kristna Fredsrörelsens strategier ut-
går från vårt uppdrag att outtröttligen och utifrån samtidens 
förutsättningar och utmaningar verka för en värld fri från 
våld, såväl väpnat våld som våld i form av förtryck och orätt-
visor. Det innebär att arbeta med metoder för att ingripa mot 
orättvisor samt att förebygga att konflikter blir våldsamma och  
istället bemöts och hanteras konstruktivt.
    I det internationella arbetet fokuserar Kristna Fredsrörel-
sen på ökad säkerhet för människorättsförsvarare och att stöd-
ja lokalt förankrade fredsinitiativ och organisationer. Kristna 

Fredsrörelsen arbetar också för att stärka fredsengagemang i 
Sverige, något som blir allt viktigare i och med ökad polari-
sering och ifrågasättande av mänskliga rättigheter och demo-
krati. De lokala och globala verksamheterna stöder ömsesidigt 
varandra. Kristna Fredsrörelsens strategier utgår från att var-
aktig förändring uppnås genom att de människor som berörs 
av ett problem också är de som definierar det och äger föränd-
ringsprocessen. Ett aktivt civilsamhälle är centralt för att möta 
de utmaningar som finns lokalt, här i Sverige, och i konfliktom-
råden runtom i världen.

OM KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Strategier



Partnersstöd till 
Justapaz i 
Colombia

Dialog mellan 
unga i Maghreb-
regionen 

Partnersstöd till CEPO, IDO 
och ONAD i Sydsudan

Alingsås

Helsingborg

Umeå

Västerås

Göteborg

Uppsala

Lokalgrupper

Kansliet

Kontor 

Kartdata: Natural Earth

INNEHÅLL

sida 4
Ordföranden inleder

sida 5 
Organigram

sida 6
Internationellt arbete: Stärkt skydd för kvinnliga 
människorättsförsvarare.

sida 8
Ickevåld ska genomsyra traditionellt rättsutövande 
i Sydsudan

sida 10
Kommunikation och utbildning i Sverige: 
Ickevåldsligt samtal sattes på prov i Almedalen

sida 12
Dialogprojekt för att förstå kulturkrockar

sida14
Kristna Fredsrörelsen som organisation: Ny lokal-
grupp i Luleå bjöd in till fredsfest

sida 16
Förvaltningsberättelse

sida 34
Revisionsberättelse

Luleå

Stöd till fredsaktörer

Partnersstöd till 
Acoguate i 
Guatemala

Var verkar vi?

Internationell 
medföljning av 
människorätts-
försvarare

Kansli



4 Verksamhetsberättelse och årsredovisning  •  2019

100 år av Fredsarbete
Vårt hundrade år som fredsrörelse summeras och inspirerar till 
framtida engagemang, skriver Kristna Fredsrörelsens ordförande 
Sofia Nordin. 

Kristna Fredsrörelsen har firat 100 år! 100 år av arbete, en-
gagemang, mobilisering, påverkan och gemenskap i fredens 
tjänst. Firandet har gjorts på flera olika sätt; på Ekumeniska 
centret i Alvik där Kristna Fredsrörelsens kansli håller hus, 
med ett fredsläger på kursgården Lindsberg i Dalarna, genom 
ickevåldskonferensen Exchange100 och en jubileumshelg på 
Sigtunastiftelsen. Från en hundraårig historia finns det givetvis 
många berättelser att dela. Och efter ett år med 100-års firande 
finns det många guldkorn att dela med sig av.

Det är framför allt två minnesbilder som jag vill dela med mig 
av när det nu är dags att sammanfatta året som har gått. Det för-
sta är från firande på Ekumeniska centret, där tårta står uppdu-
kat, det är dekorerat med 100-års ballonger, vänner till Kristna 
Fredsrörelsen finns i den soliga ljusgården, några av våra med-
arbetare har bjudit på sång från Mexiko och det är dags för mig 
att tillsammans med en kollega läsa upp hälsningar 
dagen till ära. Jag har inte haft möjligheten att repetera högläs-
ningen och blir där och då i stundens glädje och allvar berörd. 
Berörd av alla hälsningar från människor i världen som vitt-
nar om hur Kristna Fredrörelsen gör skillnad, är en viktig röst i 
Sverige och utanför Sverige gränser, hur ihärdigt ickevåldarbete 
spelar roll för kyrkor och människor. 
Ytterligare ett specifikt minne ifrån året med firandet är ifrån 
ickevåldskonferens Exchange100 och jubileumshelgen, då vi 

hade många av våra internationella samarbetspartners på be-
sök. Bland givande föreläsningar, berörande samtal, strategiskt 
arbete, tårar av medkännande så finns glädjen och skrattet. Två 
ovärderliga komponenter i ett sådant utmanande engagemang 
som fredsarbetet kan vara.
Året har givetvis även inneburit några ständigt återkommande 
inslag; årsmöte och fortsatt engagemang i IFOR, utdelandet av 
Martin Luther King-priset, ickevåldsutbildningar och fredsob-
servatörsprogrammet. Som numera 100-åring har vi en rik er-
farenhetsbank och samtidigt ser vi att det arbete vi gör är mer 
aktuellt än någonsin. Kristna Fredsrörelsen kommer att fortsät-
ta i minst hundra år till i kampen för fred och rättvisa, ett sam-
hälle utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Likt för ett år sedan önskar 
jag avslutningsvis att hälsa; 
”Ingen kan göra allt, men 
alla kan göra något”
Tack för medlemskap, en-
gagemang i olika former, 
styrelsearbete och personal 
i och utanför Sverige – till-
sammans är vi den skillna-
den vi vill se i världen!

Styrelsen efter årsmötet 2019

Foto: Kalle Jansson, Pråmfilm

Foto: Jöran Lindeberg

Kristna Fredsrörelsens 
styrelse väljs av med-
lemmarna på årsmötet. 
Styrelsen möts cirka 
sex gånger per år. Efter 
årsmötet i april 2019 
bestod styrelsen av 
följande personer. 

Ordförande
Sofia Nordin

Ledamöter
Åsa Henriksson
Andrea Bodekull

Anna Wikman
Anne Casparsson
Christofer Sjödin
Henric Götefelt
Jacob Carlbäcker
Gustaf Sterner

Suppleanter
Mikaela Tehagen
Ida Eriksson

Vid årsmötet väljs 
även valberedning och 
revisorer.  
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Stärkt skydd för kvinnliga
människorättsförsvarare

1. Internationellt arbete

Hotbilden mot KVinnor som kämpar för 
mänskliga rättigheter skiljer sig åt från 
den generella hotbilden som ofta utgår 
ifrån mäns behov. Liksom att kvinnors 
insatser ofta osynliggörs i samhället, 
blir deras specifika utsatthet ofta också 
förbisedd. 

Under 2019 ser vi att långsiktigt arbete 
och konkreta insatser har gett resultat för 
ett mer inkluderande sätt att skapa skydd 
för människorättsförsvarare. Vi har ut-
vecklat nya och anpassa utbildningar in-
om säkerhet efter kvinnors specifika be-
hov. Dessa typer av insatser har genererat 
kontaktytor samt gett oss bättre förståel-
se för kvinnors behov och de risker som 
drabbar dem. De har även lett till att fler 
kvinnor får fysisk medföljning så att de 
med ökad säkerhet kan utföra sitt arbete 
i potentiellt riskfyllda situationer. 

- Kvinnor har ett annat skydds- och 
säkerhetsbehov då de påverkas av köns-
baserat våld. Det våldet genererar speci-
fika risker mot kvinnor och andra grup-

per som historiskt sätt har drabbats av 
könsdiskriminering, säger Laia Bertrán 
Casanellas som är metodansvarig för att 
stärka skydd utifrån kvinnors särskilda 
utsatthet. Det könsbaserade och sexuel-
la våldet är ofta medvetna strategier för 
att sprida skräck och bryta sociala band. 
Det drabbar då inte bara kvinnor ut-
an även andra grupper som står upp för 
kvinnors rättigheter och HBTQ-befolk-

ningen menar Laia. 

Valentina Caprotti som är ansvarig för 
utbildningar i säkerhet i projektet i Mex-
iko säger att något som har blivit fram-
trädande i det arbetet är hur hälsa och 
emotionell balans är avgörande faktorer 
i att skapa skydd. 

-Många kvinnor säger att våra work-
shops har hjälpt dem att skapa band sin-

Paz Alianza i Colombia. Foto Kristna Fredsrörelsen 
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Verksamhetsmål 1.1 Att genom skydd av människorättsförsva-
rare bidra till rättighetsbärares ansvarsutkrävande och respekt 
för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i våldsutsatta 
länder.
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MÅL

Internationell medföljning är en metod för att skydda civila 
i områden med våldsam konflikt. Människorättsförsvarare är 
nyckelaktörer för att skapa hållbar fred.

Kristna Fredsrörelsen arbetar med metoden i Colombia (17 an-
ställda), Guatemala (4 anställda i samarbetsprojektet Acoguate 
och 1 landrepresentant) och Mexiko (8 anställda) och tillämpar 
metoden genom tre komponenter: 

• Preventiv närvaro genom fysisk medföljning. Att närvara vid 
särskilt utsatta situationer, som resor och viktiga möten.

• Påverkan på skyldighetsbärare genom politisk medföljning. 
Möten med nationella myndigheter och internationella sam-
fundet. Samt informationsspridning om människorättsförsva-
rarnas situation.

• Kapacitetsstärkning av människorättsförsvarares förmåga att 
ickevåldsligt skydda sig själva, genom säkerhetsutbildningar. 

• Genom nätverket EU-LAT fick vi 30 EU-parlamentariker från 
fem olika parlamentariska grupper att 
skriva under ett brev som uppmanade 
Guatemalas regering att häva det 
utlysta undantagsstillståndet i delar 
av landet som försvårade människo-
rättsförsvarares arbete samt ledde till 
ökat politiskt våld mot desamma. 

• Vi medföljer allt fler kvinnor samt har verktyg för att specialut-
veckla säkerhetsarbete utifrån deras behov.

