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Namn: Kristna Fredsrörelsen  

Organisationsnummer: 826000-8696 

Juridisk form: Ideell förening  

 

Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening som bildades 1919 och har därmed en 100-årig 

historia av att arbeta för fred och rättvisa genom ickevåld. Tillsammans med fredsaktörer runt 

om i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt att leva. Kristna 

Fredsrörelsen är förankrad i den ekumeniska rörelsen men är inte begränsad till en särskild 

religiös tradition eller livsåskådning. Verklig fred, rättvis fred, förutsätter att alla goda krafter 

samverkar. Respekt för och bejakande av mångfald är grundläggande i en ickevåldskultur.   

Genom denna rapport vill vi nå medlemmar, givare och andra intresserade för att berätta 

vilken nytta vi gör. Här beskrivs vår vision, vilka strategier vi använder för att nå våra mål 

och vilka effekter som Kristna Fredsrörelsens arbete lett till under året. Våra givare kan känna 

sig trygga med att deras gåvor når det ändamål de är ämnade för. Vi kontrolleras årligen 

genom revision av auktoriserade revisor och vi lever upp till kriterier från Svensk 

Insamlingskontroll, Givarguiden samt Giva Sverige (tidigare Frivilligorganisationernas 

insamlingsråd) vilket kvalitetssäkrar vårt arbete. 

 

Vad vill Kristna Fredsrörelsen uppnå? 

Kristna Fredsrörelsens vision är fred och rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart 

sätt att leva. Kristna Fredsrörelsens vision sammanfaller med mål 16 - fredliga och 

inkluderande samhällen - i den globala utvecklingsagendan, Agenda 2030. Mål 16 bygger på 

insikten om att fred och mänskliga rättigheter är förutsättningar för och en integrerad del av 

en hållbar utveckling. 

Kristna Fredsrörelsen arbetar för fred i Sverige och internationellt med utgångspunkten att 

fred är vägen till fred. Det innebär att vi arbetar med metoder för att ingripa mot orättvisor 

samt med verktyg för att förebygga att konflikter blir våldsamma och istället hanteras 

konstruktivt.  

Kristna Fredsrörelsen internationella utvecklingssamarbete fokuseras till länder med väpnad 

konflikt, en hög grad av väpnat våld och bristande respekt för de mänskliga rättigheterna. 

Våra samarbetsorganisationer utgörs av människorättsförsvarare samt freds- och 

ickevåldsorganisationer som arbetar för förändring och för mänskliga rättigheter i Colombia, 

Guatemala, Mexiko, Sydsudan och Maghrebregionen inklusive Västsahara. Vi arbetar också 

för att genom folkrörelsearbete, utbildning, opinionsarbete och informationsspridning stärka 

engagemanget för fred i Sverige.   
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Kristna Fredsrörelsens verksamhet syftar till att;  

1. genom skydd av människorättsförsvarare bidra till rättighetsbärares 

ansvarsutkrävande och respekt för mänskliga rättigheter och 

humanitär rätt i våldsutsatta länder 
 

2. genom stöd till fredskrafter i civilsamhället bidra till ickevåldslig 

konflikthantering, rättighetsbärares ansvarsutkrävande och en 

stärkt fredskultur i våldsutsatta länder 

 

3. bidra till ickevåldslig konflikthantering, rättighetsbärares 

ansvarsutkrävande och en stärkt fredskultur i Sverige och 

engagemang för omvärlden 

 

 

Vilka strategier används? 

