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OM KRISTNA FREDSRÖRELSEN

INNEHÅLL

Identitet

Lokalgrupper

Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening som verkar 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. Vi uppmanar varandra att tillsammans och i gemenskap med andra våga vara den förändring
vi vill se i världen. 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 uppmuntra.

Men Kristna Fredsrörelsen 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.
Det globala perspektivet är en omistlig del av Kristna Fredsrörelsens identitet. Kristna Fredsrörelsen ingår som The Swedish
Fellowship of Reconciliation, SweFOR, i The International
Fellowship of Reconciliation, IFOR, grundat 1914 och med ett
sjuttiotal medlemsorganisationer i mer än femtio länder, i alla
världsdelar.

Här finns vi!
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”Vi är mer relevanta än någonsin”
Tänk hur snabbt ett år kan passera. Även ett annorlunda år som
detta, som påverkat våra liv och världen på så många sätt. Vi gick
in i 2020 med höga ambitioner om strategiutveckling och stärkt
synlighet och engagemang, mötte corona och har gjort en enorm
ansträngning för att anpassa verksamheten till vad som är genomförbart.
Vem kunde ana att detta år skulle utmana oss och uppmana oss
att hitta nya sätt att arbeta, leva, umgås, lära och utvecklas. Jag
längtar efter att i möten med människor känna engagemang och bli
inspirerad. Samtidigt uppmanar kriser oss att tänka nytt och se nya
möjligheter, i allt det som känns utmanande och jobbigt.

Detta har även varit fallet för Kristna Fredsrörelsen, både för verksamheten i Sverige och internationellt, för medlemmar, för kansliet
och för styrelsen. Vi har haft en digital omställning av allt från
workshops till internationell medföljning, hittat nya samarbeten och
ökat ambitionen att kommunicera det vi gör till våra medlemmar.
Det har även skapat förutsättningar för närmare dialog mellan medlemmar, styrelse och kansli och därmed stärkt föreningsdemokratin.
Fler medlemmar har även kunnat inspireras av de webinarier som
anordnats under året.
Kristna Fredsrörelsen kombinerar direkt fredsarbete i konfliktländer
med folkbildnings- och opinionsarbete i Sverige och internationellt.
Medan behoven ökar arbetar vi intensivt för att nå ut trots hårda
restriktioner som i Colombia t.ex. Trots alla utmaningar har vi stöttat våra internationella samarbetsorganisationer och tagit viktiga

steg mot att fortsätta stärkas som gräsrotsrörelse. Vi har medlemmar
som engagerar sig och hittar nya mötesplatser, som Ickevåld 2020
som genomfördes i november. Vi har kunnat hämta hem erfarenheter och utbyta lärdomar mellan våra egna medlemmar och våra
samarbetsorganisationer samt från vårt globala nätverk IFOR.
Vi är en del av en global rörelse och är samtidigt mer relevanta än
någonsin i Sverige. Vi vill och kan bidra till förändring i att bygga
en hållbar värld där fred och rättvisa är ledord. Vår kompetens och
expertis i ickevåld och konfliktlösning efterfrågas och detta år har
visat att vi är en dynamisk och anpassningsbar organisation. Att vi
nu har mer resurser för att jobba med ickevåldsengagemang och
aktivism i rörelsen bygger styrelsens arbete under de senaste åren
för att göra organisationen till en mer hållbar och tydlig rörelse. Det
är något vi ska bygga vidare på och lärdomarna från i år kommer

vi kunna ta med oss framöver en bit på vägen i omställningen för
att bland annat bemöta klimatkrisen och gå stärkta in i arbetet för
hållbar och rättvis fred.
Sara Lindblom
Ordförande för
Kristna Fredsrörelsen

Foto: Sara Lindblom
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OM KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Mål
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 internationellt arbete och kommunikation och utbildning i Sverige.
Dessutom har Kristna Fredsrörelsen ett tredje internt verksamhetsområde som sätter mål för organisationens utveckling.
I nuvarande verksamhetsplan finns följande verksamhetsområden och mål satta:
1. Internationellt arbete
1.1 Att genom skydd av människorättsförsvarare bidra till rättighetsbärares 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 ansvarsutkrävande 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, rättighetsbärares 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 organisation för att uppnå sin vision.
Lägg gärna de tre färgerna ovan på minnet. De återkommer
längre fram i denna verksamhetsberättelse.

OM KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Del av en
global fredsrörelse
Kristna Fredsrörelsen ingår i the International Fellowship of Reconciliation (IFOR), ett globalt nätverk
med ett sjuttiotal medlemsorganisationer förgrenade i
ett femtiotal länder på alla kontinenter. Genom IFOR
är Kristna Fredsrörelsen en del av en internationell
ickevåldsrörelse som sedan 1914 gör gemensam sak i att
verka för en värld utan våld, mot militarismen och för
att sprida fredskultur.
Kristna Fredsrörelsen tar en aktiv roll i att stärka IFOR
och bidrar till ett mer levande nätverk genom en aktiv

folkrörelse, kompetens och administrativ förmåga.
Sedan 2018 är vår generalsekreterare Lotta Sjöström
Becker vald ordförande för IFOR till och med november
2022.
Medlemskapet i IFOR ger Kristna Fredsrörelsen tillgång
till nätverkets representation vid FN-instanserna i New
York, Geneve, Wien och Paris och därmed en större
möjlighet att påverka politiskt beslutsfattande på global
nivå.

IFOR:s personal. Foto: IFOR

Globala målen för hållbar utveckling
”Främja fredliga och inkluderande samhällen för
hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa
för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande
institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer”
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Kristna Fredsrörelsen är medlem i Giva Sverige
och innehar 90-konto

• Svenska Missionsrådet (SMR)

Strategier
Fred är vägen till fred. Kristna Fredsrörelsens strategier utgår
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 orättvisor.
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 Fredsrörelsen
på ökad säkerhet för människorättsförsvarare och att stödja lokalt förankrade fredsinitiativ och organisationer. Kristna

Givare
• Folke Bernadotteakademin

Fredsrörelsen arbetar också för att stärka fredsengagemang i
Sverige, något som blir allt viktigare i och med ökad polarisering och ifrågasättande av mänskliga rättigheter och demokrati. De lokala och globala verksamheterna stöder ömsesidigt
varandra. Kristna Fredsrörelsens strategier utgår från att varaktig förändring uppnås genom att de människor som berörs
av ett problem också är de som definierar det och äger förändringsprocessen. Ett aktivt civilsamhälle är centralt för att möta
de utmaningar som finns lokalt, här i Sverige, och i konfliktområden runtom i världen.
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• Sida
• Act Svenska Kyrkan
• Fonder och stiftelser
• Privatpersoner
• Stift och församlingar
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1. Internationellt arbete

MÅL
Verksamhetsmål 1.1 Att genom skydd av människorättsförsvarare bidra till rättighetsbärares ansvarsutkrävande
och respekt för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i
våldsutsatta länder.

Skydd av människorättsförsvarare
i den digitala eran
593
Virtuell medföljning får effekt

Omfattande nedstängning av samhällen i
Latinamerika, med restriktioner som periodvis har inneburit utegångsförbud, har kraftigt
begränsat möjligheterna för människorättsförsvarare att verka och utkräva ansvar
av beslutsfattare. Likaså har det inneburit
svårigheter för Kr:s personal att utföra sitt
arbete i vanlig ordning. Men ett gediget och
nyfiket omställningsarbete har gett resultat
trots svårigheterna. Pandemiåret 2020 har
medfört nya steg vad gäller metodutveckling
för arbetet med att skapa skydd för människorättsförsvarare.
Med hjälp av digitala verktyg har fredsobservatörerna kunnat närvara virtuellt under rättegångsförhandlingar och vid möten mellan
de medföljda och myndighetspersonal. På så
vis har den internationella närvaron kunnat
upprätthållas och de medföljda vittnar om att
närvaron gör skillnad.
Kvinnorättsorganisationen Sisma Mujer i
Colombia menar på att bemötandet från
statliga aktörer förändras med KrF:s närvaro
och att också den virtuella medföljningen
vid rättsfall ger bättre förutsättningar för att
processen görs korrekt. Samtidigt understryker de vikten av fortsatta kapacitetstärkande
insatser i form av säkerhetsutbildningar.
”Utan KrF skulle vi inte ha någon plan eller
skyddsmekanism och det gör stor skillnad”.
Att medvetet arbeta med digital säkerhet har
också blivit allt viktigare under pandemin
och även där har KrF:s utbildningar gjort
stor skillnad. I Colombia har KrF också en
fond för att kunna ge stöd till investeringar
som behövs för att förbättra den digitala säkerheten. KrF Mexiko har utvecklat redskap
för digital medföljning genom kampanjen
“Skydd under Covid19-tider” med rekommendationer för fysiskt och emotionellt
skydd och digital säkerhet som de delat med
medföljda via Facebook och Twitter.

De relationella aspekterna av medföljningen
är viktiga och genom att systematiskt hålla
kontakt med de medföljda organisationerna över telefon och genom att följa deras
aktiviteter virtuellt, har fredsobservatörerna
kunnat motverka informationsgapet som
den fysiska distansen fört med sig.
Trots att den virtuella medföljningen
erbjuder vissa möjligheter så finns utmaningar som är svåra att överbrygga. Fysisk
närvaro är en grundläggande del i metoden
för internationell medföljning och är av stor
vikt för att maximera skyddseffekten och
motverka aggressioner mot de medföljda,
särskilt gentemot illegala väpnade aktörer
som paramilitära grupper.
internationella medföljningen är
” Den
viktig för den får fredens fiender att ta
några steg bakåt. De håller sig borta
från sammanhang där det finns
utländsk närvaro.

”

-Medlem i MOVICE i Colombia, en organisation för offer
från inbördeskriget som arbetar för sanning och rättvisa.

Fysisk medföljning i coronatider. Foto: KrF Colombia

Vi plöjer vägar för fred
”Vi plöjer vägar för fred” (Aremos Paz på
spanska) är ett samarbete mellan Kristna
Fredsrörelsen, Forum Civ, Diakonia, Lutherska Världsförbundet, We Effect, och Act
Svenska Kyrkan och syftar bidra till hållbara
förutsättningar för fred och hållbar landsbygdsutveckling i Colombia. Fredsprocessen

Rekommendationer för skydd och säkerhet under pandemin från KrF i Mexiko

6

STRATEGIER
ARBETSSÄTT

personer
medföljs i Mexiko
Guatemala och
Colombia

95% av de
medföljda i
Guatemala är
urfolk

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, Guatemala (genom samarbetsprojektet Acoguate) och Mexiko och
tillämpar metoden genom tre komponenter:
• Preventiv närvaro genom fysisk medföljning. Att närvara vid
särskilt utsatta situationer, som resor och viktiga möten.

46% av de
medföljda är
kvinnor
i landet kantas av bristande möjligheter till
försörjning för människor på landsbygden,
höga våldsnivåer och en ökad risk att många
återupptar vapen när implementeringen av
fredsavtalet från 2016 brister.