• Under 2019 lades två oroväckande lagförslag fram i Guate-
malas kongress. ”Lagen för skydd av livet och familjen” riskerar 
att kraftigt försämra sexuella och reproduktiva rättigheter för 
kvinnor och HBTQ-personer. Den andra, så kallade ”NGO-lagen” 
ger staten närmast oinskränkt makt att upplösa civilsamhälles-
organisationer på vaga grunder

• Enligt Frontline Defenders årsrapport mördades 106 män-
niskorättsförsvarare i Colombia under 2019. Antalet i Mexiko 
respektive Guatemala var 23 och 15.

ARBETSSÄTTSTRATEGIER

UTMANINGAR

13
organisationer stärktes genom 
Kristna Fredsrörelsens utbildningar 
i säkerhet och skydd

• 234 personer deltog i Colombia. 
74% utgjordes av kvinnor
• 47 personer deltog i Guatemala. 
94% utgjordes av kvinnor 
• 105 personer deltog i Mexiko. 
53% utgjordes av kvinnor.

olika organisationer har medföljts 
i de tre programländerna. Av de 
medföljda var 42 procent kvinnor.

42

FRAMGÅNGAR

semellan och fått dem att känna sig min-
dre ensamma i sina roller och situationer. 
Vi har anpassat metodologin efter det för 
att skapa skyddade utrymmen med fokus 
på både självomhändertagande och kol-
lektivt omhändertagande, säger Valen-
tina. Vid tillfällen har man möjliggjort 
barnpassning i samband med workshops 
vilket både har lett till större deltagan-
de bland mödrar och minskad stress på 
grund av deras familjesituation.

”Kristna Fredsrörelsen företrä-
der ett alternativ till den maskulina 
skyddsmodell som dominerar samta-
let om skydd” 

                       - Sisma Mujer i Colombia 

Att Kristna Fredsrörelsen i större ut-
sträckning medföljer kvinnor och kvin-
norättsorganisationer bidrar till bättre 
analys och ökar därmed också våra möj-
ligheter att skapa skydd och handlingsut-
rymme för utsatta grupper. 
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    1. Internationellt arbete

Ickevåld ska genomsyra 
traditionellt rättsutövande 
i Sydsudan

Stöd till Sydsudan
Kristna Fredsrörelsen stödjer lokala 
fredsaktörer med både finansiella medel 
och kapacitetsstärkande insatser bland 
annat genom utbildning inom ickevåld 
och konflikthantering. Det utökade stödet 
till CEPO och IDO, kombinerat med 
ONAD:s möjlighet att jobba i fler delar 
av landet har gett effekter i form av ökad 
geografisk spridning och möjlighet att nå 
ut med fredsinsatser till fler människor.

Kristna Fredsrörelsens utöKade under 2019 sitt 
stöd till ytterligare två fredsaktörer i Sydsu-
dan; Integrated Development Organization 
(IDO) och Community Empowerment for 
Progress Organization (CEPO). 

Tillsammans når de ut till områden på lands-
bygden där inbördeskriget varit mest påtagligt 
och drabbat lokalbefolkningen svårt.

Där har konflikter förstört relationer mel-
lan grannar och olika etniciteter, miljoner av 
människor har drivits på flykt och de huma-
nitära behoven har varit enorma. Sedan freds-
förhandlingarna i Sydsudan kom igång på 
allvar under 2019 har visst lugn rått, somliga 
har återvänt från flykt och de väpnade konflik-
terna har minskat. 

IDO får genom Kristna Fredsrörelsens stöd 
möjlighet att arbeta med att utveckla ickevåld 
som metod och tanke i det traditionella rätts-
systemet. Under året har de genomfört dialog 
mellan traditionella ledare, politiker, ung-
doms- och kvinnogrupper. Gai Makiew Gai är 
projektledare hos IDO för Kristna Fredsrörel-
sens projekt. 

- En verklig fred i Sydsudan skulle vara en 
grund för utveckling, goda styrelseformer och 
att samhället kunde gå framåt. Fred för oss 
innebär hållbar utveckling och socioekono-
misk rättvisa och ett respekterande av rätts-
statens principer. Idag ser vi kränkningar av 
mänskliga rättigheter, framför allt kvinnors 
rättigheter, frånvaro av goda styrelseformer 
där en liten elit tar landets resurser, säger Gai.

I Sydsudan deltar inte kvinnor i maktutövning 
och har en marginaliserad status i samhället. 
Genom IDO:s projekt har kvinnor deltagit i 
samtal om att inkluderas i rättsutövning. IDO 

menar att en hållbar fred endast kan åstad-
kommas om även unga och kvinnor deltar.  

IDO strävar efter att förverkliga fred ge-
nom att få människor på landsbygden att 
känna till sina rättigheter. Genom IDO:s pro-
jekt med vårt stöd bidrar de till stärkandet av 
samhällsstrukturer för att få till en positiv, 
rättvis och hållbar utveckling.

Kristna Fredsrörelsens stöd gör att IDO 
kan genomföra sina fredsbyggande aktivite-
ter. 

- KrF är mer än finansiellt stöd, det är en 
vänskap och förståelse för idéerna och meto-
derna som hjälper människor att själva bygga 
fred. Vi har också fått kapacitetsstärkning av 
KrF i konfliktkänslighet och annan träning.

Verklig fred i Sydsudan är fortsatt en stor 
utmaning för det unga landet. Säkerhetsläget 
är allvarligt och fredprocessen kantas av mot-
gångar, korruption och maktstrider.

- Nu när freden kan vara på väg tillbaka 
till Sydsudan behövs stora insatser för att 
bygga upp samhällen igen. Tidigare grannar 
och vänner har under inbördeskriget blivit 
fiender och förtroendet dem emellan är lågt. 
Genom Kristna Fredsrörelsen har vi hittat 
en samarbetspartner som kan stötta oss i att 
åstadkomma försoning, menar Gai.

IDO:s personal
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Foto: IDO
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• Vi har utöver stödet till ONAD inlett samarbete med två nya 
organisationer i Sydsudan, CEPO och IDO. 

• onad har varit ledande i initiativet ”The New Tribe”, en 
satsning för att föra samman Sydsudans 64 olika folkgrup-
per. En ickevåldslig social rörelse har skapats som eftersträvar 
att överbrygga uppdelningar mellan grupper och att arbeta 
med ickevåldsmetoder för att nå en rättvis och jämställd fred i 
Sydsudan

• Justapaz har tagit initiativ till ett samarbete med sannings-
kommissionen i Colombia för att dokumentera hur religiösa 
ledare har drabbats av den väpnade konflikten i landet. Ett 
viktigt steg för att bidra till sanning, rättvisa, icke-upprepning 
och gottgörelse för krigets offer. 

• Vid två tillfällen har vi lett dialogworkshops mellan unga från 
Maghreb-regionen. Viktiga framsteg som ligger i linje med våra 
långsiktiga mål om ökad dialog och ungas delaktighet i freds-
byggande har gjorts.

MÅL

Verksamhetsmål 1.2 Att genom stöd till fredskrafter i civilsam-
hället bidra till icke våldslig konflikthantering, rättighetsbärares 
ansvarsutkrävande och en stärkt fredskultur i våldsutsatta 
länder.

Stödet syftar till att stärka civilsamhällets roll i lokalt fredsarbete 
och ansvarsutkrävande av de  mänskliga rättigheterna. De fyra 
strategiska huvudspåren är: 

•  Vidareförmedling av ekonomiska resurser och administrativt 
stöd. 
• Organisationsutveckling inom till exempel ekonomihantering 
och strategisk planering. 
• Tematisk kapacitetsutveckling och stärkta nätverk genom att 
underlätta erfarenhetsutbyten, utbildningar, dialog och sam-
verkan mellan civilsamhällesorganisationer. 
• Samverkan kring informationsinsatser och påverkansarbete i 
Sverige som en länk till makthavare här.

• Freden i både Sydsudan och Colombia är skör och säkerhetslä-
get påverkar både vår personal och våra samarbetsorganisatio-
ner lokalt.

ARBETSSÄTTSTRATEGIER

FRAMGÅNGAR

UTMANINGAR

Nytt samarbete med 
Community Empower-
ment for Progress 
Organization (CEPO)

Under 2019 har CEPO fått stöd från KrF för 
att arbeta med stärkandet av gräsrotsgrup-
per på landsbygden i delstaterna Lakes och 
Jonglei i Sydsudan. Detta för att de i sin tur 
ska kunna arbeta effektivare och kunna sätta 
press på skyldighetsbärare. Genom utbild-
ningar i ickevåldslig konflikthantering, jäm-
ställdhetsfrågor, dokumentation av brott mot 
mänskliga rättigheter och rättighetsutkrä-
vande vill de att civilsamhället i särskilt kon-
fliktdrabade områden av landet ska inkludera 
fredsbyggande i sin verksamhet. 

Grupperna som utbildas bildar så kallade 
civilsamhälleskoalitioner som tillsammans 
arbetar för att stötta fredsdialoger som sker 
på regional nivå kopplat till fredsavtalet i 
Sydsudan. 

”Efter den här utbildningen är vi 
stärkta och jag känner att jag kan 
lösa konflikter på ett fredligt sätt”

CEPO genomförde 2019 en utbildning i kon-
flikthantering och fredsbyggande och en i 
genus i fredsprocesser. Deltagare kom från 
olika delar av civilsamhället och inkluderade 
även religiösa ledare. 

- Det här samhället har utstått svåra och 
långa konflikter och därför finns det ett skri-
ande behov av dessa typer av utbildningar.  
Vi måste stärka alla relevanta NGOs med 
färdigheter så de kan delta i konfliktlösning 
och reducerande av konflikt, säger Lily Awut, 
generalsekreterare för en kvinnorättsorgaisa-
tion i Bor och utbildningsdeltagare. 
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Foto: Equmeniakyrkan

    2. Kommunikation och utbildning i Sverige

Debatt för fredliga och 
inkluderande 
samhällen
Under året har Kristna Fredsrörelsen synts i den 
nationella debatten ett flertal gånger rörande våra 
hjärtefrågor. Vi har skrivit och medverkat i totalt 9 
debattinlägg som beräknas ha nått minst 225 000 
personer. 