För att nå våra mål bedriver vi verksamhet med utgångspunkt i metoder som: 

1)  

 

 motverkar hot och aggressioner mot medföljda människorättsförsvarare  

 stärker beslutsfattares skyddsåtaganden 

 stärker människorättsförsvarares förmåga att skydda sig själva 

 

2)  

 stärker våra samarbetsorganisationers organisatoriska kapacitet  

 stöttar samarbetsorganisationer och rättighetsbärare i deras arbete för mobilisering, 

samverkan och dialog inom civilsamhället  

 ökar våra samarbetsorganisationers och rättighetsbärares förmåga att effektivt 

utkräva sina rättigheter gentemot beslutsfattare  

 

3) 

 stärker kunskap, engagemang, mobilisering och opinion om ickevåld, 

konflikthantering och civilkurage i Sverige 

 stärker debatten och opinionen för fredliga och inkluderande samhällen utifrån ett 

ickevåldsperspektiv 

 skapar förutsättningar för att lokala samhällsaktörer har verktyg och förståelse för 

hur de kan förebygga och hantera spänningar, konflikter och exkludering i 

samhället  

 

Kristna Fredsrörelsens strategier utgår från att om konflikter hanteras våldsamt uppstår en 

destruktiv dynamik som ofta blir självförstärkande och gör att den underliggande konflikten 

blir alltmer svårlöst. Genom ickevåldsliga metoder är det möjligt att både adressera 

grundorsaker till en konflikt och hantera den på ett konstruktivt sätt. Därför fokuserar Kristna 
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Fredsrörelsens arbetssätt på att öka möjligheterna för nyckelaktörer i civilsamhället att 

förändra grundorsaker till konflikt med ickevåldsliga metoder. 

1. Människorättsförsvarare är nyckelaktörer för att stärka respekten för mänskliga 

rättigheter och för övergångsrättvisa. I Colombia, Guatemala och Mexiko utsätts de 

för hot och våld av aktörer som på så sätt vill hindra deras arbete. Kristna 

Fredsrörelsen arbetar därför med att skapa skydd för människorättsförsvarare genom 

internationell medföljning samt kapacitetsstärkande i säkerhet och skydd för att 

möjliggöra för målgruppen att fortsätta sitt arbete. I detta verksamhetsområde är 

Kristna Fredsrörelsen utförare och finns på plats i länderna.  

 

2. Ett livskraftigt civilsamhälle är avgörande för demokratisk utveckling och respekt för 

människors rättigheter. Kristna Fredsrörelsen ger därför projekt- och organisationsstöd 

till organisationer som med ickevåldsmedel arbetar med konflikthantering, fred, 

demokrati och mänskliga rättigheter i andra länder. Stödet syftar till att stärka det 

civila samhällets roll i lokalt fredsarbete och öka möjligheterna till ansvarsutkrävande 

av de mänskliga rättigheterna. Stödet utgår från och främjar 

samarbetsorganisationernas egna system och strategier. I detta verksamhetsområde är 

civilsamhällesorganisationer i samarbetsländerna utförare och Kristna Fredsrörelsen 

har en stödjande roll. 

 

3. Genom kommunikations-, opinionsbildnings- och utbildningsinsatser i Sverige bidrar 

Kristna Fredsrörelsen till att öka kunskap, stärka engagemang och sprida information 

om fred och säkerhet genom ickevåld. Utifrån vår värdegrund och omvärldsanalys 

lyfter vi alternativa perspektiv i relation till svensk säkerhets- och utrikespolitik och 

fredsfrämjande. Vi använder oss av pedagogiska metoder för att bidra till en fördjupad 

kunskap om ickevåld, konflikthantering och civilkurage.  
  

I vilket organisatoriskt sammanhang verkar Kristna Fredsrörelsen? 

Kristna Fredsrörelsen ingår som The Swedish Fellowship of Reconciliation, SweFOR, i The 

International Fellowship of Reconciliation, IFOR, det internationella försoningsförbundet, 

grundat 1914 och med ett åttiotal medlemsorganisationer i mer än fyrtio länder. IFOR 

fungerar som en paraplyorganisation och ett globalt nätverk för trosbaserade freds- och 

ickevåldsorganisationer över världen. Under 2018 valdes Kristna Fredsrörelsens 

generalsekreterare Charlotte Sjöström Becker till ordförande i IFOR, ett uppdrag som 

möjliggör för Kristna Fredsrörelsen att utveckla organisationens globala arbete för ickevåld.  