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

FRAMGÅNGAR

Målet för projektet är att förbättra levnadsvillkoren för människor på landsbygden
och att bidra till före detta gerillamedlemmars återintegrering i samhället. Detta är
två väldigt utsatta grupper vars delaktighet
i fredsprocessen är central för att skapa
hållbar fred i landet.
Kristna Fredsrörelsen bidrar konkret med
utbildningsinsatser kring säkerhet och skydd
samt internationell medföljning till grupper
och individer i potentiellt riskfyllda och
hotfulla situationer. Landsbygdssamhällen
som satsar på och bidrar till fredsprocessen
är väldigt utsatta för risk och tidigare gerillamedlemmar i process att återintegreras i
samhället lever särskilt farligt. Sedan 2016
har minst 250 före detta FARC-medlemmar
mördats i Colombia.
- Om inte säkerhetssituationen förbättras, och det är ett för stort risktagande för
människor att bo kvar i dessa områden, är
det svårt att se hur de ska kunna utveckla
försörjningsmöjligheter, säger Roberto
Montoya som är ansvarig för Kristna Fredsrörelsens skydds- och säkerhetsutbildningar
i projektet.
På grund av pandemin har de flesta
workshops fått hållas digitalt och endast
ett fåtal fysiska medföljningar har kunnat
genomföras. Dock är Kristna Fredsrörelsens
kompetens högt efterfrågad hos målgruppen
som ser säkerhet som ett prioriterat område
för att kunna fortsätta sina liv i en våldsam
kontext.
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• Påverkan på skyldighetsbärare genom politisk medföljning.
Möten med nationella myndigheter och internationella samfundet. Samt informationsspridning om människorättsförsvararnas situation.

• Vi har haft fortsatt närvaro i länderna när flera andra
internationella organisationer lämnade under pandemin.
Nya metoder har utvecklats för att skapa skydd när fysisk
rörlighet har varit begränsad.
• Vi har utökat vårt stöd till MR-försvarare genom att
medfölja fyra nya aktörer; CDMCH i Mexiko, Estéban
Celada i Guatemala och Sisma Mujer och MOVICE i
Colombia.
Aremos Paz är ett långsiktigt och genuint
bidrag till att stärka fredsavtalet och bidra
till hållbar fred i Colombia. Den här typen
av samarbete, där sex svenska organisationer
bidrar till ett gemensamt mål utifrån sin
spetskompetens är unik i sitt slag i Colombia.
Projektet genomförs i sju departement
tillsammans med ca 50 samarbetsorganisationer och kooperativ. Totalt når det
ca 2000 deltagare.
Projektet finansieras med stöd från Sida
och EU:s fredsfond för Colombia som
är ett stort initiativ med öronmärkta
pengar för att bidra till att stärka implementeringen av fredsavtalet. Alla EU:s
medlemsstater bidrar till fonden och
Sverige är en av de största givarna.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2020

• Leyner Palacios, medföljd MR-försvarare i Colombia,
har fått brett erkännande genom att väljas in till den nationella sanningskommissionen i Colombia samt genom
att motta en nationell utmärkselse som årets människorättsförsvarare.

UTMANINGAR
• Humanitär kris i pandemins spår reducerar handlingsutrymmet för MR-försvarare när många måste prioritera överlevnad
över att kämpa för rättigheter.
• Begränsade möjligheter för KrF:s personal att röra sig, visa
närvaro och samla in information gör analysarbetet svårare
och minskar skyddseffekten.
• Politisk ovilja att uppfylla fredsavtal i både Colombia och
Guatemala och generellt svårt att få gehör vad gäller statens ansvar för skydd av MR-försvarare. I Guatemala allvarliga bakslag
vad gäller demokrati och rättsstatens principer.
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1. Internationellt arbete

Stöd till fredskrafter i
civilsamhället

MÅL

Kristna Fredsrörelsens stöd till
fredsaktörer:
• Acoguate i Guatemala
• Justapaz i Colombia
• Peacemakers 2030 i Maghreb
• CEPO, IDO och ONAD i Sydsudan

Unga fredsaktörer i Maghreb
stärker sin kapacitet
Peacemakers 2030 som Kristna Fredsrörelsen driver sedan 2018 i Maghreb-regionen
i Nordafrika, samlar under det gångna året
lärdomar från omställningsarbete till digitala
format och fortsatta utbyten kring fredsarbete mellan deltagarna.
Trots stora utmaningar i spåren av covid-19
pandemin med uteblivna fysiska träffar
har aktiviteter kunnat genomföras efter att
projektteamet arbetat fram digitala lösningar
för pedagogik och nya mötesformer. Genom
workshops, interaktiva videos och digitala
träffar har deltagarna fått lära sig om ickevåldets filosofi och historia samt om metoder
och hur strategiskt fredsarbete fungerar
effektivt.

”Jag har haft mycket nytta av många lärdomar och
konkreta övningar från KrF:s workshops. Jag anpassade
dialogövningar för att kunna prata om olika perspektiv i
konflikter och behovet av att vara öppen i mitt arbete med
barn och unga”.
- Brahim, deltagare i Peacemakers 2030 från Algeriet.

Justapaz stärker implemente‑
ringen av fredsavtalet i Co‑
lombia
I Colombia stödjer Kristna Fredsrörelsen
den menonitiska organisationen Justapaz
som arbetar för fred och försoning genom
stöd till samvetsvägrare och genom att stärka
kvinnligt ledarskap i fredsbyggande processer.

Projektpersonalen utbildar med hjälp av nya verktyg

Insatserna har inspirerat till ett viktigt
utbyte och det blir tydligt att både långsiktigt
relationsbyggande och kapacitetsstärkning är
centrala delar för att bidra till fredliga och inkluderande samhällen. Utformningen av nya
digitala läromedel har underlättat för deltagarna att föra kunskapen vidare. Bland annat
har organisationen NOVA i de västsahariska
flyktinglägren i Tindouf använt lärdomarna i
sina internutbildningar för nya medlemmar. I
Algeriet har kunskaperna på ett liknande sätt
inspirerat ungdomsorganisationen Al-Akram
Associations att fokusera på ickevåld och
konstruktiv konflikthantering i sitt arbete
med barn och ungdomar.
Peacemakers 2030 pågår sedan 2018
och syftar till att stötta unga fredskämpar genom kapacitetsstärkande insatser
och att skapa plattformar för dialog i
en kontext som präglas av begränsad
inkludering för unga i politiska processer. 18 personer deltar från Västsahara,
Marocko, Tunisien och Algeriet.

8

2020 presenterade de en rapport som bidrar
till den nationella sanningskommissionens
arbete i Colombia med att utreda de brott
som begåtts under den väpnade konflikten i
landet. Kommissionens arbete är en central
del i fredsavtalet från 2016 och rapporten
som Justapaz har bidragit med fokuserar på
hur religiösa aktörer har påverkats av den
väpnade konflikten. Den är ett viktigt bidrag
i sökandet efter sanning och till fortsatta
möjligheter för samlevnad i ett på många
sätt polariserat samhälle.
- Tack vare arbetet med rapporten och
Kristna Fredsrörelsens stöd har evangeliska
kyrkor fått officiellt erkännande som offer
för konflikten och som fredsaktörer, Martin
Nates, generalsekreterare för Justapaz.
App för samvetsvägrare sprider fredskultur
Under 2020 lanserade Justapaz en app för
smartphones som riktar sig till unga med
information om rätten till samvetsvägran.
Appen ”Yo Objeto” (jag motsätter mig) har
fått spridning bland tusentals personer och
har lett till att Justapaz kommer utbilda
lärare om rätten till samvetsvägran samt
till att myndighetspersonal har tillgång till

Verksamhetsmål 1.2 Att genom stöd till fredskrafter i
civilsamhället bidra till ickevåldslig konflikthantering,
rättighetsbärares ansvarsutkrävande och en stärkt fredskultur i våldsutsatta länder.

STRATEGIER
ARBETSSÄTT
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 samverkan mellan civilsamhällesorganisationer.
• Samverkan kring informationsinsatser och påverkansarbete i
Sverige som en länk till makthavare här.

uppdaterad information om frågan.
Enligt Martin Nates är appen attraktiv för
att den talar ett direkt och ungdomligt språk
och formatet möjliggör för att nå ut med
information till ungdomar i hela landet.
Appen har även en panikknappsfunktion
som kan aktiveras då personer utsätts för
tvångsrekrytering och som gör att Justapaz
snabbt kan agera till skydd för ungdomar
som är sårbara inför påtryckningar från
olika väpnade aktörer.

FRAMGÅNGAR
CEPO arbetar aktivt för att civilsamhällesorganisationer ska involvera kvinnor i sitt
arbete. Detta i en starkt tradtitionell kontext
där kvinnors plats är i hemmen och deras
möjligheter att uttala sig i frågor är begränsade. Tack vare CEPOS linje så har kvinnor
kunnat delta i utbildningsinsatser och vissa
lokala organisationer har börjat anställa
kvinnor.
Genom insatserna har deltagarna på CEPO:s
utbildningar ökat sina kunskaper om prevention och lösning av konflikt samt ökade
möjligheter att snabbt agera ickevåldsligt
vid konflikteskalering. De har också fått
redskap för att dokumentera och rapportera
brott mot mänskliga rättigheter samt getts
utrymme för påverkansarbete gentemot
beslutsfattare.

Civilsamhället bygger fred i
Sydsudan

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2020

• Justapaz kartläggning av brott mot religiösa aktörer i
Colombia har bidragit till försoning och att evangeliska
kyrkor fått erkännande som fredsaktörer.

UTMANINGAR

• Svårare situation för människorättsförsvarare och fredsaktörer
i Maghreb med ytterligare begränsningar i yttrandefrihet och
handlingsutrymme. Den 29-åriga vapenvilan mellan Marocko
och Polisario i Västsahara har brutits, vilket vittnar om vikten av
att omvärlden bidrar till att denna konflikt hanteras fredlig och i
enlighet med folkrätten.

Den Sydsudanesiska organisationen Community Empowerment for Progress Organisation (CEPO) har under 2020 genomfört
utbildningar och underlättat för dialog
mellan civilsamhället och myndigheter inom
ramen för Kristna Fredsrörelsens stöd till
fredsbyggande insatser.

Assently: ad5c6e3164c7fa946a34f5ff5d1692ebd023b09d70f50b5fe7f049c508bcc353a96ce397bd10275df51605682845df40c6dc80da1d89db90cc3be552a4d68c35

• CEPO:s jämställdhetsarbete och utbildningsinsatser
möjliggör för kvinnors deltagande i en starkt traditionell kontext. För första gången deltar kvinnor i politiska
diskussioner i byar och är med och påverkar i frågor
gällande fred och säkerhet.

• Den humanitära situationen i Sydsudan är på många håll akut
med svältlarm under 2020 och påverkar möjligheterna att nå
ut med fredsbyggande insatser. Våldsamma konflikter försvårar
arbetet och ökar polariseringen mellan grupper.

Martin Nates, generalsekreterare för Justapaz.
Foto: Kalle Jansson, Pråmfilm.

Insatserna stärker civilsamhällets kapacitet
att aktivt delta i fredsbyggande i landet och
i implementeringen av det uppdaterade
fredsavtalet från 2018 (R-ARCSS).