Martin Luther King-priset 
2019 gick till Domino Kai

Medborgarrättsrörelsen i USA är en 
förebild inom ickevåldet. Kristna Fredsrörel-
sen delar varje år ut ett pris tillsammans med 
Sveriges kristna råd och Equmeniakyrkan till 
en person eller rörelse som genom att stå upp 
mot orättvisor och inspirera genom ickevåld 
verkar i Martin Luther Kings anda. 
År 2019 gick priset till Domino Kai för sitt 
engagemang för romers rättigheter i Sverige.
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35 686 namnunderskrifter 
samlades in till stöd för FN:s konven-
tion mot kärnvapen. Kampanjen 
genomfördes tillsammans med 
Greenpeace, Svenska FN-förbundet, 
Svenska Freds, Svenska läkare mot 
kärnvapen och Internationella 
kvinnoförbundet för fred och frihet.

Vi är en ickevåldets röst i samhället. 
Vi når ut genom våra egna kanaler, 
debattartiklar, presskontakter, 
dialog med makthavare, seminarier 
och manifestationer. 

• Sveriges regering valde under året 
att inte skriva på FN:s konvention 
om kärnvapenförbud. Mellan flera 
av riksdagspartierna pågår närmast 
en kapplöpning om vem som kan 
erbjuda mest pengar till försvaret 
och perspektiven kring mänsklig 
säkerhet genom ickevåld har svårt 
att tränga igenom i debatten.   

STRATEGIER

FRAMGÅNGAR

UTMANINGAR

Verksamhetsmål 2.1. Att bidra 
till medvetenhet om och en 
bred opinion för fred och 
rättvisa genom ickevåld.

Under politikerveckan i Almedalen arrangerade Kristna Freds-
rörelsen tillsammans med Studieförbundet Bilda ett seminarium på te-
mat ”Hur kan ickevåldsligt samtal vinna över populismens fotfolk?”. 
Seminariet handlade om hur högerextremism och främlingsfientlig-
het kan bemötas på ett konstruktivt sätt och att söka svaren till varför 
människor hamnar i den typen av miljöer. samtidigt som vi visar civil-
kurage och står upp för demokratiska värden. 

På plats under det välbesökta seminariet fanns även medlemmar ur 
den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR).De-
ras närvaro upplevdes som hotfull och de ifrågasatte just de demokra-
tiska värden som försvarades. Genom ickevåldsligt samtal synliggjorde 
seminariepaneln i praktiken vikten av att på ett inkluderande sätt stå 
upp för allas lika värde utan att spä på polarisering.Seminariet som live-
sändes fick stor spridning på Facebook med fler än 44 000 visningar via 
kontot ”Inte rasist, men”. 

Christer Mattsson, föreståndare och forskare vid Segerstedtinstitu-
tet, Kimmie Åhlén, föreläsare mot våld och rasism och fd aktiv inom 
vitmaktrörelsen, Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna 
Fredsrörelsen.

Ickevåldsligt samtal 
sattes på prov i 
Almedalen

Medlemstidningen 
Fredsnytt
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Dialogprojekt 
för att förstå 
kulturkrockar
Kulturkrockar mellan religiösa 
nyanlända och det så kallade se-
kulära samhället i Sverige, låg till 
grund för ett dialogprojekt som 
utformades under 2019. 

Ambitionen att skapa en djupare för-
ståelse problematiken med kulturkrock-
ar och utanförskap samt idén att använ-
da dialog som verktyg för integration, ut-
gjorde bakgrunden till initiativet.

Under våren 2019 togs en studie fram 
som fick namnet ”Tysta krockar”. Den 
undersökte hur mötet mellan nyanlän-
da med religiös identitet och det svens-
ka samhället kunde te sig, dels baserat på 
tidigare forskning och på intervjuer med 
både nyanlända och myndighetsperso-
ner. 

Studien synliggjorde ett återkomman-
de ifrågasättande av bilden av det svens-
ka samhället som genomgående seku-

               2. Kommunikation och utbildning i Sverige

lärt, att rädsla för att uppfattas som främ-
lingsfientlig tystar många nyfikna frågor 
och att det finns en stor diskrepans mel-
lan de kulturkrockar som sker och hur 
ofta de uppmärksammas av majoritets-
samhället.

Parallellt med studien så arbetades det 
med stöd från två konsulter fram ett nytt 
dialogkoncept, anpassat för interreligiös 
dialog mellan troende invandrade per-
soner och sekulära personer med bak-
grund i Sverige. 

Konceptet utformades sedan i ett mi-
niprojekt på en folkhögskola, där elever 
och lärare inom en etableringskurs fick 
möjlighet att delta i pilotprocessen. Pro-
cessen pågick under ett antal veckor, där 
grupperna först träffades separat och fick 
reflektera kring sin egen identitet och de 
frågor de ville ställa till den andra grup-
pen. 

”En viktig del med dialog 
är att försöka utjämna 
maktstrukturen i rummet, 
så att alla kan komma till 
tals på ett bra vis”

En viktig del med dialog är att försöka 
utjämna maktstrukturen i rummet, så 
att alla kan komma till tals på ett bra vis. 
När grupperna möttes fick de genom 
olika dialogövningar föra samtal om 
viktiga frågor som de sällan har lyckats 
tala om innan, och på ett sätt där olika 
perspektiv rymdes. 

Intresset för den här typen av dialog-
samtal var stort det finns stor potential 
för att sprida formatet till andra platser 
och organisationer i Sverige.

Pilotprojekt i dialog. Foto: Love Wojnakowski 
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Militära insatser, våld och tvång är tyvärr fortfarande rådande 
norm för konflikthantering i världen. Kristna Fredsrörelsen 
sprider kunskap och ger verktyg till människor att bemöta 
våld och orättvisor. En inspirationskälla är Gandhi: att vara den 
förändring som vi vill se i världen

Organisationen har under flera år utbildat ickevålds tränare, 
dels i egen regi, dels i samarbete med Härnösands folkhög-
skola. I slutet av kurserna ger deltagarna egna workshops 
inom ickevåld runt om i landet, och många av dem 
fortsätter sedan som en del av Kristna Fredsrö-
relsens tränarnätverk. 

Att lära av rörelsens samarbetsorganisa-
tioner i konfliktländer är en viktig del av 
utbildningarna som ofta har utbyten. 

• Under 2019 har vi i samarbete med studieförbundet Bilda 
hållt träningar i civilkurage i alla deras regioner. Träningar 
genomfördes i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Umeå. 
Sammanlagt 278 personer gavs verktyg för att kunna agera 
mot orättvisor i vardagen och vara del av förändringen de vill 
se i världen.

• Generell våldsnorm i samhället och en debatt som präglas av 
onyanserade politiska förslag om hur vi som samhälle ska 
bemöta våldet genom att sätta hårt mot hårt. 

STRATEGIER

FRAMGÅNGAR

UTMANINGAR

Verksamhetsmål 2.2. Att bidra till ickevåldslig konflikthan-
tering, rättighetsbärares ansvarsutkrävande och en stärkt 
fredskultur i Sverige och engagemang för omvärlden.

” Det här är ovant men också så roligt och stärkande.
Jag tar med mig så mycket verktyg och inspiration från 
den här dagen men mest av allt –  man kan alltid göra 
något, det behöver inte bli perfekt!”
    
          Deltagare på civilkuragekurs, Sundsvall

MÅL

”Var förändringen”  
sa Mahatmha 
Gandhi. 

100 timmar av 
ickevåld på Fredsläger
Som del av aktiviteterna kring firandet av 100 
år som fredsrörelse, arrangerades den 13-16 
juni ett fredsläger på kursgården Lindsberg 
utanför Falun. 

Under 100 timmar träffades ickevåldstränare, 
aktivister, medlemmar och kanslipersonal för 
att gemensamt fördjupa sig i ickevåldsmetoder 
och bygga strategier för att skapa samhällsför-
ändring.

Resultatet kommera att bidra till vårt långsik-
tiga arbete med strategiskt ickevåld för social 
förändring 

Internationell 
ickevåldskonferens
I oktober arrangerade Kristna Fredsrörelsen 
ickevåldskonferensen Exchange100 på Sigtu-
nastifelsen. Under tre dagar möttes samarbets-
partners och medföljda människorättsförsva-
rare från Colombia, Guatemala, Mexiko, USA 
och Västsahara samt personer från Sverige 
som är aktiva som ickevåldstränare, aktivister, 
kanslianställda och styrelsemedlemmar under 
konferensen på Sigtunastiftelsen.

De tre intensiva dagarna på Sigtunastiftel-
sen innehöll utbyte kring lokalt fredsarbete, 
föreläsningar och workshops där alla deltagare 
bidrog med sina unika erfarenheter. 
Konferensen utgick ifrån metodologi i 
Reflecting on Peace Practice, som är ett erfa-
renhetsbaserat inlärningsmaterial som syftar 
till att förbättra och stärka fredsbyggande 
insatser.

- Några av de mest intressanta diskussionerna 
under utbytet kretsade kring det konstruktiva 
motståndet och hur vi når till hållbara föränd-
ringar på samhällsnivå, säger Stella Lundén, en 
av organisatörerna bakom Exchange100.
Analysen som gjordes under konferensen kom-
mer att ligga till grund för vidare metodutveck-
ling inom ickevåld och fredsbyggande insatser.

Abida Mohamed, deltagare från Västsahara på 
Exchange100. Foto: Martin Smedjeback
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    3. Kristna Fredsrörelsen som organisation

Ny lokalgrupp i Luleå bjöd 
in till Fredsfest
Kristna Fredsrörelsen fick 2019 ett välkommet 
tillskott i sin organisering för fred och rätt-
visa på lokal nivå. I Luleå fick avsaknaden 
av en kristen ekumenisk fredsgrupp någ-
ra medlemmar och ickevåldstränare att ar-
rangera en Fredsfest för att väcka liv i sina 
hjärtefrågor på lokal nivå. 