Utöver de lokala samarbetsorganisationer och människorättsförsvarare som är en del av 

Kristna Fredsrörelsens dagliga verksamhet samverkar organisationen också med andra 

strategiska aktörer och nätverk från civilsamhället. Som exempel kan nämnas Agenda 2030-

nätverket, Colombiagruppen, OIDHACO, EU-LAT, Concord, Följeslagarprogrammet 

SEAPPI, Studieförbundet Bilda, Svenska missionsrådet, Härnösands folkhögskola, Schyssta 

pensioner med flera.     
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Vilken kapacitet har Kristna Fredsrörelsen för att uppnå sina mål? 

Kristna Fredsrörelsen har arbetat med fredsfrågor och opinionsbildning i 100 år och har 

utvecklat en hög tematisk och metodmässig kompetens. Kristna Fredsrörelsen har också 

närvaro runt om i Sverige genom lokalgrupper och ett nätverk av ickevåldstränare och 

kreativa aktivister. Kristna Fredsrörelsens styrelse och personal har gedigen erfarenhet och 

kunskap om våra tematiska frågor genom organisationens arbete men också genom tidigare 

arbeten inom andra organisationer. 

Kristna Fredsrörelsens mervärde inom fredsfrågor utgörs bland annat av en lång erfarenhet av 

arbete med konkreta ickevåldsmetoder, en unik kompetens i frågor om säkerhet och risk i 

konfliktområden samt en nära relation till lokala människorätts- och fredsorganisationer. 

Kristna Fredsrörelsen har arbetat med internationell medföljning sedan 1990-talet, och varit 

en drivande kraft i arbetet för begränsning och kontroll av svensk vapenexport och 

problematiken kring lätta vapen lika länge. 

Kristna Fredsrörelsen har utvecklade system för styrning, planering och uppföljning och har 

god kapacitet att genomföra resultatinriktad verksamhet med rutiner för intern kontroll och 

kvalitetssäkring. På så sätt vet vi att verksamheten håller en hög kvalitet. Större delen av 

verksamheten finansieras genom offentliga bidrag, som anslag från Sida och Folke 

Bernadotteakademin och Sveriges utrikesdepartment, vilket innebär att vi uppfyller de krav på 

verksamhetsstyrning och intern kontroll som krävs för att motta dessa medel. Vi erhåller även 

finansiella bidrag från fonder, stiftelser, andra organisationer, stifts- och församlingskollekter 

samt från medlemsavgifter och gåvor.  

Hur vet vi att vi gör framsteg?  

KrF arbetar utifrån ”lärandecirkeln” där erfarenheter och upplevelser används för att förbättra 

arbetet. Planering, uppföljning och utvärdering är sammanlänkade processer som 

kännetecknas av lärande och garanterar en hög kvalité och relevans i arbetet.  

 

För att stärka målstyrningen i verksamheten och uppföljningen av dess effekter planeras KrF:s 

projekt så att en resultatkedja synliggörs. Mål sätts utifrån en problemanalys och definieras på 

olika nivåer; från aktivitet, via omedelbart resultat, till delmål, programmål och 

utvecklingsmål. Med hjälp av KrF:s förändringsteori beskrivs sedan verksamhetsmålens 

bidrag till de övergripande utvecklingsmålen. 

För att se vilken förändring Kristna Fredsrörelsen 

bidrar till följer vi upp vårt arbete på olika nivåer, 

dels hur väl vi genomför våra aktiviteter, dels den 

förändring som arbetet bidrar till för målgruppen 

och slutligen vilken effekt dessa förändringar 

bidrar till på samhällsnivå. 