• Genomförda digitala insatser har lett till stärkt
förståelse för strategiskt fredsbyggande och ickevåld
som filosofi och metod för förändring hos deltagarna i
Peacemakers 2030.

• Pandemin och restriktioner för att hantera den begränsar våra
samarbetspartners möjlighet att genomföra sitt arbete, men
också våra möjligheter att bidra då möjligheterna att resa och
mötas begränsade.
Deltagare vid en av CEPO:s utbildningar inom fred och
säkerhet. Foto: CEPO.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2020
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2. Kommunikation och utbildning i Sverige
Foto: Martin Smedjeback

Opinionsarbete för fred och
rättvisa genom ickevåld
Kristna Fredsrörelsen i
debatten

Freden i Colombia i fokus
Under 2020 har Kristna Fredsrörelsen lyft
fram insatser för fred i både det lokala och
globala. Ett särskilt fokus har riktats mot
fredsprocessen i Colombia och situationen
för alla de som aktivt bär freden i landet. Att
lyfta berättelser från de människorättsför-

STRATEGIER
• Vi är en ickevåldets röst i samhället. Vi når ut genom vår
hemsida, sociala medier, medlemstidning, debattartiklar,
presskontakter, dialog med beslutsfattare, seminarier och
manifestationer.

Kristna Fredsrörelsen har varit en aktiv
röst mot militarisering och för mänskliga
rättigheter även när världen som vi känner
den ställs på kant.
Tillsammans med IFOR har Kristna
Fredsrörelsen lyft behovet av att göra fred
till det nya normala genom använda det
momentum som pandemi-krisen inneburit
för att omprioritera resurser till förmån för
mänskliga behov och främjandet av en fredsoch ickevåldskultur. Tillsammans med IKFF
har vi belyst problemen med satsningar på
vapen och militär och tillsammans med tio
andra organisationer i Colombiagruppen
har vi pratat om vikten av att Sverige stödjer
fredsprocessen i Colombia och inte undergräver den genom vapenexport. Läs alla våra
debattinlägg på:
https://krf.se/kategori/opinion/debatt/

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

Ickevåldslig klimatkamp
prisades i Martin Luther
Kings anda

Generalsekreterare Lotta Sjöström Becker överlämnade namnlistan
till utrikesdepartementet på den internationella fredsdagen den 21
september. 372 personer skrev under listan under året.

svarare som vi stödjer i landet och att aktivt
påverka beslutsfattare i Sverige är exempel på
hur Kristna Fredsrörelsens verksamhet visar
att freden angår oss alla och att vi har ett
ansvar att agera.
En viktig fråga har varit att bemöta regeringens och Saabs planer på att exportera
krigsmateriel till Colombia och att påverka
för att istället stärka Sveriges konstruktiva
engagemang för fredsprocessen i landet.
Dessa frågor har vi lyft tillsammans med tio
andra svenska organisationer inom Colombiagruppen, bland annat genom debattinlägg
om Sveriges roll i den colombianska vägen
mot fred. Vi har även drivit en namninsam-

ling för att kräva ett stopp på planerna att
exportera vapen till Colombia.
På den internationella fredsdagen den 21
september arrangerades en visning av filmen
Bojayá: caught in the crossfire på Zita Folkets
Bio i Stockholm. Filmen som skildrar ett av
krigets stora trauman i massakern i Bojayá
2002 och offrens sökande efter sanning och
rättvisa, följdes av ett panelsamtal om läget
för fredsprocessen i landet och vad som kan
göras för att stötta den.

Medlemstidningen
Fredsnytt

Martin Luther King-priset 2020 delades ut
till klimatrörelsen Extinction Rebellion Sverige (XR). Prisjuryn lyfte fram XR som en
god förebild i gemenskapens styrka över individualismen och som ett nätverk som har
engagerat breda lager av samhället genom
en mångfald av ickevåldsmetoder. ”Genom
kreativ civil olydnad och välplanerade aktioner visar de att vi måste sluta släcka bränder
och istället ändra våra klimatfarliga system.
Extinction Rebellion är en global klimatrörelse i Martin Luther Kings anda.”
Priset, som var det fjortonde i ordningen,
delas ut av Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna Råd.

Statliga pensions‑
fonderna går mot mer
hållbarhet

Filmvisning och panelsamtal på fredsdagen den 21 september. Panelen bestod av Lotten Collin, tidigare Latinamerikakorrespondent för Sveriges Radio, Turid Vallgårda, tidigare fredsobservatör, Ulrika Strand, generalsekreterare för
MR-fonden och Anders Österberg, riksdagsledamot för Socialdemokraterna.

Under 2020 meddelade första och andra
AP-fonderna att de avinvesterar bolag med
fossil verksamhet. Detta har länge varit
en fråga som Kristna Fredsrörelsen har
varit med och drivit
inom kampanjen
Schyssta Pensioner,
bland annat genom
ett remissvar till Finansdepartementet
2015 om regelverket för de statliga
pensionsfonderna. I
februari 2020 deltog
Kristna Fredsrörelsen i arrangerandet av ett
riksdagsseminarium för att följa upp det nya
regelverket. Beskedet från första AP-fonden
om att avinvestera kom en månad senare
och ses som ett viktigt steg för att säkerställa
att våra gemensamma pengar inte går till
verksamhet som skadar miljön eller kränker
mänskliga rättigheter.
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Under 2020 har vi publicerat två nummer
av vår medlemstidning Fredsnytt. Det första
på temat fredsarbete i coronatider och det
andra om tro som drivande kraft. Läs och
ladda ner dem på krf.se/kategori/opinion/
fredsnytt/

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2020
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• Vi inspirerar till engagemang genom vår egen och andras
verksamhet och uppmanar till konkret handling.
• Vi samarbetar inom flera nätverk i Sverige, EU och globalt
för att gemensamt med en starkare röst påverka beslutsfattare.
Nätverk där vi ingår:
Concord Sverige, Schyssta Pensioner, Colombiagruppen,
SMR, IFOR, EU-LAT Advocacy Network och OIDHACO
och Sveriges kristna råds arbetsgrupp för fred och mänskliga rättigheter.

FRAMGÅNGAR

• Första och andra AP-fonderna avinvesterar all fossil
verksamhet, ett viktigt steg för ett mer hållbart och rättvist
samhälle. Kristna Fredsrörelsen har varit med och drivit
frågan genom kampanjen Schyssta Pensioner.
• Vi har nått ut brett med ickevåldsbudskap i rikstäckande
massmedia och engagerat samarbetsorganisationer i våra
frågor.

UTMANINGAR
• Sveriges försvarsbudget utökas med 27 miljarder kronor
fram till 2025. Detta vittnar om en militaristisk förklaringsmodell på det försämrade säkerhetsläget i omvärlden och en
avsaknad av perspektiv kring mänsklig säkerhet.
• Ökad känsla av otrygghet i Sverige som är kopplad till
ökat våld. I debatten och i politiska förslag saknas tydliga
förslag på lösningar innehållande rättighets- och ickevåldsperspektiv.
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2. Kommunikation och utbildning i Sverige

Ickevåldsutbildningar
sprider fredskultur
Kristna Fredsrörelsens utbildningsarbete
har, trots de stora utmaningarna pandemin förde med sig, fortgått och utvecklats.
Situationen i världen har ställt höga krav på
att snabbt kunna ställa om till digitala format
och anpassa metodiken därefter.
- Aktivt deltagande är centralt i vårt folkbildningstänk så mycket av omställningsarbetet
har kretsat kring att utveckla metoder som
inspirerar till deltagande och engagemang,
säger Helena Johansson, samordnare för
utbildningverksamheten.
Ickevåldsutbildningarna involverar såväl
kanslipersonal som ickevåldstränare i KrF:s
nätverk och medlemmar i rörelsen. Men de
begränsade möjligheterna att resa och mötas
på ett säkert sätt har gjort det svårare för
ickevåldstränare i nätverket att genomföra
utbildningsinsatser digitalt, vilket har lett till
att kanslipersonal i större utsträckning har
behövt genomföra det praktiska arbetet.

Training of Trainers
Under hösten startade påbyggnadsutbildningen Training of Trainers som förbereder
deltagarna för att kunna vidareförmedla
sina kunskaper om ickevåld. Kursen vänder
sig till personer som tidigare har gått Fred,
Ickevåld och Ledarskap, tjänstgjort som
fredsobservatörer eller gått vår egen grundutbildning i Ickevåld eller motsvarande.
Kursen centreras kring boken ”Understanding Nonviolence” och där träffarna innehåller fördjupning i pedagogik och träning i att
hålla digitala workshops.

Utbildningsinsatser ska
stärka ensamkommandes
möjligheter
• LeeAnn McKenna, grundare av Partera
International som arbetar globalt med
fredsbyggande genom ickevåld, delade med
sig av sina erfarenheter från ickevåldsarbete i Sudan och Sydsudan. Föreläsningen
fokuserade på lärdomar från olika typer av
ickevåldsarbete och deltagarna bjöds in till
diskussion kring vägen bort från våldsamma
konflikter.

-”Vi ser att det finns en stark vilja att vara
med i en ickevåldsrörelse och förstå vad
man ska göra med sitt tränarskap” – Sandra
Eriksson, verksamhetsutvecklare Ickevåld
och Fred.

Rekordmånga sökande till
Fyra webinarier om ickevåld FIL-kursen
Mellan juni och december ordnades en serie
av webinarier om ickevåld som riktade sig
till allmänheten. De fyra tillfällena fokuserade på ickevåldets historia och teoretiska
bakgrund, praktiskt ickevåldsarbete för
samhällsförändring, hållbart ledarskap och
civilkurage i vardagen. Det interaktiva upplägget var väldigt uppskattat bland deltagarna
och kommer att vidareutvecklas under 2021.
”Jag fick ny kraft och mod att säga emot vid
kulturellt och strukturellt våld” – deltagare
på webinarium om ickevåld.

Digital studiecirkel
Under våren 2020 gavs ickevåldstränare
i nätverket möjlighet att delta i en digital
studiecirkel för att fördjupa sina kunskaper
och få uppdateringar om praktiskt ickevåldsarbete med exempel från aktuella rörelser i
världen.
Det digitala formatet möjliggjorde ett
bredare deltagande och fick ett mervärde i
att kontakter knöts mellan ickevåldsaktivister i olika delar av världen. Utöver personer aktiva i KrF:s nätverk i Sverige deltog
även fredsobservatörer i Latinamerika och
deltagare i Peacemakers 2030 (sid 9) från
Tunisien.
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Kursen Fred, ickevåld och ledarskap som ges
på Härnösands Folkhögskola i samarbete
med Studieförbundet Bilda såg en markant
ökning i antal ansökande 2020. Av de 25
sökande deltog 14 personer vid utbildningstillfällena som gavs både fysiskt och digitalt.
Det digitala formatet har gjort världen
mindre på många sätt och rimmar även
med mångas klimatengagemang och vilja
att begränsa sitt resande. Kursen innehåller
vanligtvis en studieresa till Palestina och Israel men som i år blev en virtuell upplevelse
med fördjupande utbildning om området
och med föreläsare på länk från de båda
länderna.
”Kursen har gett mig verktyg för att kunna
jobba och engagera mig inom ämnet i framtiden, både teoretiskt men också praktiskt” –
Evelina Rönnbäck, deltagare på FIL 2020.