- Vi ville samla så många fredsintresserade 
människor som möjligt för att väcka fredsfrå-
gan i samband med militärövningarna som 
var här då, säger Celina Falk, en av initiativ-
tagarna. 

Fredsfesten blev välbesökt och ett startskott 
för vidare organisering i form av en lokal-
grupp knuten till Kristna Fredsrörelsen. På 
temat ”Kallad till fred?” hölls workshops och 
seminarium om andlig avrustning, bergspre-
dikans fredsbudskap, militärövningar i områ-
det och NATOs närvaro i Norrbotten. Inbjud-
na huvudtalare, och panelister i ett samtal om 
ickevåld i praktiken, var Kristna Fredsrörel-
sens generalsekreterare Lotta Sjöström Beck-
er och ärkebiskop emeritus KG Hammar. 
- Fredsfesten blev superlyckad och det kom 
mycket folk! Flera av dem har skrivit upp sig 
på listan och får våra utskick, säger Celina. 
Hon menar att alla som jobbar för hållbar 
fred är viktiga aktörer och att verka på ideell 
basis ger frihet. 

”Vi kan göra det vi tycker 

är viktigt utifrån de

 förutsättningar vi har.”
Utöver Fredsfesten har Luleå lokalgrupp 
mötts regelbundet under året för att diskute-
ra frågor som bland annat avrustning och va-
penfri tjänst, hållit en workshop i civilkurage 
samt ordnat böneaktioner vid militärbasen 
F21 i Kallax där ständiga krigsövningar pågår 
med JAS-plan. Det som får Celina att identi-
fiera sig med Kristna Fredsrörelsen är möjlig-
heten att engagera sig för fred på alla nivåer 

med en kristen ekumenisk utgångspunkt. 
Fredsfesten har inspirerat för vidare engage-
mang och en uppföljare planeras till 2020. 
För Celina blev det tydligt att det fanns ett 
behov av att samlas och prata om fredsfrågor 
i Luleå. Hon understryker hur viktigt det är 
att samlas och att allt går när man hjälps åt.
-Det ger så mycket att känna att vi är många 
som strävar mot samma mål, det ger en extra 
skjuts i engagemanget.

Fredsbön vid flygfältet i Kallax. Foto Luleå lokalgrupp

Foto: Luleå lokalgrupp

Vill du engagera dig i en 
lokalgrupp?

Förutom i Luleå har vi lokalgrupper i 
Umeå, Uppsala, Västerås, Alingsås, Göte-
borg och Helsingborg. Kontaktuppgifter 
hittar du på:

www.krf.se/kontakt/lokalgrupper/



Verksamhetsberättelse och årsredovisning  •  2019 15

Verksamhetsmål: 
3.1. Kristna Fredsrörelsen är en rörelse med bred förankring 
och stöd från medlemmar och givare

3.2. Kristna Fredsrörelsen har en stabil och ändamålsenlig 
organisation för att uppnå sin vision

Detta område fokuserar på de strukturer och resurser som 
möjlig gör engagemang, påverkan och stöd beskrivna inom 
andra verksamhetsområden.

• Vi vill vara en vital och kreativ folkrörelse där medlemmars 
engagemang och kraft tas tillvara.

• För att få en ekonomisk och organisatorisk grund krävs en 
organisation där insamlingsarbetet präglas av relationsbyg-
gande.

• Vidare behövs en rörelse där medlemsantalet växer, och med-
lemskapet upplevs som ett viktigt bidrag till fred och rättvisa.

• Slutligen: För att kanalisera organisationens kraft i den riktning 
medlemmarna bestämt arbetar förtroendevalda och kansli med 
effektiv styrning.

STRATEGIER

FRAMGÅNGAR

UTMANINGAR

MÅL

Jubileumshelg på 
Sigtunastiftelsen
100 år aV Fredsarbete firades den 25-27 ok-
tober på Sigtunastiftelsen. Nya och gamla 
medlemmar, ickevåldstränare och gäster 
från när och fjärran samlades för att fira och 
tillsammans blicka framåt för fortsatt arbe-
te för fred och rättvisa. 

Med avstamp i rörelsens hundraåriga histo-
ria innehöll jubileumshelgen, utöver firande, 
workshops på aktuella frågor för att fortsätta 
arbeta framåt. Ämnen som hur vi bygger 
inkluderande samhällen i Sverige, fredspro-
cessen i Colombia, urfolks rättigheter och 
ickevåldsarbete i Västsahara och Sverige 
behandlades. 

Ett århundrade summerades och dynamiska 
diskussioner bland medlemmar från norr till 
söder vittnade om en vital fredsrörelse som 
ser sin relevans i Sverige och världen fortsatt 
in i framtiden. 

• En ny lokalgrupp i Luleå har startats och medlemmar har 
skapat ett forum för fredsfrågor lokalt i Norrbotten.

• Över 95 procent av de som var medlemmar 2018 förnyade sitt 
medlemsskap 2019. 

• Antalet autogiromedgivanden fortsätter att stiga: år 2017 var 
det 179 stycken, år 2018 var det 212 stycken och under 2019 
ökade de till 251 stycken.

• Medlemsantalet ökade med blygsamma tre personer under 2019 
så vi har en utmaning i att tydligare visa vår relevans och få folk att 
engagera sig som medlemmar i Kristna Fredsrörelsen. 

100

140

180

220

260

2017 2018 2019

Antal autogirogivare

Fader Marcelo från Mexiko och biskop emerita 
Caroline Krook efter mässa under jubileumshel-
gen. Foto: Kalle Jansson, Pråmfilm

Gäster från när och fjärran diskuterade ickevålds-
strategier och vägen fram för fred.
Foto: Martin Smedjeback.

Pilmgrimsvandring och fredsmanifestation under 
jubileumshelgen. Foto: Kalle Jansson, Pråmfilm
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Årsredovisning

Allmänt om verksamheten
Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening som bildades 1919 

och fyllde således 100 år under 2019, något som firades inom 
rörelsen genom flertalet aktiviteter. Kristna Fredsrörelsens vi-
sion är fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart 
sätt att leva. Det innebär att vi arbetar utifrån en fredsdefini-
tion som, förutom avsaknaden av krig och direkt våld, också 
inkluderar att säkra alla människors frihet utifrån de mänskli-
ga rättigheterna och ett samhälle där konflikter synliggörs och 
hanteras utan våld. Vid årsmötet, som är KrF:s högsta beslu-

tande organ, anger medlem-
marna riktning och ramar 
för verksamheten, samt väl-
jer styrelse. KrF har en när-
varo runt om i landet genom 
lokalgrupper och nätverk av t ex 
ickevåldstränare och kreativa akti-
vister. 

Namnet Kristna Fredsrörelsen berättar om rörelsens histo-
ria och bekräftar dess förankring i den ekumeniska rörelsen. 

Många medlemmars ickevåldsengagemang är trosbaserat, 
men organisationen är inte begränsad till eller förespråkar en 
särskild religiös tradition eller livsåskådning. Vi arbetar uti-
från ett rättighetsperspektiv i alla insatser och icke-diskrimi-
nering är en bärande princip. 

Kristna Fredsrörelsen är medlem i International Fellowship 
of Reconciliation (IFOR), en paraplyorganisation för trosba-
serade freds- och ickevåldsorganisationer runt om i världen. 
Kristna Fredsrörelsens generalsekreterare Charlotte Sjöström 
Becker är ordförande i IFOR, ett uppdrag som möjliggör för 
Kristna Fredsrörelsen att utveckla det globala arbetet för icke-
våld. Vi samverkar även inom IFOR:s europeiska gren, EU-
FOR.

Kristna Fredsrörelsens kärnverksamhet i Sverige handlar 
om att öka kunskap, stärka engagemang och sprida informa-

tion om fred och säkerhet genom ickevåld. Utifrån vår värde-
grund bidrar vi med alternativa perspektiv i relation till svensk 

Förvaltningsberättelse
Härmed avger styrelsen för Kristna Fredsrörelsen (organisationsnum-
mer: 826000-8696) årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 
december 2019.

Fred  
och rättvisa,  

ett samhälle utan 
våld och ett hållbart 

sätt att  
leva

Under året lanserade vi vår alldeles egna podcast, Fredssnack. Tre 
avsnitt släpptes 2019 med de inbjudna gästerna Kerstin Bergeå, 
Isak Svensson och Stellan Vinthagen som pratade om ickevåld från 
olika perspektiv.
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säkerhets- och utrikespolitik och fredsfrämjande. Vi har en 
lång erfarenhet av folkrörelsearbete för att främja en konstruk-
tiv och ansvarsfull säkerhetspolitik samt synliggöra vapenhan-
del och små lätta vapens bidrag till väpnad konflikt och väp-
nat våld. Det som främst utmärker vårt Sverigearbete är att vi 
arbetar med pedagogiska metoder för att bidra till en fördju-
pad kunskap om ickevåld för att stärka människors engage-
mang för demokratisk och fredlig utveckling. Detta genom att 
utbilda icke-våldstränare som i sin tur ger workshops runt om 
i landet. Utbildningarna ger en ökad medvetenhet om att delta-
garna kan påverka och konstruktiva metoder för att göra detta. 

För Kristna Fredsrörelsen är ickevåld ett medel för att stärka 
demokrati och en fredskultur genom att bland annat mobili-
sera motberättelser till våldsnormer och erbjuda en rad meto-
der för fredlig samhällsförändring. Vår kunskap och relevans 
utgår från att vi både arbetar praktiskt med fredsarbete i kon-
fliktområden genom stöd till samarbetsorganisationer, och är 
en verksam folkrörelse i Sverige. Genom vårt samarbete med 
våra partners i Syd, ligger vi i framkant gällande kunskap om 
ickevåldsmetoder som fungerar i praktiken och kan med hjälp 
av dessa partners skapa engagemang och förståelse för lösning 
av våldsamma konflikter. Kristna Fredsrörel-
sen är en tydlig och profilerad aktör inom ick-
evåld och fredsbyggande och med erfarenhet 
av tvärreligiöst samarbete. 