Uppföljningsprocessen hålls samman av 

datainsamling och dokumentation som utgör 
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underlag förtertialrapporter, där genomförd verksamhet stäms av mot planering, samt en 

årsvis uppföljning av resultat för året. Förutom detta genomför Kristna Fredsrörelsen löpande 

utvärderingsmöten med intressenter i respektive projekt och upphandlar externa utvärderingar 

med några års intervall. Mätverktygen vi använder för att se om vi uppnår önskade resultat är 

både kvantitativa (till exempel antal medföljningar som genomförts med hotade 

människorättsförsvarare eller antal personer som utbildats i ickevåld) och kvalitativa (till 

exempel huruvida medföljda människorättsförsvarare känner sig tryggare och därmed 

fortsätter att utföra sitt jobb eller om en aktör ändrat sitt beteende till följd av vår verksamhet).  

 

Vad har Kristna Fredsrörelsen åstadkommit under 2018? 

Måluppfyllelsen för verksamheten för 2018 har varit god och uppföljningen visar att vi 

uppnått eller överträffat de kvantitativa resultat som planerats. Även på lång sikt finns effekter 

av verksamheten och de kvalitativa resultaten visar på detta. Den förändring som Kristna 

Fredsrörelsen strävar efter på samhällsnivå är samtidigt beroende av kontextuella förändringar 

som i vissa fall motsätter sig förändring i den riktning Kristna Fredsrörelsen önskar, vilket 

kräver ett kontinuerligt analys- och strategiarbete.  

Nedan ges några exempel för att illustrera hur ändamålet främjats under året:   

Program för skydd av människorättsförsvarare i Mexiko, Guatemala och Colombia 

366 människorättsförsvarare från 41 olika organisationer (mål: ≥ 300 MR-försvarare, från 32 

organisationer) har fått direkt medföljning för att minska risker och öka deras 

handlingsutrymme, av vilka 38 % var kvinnor och uppskattningsvis 75 % urfolk. 14 

organisationer har fått en stärkt kapacitet vad gäller ickevåldslig säkerhet och skydd. 

Medföljda vittnar om positiva effekter gällande deras säkerhet och handlingsutrymme genom 

en stärkt legitimitet samt mindre hotfullt agerandet och attityd från myndigheter och väpnade 

aktörer. Samtidigt är utvecklingen vad gäller den generella situationen för 

människorättsförsvarare i de tre länderna där Kristna Fredsrörelsens program för skydd av 

människorättsförsvarare oroväckande med ökat antal attacker och mord. Frontline Defenders 

konstaterar i sin årsrapport att våldet mot människorättsförsvarare särskilt drabbar de som 

arbetar med land-, miljö- och urfolksrättigheter, många av dem är kvinnor som arbetar i rurala 

områden, och att 54 % av dem som dödats globalt kommer från Colombia och Mexiko.1 

Under 2019 kommer vi att utveckla våra strategier för att stärka arbetets effekt i en allt 

svårare kontext. Sammanfattningsvis ser vi att arbetet är mer relevant än någonsin samtidigt 

som att vår effekt på grund av den våldsamma dynamiken i insatsländerna i stor utsträckning 

handlar om att bromsa en försämring. 

Program för partnerstöd i Colombia, Sydsudan samt Maghrebregionen inklusive Västsahara. 

2018 startade Kristna Fredsrörelsen ett nytt projekt för unga fredsbyggare i Maghrebregionen. 

Projektet Peacemakers 2030 samlar unga civilsamhällsaktörer från regionen. Projektet syftar 

                                                           
1 Global Analysis 2018, Frontline Defenders https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-
publication/global-analysis-2018  

https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2018
https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publication/global-analysis-2018
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till att stärka ungas möjligheter till inflytande i fredsbyggande processer och ge dem verktyg 

för att sprida kunskaperna i sina respektive organisationer och verksamheter. 2018 startade 

projektet och deltagarna fick bland annat verktyg i ickevåldslig kommunikation och dialog. 