Under 2020 inledde Kristna Fredsrörelsen ett samarbete med
Stockholms Stad och Nya
Kompisbyrån för att ge
personer som omfattas av
nya gymnasielagen möjlighet till kompetensutveckling och ökade möjligheter
till anställning i Sverige.
Gymnasielagen ger
minderåriga som kom till
Sverige utan familj från
2015 uppskov att stanna kvar i landet om de
går färdigt gymnasiet och därefter skaffar sig
en fast heltidsanställning inom sex månader.
Projektet syftar till att öka deltagarnas
möjligheter till detta genom kompetensstärkande insatser och ett utvidgat nätverk.
Kristna Fredsrörelsen kommer att leda
workshops inom ickevåldskommunikation,
konflikthantering och civilkurage på arbetsmarknaden med start i februari 2021.

Civilkurage UR Play
• Stellan Vinthagen, professor i Sociologi
och forskaraktivist aktiv vid University of
Massachusetts, föreläste om radikalt ickevåld
i kristider och kreativt motstånd.
Se dem på krf.se/2020/08/20/det-normalaar-problemet

Webinarier om ickevåldets
praktik
Hur verkar vi för en värld som inte är strukturerad genom våld?
Som så mycket annat 2020 flyttade föreläsningar och seminarier ut på nätet. I en ansats
till att skapa samtal och sprida kunskap om
ickevåldets praktik arrangerade Kristna
Fredsrörelsen livestreamade föreläsningar på
temat vid tre tillfällen.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2020

Assently: ad5c6e3164c7fa946a34f5ff5d1692ebd023b09d70f50b5fe7f049c508bcc353a96ce397bd10275df51605682845df40c6dc80da1d89db90cc3be552a4d68c35

Under hösten 2020 medverkade Kristna
Fredsrörelsen i den digitala samtalsserien
Hålla ut, hålla om, hålla ihop som arrangerades av Studieförbundet Bilda och
Utbildningsradion (UR). Sandra Eriksson
som är verksamhetsutvecklare för Ickevåld
och Fred på KrF gav en föreläsning om
civilkurage och om hur var och en kan agera
mot orättvisor. Föreläsningen gav Kristna
Fredsrörelsen en möjlighet att nå ut brett
med sina kärnvärderingar samt att sprida
kunskap och väcka
framtida engagemang
för ickevåld.
Scanna QR-koden för
att se föreläsningen eller
skriv in www.urplay.se/
program/219499 i din
webläsare.
Samtalsserien var ett
samarbete mellan Studieförbundet Bilda och
UR handlade om samhället och demokratin
med utgångspunkt i de mjuka värdena.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2020

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

STRATEGIER

Att utbilda och sprida kunskap om ickevåld är en av kärnverksamheterna inom Kristna Fredsrörelsen och syftar till att
ge människor verktyg för att bemöta våld och orättvisor.
• Vi utbildningar ickevåldstränare i egen regi och tillsammans
med andra. Till exempel med Härnösands Folkhögskola och
Studieförbundet Bilda.
• Deltagare i våra utbildningar får verktyg för att kunna vidareförmedla kunskapen och skapa ringar på vattnet.
• Vi lär oss av våra samarbetsorganisationer i konfliktländer
och skapar möjligheter för utbyte av kunskap och erfarenhet.

FRAMGÅNGAR

• Omställningarbetet till digitala format har varit utmanande
men lyckosamt. Vi har fortsatt kunna nå ut med viktiga utbildningsinsatser och spridit kunskap om ickevåld.

44 personer har

genomgått
fördjupande
utbildningsinsatser

1460 personer

har fått kunskap
genom workshops,
seminarier och
föreläsningar

UTMANINGAR
Utvecklingen kring Covid-19 pandemin för med sig stor osäkerhet. Vi behöver fortsatt utveckla och anpassa vår verksamhet för att möta framtiden.
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Programmet bestod bland annat av workshops, utbyte mellan deltagare, panelsamtal
och föreläsningar där ickevåldets praktik,
historia och filosofi genomgående låg till
grund för samtalen.

Erfarenheter från Sápmi
Ickevåld 2020 har sin utgångspunkt i Sápmi
som på många sätt symboliserar skärningspunkten mellan olika konfliktområden.
Klimatförändringar, exploatering av naturresurser, och rasism i spåren av en kolonial
historia står i direkt relation till Kristna
Fredsrörelsens erfarenheter från ickevåldsarbete i Latinamerika.
I november arrangerades Ickevåld 2020,
en återkommande mötesplats för aktivister,
forskare och rörelser som gemensamt vill
utveckla ickevåldet som samhällsförändrande kraft.
Initiativet kommer från Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Umeå där flera ickevåldstränare är aktiva och grundar sig i en önskan
om att sprida och utveckla ickevåld som
metod för samhällsförändring tillsammans
med andra organisationer och rörelser.
- När vi har mött olika lokala rörelser och engagerat oss i viktiga sakfrågor har vi slagits av

hur många rörelser och grupper i sin iver att
uppnå förändring missar viktiga perspektiv
för strategi och hållbarhet, säger Kristoffer
Fredriksson från Umeå lokalgrupp.

Foto: Nathaly Salas

Medlemsengagemang skapar
mötesplats för ickevåld

Temakvällen Sápmi – motstånd och ickevåld sändes live
på Facebook och har setts av fler än 1200 personer.

Ickevåld 2020 kom att bli en digital mötesplats, något som å ena sidan möjliggjorde för
ett bredare deltagande bland människor från
olika delar av landet men som samtidigt blev
ett hinder för andra. Formatet ligger också i
linje med behovet av att utveckla ickevåldstekniker online när det demokratiska samtalet i allt större utsträckning sker på nätet.

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

STRATEGIER
Kristna Fredsrörelsens första
digitala årsmöte
Årsmötet 2020 genomfördes den 25 april
digitalt via Zoom och cirka 40 medlemmar ur
rörelsen deltog. Under årsmötet presenterades
bland annat det pågående arbetet med att ta
fram en ny verksamhetsplan som sträcker sig
över fem år. Ämnet väckte stort intresse och
årsmötet beslutade att kommande verksamhetsplaner ska vara femåriga och konkretiseras i
årliga handlingsplaner.

Medlemmar samlades för en
idédag för framtiden

Erfarenheten av Ickevåld 2020 bekräftar att
Kristna Fredsrörelsen kan fylla en viktig
funktion för att öka kunskapen om strategiskt ickevåld som både inspirerar och
praktiskt utbildar andra rörelser.
Bakom arrangemanget stod även Studieförbundet Bilda och Another Development
Foundation och genomförandet präglas
starkt av samarbete och samverkan mellan
rörelser och lokala initiativ i Umeå.

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

Den 10 oktober samlades Kristna Fredsrörelsens medlemmar återigen digitalt för att
gemensamt staka ut rörelsens framtid utifrån
tre övergripande teman. Fredsarbete lokalt och
globalt, Agenda 2030 och det akuta fredsarbetet
i Sverige och världen samt strategi för medlemsengagemang, låg till grund för diskussionerna
och väckte stort engagemang.
- Samtalen gjorde det tydligt att vi som rörelse
kan erbjuda lösningar på problemen vi ser i
samhället. Vi behöver vara en rättighetsbärande
och bred rörelse som möjliggör för ickevåldsarbete, jobbar för attitydförändringar och
sätter mänsklig säkerhet i första rummet, Anna
Wikman, verksamhetsutvecklare på Kristna
Fredsrörelsens kansli och en av organisatörerna
bakom idédagen.

KrF satsar på kommunikation
och folkrörelse
Två tjänster på kansliet kommunikationsansvarig och verksamhetsutvecklare för rörelse och
engagemang har fått ökat fokus på kommunikation och medlemmar.
Satsningen är tänkt att vara en långsiktig investering och görs utifrån analyser om en omvärld
i förändring där engagemanget för frågor kring
social förändring tar sig flexiblare uttryck än
förr och behöver bemötas och vårdas därefter.
Den syftar också till att bemöta lokala och globala utmaningar genom att ta till vara på- och
koppla samman - fredsengagemanget i rörelsen
med den internationella verksamheten.

Detta område fokuserar på de strukturer och resurser som
möjliggör 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 relationsbyggande.
• Vidare behövs en rörelse där medlemsantalet växer, och
medlemskapet 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.

FRAMGÅNGAR
• Ickevåld 2020 visar på medlemmarnas engagemang och
Kristna Fredsrörelsens relevans som folkrörelse och sakkunnig om ickevåld.
• Ett gediget omställningsarbete till digitala format har möjliggjort för fortsatt engagemang för vår vision.
• Digitala mötesplatser har möjliggjort för större involvering
av medlemmar i utvecklingen framåt.

UTMANINGAR
Att öka vår insamling och värva nya medlemmar är fortsatt
en utmaning. En aktiv och växande rörelse är en prioritet för
att nå ut bredare.

Visuella anteckningar av Natalie Töpperwien Blom
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

Hur används pengarna?

- Kostnad per verksamhetsområde

1 027 852 kr

3 772 102 kr

Förvaltningsberättelse
Härmed avger styrelsen för Kristna Fredsrörelsen (organisationsnummer: 826000-8696) årsredovisning för
verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2020.

Allmänt om verksamheten
Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som arbetar för fred
och rättvisa. Vi är djupt förankrade i den ekumeniska rörelsen och
stödjer trosbaserat engagemang. Tillsammans med fredsaktörer
i världen arbetar vi för ett samhälle utan våld och ett hållbart sätt
att leva.
Kristna Fredsrörelsen (KrF) är en ideell förening som bildades 1919
och har därmed över 100 års arbete för fred bakom sig. Kristna
Fredsrörelsens värdegrund utgår från ickevåld. Den inkluderar en
tro på att förändring kan uppnås, att mål och medel hör samman
och att alla människor har lika värde. Ickevåld är mer än att avstå
från våld, det är att motverka och avslöja direkt och strukturellt
våld med fredliga medel. Det innebär också att förverkliga den
ickevåldsliga framtiden i nuet.
På Kristna Fredsrörelsens högsta beslutande organ, årsmötet,
anger medlemmarna riktning och ramar för verksamheten, samt
väljer styrelse. Kristna Fredsrörelsen har en närvaro runt om i
landet genom lokalgrupper och nätverk av ickevåldstränare och
kreativa aktivister.
Namnet Kristna Fredsrörelsen berättar om rörelsens historia 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 utifrån ett rättighetsperspektiv i
alla insatser och icke-diskriminering är en bärande princip.
Kristna Fredsrörelsens kärnverksamhet i Sverige handlar om att
öka kunskap, stärka engagemang och sprida information om
fred och säkerhet genom ickevåld. Utifrån vår värdegrund bidrar
vi med alternativa perspektiv i relation till svensk säkerhets- och
utrikespolitik och fredsfrämjande. Vi har en lång erfarenhet av
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folkrörelsearbete för att främja en konstruktiv och ansvarsfull
säkerhetspolitik samt synliggöra vapenhandel och små lätta
vapens bidrag till väpnad konflikt och väpnat våld. Det som främst
utmärker vårt Sverigearbete är att vi arbetar med konstruktiva och
pedagogiska metoder för att bidra till en fördjupad kunskap om
ickevåld och civilkurage för att stärka människors engagemang för
fredlig utveckling.
Kristna Fredsrörelsen har tre verksamhetsområden: engagemang
och påverkan, internationellt fredsarbete samt Kristna Fredsrörelsen som organisation. Dessa är beroende av och förstärker
varandra. Mötet mellan dem ger ett tydligt mervärde; ett stort
internationellt fredsarbete, ett tydligt ickevåldsperspektiv och
en särskild kompetens och nätverk relaterade till trosbaserat och
aktivistiskt fredsarbete. Vår kunskap och relevans utgår från att vi
både arbetar praktiskt med fredsarbete i konfliktområden genom
stöd till samarbetsorganisationer och människorättsaktivister och
är en verksam folkrörelse i Sverige. Genom samarbete med partners i våra samarbetsländer 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 Fredsrörelsen är en tydlig och
profilerad aktör inom ickevåld och fredsbyggande med erfarenhet
av tvärreligiöst samarbete.
Kristna Fredsrörelsens verksamhet finansieras till största del av
offentliga bidrag, som anslag från Sida och Folke Bernadotteakademin. Vi erhåller även finansiella bidrag från fonder, stiftelser
och andra organisationer. Bidragsgivarnas medel är ändamålsbestämda av givaren, det vill säga de har beviljats för ett specifikt ändamål. Övrig finansiering sker genom medlemsavgifter,
insamling från allmänheten samt stifts- och församlingskollekter.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2020