Kristna Fredsrörelsen arbetar för vår vision 

utifrån tre verksamhetsområden: 
• Internationellt arbete med syfte att bidra till skydd 

åt människorättsförsvarare och att stärka lokala fredskrafter i 
konfliktområden. 

• Kommunikation och utbildning i Sverige med syfte 
att sprida information och stärka opinion och kapacitet för att 
bidra till en aktiv fredskultur. 

• Kristna Fredsrörelsen som organisation med syfte att 
stärka folkrörelse och givande samt en ändamålsenlig organisa-
tion för att nå våra mål.

Kristna Fredsrörelsens verksamhet finansieras till största del 
av offentliga bidrag, som anslag från Sida och Folke Bernadot-
teakademin. Vi erhåller även finansiella bidrag från fonder, stif-
telser och andra organisationer. Bidragsgivna medel är ända-
målsbestämda av givaren, det vill säga de har beviljats för ett 
specifikt ändamål. Övrig finansiering sker genom medlems-
avgifter, insamling från allmänheten samt stifts- och försam-
lingskollekter. Insamling från allmänheten sker genom gåvor 
till 90-konto, via autogiro, swish och köp av gåvobevis. Insam-
lade medel är i mycket liten utsträckning ändamålsbestämda. 

Insamlingen bedrivs främst genom vår hemsida och i an-
dra digitala kanaler samt utskick av insamlingsbrev. Under 

2019 lanserade organisationen en ny hemsida där 
bland annat betalfunktionerna uppgraderats för 
att underlätta givandet. En mindre del av finan-
sieringen kommer från försäljning, främst av fö-
reläsningar och utbildningar. 

Räkenskapsåret 2019-01-01 till 201-12-31

Hur används pengarna?
-Kostnad per verksamhetsområde
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641 171 kr
2 106 992 kr

21 667 966 kr

3 990 000 kr

527 776 kr

Gåvor och medlemsavgifter Bidrag privata organisationer

Bidrag Sida Bidrag övriga offentliga

Övriga intäkter

Kristna Fredsrörelsens finansiering

Kristna Fredsrörelsen är medlem i Giva Sverige och lever upp 
till deras kvalitetskod gällande ändamål, styrning, internkon-
troll, insamling, anställda och volontärer samt rapportering. 
Kristna Fredsrörelsen är också med i Svensk Insamlingskon-
troll och innehar 90-konto samt är med på Givarguidens gröna 
lista. Kristna Fredsrörelsen har följande 90-konton: Bankgiro: 
900-0316 och Plusgiro: 90 00 31-6. 

Samarbeten
Kristna Fredsrörelsen är medlem i Svenska Missionsrådet 

(SMR), en av Sidas ramorganisationer. Vi söker genom SMR 
Sida-medel från anslagsposten Stöd genom svenska organisa-
tioner i det civila samhället samt anslaget för informations- och 
kommunikationsverksamhet. Kristna Fredsrörelsen är medlem 
i Studieförbundet Bilda. Vi har också ett samarbete med Här-
nösands folkhögskola gällande utbildningen i Fred, Ickevåld 
och Ledarskap, där deltagarna bland annat gör en studieresa 
till Israel och Palestina. För att uppnå förändring samverkar vi 
i nätverk som Concord Sverige, Schyssta pensioner, Colom-
biagruppen och Nätverk för civilsamhällesorganisationers lo-
kala Agenda 2030-arbete. Equmenia och Equmeniakyrkan har 
under året varit nära samarbetspartners inom flera aktiviteter, 
med genomförda seminarier, utbildningar och föreläsningar.  

På europeisk nivå är vi medlemmar i nätverken OIDHACO 
och EU-LAT som arbetar för mänskliga rättigheter i Colombia 
respektive Centralamerika och Mexiko. Vi är också medlem-

mar av Anna Lindh-stiftelsen och Globalportalen samt ingår 
i styrgruppen för det ekumeniska följeslagarprogrammet SE-
APPI. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2019 var året då Kristna Fredsrörelsen firade 100 år av freds-

arbete, vilket gjorde avtryck i organisationens verksamhet. Tre 
stora satsningar genomfördes för att minnas och fira vad rörel-
sen åstadkommit genom åren men också för att dra lärdomar, 
planera och blicka framåt. 

100 timmar av ickevåld - ett fredsläger där ickevåldsträna-
re, aktivister och medlemmar i organisationens lokalgrupper 
samlades för att utvecklas inom ickevåld och genom praktiska 
exempel skapa en bred ingång för hur man bidrar till samhälls-
förändring. Fredslägret ägde rum mellan 13-15 juni och syftet 
var att diskutera hur handlingsutrymmet för enskilda personer 
och civilsamhället kan vidgas och användas för att påverka det 
svenska samhället.  

Exchange100 - en ickevåldskonferens som riktade sig till or-
ganisationens samarbetspartners och medföljda människo-
rättsförsvarare i Latinamerika och Afrika samt till ickevålds-
tränare i Kristna Fredsrörelsens tränarnätverk. Konferensen 
ägde rum mellan den 23-25 oktober. Konferensens syfte var 
att ge deltagarna möjlighet till gemensamt lärande, utbyte av 
ickevåldsmetoder samt att tillsammans blicka framåt. Kristna 
Fredsrörelsen såg det som ett viktigt tillfälle att få nya ögon på 
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sitt arbete för att kunna stärkas som organisation och bli mer 
strategisk som fredsrörelse.

De inbjudna deltagarna bidrog alla med värdefull kunskap 
och erfarenheter från fredsarbete i olika kontexter och det gavs 
möjlighet till utbyte och gemensamma reflektioner kring hur 
alla bäst kan påverka de samhällen och den värld vi lever i.

Jubileumshelg – nya och gamla medlemmar såg tillsammans 
med inbjudna internationella gäster tillbaka på 100 år av freds-
arbete och blickade fram emot den fortsatta resan mot en fredli-
gare värld genom ickevåld. Genom panelsamtal, workshops och 

föreläsningar engagerades deltagarna i olika frågor inom fred 
och ickevåld.  Jubileumshelgen den 25-27 oktober avslutades 
med en pilgrimsvandring och gudstjänst tillsammans med 
Sigtuna församling i Maria Kyrka. 

Vår löpande verksamhet under året har styrts av vår verk-
samhetsplan som antogs av årsmötet. Verksamhetsplanen 
bryts ner i årliga handlingsplaner som följs upp var fjärde 
månad i samband med tertialbokslut. I dessa tertialrappor-
ter stäms genomförd verksamhet av mot planering och mål-
uppfyllelsen analyseras i en årlig verksamhetsrapport. Resul-
tat mäts genom att en logisk resultatkedja formuleras med mål 
på olika nivåer och indikatorer definieras. Under 2019 har vi 
bidragit till vårt ändamål främst genom dessa verksamheter:

Utbildning och engagemang i Sverige
Verksamheten bedrivs under paraplybenämningen aktiv 

fredskultur, där organisationen erbjuder utbildningar i icke-
våld, civilkurage och konflikthantering till aktörer i Sverige. 

Verksamheten kring ickevåld utgår från problematiken att 
våldsam konflikt och väpnat våld är avgörande hinder för ut-
veckling på individ- och samhällsnivå och relateras till de in-
ternationella kontexter där våra samarbetsorganisationer ver-
kar. Genom att utbilda ickevåldstränare som sedan vidareför-
medlar denna kunskap syftar verksamheten till att stärka för-
ståelsen av hur fred och utveckling kan nås. 

Utbildningen i civilkurage erbjuder verktyg för att stå upp Människorättsförsvarare från Mexiko och Guatemala deltog på ickevåldskonferensen 
Exchange100. Foto: Martin Smedjeback

100 timmar av ickevåld, fredsläger i Lindsberg i juni 2019. Foto: Martin Smedjeback
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15 658 847 kr7 251 861 kr

4 987 110 kr
Skydd av
människorättsförsvarare

Internationellt partnerstöd

Utbildning och engagemang i
Sverige

Fördelning huvudsakliga projekt

för den som blir utsatt för kränkningar. Genom att öva på 
praktiska civilkurage-metoder lär sig deltagarna att bli bätt-
re på att förhindra orättvisor, trakasserier och diskriminering. 
Civilkurage-utbildningen ges i samarbete med Studieförbun-
det Bilda. 

Utbildningen i konflikthantering togs fram under 2018 
och genomfördes under 2018-2019 tack vare projektstöd från 
Postkodstiftelsen. Projektet avslutades i augusti 2019 men 
Kristna Fredsrörelsen fortsätter att erbjuda utbildningen. I 
denna utbildning lär sig deltagarna att dra nytta av konflik-
ter istället för att låta dem störa sin verksamhet. Tillsammans 
får deltagarna träna på att känna igen en konflikt, hur kraften 
kan användas konstruktivt och hur man kan hantera en kon-
flikt utan att bryta ned varandra. Inom projektets ram har vi 
även tagit fram studien ”Tysta krockar: Dialog mellan troende 
och sekulära” som bygger på Kristna Fredsrörelsens tes om att 
bristen på samtal kring skillnader i religiös och sekulär livså-
skådning är en faktor som påverkar mötet mellan religiösa in-
vandrare och majoritetssamhället i Sverige. Studien är menad 
att fungera som en resurs som kan användas som referens för 
framtida arbete med integrationsfrågor, interreligiösa teman 
och dialogprocesser.

Totalt har 1270 personer deltagit i någon av våra tre utbild-
ningar i ickevåld, konflikthantering och civilkurage. 

Kristna Fredsrörelsen har under året medverkat vid flertalet 
event för att öka engagemanget kring fredsfrågor och infor-
mera om vår verksamhet, såsom Skolan möter världen på Si-

da, folkfestivalen Urkult i Näsåker samt Kyrkomötet i Uppsala. 