Deltagare uttryckte att detta gjort skillnad för dem både på ett personligt plan och i arbete mot 

våldsbejakande extremism, där de mött radikaliserade personer på ett ickevåldsligt vis och 

lyckats ha samtal. En annan viktig aspekt är nätverksbyggande både inom och mellan 

länderna, där deltagarna fått utrymme att tillsammans diskutera lösningar på gemensamma 

svårigheter.  

ONAD, Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Sydsudan, samlade och kanaliserade 

inflytande från trosbaserade, traditionella ledare och civila samhällsaktivister i relation till 

samtalen inför fredsavtalet i Sydsudan vilket möjliggjorde ett medborgarinflytande i 

fredsprocessen. I augusti höll ONAD tillsammans med University of Juba en workshop om 

ickevåld och miljöskydd för 35 medlemmar ur Sydsudans parlamentariska kommitté för 

miljö. Det sydsudanesiska parlamentet har sedan ONAD:s aktioner jobbat på ett utkast till en 

miljöpolicy och uppmanat oljeministeriet att utfärda ett ansvarsdirektiv till oljebolagen, vilket 

går i linje med de förändringar som ONAD vill bidra till.  

Justapaz, Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation i Colombia, har under en lång tid 

arbetat för rätten till samvetsvägran bland unga som av religiösa skäl inte vill delta i militären. 

Ett av flera positiva resultat från deras strategiska och långsiktiga arbete kommer från deras 

kapacitetsstärkande insatser för lokalgrupper runt om i landet. Lokalgrupper har nu förmåga 

och grundläggande juridisk kapacitet som gör att de lokalt och på egen hand kan stötta 

personer som vill bli erkända som samvetsvägrare, vilket gör att Justapaz egen jurist kan 

fokusera på de mer komplexa fallen. Justapaz har också gjort satsningar på verksamhet som 

syftar till att samla religiösa aktörer för att ta fram strategier för att möta de utmaningar som 

Colombia står inför gällande implementeringen av fredsavtalet.    

Utbildning och engagemang: stärkt kapacitet för ickevåld, konflikthantering och 

civilkurage i Sverige 

Drygt 400 000 personer nåddes av Kristna Fredsrörelsens budskap ”Var förändringen – aktivt 

ickevåld för fredliga och inkluderande samhällen” via massmedier.  Siffran inkluderar både 

debattartiklar där vi medverkat tillsammans med andra aktörer och artiklar där Kristna 

Fredsrörelsen stått som enskild avsändare (mål: 150 000 personer). Kristna Fredsrörelsen har 

nått över 200 000 personer via Facebook, vilket genererat drygt 13 000 interaktioner i form av 

reaktioner, kommentarer och delningar. Ett digitalt material om civilkurage har tagits fram i 

samarbete med Studieförbundet Bilda. 

52 workshops arrangerades under året med målet att ge deltagarna fördjupad kunskap om 

ickevåld och engagemang. Sammanlagt 1682 personer deltog i någon av de arrangerade 

workshoparna (mål: 1500 deltagare).  

Tolv av organisationens ickevåldstränare har vidareutbildats i konflikthantering. De är nu 

kvalificerade för att leda utbildningar där deltagarna ges djupare konfliktförståelse samt 

grundläggande kunskaper inom interkulturell kompetens och har under året nått nästan 100 
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personer. Deltagarna kommer från ett brett spektrum av bakgrunder, till exempel har 

kyrkoledare, kuratorer, specialpedagoger, fritidsledare, bibliotekspersonal, socialsekreterare 

och vårdpersonal utbildats.  

 

Tolv utbildningar i civilkurage har hållits med sammanlagt ca 180 deltagare. Utbildningarna i 

civilkurage har hållits på fritidsgårdar, folkhögskolor och för tjejgrupper på bibliotek.   

 

Det finns fler exempel på hur Kristna Fredsrörelsens verksamhet gör skillnad liknande de som 

presenteras här. Gå gärna in på vår hemsida krf.se eller kontakta oss om du vill veta mer. 

 

 