Assently: ad5c6e3164c7fa946a34f5ff5d1692ebd023b09d70f50b5fe7f049c508bcc353a96ce397bd10275df51605682845df40c6dc80da1d89db90cc3be552a4d68c35

20 173 042 kr

Internationellt

Sverige

Insamling från allmänheten sker genom gåvor till 90-konto, via
autogiro, swish och köp av gåvobevis. Insamlade medel är i mycket
liten utsträckning ändamålsbestämda. Insamlingen bedrivs främst
genom vår hemsida och i andra digitala kanaler samt utskick av
insamlingsbrev. En mindre del av finansieringen kommer från
försäljning, främst av föreläsningar och utbildningar.
Organisationens löpande verksamhet styrs av en femårig verksamhetsplan. Verksamhetsplanen bryts ner i årliga handlingsplaner
som följs upp var fjärde månad i samband med tertialbokslut. I
dessa tertialrapporter stäms genomförd verksamhet av mot planering och måluppfyllelsen analyseras i en årlig verksamhetsrapport.
Resultat mäts genom att en logisk resultatkedja formuleras med
mål på olika nivåer och indikatorer definieras.
Kristna Fredsrörelsen är medlem i Giva Sverige och lever upp till
deras kvalitetskod gällande ändamål, styrning, internkontroll,
insamling, anställda, volontärer samt rapportering. Kristna Fredsrörelsen är också med i Svensk Insamlingskontroll 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 medverkar i ett flertal nätverk för att påverka
utvecklingen på både internationell och nationell nivå. Internationellt verkar vi i the International Fellowship of Reconciliation
(IFOR) samt dess europeiska gren EUFOR. IFOR samlar över 70
trosbaserade fredsorganisationer över hela världen som arbetar
för att främja mänskliga rättigheter och försoning genom gemensamma utbildningsinsatser och internationella kampanjer. Kristna
Fredsrörelsens generalsekreterare Charlotte Sjöström Becker är
ordförande för nätverket och vi har en framträdande roll för att
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Organisation

utveckla och stärka nätverket. Vi är även medlemmar i två nätverk
på europeisk nivå, OIDHACO och EU-LAT, som bedriver påverkansarbete för mänskliga rättigheter i Colombia respektive Centralamerika och Mexiko.
På nationell nivå samverkar Kristna Fredsrörelsen med ett flertal
nätverk och paraplyorganisationer. Vi är medlem i Svenska Missionsrådet (SMR), en av sidas strategiska partnerorganisationer.
Vi söker sida-medel genom SMR från anslagsposten Stöd genom
svenska organisationer i det civila samhället samt anslaget för
informations- och kommunikationsverksamhet. Vi samarbetar med
studieförbunden Bilda, där KrF är medlem, och Studiefrämjandet
kring utbildningar i ickevåld, civilkurage och konflikthantering.
Vi samarbetar med Sveriges kristna råd (SKR) genom deltagande
i arbetsgruppen för fred och mänskliga rättigheter. Vi sitter i
styrgruppen för Ekumeniska följeslagarprogrammet SEAPPI som
arbetar med metoden preventiv närvaro för att dämpa våldet och
främja respekten för folkrätten i Palestina och Israel. Tillsammans
med SKR och Equmeniakyrkan delar Kristna Fredsrörelsen varje
år ut Martin Luther King-priset. Vi har ett nära ett samarbete med
Equmeniakyrkan där vi bland annat erbjuder deras församlingar
utbildning i konflikthantering.
Vi arrangerar utbildningen ”Fred, ickevåld, ledarskap” tillsammans
med Härnösands folkhögskola.
För att uppnå förändring samverkar vi i nätverk som Concord Sverige, Schyssta pensioner, Colombiagruppen, Sydsudan-nätverket
och Agenda 2030-nätverket, ett nätverk för att utbyta erfarenheter
och hitta synergieffekter för implementeringen av Agenda 2030.
Kristna Fredsrörelsen är även medlemmar av Anna Lindh-stiftelsen
och Globalportalen.
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Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

Huvudsakliga projekt

Finansiering

Övriga intäkter

103 242

3 772 102 kr

Bidrag övriga offentliga

Skydd av människorättsförsvarare

2 163 385

Bidrag Sida

21 044 540

Internationellt partnerstöd
Utbildning och engagemang i Sverige

5 820 122 kr

Bidrag privata organisationer

448 017

Gåvor och medlimsavgifter

514 967

14 352 920 kr

0

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
År 2020 var året då ingenting var sig likt och allt vi kände till ställdes på ända. I början av året kom nyheten om ett virus som florerat
i Kina och som krävt många människoliv. Ingen var beredd på vad
som skulle hända och ingen var rustad för en pandemi när vi för
första gången hörde talas om corona. I mars fick vi se flera utbrott i
Europa och samhällen släckte snabbt ner i olika hög grad. I Sverige
gavs rekommendationer som skulle efterlevas för att förhindra
smittspridning.
Den 23 mars beslutade Kristna Fredsrörelsens ledning att organisationen skulle gå upp i stabsläge på grund av coronapandemin. Stabsläget genomfördes i enlighet med organisationens
krisplan för att förbättra möjligheterna att hantera pandemins
konsekvenser. Stabsläge innebar ett beredskapsläge där ledning
och nyckelfunktioner samlades och analyserade den nationella
informationen som kom varje vecka och stärkte samordningen
av dess hantering. Stabsgruppen bestod av generalsekreteraren,
biträdande generalsekreterare, HR-ansvarig samt kommunikatör
(ersatt i april av kommunikationsansvarig).
Till stöd för stabsgruppen tillsattes fyra arbetsgrupper som ansvarade för analysprocesser på organisationsövergripande nivå:
• Arbetsmiljö
• Risk och konsekvensanalys med fokus verksamhet & finansiering
• Fredstjänstprogrammet och fältpersonal
• Kommunikation
Från samma datum beslutades även att all personal skulle arbeta
hemifrån och bara i undantagsfall åka till det gemensamma kontoret vid Ekumeniska centret i Alvik. Dessa förhållningsregler gällde
året ut. Generalsekreteraren och HR-ansvarig förstärkte stödet till
landrepresentanterna på fältkontoren i Latinamerika.
Stabsläget avslutades den 2 november och vi gick istället in i ett
förstärkt omställningsläge där en omställningsgrupp ersatte övriga
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grupper förutom arbetsmiljögruppen som bedömdes viktig att
bibehålla även fortsättningsvis. Beredskap fanns för att återinsätta
stabsläget vid behov.
Under årsmötet 2021 ska en ny verksamhetsplan antas. Verksamhetsplanen pekar ut rörelsens riktning för de nästkommande fem
åren med en gemensam grund att stå på och med mål att arbeta
gentemot under perioden 2021-2025. En lång process påbörjades
redan 2019 för att involvera och engagera hela rörelsen i framtagandet av planen med ett intensifierat arbete under 2020. Vid årsmötet i april antogs ett riktningsbeslut med utstakade huvudlinjer
i planen vilket följdes upp med en idédag i oktober där styrelse,
personal och medlemmar diskuterade och utvecklade förslag till
verksamhetsplanen ytterligare.
Opinionsbildning och påverkan
Pandemin och de medlemsfora som ägt rum under året har visat
att behovet av organisationsövergripande samordning av intern
och extern kommunikation behöver stärkas för att kunna utveckla
påverkansarbetet. Som en följd av det har kommunikationen mellan kansliet och landskontoren i Mexiko, Colombia
och Guatemala intensifierats och det finns nu större
kunskap om hur och var
vi behöver stärka vår samordnande kommunikation.

Kampanjbild mot svensk vapenexport till
Colombia.

Kristna Fredsrörelsen
har under året bedrivit
en opinionskampanj för
att uppmärksamma det
allvarliga läget i Colombia
och Sveriges planer på
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5 000 000