Medlemskap, aktivism och rörelsens lokalgrupper
Kristna Fredsrörelsens medlemsavgift fastställs av rörelsens 

årsmöte och för 2019 beslutades att avgiften skulle ligga på 320 
kronor för ordinarie avgift och 120 kronor för reducerad av-
gift (studenter, pensionärer samt arbetslösa). Vid årets slut ha-
de vi 889 medlemmar, vilket är en ökning med 3 medlemmar 
jämfört med 2018. Som medlem får man tidningen Fredsnytt 
som utges två gånger per år, medlemsutskick fyra gånger per 
år samt digitala nyhetsbrev som utkommer minst sex gånger 
per år. Man har också möjlighet att gå med i en lokalgrupp för 
att engagera sig i organisationens arbete. 

Kristna Fredsrörelsens lokalgrupper kan fritt utforma sin 
verksamhet utifrån demokratiska principer med stöd från 
kansliet. I grupperna samlas medlemmar som brinner för ick-
evåld, rättvisa och mänskliga rättigheter. Under året skapades 
en ny lokalgrupp i Luleå och därmed finns sju lokalgrupper 
spridda över landet; i Alingsås, Göteborg, Helsingborg, Luleå, 
Umeå, Uppsala samt Västerås. 

Skydd av människorättsförsvarare
Medföljning av människorättsförsvarare i Mexiko, Guate-

mala och Colombia är en verksamhet som bidrar till att män-
niskorättsförsvararna kan utöva centrala medborgliga och de-
mokratiska rättigheter i sina respektive länder. Medföljningen 
fokuserar särskilt på rurala, avlägsna områden där statliga när-
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varon är svag och icke-statlig aktörer utövar makt 
genom hot och våld. Ytterst kan det handla om att 
rädda liv, och den övergripande målsättningen är 
att genom stöd till nyckelaktörer stärka förutsätt-
ningarna för hållbar fred och demokratisk utveck-
ling. Flera nya medföljningsförfrågningar har han-
terats i alla tre länderna och särskilt i Colombia 
har en del äldre medföljningsrelationer avslutats 
och nya etablerats för att vara mer relevant i kontexten. 
Medföljningen har intensifierats i östra delen av Colombia där 
det generellt är få andra internationella aktörer, och etablerats i 
Cauca, en av de regioner som har högst våldsnivåer.

Sammantaget har 571 personer medföljts från 42 olika orga-
nisationer/aktörer. Andelen kvinnor som medföljs har ökat i 
alla tre länder och utgör nu cirka 42 %. Andelen urfolk är högt 
i alla tre länder, i Guatemala utgör de cirka 95 % av de med-
följda. 

Internationellt partnerstöd
Syftet med stödet är att främja fredliga och inkluderande 

samhällen genom att stärka freds- och ickevåldskrafter i sam-
hällen som präglas av konflikt. Vårt mål är att civila fredskraf-
ter i Colombia, Sydsudan och Maghrebregionen får ökad ka-
pacitet att arbeta självständigt och tillsammans med andra för 
fred, ickevåld och mänskliga rättigheter i sina samhällen.

Colombia, Sydsudan och Maghrebregionen be-
finner sig alla i olika stadier och intensitet av kon-
flikt där våldsanvändning och svaga rättsstater hin-
drar civilsamhällets möjligheter att arbeta för fred 
och rättighetsutkrävande. Genom vårt internatio-
nella partnerstöd stärks kapaciteten hos civilsam-
hällsaktörer med syfte att stärka deras roll i lokalt 
fredsarbete och ansvarsutkrävande av de mänskli-

ga rättigheterna. 
Kristna Fredsrörelsen har under året utökat sin verksamhet 

i Sydsudan. Vi ger fortsatt stöd till fredsorganisationen ONAD 
vars aktiviteter kretsat kring fredsbyggande på lokal nivå, ut-
bildning av lokala ickevåldstränare och utbildning i ickevåld 
via nätverk av ickevåldstränare. Vi har även utökat stödet till 
två nya samarbetsorganisationer; IDO, en organisation som 
arbetar med stöd till lokala försonings- och rättviseprocesser 
samt CEPO som arbetar med fred genom stärkande av lokala 
civilsamhällesfunktioner för att de i sin tur ska kunna arbeta ef-
fektivare och kunna sätta press på skyldighetsbärare.

Colombia har under 2019 sett en långsam och haltande 
fredsprocess med ett försämrat säkerhetsläge och försvårad hu-
manitär situation på flera håll i landet. Vårt stöd till den men-
nonitiska fredsorganisationen Justapaz har under detta år haft 
ett stort fokus på de grupper som drabbats värst av det ökade 
våldet; ungdomar, kvinnor och sociala ledare.

KristnaFredsrörelsen har sedan 2018 utvecklat ett regionalt 

Räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31

Globala målet 16

Fader Marcelo Pérez Pérez och biskop emerita Caroline Krook vid fredsmanifestation under jubileumshelgen på Sigtunastiftelsen
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27 897 818 kr

134 210 kr 699 082 kr

Ändamål
Insamling
Administration

Årsredovisning

Fördelning verksamhetskostnader

fredsprojekt i Maghrebregionen, där unga civilsamhällesaktö-
rer som sällan har kontakt över gränser får förutsättningar att 
skapa konstruktiva möten och utbyta erfarenheter med varan-
dra.

Utländska filialer/regionkontor
Det finns tre utländska landkontor, ett i respektive Colombia, 

Guatemala och Mexiko. Respektive landkontor har en koordi-
natör som ansvarar för kontoret och den lokala verksamheten. 
Verksamheten avser medföljning av människorättsförsvarare 
samt kontakt med lokala samarbetsorganisationer. I Mexiko är 
kontoret ingen självständig juridisk person och lokala kostna-
der betalas genom utlägg av ansvarig personal. Kontoren i Gua-
temala och Colombia är registrerade juridiska personer och har 
lokala bankkonton som används för att täcka lokala kostnader.

Resultat och ställning
Kristna Fredsrörelsens verksamhetsintäkter ökade under 

2019 jämfört med 2018 och uppgick till 28 895 tkr (23 747) vid 
årets slut. Bidrag från Sida via Svenska ambassaden i Colombia 
har ökat under året. Två norska fonder samt två nya internatio-
nella organisationer har lämnat bidrag till verksamheten i Co-
lombia. Våra ändamålskostnader har ökat som en följd av de 
ökade anslagen och gjort det möjligt att öka de personella re-
surserna både i Sverige och på våra kontor i Latinamerika. In-
samlingskostnaderna har ökat då satsningar gjorts på ny hem-
sida, nya inbetalningsfunktioner samt extra personalresurser 
under hösten. Årets överskott på 175 tkr beror främst på att 

det finns projektmedel kvar från tidigare år som kräver en viss 
andel av egeninsats. Därmed har summan av projektkostnader 
som behöver finansieras utöver erhållna projektbidrag mins-
kat. Under 2020 räknar vi med att utnyttja dessa projektmedel 
med krav på egeninsats och därmed kommer projektkostnader 
som behöver finansieras utöver erhållna projektbidrag att öka. 
Årets resultat +175 tkr är väsentligt bättre än den av årsmötet 
2019 fastställda budgeten -130 tkr. Skillnaden förklaras fram-
förallt av att mindre projektkostnader har behövt finansierats 
med insamlade medel från allmänheten.

Metod, utveckling och kvalitetssäkring
Kristna Fredsrörelsen har under 2019 genomfört en genom-

lysning av organisationens system för att effektivisera och stär-
ka den gemensamma kunskapen om organisationens arbetssätt 
och styrning. Systemen på operativ nivå utgörs av riktlinjer, 
metoder, rutiner och mallar. Detta finns samlade i organisatio-
nens handböcker; ekonomi-, personal- samt projekthandbok. 
Dessa handböcker har uppdaterats under året för att säkerställa 
att alla rutiner finns befästa och att all personal har kännedom 
om dem och kan tillgodogöra sig informationen på ett lätthan-
terligt sätt. 

Även organisationens styrdokument har genomgått en 
grundläggande genomlysning och reviderats utefter behov. 
Under 2019 fattades beslut om att anta en ny antikorruptions-
policy, finansierings- och placeringspolicy samt klagomålspo-
licy. Styrelsen beslutade även om en reviderad arbetsordning 
samt delegationsordning. Ett beslut fattades att ändra rekryte-
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ringspolicyn och inkluderingspolicyn till riktlinjer, som gene-
ralsekreteraren därmed har beslutanderätt att revidera fortsätt-
ningsvis. 

Kristna Fredsrörelsens har under 2019 genomfört strategi-
processer där samarbetsorganisationer, fält- och kansliperso-
nal, lokalgrupper och styrelse involverats inför att en ny verk-
samhetsplan ska antas år 2021. 

Användning av finansiella instrument
I enlighet med fastställd placeringspolicy har en del av det 

egna kapitalet investerats i etiska placeringar som bidrar till 
internationell utveckling inom områden som överensstäm-
mer med Kristna Fredsrörelsens värdegrund. Placeringar har 
gjorts i fonder förvaltade av Oikocredit som stöttar ett stort an-
tal småskaliga projekt i ett stort antal länder som syftar till att 
människor ska hitta en långsiktigt hållbar försörjning.

Finansierings- och placeringspolicy
Kristna Fredsrörelsen finansierar sin verksamhet endast på 

sätt som överensstämmer med organisationens värderingar. 
Kristna Fredsrörelsen inleder bara samarbeten med organisa-
tioner vars verksamhet respekterar gällande nationella och in-
ternationella lagar och regler samt bedriver en verksamhet som 
är etiskt försvarbar. Detta innebär att Kristna Fredsrörelsen in-
te kan ta emot bidrag från givare/företag, eller placera kapital 
i fonder vars huvudsakliga verksamhet är hälsovådlig eller or-
sakar humanitärt lidande, som direkt eller indirekt bidrar till 
våld, konflikter eller katastrofer, som är involverat i oetisk, kor-

rupt eller exploaterande verksamhet. Detta innebär att Kristna 
Fredsrörelsen inte kan acceptera bidrag från givare/företag vars 
huvudsakliga verksamhet ryms inom följande industrier: va-
pen, tobak, alkohol/droger, pornografi, olja/gas, diamanter el-
ler guld.

