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Inledning 

Kristna Fredsrörelsen verkar för en värld utan våld, krig och förtryck. Vi gör detta genom 

egen verksamhet och genom stöd till våldsutsatta och samarbetsorganisationer i länder som är 

drabbade av konflikt och väpnat våld. Verksamheten är lokalt förankrad och syftar till 

varaktig förändring. Genom bidrag till Kristna Fredsrörelsen möjliggörs detta arbete och fler 

blir delaktiga i att våld ersätts med ickevåld. 

Kristna Fredsrörelsen bedriver insamlingsarbete genom att skicka ut gåvobrev, genomföra 

kampanjer, ansöka om och ta emot kollekter, ansökningar till fonder och stiftelser och så 

vidare. Givaren ska motta ett tack för sin gåva, antingen genom personligt tackbrev eller 

generellt tack via tex Facebook eller Fredsnytt. Vi skickar rapporter om hur en gåva kommit 

till användning till de företag, föreningar, stiftelser och andra organisationer som ber om det. 

I denna policy beskriver vi vårt insamlingsarbete och vilka riktlinjer som styr det. Hur vi 

hanterar gåvor och under vilka förutsättningar vi inte tar emot gåvor.  

Respekt för samarbetsorganisationer och målgrupp 

Kommunikation i samband med insamling har sin utgångspunkt i att skildra behov som 

definierats av de som berörs av problemet, och med fokus på deras värdighet och rättigheter 

samt handlingskraft. Kristna Fredsrörelsen skildrar inte samarbetspartners eller deras 

målgrupper som ”hjälplösa offer”. Kommunikationen syftar till att skapa förståelse och 

engagemang för rörelsens och samarbetsorganisationens mål. Kristna Fredsrörelsen lägger 

stor vikt vid kvalitetssäkring samt att rapportera effekter och resultat, för att visa att arbetet 

förändrar, bidrag gör skillnad. 

Respekt för givaren 

Givaren kan förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från Kristna Fredsrörelsens 

representanter och får aldrig utsättas för press. 

Trovärdig information: Kristna Fredsrörelsens material skall vara tydligt och vederhäftigt 

samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas. Givaren kan alltid ställa 

frågor till Kristna Fredsrörelsen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar. 

Givarens namn publiceras aldrig utan givarens medgivande. Likaså respekterar Kristna 

Fredsrörelsen om en givare inte vill bli kontaktad. Kristna Fredsrörelsen följer de lagar som 

finns för hantering av personuppgifter, bland annat Dataskyddslagen (GDPR). Detta innebär 
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exempelvis att personuppgifter som lämnas till organisationen endast får användas i vår egen 

administration för att hantera gåvor och medlemmar och lämnas aldrig ut till tredje part. 

Uppgifterna används för att informera givarna om Kristna Fredsrörelsens verksamhet och kampanjer. 

Öppenhet: Givaren kan fritt ta del av Kristna Fredsrörelsens senaste verksamhetsberättelse 

och reviderad årsredovisning. Givaren har genom hemsidan tillgång på namn och 

kontaktuppgifter till organisationens förtroendevalda och ledning. Givaren har rätt att få reda 

på om den som ber om bidrag till organisationen är frivillig, anställd eller extern konsult.  

Från vem/vilka tar vi emot gåvor?  

Vi är mycket tacksamma mot alla som vill vara med och bidra till verksamheten. Gåvor tas 

emot från privata gåvogivare, församlingar, företag, föreningar, stiftelser och andra 

organisationer. 

Kristna Fredsrörelsen kan säga nej till gåvor om det är känt att medlen kommer från 

verksamhet som står i strid med Kristna Fredsrörelsens värderingar. Till exempel inleder 

Kristna Fredsrörelsen bara samarbeten med företag vars affärsverksamhet respekterar 

gällande nationella och internationella lagar och regler samt bedriver en verksamhet som är 

etiskt försvarbar1.  

Hur hanterar vi gåvor till särskilda ändamål?  

Innan Kristna Fredsrörelsen går ut med en riktad insamlingskampanj har organisationen 

internt fastställt att insamlingen ligger i linje med planerad verksamhet. Om en gåva skänkts 

till en viss verksamhet eller ett visst projekt ska gåvan användas för just det ändamålet, är det 

inte möjligt ska givaren vidtalas. Om givaren på eget initiativ knutit villkor till gåvan som inte 

kan uppfyllas av oss ska givaren kontaktas. Givaren har då möjlighet att få sin gåva återbetald 

eller flyttad till annat ändamål efter överenskommelse. Redovisningen är uppbyggd så att 

ändamålsbestämda gåvor kan särredovisas.  

Kan vi lämna tillbaka en gåva?  

Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den - om så begärs - återges till givaren. 

Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas skall givaren kontaktas. Om 

givaren, inom rimlig tid, kräver tillbaka en gåva eller tar tillbaka ett löfte om gåva ska detta 

tillgodoses. Om vi skulle erhålla en gåva som uppenbarligen är avsedd för en annan mottagare 

ska vi omgående meddela detta så att gåvogivaren kan överföra gåvan till avsedd mottagaren.  

                                                           
1 Detta innebär att Kristna Fredsrörelsen inte kan ta mot bidrag från företag: vars huvudsakliga affärsverksamhet 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 företag vars huvudsakliga verksamhet ryms inom följande 

industrier: vapen, tobak, alkohol/droger, pornografi, olja/gas, diamanter eller guld. 
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Bild och foton i insamlingsarbetet 

Alla bilder som publiceras måste följa lagar och regler inom området. Kristna Fredsrörelsens 

val av bilder ska alltid grunda sig i respekt och värdighet för den som porträtteras samt ta 

hänsyn till deras säkerhet. Bilder bör inte vara generaliserande och vi ska inte publicera bilder 

som bidrar till negativa stereotyper om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. 

Hantering av gåvor i form av fast egendom och värdepapper  

Kristna Fredsrörelsen kan, så snart det är möjligt, omsätta gåvor i form av värdepapper och 

fast egendom till likvida medel. 

Granskning  

Kristna Fredsrörelsen har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Vi är även  

medlemmar i Giva Sverige och följer deras Kvalitetskod.  

Kristna Fredsrörelsen granskas årligen av auktoriserad revisor.  