försvarssamarbete och export av krigsmateriel till landet. För att
uppmärksamma detta genomförde vi en nätbaserad namninsamling där vi uppmanade Sverige att stå upp för sina ambitioner att
vara en trovärdig röst för fred och hållbar utveckling genom att
stoppa alla planer på vapenexport till Colombia. Den första månadens insamlade namn överlämnades till UD på internationella
fredsdagen den 21 september. Totalt samlades 372 namn in under
kampanjperioden 2020. Fredsdagen firades dessutom med filmvisning av filmen ”Bojayá: Caught in The Crossfire” där vår medföljde
Leyner Palacios är huvudperson. I ett efterföljande samtal deltog
Anders Österberg (S, Utrikesutskottet), Lotten Collin (SR, f.d. Latinamerikakorrespondent) och Ulrika Strand (GS, Fonden för mänskliga
rättigheter). Tillsammans med Colombiagruppen skrev vi även en
debattartikel i portalen globalbar.se om att svensk vapenexport
utgör ett hinder för fredsprocessen i Colombia.
Under hösten har vi publicerat tre opinionsbildande filmer på
sociala medier med fokus på Kristna Fredsrörelsen som en röst för
ickevåld i Sverige och världen, MR-försvarares situation i Colombia
samt Sveriges planerade vapenexport till Colombia.
I pandemins spår följde en nationell debatt om resurser och hur
dessa är förvaltade och fördelade i samhället för att användas i
en nationell kris. Kristna Fredsrörelsen fick en replik publicerad i
Aftonbladet.se den 22 april efter Moderaternas förslag att använda
försvaret i kampen mot corona. Där framhöll vi att mer pengar till
krigsmakten inte är lösningen för att skapa hållbara och fredliga
samhällen utan hållbar beredskap bör byggas upp av civila institutioner där tematisk expertis och mänsklig säkerhet står i fokus.
Detta följdes upp med en debattartikel i tidningen Dagen där vi
lyfte vikten av att världens ledare verkar för hållbar utveckling
samt för att EU åter ska bli ett fredsprojekt.
Den 21 november arrangerades konferensen Ickevåld2020, ett
event tänkt att bli ett årligt arrangemang som samlar aktivister,
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forskare och rörelser som vill finna konstruktiva vägar att forma
samhällen genom ickevåld och skapa hållbara sätt att leva.
Konferensen genomfördes digitalt där 90 personer bland annat
lyssnade på en föreläsning om kampen mot förtryck med fredliga
medel av forskaren Stellan Vinthagen och deltog i en temakväll
om Sàpmi – motstånd och ickevåld. Ickevåld2020 samarrangerades tillsammans med
Studieförbundet Bilda,
Another Development
Foundation, Umeå
universitets Freds- och
konfliktforskning samt
Centrum för samisk
forskning, Rättighetscentrum Västerbotten
och Länsstyrelsen i
Deltagare på den digitala mötesplatsen Ickevdåld 2020.
Umeå.
Vi avslutade året med att analysera propositionen Totalförsvaret
2021-2025 och publicerade tillsammans med Internationella
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) debattartikeln ”En hård
klapp till svenska folket” i nätforumet Feministiskt perspektiv i
samband med riksdagsdebatten 14 december.
Utbildning och engagemang
Kristna Fredsrörelsen tror på en fredskultur där vi tillsammans verkar för ett öppet, mer inkluderande och tryggare samhälle genom
ickevåld. Våra kurser inom strategiskt ickevåld för social förändring
inkluderar workshops, seminarier och föreläsningar i ickevåld, civilkurage och konflikthantering. Under året har totalt 42 lärtillfällen
hållits inom de tre temana med sammanlagt 1503 deltagare.
Verksamheten kring ickevåld utgår från problematiken att våldsam
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

Fördelning verksamhetskostnader

Flerårsöversikt
882 752 kr

145 100 kr

Verksamhetsintäkter
Ändamålskostnader

2020

2019

24 274

28 895

23 945

27 898

145

134

883

699

Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Resultat
Anläggningstillgångar

23 945 144 kr

Omsättningstillgångar
Eget kapital
Kortfristiga skulder
Balansomslutning

Ändamål

Insamling

konflikt och väpnat våld är avgörande hinder för utveckling på individ- och samhällsnivå och relateras till de internationella kontexter där vi bedriver verksamhet. Genom att utbilda ickevåldstränare
som sedan vidareförmedlar denna kunskap syftar verksamheten
till att stärka förståelsen av hur fred och utveckling kan nås. Under
året har 17 nya ickevåldstränare/vidareförmedlare utbildats, och
nio personer har påbörjat sin utbildning för att bli ickevåldstränare
med fördjupat fokus på pedagogisk kompetens. På grund av pandemin har den sista träffen som sker fysiskt flyttats till 2021.
Utbildningen i civilkurage erbjuder verktyg för att stå upp för
den som blir utsatt för kränkningar. Genom att öva på praktiska
civilkuragemetoder lär sig deltagarna att bli bättre på att förhindra
orättvisor, trakasserier och diskriminering.
Inom konflikthantering lär sig deltagarna att dra nytta av konflikter 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 konflikt utan
att bryta ned varandra.
Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra verksamheten genom traditionella metoder, det vill säga genom fysiska
utbildningstillfällen. Den utveckling som vi troligtvis hade sett i
framtiden med en stegvis övergång till mer digitala utbildningar
fick nu en rekordsnabb utveckling och vi fick ställa om hela utbildningskoncept till digitala upplägg under några månaders ställtid.
Det var personalkrävande men tack vare givares förståelse för
situationen var det möjligt att genomföra. Övergången fick också
positiva effekter då tillgängligheten för deltagande ökade.
Kristna Fredsrörelsen arrangerar årligen kursen Fred, ickevåld
och ledarskap i samarbete med Härnösands folkhögskola där
det under normala förutsättningar ingår en veckas studieresa till
Israel/Palestina. I år fick resan ställas in och ersattes med en extra
utbildningsvecka med fokus på området. Det fick till effekt att
antalet ansökningar ökade och en delförklaring är att den obliga-
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-699

175

1 097

1 097

20 591

18 483

3 073

3 772

18 615

15 808

21 688

19 580

2018
23 747
22 505
114
807
333
1 085
13 046
3 597
10 534
14 131

2017
19 494
18 112
245
901
257
1 074
7 931
3 264
5 741
9 005

2016
17 981
17 274
261
528
-79
1 053
7 859
3 007
5 904
8 912

Administration
toriska resan inte ingick och möjliggjorde därmed för fler att delta
då de uppgav att de annars avstod av miljö-och klimatskäl. Fjorton
deltagare slutförde kursen och blev därmed vidareförmedlare hos
Kristna Fredsrörelsen med möjlighet att fortsätta vara engagerade
i att sprida kunskap om ickevåld.
Medlemskap, aktivism och lokalgrupper
Kristna Fredsrörelsens medlemsavgift fastställs av rörelsens årsmöte och för 2020 beslutades att avgiften skulle vara 320 kronor
för ordinarie avgift och 120 kronor för reducerad avgift (studenter,
pensionärer samt arbetslösa). Vid årets slut hade vi 852 medlemmar, vilket är en minskning med 4% jämfört med föregående år.
Som medlem får man tidningen Fredsnytt som utges två gånger
per år, medlemsutskick minst 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
ickevåld, rättvisa och mänskliga rättigheter. Det finns sju lokalgrupper spridda över landet; i Alingsås, Göteborg, Helsingborg,
Luleå, Umeå, Uppsala samt Västerås.
Internationellt arbete
Skydd av människorättsförsvarare
Pandemin har drabbat Latinamerika hårt. Störst påverkan på vårt
arbete med medföljning av människorättsförsvarare har den haft i
Guatemala där våra fredsobservatörer evakuerades i slutet av mars
på grund av säkerhetssituationen och endast vår landrepresentant
stannade på plats, samt två av koordinatörerna för samarbetsprojektet Acoguate. Fredsobservatörer kunde återsändas i början av
februari 2021. I Colombia har arbetet fortsatt i delvis nya arbetsformer under pandemin. Lokalkontoret i Chocó stängdes mellan mars
och september och personalen flyttades under den perioden till
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Bogotá och Medellin varifrån arbetet
med medföljda i Chocó fortsatte. I
Mexiko har vårt kontor i Chiapas varit
verksamt under hela året.

tioner/aktörer. Andelen kvinnor som
medföljs utgör cirka 46%. Andelen
urfolk är högt särskilt i Guatemala
där det utgör cirka 95% av de medföljda.

Den fysiska medföljningen av människorättsförsvararna har under
Internationellt partnerstöd
perioden mars till september bara
Syftet med stödet är att främja
kunnat genomföras i begränsad
fredliga och inkluderande samhälutsträckning. Inom programmet
len genom att stärka freds- och
har alternativa arbetssätt utvecklats
ickevåldskrafter i samhällen som
för att uppnå den önskade effekten
präglas av konflikt. Vårt mål är att
av preventiv närvaro, till exempel
civila fredskrafter i Colombia, Sydsugenom digitala verktyg och tät uppdan och Maghrebregionen får ökad
Fysisk medföljning i Colombia 2020. Foto: Kristna Fredsrörelsen.
följning med de medföljda genom
kapacitet att arbeta självständigt
”digitala rundor” varje vecka. Begränsoch tillsammans med andra för fred,
ningarna i fysiska resor innebar stora utmaningar men ledde också
ickevåld och mänskliga rättigheter i sina samhällen.
till metodutveckling som kommer vara programmet till gagn även
I Sydsudan råder en instabil säkerhetssituation som har negativ
efter pandemin.
inverkan på civilsamhällets möjlighet att verka och till det tillkomAndra verktyg inom metoden - som politisk medföljning, strategisk mer översvämningar som gjort människor hemlösa och satt på
kommunikation och kapacitetsstärkning i säkerhet och skydd - var
flykt i konfliktdrabbade regioner. Kristna Fredsrörelsen har under
genomförbara även under pandemin. Erfarenheterna visar att det
året gett fortsatt stöd till organisationerna ONAD som arbetar med
i vissa fall till och med blev lättare att nå höga beslutsfattare då
fredsbyggande på lokal nivå med utbildning av ickevåldstränare
de var mer tillgängliga för virtuella möten än de tidigare var för
och driver fredsklubbar för ungdomar och organisationen CEPO
fysiska möten.
som arbetar för fred genom stärkande av lokala civilsamhällesfunktioner. Organisationen IDO har under året gett stöd till lokala
Säkerhetssituationen för människorättsförsvararna har försämrats
försoningsprocesser men beslutade i november att lägga ner
i de tre länderna. Företag och illegala väpnade aktörer har passat
sin verksamhet och vårt stöd och samarbete upphörde därmed i
på att flytta fram sina positioner i flera markkonflikter i skydd av
december 2020.
pandemins restriktioner och myndigheters och internationella
I Colombia stödjer Kristna Fredsrörelsen den mennonitiska
organisationers frånvaro. Det har skett en fortsatt allvarlig ökning
fredsorganisationen Justapaz som stöttar unga som vägrar vapen
av våld mot människorättsförsvarare, särskilt i Colombia och Guaoch uppmuntrar kvinnligt ledarskap i fredsbyggande insatser.
temala, och en fortsatt ökad militarisering och höga konfliktnivåer
De driver opinion för rätten till samvetsvägran och under 2021
i alla tre länder.
utvecklade de appen Yo Objeto vars syfte är att stödja unga med
juridisk information om rätten till samvetsvägran. Pandemin har
Sammantaget har 593 personer medföljts från 34 olika organisaförsvårat arbetet för Justapaz och vissa aktiviteter har övergått till
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att genomföras digitalt.
Det regionala fredsprojektet Peacemakers 2030 i Maghrebregionen där vi utbildar unga aktivister i fredsbyggande och ickevåldsarbete, har på grund av nedstängningar och reseförbud under året
fått ställa in fysiska träffar med grupperna. Istället har projektet
satsat på specifik tematisk kapacitetsstärkning och digitala utbyten på distans, samt flexibla och individanpassade sätt att stötta
deltagare utefter uttryckta behov i deras arbete.
Ingen uppföljningsresa för att besöka någon samarbetsorganisation har varit möjlig att genomföra under året.

hetsbidraget utefter de nya förutsättningarna vilket godkändes av
givaren Folke Bernadotteakademin. Vi ansökte även om omdisponering av budget inom anslaget för informations- och kommunikationsverksamhet från Svenska Missionsrådet, vilket även det
godkändes.
Metod, utveckling och kvalitetssäkring
Under året genomfördes en systemrevision av Kristna Fredsrörelsen på uppdrag av givaren Svenska Missionsrådet. Två oberoende
konsulter genomförde revisionen där de utgick från fyra aspekter
vid bedömningen:
•
förmåga att vara (Ability to Be)
•
förmåga att organisera (Ability to Organise)
•
förmåga att relatera (Ability to relate)
•
förmåga att göra (Ability to do)

Utländska filialer/regionkontor
Organisationen har tre utländska landkontor, ett i respektive
Colombia, Guatemala och Mexiko. Varje kontor har en landrepresentant som arbetsleder personalen och ansvarar för den lokala
verksamheten. Verksamheten
avser medföljning av människorättsförsvarare samt kontakt
med lokala samarbetsorganisationer. I Mexiko är kontoret
ingen självständig juridisk
person och lokala kostnader betalas genom utlägg av ansvarig
personal. Kontoren i Guatemala
och Colombia är registrerade
juridiska personer och har lokala
bankkonton som används för att Projektteamet för Peacemakers 2030 spelade in filmer om
täcka lokala kostnader.
ickevåld i utbildningssyfte som översattes.
Foto: Kristna Fredsrörelsen.