Kristna Fredsrörelsen har som målsättning att det egna ka-
pitalet ska uppgå till fem miljoner kronor. Målet är satt utifrån 
behovet av att ha en ekonomisk buffert som skydd då Kristna 
Fredsrörelsens finansiering kan variera över tid, och för att sä-
kerställa ansvarsfull utfasning av projekt om så blir nödvän-
digt. Kristna Fredsrörelsen kommer därför att i den mån det 
är möjligt avsätta medel för att öka det egna kapitalet i enlig-
het med målet, men detta är inte överordnat genomförande av 
verksamhet. 

Hållbarhetsupplysningar
Kristna Fredsrörelsen månar om att den psykosociala ar-

betsmiljön för anställda på organisationen skall vara god. För 
att främja detta har man under året påbörjat en process för att 
tydliggöra roller och förväntningar genom att i samråd mellan 
ledning, HR och anställda ta fram aktuella befattningsbeskriv-
ningar för varje befattning. Medarbetarsamtal hålls två gånger 
per år med närmaste chef. 

Varje år genomförs en medarbetarenkät för att ge kunskap 
i hur medarbetaren upplever sitt uppdrag och sin arbetssitua-
tion. I medarbetarenkäten får de anställda betygsätta arbetsor-
ganisation, arbetsbelastning och krav, handlingsutrymme och 
kontroll, ledarskap och stöd, kunskaper och utveckling samt 

Flerårsöversikt* 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetsintäkter 28 895 23 747 19 494 17 981             18 141     
Ändamålskostnader 27 898 22 505 18 112 17 274            17 225     
Insamlingskostnader 134 114 245 261                   209    

Administrationskostnader 699 807 901 528                 519    

Resultat 175 333 257 -79                 190     
Anläggningstillgångar 1 097 1 085 1 074 1 053              1 031     
Omsättningstillgångar 18 483 13 046 7 931 7 859              8 241     
Eget kapital 3 772 3 597 3 264 3 007               3 081     
Kortfristiga skulder 15 808 10 534 5 741 5 904              6 191     
Balansomslutning 19 580 14 131 9 005 8 912              9 272     

 
*Anges i tusentals kronor 
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återhämtning och hälsa. Medarbetarenkäten i år visade sam-
manfattningsvis på ett lågt resultat gällande handledning, hjälp 
med prioritering av arbetsuppgifter, återkoppling, ingripande 
vid hög arbetsbelastning, tillräckliga befogenheter och att veta 
vad som krävs av mig som medarbetare. Det kan vara en ef-
fekt av att vi haft en period med relativt hög personalomsätt-
ning och tillfälliga lösningar i samband med en del strukturella 
förändringar. Det ger en indikation på att man behöver arbeta 
med dessa områden. Enkäten visade ett relativt starkt resultat 
på stöd, kunskaper och utveckling, säkerhet och hälsa samt vik-
tiga friskfaktorer.

Som ett resultat av enkäten har organisationen planerat ett 
längre personalmöte där personalen får möjlighet att på en mer 
konkret nivå ge sina tankar om resultatet. För att förstå resul-
tatet av medarbetarenkäten och  hitta bakomliggande orsaker 
behöver man göra en bedömning av området utifrån vår verk-
samhet och se till helheten. Varje år görs en handlingsplan uti-
från resultatet som sedan följs upp under året. Processen med 
att tydliggöra roller och förväntning är i linje med det arbete 
som behöver göras på de områden som utmärker sig med lågt 
resultat.

Kristna Fredsrörelsens uppförandekod beskriver hur anställ-
da, förtroendevalda och ideella representanter som företräder 
organisationen förväntas agera. Uppförandekoden ger bland 
annat förhållningsregler hur man ska agera för att minimera 
sin miljöpåverkan, till exempel välja tåg istället för flyg vid inri-
kesresor. Vegetarisk mat är norm på Kristna Fredsrörelsens ar-
rangemang och veganalternativ bör förekomma. 

Kristna Fredsrörelsen har fältkontor i Colombia, Guatemala 
och Mexiko. Personalen i dessa länder arbetar med internatio-
nell medföljning och kapacitetstärkande gällande säkerhet och 
skydd för hotade människorättsförsvarare.

Kristna Fredsrörelsen har kollektivavtal genom Arbetsgiva-
ralliansen - Ideella Idéburna Organisationer och anställda er-
bjuds kontinuerligt fortbildning i relation till respektive befatt-
ning.

Förväntad framtida utveckling
Kristna Fredsrörelsens ändamål har hög relevans och vi 

ser tyvärr att behoven ökar. Respekten för demokratiska- och 
mänskliga rättigheter minskar i stora delar av världen och möj-
ligheterna för civilsamhället att agera blir alltmer avgränsade. 

Samhällsdebatten drar i flera av de kontexter där Kristna 
Fredsrörelsen verkar mot en militariserad definition av säker-
het, där större militär och polisiär närvaro, inskränkningar i 
fri- och rättigheter och hårdare straff lyfts fram som lösning-
ar på våld, kriminalitet och terror, snarare än långsiktiga in-
vesteringar som hanterar grundorsakerna till konflikt. Konflik-
ter kring naturresurser riskerar att hårdna och fler människ-
or drabbas av förändringar i sina försörjningsmöjligheter eller 
tvingas lämna sina hem när effekterna av klimatförändringarna 
blir tydligare. Det innebär att Kristna Fredsrörelsen har en fort-
satt roll att spela baserat på vår långa erfarenhet att främja fred 
och rättvisa genom ickevåld.  

Vid årsmötet 2021 ska Kristna Fredsrörelsen anta en ny verk-
samhetsplan. Verksamhetsplanen utgör den styrande ram som 
Kristna Fredsrörelsen ska arbeta utifrån för att förverkliga sin 

Nya fredsobservatörer under utbildning i februari 2019. Foto: Kristna Fredsrörelsen
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Årsmötet 2019. Foto: Jöran Lindeberg
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vision utifrån den ideologiska grund som fastslås i vår idé-
grund.

Under 2019 påbörjades en strategiprocess för att ta fram en 
ny verksamhetsplan och denna process kommer fortsätta un-
der 2020. Kristna Fredsrörelsens verksamhetsplan har tidigare 
varit 3-årig men till årsmötet 2020 kommer ett förslag att pre-
senteras om att istället arbeta med 5-åriga verksamhetsplaner. 

Förvaltning
Årsmötet är Kristna Fredsrörelsens högsta beslutande or-

gan och alla medlemmar har rösträtt. Årsmötet antar organi-
sationens ideologiska, långsiktiga planering: idégrunden, verk-
samhetsplan och budget samt utser valberedning och revisorer. 
Årsmötet tillsätter en styrelse för styrning av organisationen 
mellan årsmöten. Styrelsen ansvarar för organisationens för-
valtning och deras arbete utgår från en antagen arbetsordning. 

Vid årsmötet i april antogs nya stadgar som bland annat 
innebar att styrelsen skall bestå av nio ledamöter och två supp-
leanter, vilket är en minskning av antalet ledamöter med två 
personer. Styrelsen är beslutsmässig när minst sex av ledamö-
terna är närvarande. 

Årsmötet beslutade även att ledamot i styrelsen måste vara 
medlem i Kristna Fredsrörelsen, vilket tidigare inte var stadgat. 

Vid årsmötet valdes Kristna Fredsrörelsens styrelse beståen-
de av ordförande, åtta ledamöter och två suppleanter. Omval 
gjordes av ordföranden, Sofia Nordin. Två ledamöter avgick ur 
styrelsen under året som ersattes av de två valda suppleanterna. 
Styrelsen hade under räkenskapsåret sju protokollförda möten 

inklusive det konstituerande mötet i anslutning till årsmötet. 
Vid fem av styrelsemötena närvarade sex ledamöter och vid de 
övriga två närvarade åtta respektive nio personer. 

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som bereder frå-
gor för styrelsen och har delegation att fatta beslut i mindre 
och brådskande frågor. Arbetsutskottet utövar styrelsens upp-
gift som arbetsgivare. 

Ingen av styrelseledamöterna har någon ersättning för sitt 
arbete utan endast ersättning för verifierade resekostnader, bil-
ligaste och mest miljövänliga resesätt rekommenderas, samt 
boende för långväga ledamöter. En presentation av styrelsens 
ledamöter finns på hemsidan krf.se. Hela styrelsen nås på sty-
relsen@krf.se. Valberedningen nås på valberedningen@krf.se. 

Generalsekreterare Charlotte Sjöström Becker är tillsatt av 
styrelsen och bär det samordnande ansvaret inför styrelsen för 
Kristna Fredsrörelsens verksamhet och dess måluppfyllelse 
samt ekonomi. Generalsekreteraren har det övergripande led-
nings- och samordningsansvaret på kansliet som utgör organi-
sationens operativa enhet. Fördelningen av ansvar inom orga-
nisationen är fastslagen i en delegationsordning. Kristna Freds-
rörelsens kansli är förlagt till Alvik, Stockholm.

Årsmötet utser revisorer för att granska Kristna Fredsrörel-
sens räkenskaper och förvaltning. Valda revisorer för 2019 är 
Gunnar Thullberg, auktoriserad revisor från Öhrlings Pricewa-
terhouseCoopers AB (PwC), samt Sten Haase som ordinarie 
föreningsrevisor och Lars Bond som ersättare föreningsrevisor.
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Not 2019-01-01 - 2018-01-01 -
2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 210 110 220 705
Gåvor 2 431 061 542 308
Bidrag 2 27 725 849 22 727 065
Övriga intäkter 527 776 257 324
Summa verksamhetsintäkter 28 894 796 23 747 402

Verksamhetskostnader 3,4
Ändamålskostnader -27 897 818 -22 504 785 
Insamlingskostnader -134 210 -113 960 
Administrationskostnader -699 082 -806 985 
Summa verksamhetskostnader -28 731 110 -23 425 730 

VERKSAMHETSRESULTAT 163 686 321 672

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långsiktiga värdepapper 5 11 342 11 044

11 342 11 044

ÅRETS RESULTAT 175 028 332 716

Resultaträkning 

Funktionsindelad resultaträkning

Summa resultat från finansiella investeringar



Verksamhetsberättelse och årsredovisning  •  2019 27

Räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepapper innehav 7 1 096 610 1 085 268

Summa anläggningstillgångar 1 096 610 1 085 268

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 110 788 28 000
Övriga fordringar 1 305 511 454 298
Förutbet kostn/upplupna int 8 340 402 518 417

1 756 701 1 000 715
Kortfristiga Placeringar

Kassa och bank 16 726 522 12 045 445

Summa omsättningstillgångar 18 483 223 13 046 160

SUMMA TILLGÅNGAR 19 579 833 14 131 428

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 9 1 266 530 1 266 530
Balanserat resultat 2 505 501 2 330 473

3 772 031 3 597 003

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 230 534 216 083
Skuld erhållna, ej utnyttjade bidrag 10 13 881 435 9 337 291
Övriga skulder 194 109 134 988
Upplup kostn och förutbet intäkter 11 1 501 724 846 063

15 807 802 10 534 425
  

SUMMA SKULDER OCH 
EGET KAPITAL 12 19 579 833 14 131 428

 Ändamåls-
bestämda Balanserat Totalt

medel resultat eget kapital

Ingående balans 1 266 530 2 330 473 3 597 003
Årets resultat 175 028 175 028
Utgående balans 1 266 530 2 505 501 3 772 031

Balansräkning
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Årsredovisning

Noter

Not 1: Redovisning och värderingsprinciper

Kristna Fredsrörelsen redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

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

Medlemavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Kristna Fredsrörelsen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlem och intäktsredovisas över den tidsperiod 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 är intäkter  som inte är primära för organisationen, till exempel årsmötesintäkter, kursavgifter och olika 
typer av arvoden.

Verksamhetskostnader

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

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Kristna Fredsrörelsens uppdrag enligt stadgarna. 
Ändamålskostnaderna 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 samt kostnader för vår 
basverksamhet inklusive medlemskostnader.

Kostnader för administration som uppstår som direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till 
ändamålskostnader . 

I ändamålskostnader 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 förvaltningskostnader, delar av lönekostnader samt samkostnader.

Leasing

Leasingavtal redovisas linjärt under leasingperioden.
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Noter till resultaträkningen

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). Av förenklingsskäl kostnadsförs inventarier av mindre värde (20 000 kr) samma år som de anskaffas.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier (möbler) 5 år

Finansiella tillgångar

Vid anskaffningstidpunkten redovisas finansiella tillgångar till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta 
transaktionsutgifter. Nedskrivning sker vid varaktig värdenedgång.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Långfristiga placeringar redovisas till anskaffningsvärdet.

Fordringar och skulder i annan valuta värderas till balansdagens kurs.

Ändamålsbestämda medel

I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 
medel.
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Årsredovisning

Noter till resultaträkningen

Not 2: Gåvor och bidrag 2019 2018

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten 191 217 248 082
Församlingar 190 444 238 876
Andra organisationer 49 400 55 350
Summa 431 061 542 308

Bidrag som redovisas som intäkt
Insamlade medel
Lunds Missionssällskap 425 000 320 000
Svenska Kyrkan 350 660 320 113
Postkodsstiftelsen 823 260 606 740
Övriga bidrag från svenska organisationer 160 000 132 030
Bidrag från utländska organisationer 348 072 189 479
Summa 2 106 992 1 568 362

Offentliga bidrag
Sida genom Svenska Missionsrådet 14 851 541 14 453 216
Sida genom Ambassaden i Colombia. 6 777 316 3 655 487
Utrikesdepartementet 2 100 000 1 900 000
Folke Bernadotteakademin 1 890 000 1 150 000
Summa 25 618 857 21 158 703

Summa bidrag 27 725 849 22 727 065

Totala insamlade medel består av:
Gåvor 431 061 542 308
Privaträttsliga bidrag 2 106 992 1 568 362
Summa insamlade medel 2 538 053 2 110 670

Medelantalet anställda

Anställda varav män Anställda varav män
Sverige 16 3 15 3
Colombia 18 3 14 3
Mexiko 8 2 7 1
Guatemala 5 1 6 1

Antal på 
balansdagen varav män

Antal på 
balansdagen varav män

Styrelseledamöter 9 3 10 3
Generalsekreterare/Kanslichef 1 1

Löner andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar 2019 2018
Generalsekreterare 637 744         550 324          
Övriga anställda 11 406 750    9 523 080       
Total löner och ersättningar 12 044 494    10 073 404     

Sociala kostnader 3 244 206      2 775 244       

(Varav pensionskostnader exklusive löneskatt) 808 854        669 783         

Summa Löner och sociala kostnader 15 288 700   12 848 648     

2019 2018

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2019 2018

Not 3 Verksamhetskostnader: Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen



Verksamhetsberättelse och årsredovisning  •  2019 31

Räkenskapsåret 2019-01-01 till 2019-12-31

Ideellt arbetet

Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

2019 2018
Sverige 10 034 712    9 090 076       
Colombia 3 049 692      2 092 526       
Mexiko 1 366 698      903 408          
Guatemala 837 598         762 638          
Totalt 15 288 700   12 848 648     

Not 4 Leasing

Betald hyra under året 387 237 (379 927).
2019 2018

Inom 1 år 376 894 362 956
1-5 år 188 450 544 434

Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

2019 2018
Utdelningar 11 342           11 044            

Noter till balansräkningen

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 2019-12-31 2018-12-31
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 153 637         153 637          
Utrangering 153 637 -        
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -                 153 637          

Ingående ackumulerade avskrivningar 153 637 -        153 637 -         
Utrangering 153 637         
Utgående ackumulerade avskrivningar -                 153 637 -         

Utgående redovisat värde -                 -                   

Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav 
2019-12-31 2018-12-31

Ingående värdepappersinnehav 1 085 268      1 074 224       
Förvärv  (återinvesterad utdelning) 11 342           11 044            
Utgående anskaffningsvärde 1 096 610     1 085 268       

Redovisat Marknads-
Oikokredit värde värde
Invest no 1-500367, 425,08224 andelar 850 164         850 164          
Inv. no 1-625, 141,5659 andelar
28 313,18 Euro 246 446         295 408          
Summa 1 096 610     1 145 572       

Löner inklusive sociala avgifter och andra ersättningar fördelade per land

Under året har ett antal personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med styrelsearbetet.  

Det enda leasingavtal som finns avser hyra av lokalytor inom Ekumeniskt center. Ett samarbete mellan
ett tiotal organisationer som har ett gemensamt kontor i Bromma. Avtalet löper till 2021-06-30.

Specifikation av värdepapper, antal aktier
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2019-12-31 2018-12-31
Upplupna projektbidrag -                  320 113          
Övriga förutbetalda kostnader 340 402         198 304          
Summa 340 402        518 417          

Fredstjänst- Ickevålds- Totalt
fond fond

Ingående balans 1 213 193 53 337 1 266 530
Årets disposition 0 0 0
Utgående balans 1 213 193 53 337 1 266 530

Beslut om disposition av ändamålsbestämda medel fattas av årsmötet. Under 2019 har inget sådant beslut fattats.
Medlena ska användas till skydd av MR försvarare, stöd till fredskrafter i konfliktområden samt utdelning
av Martin Luther King priset.

Not 10 Skuld erhållna, ej nyttjade bidrag
2019-12-31 2018-12-31

Svenska Missionsrådet 9 690 879      7 070 411       
Övriga organisationer 4 190 556      2 266 880       
Summa 13 881 435   9 337 291       

Bidragen är skuldförda eftersom de avser medel som inte är förbrukade än men som kommer att användas under 2020.

2019-12-31 2018-12-31
Semesterlöner 465 256         326 270          
Sociala avgifter 343 656         282 113          
Övriga upplupna kostn/förutbet intäkter 692 812         237 680          
Summa 1 501 724     846 063          

Pandemin orsakad av Coronaviruset, Covid-19, har från mars 2020 lett till förändrade förutsättningar för verksamheten.
Det handlar till exempel om reserestriktioner och rekommendationer med syfte att minska smittspridning i samhället.
I hur stor utsträckning verksamhetens genomförande kommer att påverkas beror på situationens utveckling och är
svår att överskåda. Vi kommer att etablera digitala alternativ men stora delar av verksamheten är beroende av att
människor har möjlighet att mötas och resa.

Not 9  Ändamålsbestämda medel

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Not 8  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Stockholm 2020-03-21

För styrelsen:

Jacob Carlbäcker

Ida Eriksson

Gustaf Sterner Michaela Tehagen

Anne Casparsson

Åsa Henriksson Christofer Sjödin

Verkställande tjänsteman:

Charlotta Sjöström Becker, generalsekreterare

Gunnar Thullberg
Auktoriserad revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Sten Haase
Föreningsrevisor

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 2020-

Sofia Nordin, styrelsens ordförande
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Revisionsberättelse

Till årsmötet i Kristna Fredsrörelsen, org.nr 826000-8696

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kristna Fredsrörelsen för år 2019. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 
16-33 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-
den rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den 
auktoriserade revisorns ansvar samt Föreningsrevisorns Ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yr-
kesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelse (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande av-
seende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och övervä-
ga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felak-
tigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen inne-
håller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
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ter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren för bedömningen av föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och gener-
alsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att 
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

·	 identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som 
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll.

·	 skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

·	 utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

·	 drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid up-
prättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de re-
visionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

·	 utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, 
och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat.
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Föreningsrevisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig 
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen 
ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Kristna Fredsrörelsen för år 
2019.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella 
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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Fader Marcelo Perez Perez är en av de människorättsförsvarare 
Kristna Fredsrörelsen medföljer i Mexiko. Här medverkar han vid 
gudstjänst i samband med 100-års firandet i Sigtuna. 