Resultat och ställning
Kristna Fredsrörelsens verksamhetsintäkter minskade under 2020
jämfört med 2019 och uppgick till 24 274 tkr (28 895) vid årets
slut. Insamlingen från församlingar har minskat under året och
även bidrag från fonder och stiftelser. Bidrag från EU via ForumCiv
har tillkommit samtidigt som bidrag från Utrikesdepartementet
har fallit bort. En norsk fond har lämnat bidrag till verksamheten
i Colombia. Våra ändamålskostnader har minskat som en följd
av coronaviruset då utlandsstationerad personal till viss del har
evakuerats. Pandemin har även lett till minskat resande samt omställning från fysiska aktiviteter till digitala möten. Insamlingskostnaderna har ökat då nya inbetalningsfunktioner tagits i bruk med
högre driftskostnader. Administrationskostnaderna har ökat då
personella resurser satsats på förberedelser av under året genomförd systemrevision av vår största givare Svenska missionsrådet.
Årets underskott på -699 tkr beror främst på minskade intäkter.
Tilltänkta bidragsgivare har på grund av coronaviruset snabbt lagt
om sin verksamhet och gjort omprioriteringar. Då detta skedde
med kort varsel i samband med att pandemin bröt ut kunde de
minskade bidragen inte helt mötas av minskade kostnader. Vi har
även fått ett reducerat administrationsbidrag i vårt största internationella projekt finansierat av Svenska Missionsrådet. Anledningen
till detta är att projektverksamheten inte har kunnat genomföras
i den omfattning som det var planerat för innan pandemin. Årets
resultat -699 tkr är sämre än den av årsmötet 2020 fastställda budgeten -230 tkr. Skillnaden förklaras främst av minskad insamling
samt minskade och uteblivna administrationsbidrag från planerade men på grund av coronaviruset inställda projekt.
Ändamålsuppfyllelse
Att mycket av den planerade verksamheten under året fått ställas
om från fysiskt till digitalt genomförande har inte bara inneburit ett förändrat arbetssätt, det har också lett till omställning av
personal och förändrade kostnadsslag än ursprungligen planerat.
Inom den verksamhet som finansierats genom ändamålsbestämda
bidrag har medelsanvändningen därmed påverkats.
Vi ansökte därför om att få omdisponera budget inom verksam-
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Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

Den generella bedömningen gav vid handen att
Kristna Fredsrörelsen har en demokratisk struktur,
att de finansiella och administrativa systemen
är välfungerande och att personalen har hög
kompetens om utvecklingsfrågor och god kunskap
om kontexterna där vi verkar. Systemrevisionen
tog också fram ett antal rekommendationer, bland
annat rekommenderar de organisationen att inte
utveckla nya system utan fokusera på att levandegöra och eventuellt förenkla de system som redan
är framtagna. Kansli tillsammans med styrelsen har
tagit fram en åtgärdsplan för att hantera alla givna
rekommendationer.

Digitalisering, distansarbete och en föränderlig tid har inneburit
kraftigt ökade behov av stöd gällande kommunikation inom alla
delar av organisationen. Det digitala arbetssättet kräver mer genomtänkta kommunikationsvägar gällande intern kommunikation
och det kräver mycket mer förberedelser och ett annat arbetssätt i
extern kommunikation. Under året har därför mycket resurser lagts
i form av arbetstid och pengar på att utveckla kommunikationsarbetet, något som tagit mycket kraft i anspråk men kommer komma
organisationen till godo sett i ett långsiktigt perspektiv.
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 överensstämmer
med Kristna Fredsrörelsens värdegrund. Placeringar har gjorts i fonder
förvaltade av Oikocredit som stöttar
ett stort antal småskaliga projekt i ett stort antal länder som syftar
till att människor ska hitta en långsiktigt hållbar försörjning.
Finansierings- och placeringspolicy
Syftet med Kristna Fredsrörelsens finansierings- placeringspolicy
är att ange ramarna för hur organisationen får finansieras och hur
kapitalet ska förvaltas.
Kristna Fredsrörelsen finansierar sin verksamhet endast på sätt
som överensstämmer med organisationens värderingar. Kristna
Fredsrörelsen inleder bara samarbeten med organisationer vars
verksamhet respekterar gällande nationella och internationella lagar och regler samt bedriver en verksamhet som är etiskt försvarbar. Detta innebär att Kristna Fredsrörelsen inte kan ta emot bidrag
från givare/företag, eller placera kapital i fonder vars huvudsakliga
verksamhet är hälsovådlig eller orsakar humanitärt lidande, som
direkt eller indirekt bidrar till våld, konflikter eller katastrofer, som
är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.
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Detta innebär att Kristna Fredsrörelsen inte kan acceptera bidrag
från givare/företag vars huvudsakliga verksamhet ryms inom
följande industrier: vapen, tobak, alkohol/droger, pornografi, olja/
gas, diamanter eller guld.
Kristna Fredsrörelsen har som målsättning att det egna kapitalet
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 säkerställa ansvarsfull
utfasning av projekt om så blir nödvändigt. Kristna Fredsrörelsen
kommer därför att i den mån det är möjligt avsätta medel för att
öka det egna kapitalet i enlighet med målet, men detta är inte
överordnat genomförande av verksamhet.
• Riktlinjer för placeringar: Etiska placeringar till ett sammanlagt
belopp av maximalt 50 % av det egna kapitalet vid det senast
fastställda bokslutet. Nya mottagare av etiska placeringar ska
godkännas av styrelsen.
• Fastränteplaceringar med högre ränta kan göras om det med stor
säkerhet kan bedömas att medlen ej behövs under löptiden.
Hållbarhetsupplysningar
Kristna Fredsrörelsen månar om att den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön för anställda på organisationen skall vara god.
Varje år genomförs en medarbetarenkät för att ge kunskap i hur
medarbetaren upplever sitt uppdrag och sin arbetssituation. I den
extremsituation som rådde under 2020 genomfördes dessutom
ytterligare två undersökningar, en hälsoundersökning och en
arbetsmiljöenkät, för att utröna hur situationen och hemarbetet
påverkade personalen.
I medarbetarenkäten får de anställda betygsätta arbetsorganisation, arbetsbelastning och krav, handlingsutrymme och kontroll,
ledarskap och stöd, kunskaper och utveckling samt återhämtning
och hälsa. Medarbetarenkäten i år visade sammanfattningsvis på
ett tydligt förbättrat resultat jämfört med den enkät som genomfördes 2019. Av de nio områden som mätts ligger sju områden
inom den högsta kategorin bra/mycket bra, de övriga två ligger i
kategorin halvbra/lågt. Förbättringen kan antas vara ett resultat av
att vi under 2020 haft stort fokus på arbetsmiljön och förändrade
strukturer och rutiner i förhållande till den. Under 2021 kommer
vi arbeta vidare med arbetsmiljön med extra fokus på områdena
ledarskap samt arbetsbelastning och krav som var de två områdena som låg lägst.

Baserat på svaren av medarbetar- och arbetsmiljöenkäten håller en
handlingsplan på att tas fram i samverkan mellan fackklubben och
ledningen där fokus ligger på att utveckla internkommunikation
med regelbundna avstämningar för bättre överblick och tryggare
kontrollmekanismer.
En digital hälsoundersökning erbjöds medarbetarna i november.
Enkäten där man skattar sina hälsorisker genomfördes av företaget Onelab och en läkare bedömde ifall en medicinsk uppföljning
behövdes baserat på resultatet. De personliga resultaten var under
medicinsk sekretess och delades inte med arbetsgivaren som enbart
erhöll aggregerad data för att förstå hälsoläget i organisationen.
Sammantaget bedöms hälsoläget överlag vara godtagbart, men
områden kring ångest och oro samt distansarbete/arbetsmiljö visade sig behöva uppföljning där personal kontaktades av sjukvårdspersonal.
Kristna Fredsrörelsens uppförandekod beskriver hur anställda,
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 inrikesresor. Vegetarisk mat
är norm på Kristna Fredsrörelsens arrangemang och veganalternativ
bör förekomma.
Kristna Fredsrörelsen har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen
- Ideella Idéburna Organisationer och anställda erbjuds kontinuerligt fortbildning i relation till respektive befattning.
Förväntad framtida utveckling
De senaste åren har världen sett en nedåtgående trend vad gäller
demokrati och rättigheter, både i demokratiska och ickedemokratiska stater. När makt och ekonomiska resurser fördelas alltmer ojämnt
blir det svårare för människor att påverka samhället och orättvisor
och ojämlikhet riskerar att öka. I många av de kontexter där Kristna
fredsrörelsen verkar ser vi också att stora grupper stängs ute från
inflytande och samhällsutveckling. Men det finns också positiva exempel och möjligheter till förändring. Folkliga manifestationer och
protester sker världen över och genom Agenda 2030 finns en unik
överenskommelse mellan världens länder om att skapa en hållbar
utveckling globalt.

Som freds- och ickevåldsorganisation har vi ett ansvar inte bara att
motsätta oss alla sorters våld, utan också att bidra till att konstruera
För att förstå resultatet av medarbetarenkäten och hitta bakomlig- alternativ och visa att en annan värld är möjlig.
gande orsaker behöver man göra en bedömning av området utiKristna Fredsrörelsen ser att vi fortsatt har en möjliggörande roll,
från vår verksamhet och se till helheten. Varje år görs en riskanalys bland annat genom att stödja fredskrafter i konfliktområden, främja
och handlingsplan utifrån resultatet som sedan följs upp under
dialog och samverkan, arbeta med folkbildning för fred i Sverige och
kommande år.
att utveckla ickevåldsperspektiv för politisk påverkan. Den femåriga
Att arbeta hemifrån på heltid och endast i undantagsfall närvara
verksamhetsplanen som ska antas vid årsmötet 2021 specificerar
på kontoret i Alvik påverkade medarbetarna i olika hög grad,
organisationens uppdrag, vår strategi för att nå uppsatta mål och
beroende på rådande arbets-, hem- och bostadssituation. För att
våra metoder för genomförande.
fånga upp hur hemarbetet påverkade måendet och arbetsmiljön genomfördes en arbetsmiljöenkät som skyddsombudet på
Förvaltning
organisationen ansvarade för. Resultatet visade att medarbetarna Årsmötet är Kristna Fredsrörelsens högsta beslutande organ och alla
generellt upplevde att hemarbetet gick bra med många fördelar
medlemmar har rösträtt. Årsmötet antar organisationens ideolomen att det fanns en rad utmaningar – som svårighet att dra gräns giska, långsiktiga planering: idégrunden, verksamhetsplan och
mellan arbete och fritid, skärmtrötthet, dålig ergonomi och svårig- budget samt utser valberedning och revisorer. Årsmötet tillsätter en
het att få till effektiv internkommunikation och samordning. Detta styrelse för styrning av organisationen mellan årsmöten. Styrelsen
ledde till ökad stressnivå hos hälften av medarbetarna. Arbetsmil- ansvarar för organisationens förvaltning och deras arbete utgår från
jögruppen som skapades vid införandet av stabsläget har under
en antagen arbetsordning. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott
året arbetat med att hjälpa personalen förbättra arbetsmiljön
som bereder frågor för styrelsen och har delegation att fatta beslut
vid hemarbetet. Tips med åtgärder har tagits fram för förbättrad
i mindre och brådskande frågor. Arbetsutskottet utövar styrelsens
ergonomi, möjlighet till ökad daglig fysisk aktivitet infördes och
uppgift som arbetsgivare.
personal har erbjudits hjälp att få hem material och hjälpmedel.
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Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

Kristna Fredsrörelsens styrelse efter årsmötet 2020

Resultaträkning
Funktionsindelad resultaträkning

Not

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Sara Lindblom
Ordförande

Sofia Nordin
Vice ordförande

Julle BergenholtzFoglander
Sekreterare

Elisabeth
Nobuoka Nordin
Kassör

Ida Eriksson
Ledamot

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

2
2

3,4

VERKSAMHETSRESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långsiktiga värdepapper
Summa resultat från finansiella investeringar
Jakob Carlbäcker
Ledamot

Åsa Henriksson
Ledamot

Anne Casparsson
Ledamot

Elin Lundell
Suppleant

Josefin Sjöberg
Suppleant

Vid årsmötet i april beslöts att göra en stadgeändring i §4, behandling av proposition vid årsmötet. Förändringen betyder att rörelsens verksamhetsplan antas var femte år mot tidigare var tredje
år samt att årsmötet ska besluta om en ett-årsplan för kommande
verksamhetsår. Vid årsmötet valdes Kristna Fredsrörelsens styrelse
bestående av ordförande, åtta ledamöter och två suppleanter.
Till ny ordförande valdes Sara Lindblom. Styrelsen hade under
räkenskapsåret sju protokollförda möten inklusive det konstituerande mötet i anslutning till årsmötet. Tre möten genomfördes
vid Ekumeniska Centret i Alvik medan övriga fyra genomfördes
digitalt. Antal deltagare per möte:
Månad Antal
Februari
6
Mars
8
April
11
Juni
9
September11
Oktober
8
December 10

Kommentar

Gustaf Sterner
Ledamot

ÅRETS RESULTAT

2020-01-01 2020-12-31

2019-01-01 2019-12-31

206 600
308 367
23 655 942
103 242
24 274 151

210 110
431 061
27 725 849
527 776
28 894 796

-23 945 144
-145 100
-882 752
-24 972 996

-27 897 818
-134 210
-699 082
-28 731 110

-698 845

163 686

0
0

11 342
11 342

-698 845

175 028

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 lednings- och samordningsansvaret på kansliet som utgör organisationens operativa
enhet. Fördelningen av ansvar inom organisationen är fastslagen
i en delegationsordning. Kristna Fredsrörelsens kansli är förlagt till
Alvik, Stockholm.
Årsmötet utser revisorer för att granska Kristna Fredsrörelsens
räkenskaper och förvaltning. Valda revisorer för 2020 är Gunnar
Thullberg, auktoriserad revisor från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), samt Peter Jansson som ordinarie föreningsrevisor
och Anette Månsson som ersättare föreningsrevisor.

Konstituerande möte, digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Styrelseledamöter har inte något arvode för sitt arbete utan
endast ersättning för verifierade resekostnader, billigaste och mest
miljövänliga resesätt rekommenderas, samt boende för långväga
ledamöter. En presentation av styrelsens ledamöter finns på hemsidan krf.se. Hela styrelsen nås på styrelsen@krf.se. Valberedningen
nås på valberedningen@krf.se
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Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31
Noter

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepapper innehav

Not

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbet kostn/upplupna int

2020-12-31

2019-12-31

1 096 610

1 096 610

1 096 610

1 096 610

Not 1: Redovisning och värderingsprinciper
Kristna Fredsrörelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3), Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1 (Vissa redovisningsfrågor med
anledning av coronaviruset).
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Intäkter värderas, om inget annat anges, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

8 400
1 268 330
239 587
1 516 317

110 788
1 305 511
340 402
1 756 701

Kassa och bank

19 074 852

16 726 522

Gåvor och bidrag

Summa omsättningstillgångar

20 591 169

18 483 223

SUMMA TILLGÅNGAR

21 687 779

19 579 833

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.

6

Kortfristiga Placeringar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna, ej utnyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplup kostn och förutbet intäkter

7

8
9

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

1 261 530
1 811 656
3 073 186

1 266 530
2 505 501
3 772 031

284 346
17 001 144
332 192
996 911
18 614 593

230 534
13 881 435
194 109
1 501 724
15 807 802

21 687 779

19 579 833

Medlemavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Kristna Fredsrörelsen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlem och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

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

Förändring av eget kapital
Ingående balans
Årets disposition
Årets resultat
Utgående balans

Ändamålsbestämda
medel
1 266 530
-5 000
1 261 530

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

2 505 501
5 000
-698 845
1 811 656

3 772 031
0
-698 845
3 073 186

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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Årsredovisning
g

j

Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

gp

Noter till resultaträkningen

Ersättning till anställda

2020

2019

Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Församlingar
Andra organisationer
Summa

226 538
81 829
0
308 367

191 217
190 444
49 400
431 061

Bidrag som redovisas som intäkt
Insamlade medel
Lunds Missionssällskap
Svenska Kyrkan
Postkodsstiftelsen
Övriga bidrag från svenska organisationer
Bidrag från utländska organisationer
Summa

0
350 489
0
0
97 528
448 017

425 000
350 660
823 260
160 000
348 072
2 106 992

Fordringar och skulder i annan valuta värderas till balansdagens kurs.

Offentliga bidrag
EU genom ForumCiv
Sida genom Svenska Missionsrådet
Sida genom Ambassaden i Colombia.
Utrikesdepartementet
Folke Bernadotteakademin
Summa

363 385
15 189 625
5 854 915
0
1 800 000
23 207 925

0
14 851 541
6 777 316
2 100 000
1 890 000
25 618 857

Ändamålsbestämda medel

Summa bidrag

23 655 942

27 725 849

308 367
448 017
756 384

431 061
2 106 992
2 538 053

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.

Noter till resultaträkningen
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda
medel.

Not 2: Gåvor och bidrag

Totala insamlade medel består av:
Gåvor
Privaträttsliga bidrag
Summa insamlade medel

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

2020
Anställda
16
18
9
4

Sverige
Colombia
Mexiko
Guatemala

varav män
4
7
4
0

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2020

Styrelseledamöter
Generalsekreterare/Kanslichef

Antal på
balansdagen
9
1

varav män

2019
Anställda varav män
16
3
18
3
8
2
5
1
2019

3

Antal på
balansdagen

9
1

varav män
3

Löner andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare
Övriga anställda
Total löner och ersättningar
Sociala kostnader
(Varav pensionskostnader exklusive löneskatt)
Summa Löner och sociala kostnader
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2020
673 200
11 379 490
12 052 690

2019
637 744
11 406 750
12 044 494

2 961 342

3 244 206

(846 912)

(808 854)

15 014 032

15 288 700

29

Årsredovisning

Räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31

Ideellt arbete
Under året har ett antal personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med styrelsearbetet.
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Löner inklusive sociala avgifter och andra ersättningar fördelade per land
2020
9 770 453
3 081 441
1 570 736
591 402
15 014 032

Sverige
Colombia
Mexiko
Guatemala
Totalt

Stockholm, datum enligt digital signering
2019
10 034 712
3 049 692
1 366 698
837 598
15 288 700

Not 4 Leasing
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 men är
möjligt att förlänga till 2024-06-30. Betald hyra under året 563 351 (387 237).
2020
2019
Inom 1 år
186 715
376 894
1-5 år
188 450
Noter till balansräkningen

För styrelsen:

Sara Lindblom, ordförande

Jacob Carlbäcker

Sofia Nordin, vice ordförande

Åsa Henriksson

Julle Bergenholtz-Foglander, sekreterare

Ida Eriksson

Anne Casparsson

Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav
Ingående värdepappersinnehav
Förvärv (återinvesterad utdelning)
Utgående anskaffningsvärde

2020-12-31
1 096 610
1 096 610

2019-12-31
1 085 268
11 342
1 096 610

Specifikation av värdepapper, antal aktier
Oikokredit
Invest no 1-500367, 425,08224 andelar
Inv. no 1-625, 141,5659 andelar
28 313,18 Euro
Summa

Redovisat
värde
850 164

Marknadsvärde
850 164

Elisabeth Nobuoka Nordin, kassör

246 446
1 096 610

284 194
1 134 358

Gustaf Sterner

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald hyra
Förutbetalda resekostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2020-12-31
93 247
126 091
20 249
239 587

2019-12-31
94 219
229 191
16 992
340 402

Not 7 Ändamålsbestämda medel
Ingående balans
Årets disposition
Utgående balans

Fredstjänstfond
1 213 193
0
1 213 193

Ickevåldsfond
53 337
-5 000
48 337

Totalt
1 266 530
-5 000
1 261 530

Under 2020 har 5 000 kr tagits i anspråk ur ickevåldsfonden för utdelning av årets Martin Luther King pris.
Fredstjänstfonden ska användas till skydd av MR försvarare och stöd till fredskrafter i konfliktområden.
Not 8 Skuld erhållna, ej nyttjade bidrag
Svenska Missionsrådet
Sida genom Ambassaden i Colombia.
EU genom ForumCiv
Övriga organisationer
Summa

2020-12-31
12 093 749
2 642 650
1 576 245
688 500
17 001 144

2019-12-31
9 690 879
1 762 938
1 990 618
437 000
13 881 435

Verkställande tjänsteman:
Charlotta Sjöström Becker, generalsekreterare

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits
enligt datum för digital signering-

Gunnar Thullberg
Auktoriserad revisor
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB

Peter Jansson
Föreningsrevisor

Bidragen är skuldförda eftersom de avser medel som inte är förbrukade än men som kommer att användas under 2021.
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostn/förutbet intäkter
Summa

30

2020-12-31
446 014
350 476
200 421
996 911

2019-12-31
465 256
343 656
692 812
1 501 724
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Bli medlem!
Hjälp oss att verka för fred
och rättvisa, en värld utan
våld och ett hållbart sätt
att leva.

KRISTNA

FREDS

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

RÖRELSEN

Telefon: 08-453 68 40 E-post: info@krf.se Hemsida: www.krf.se
Swish: 123 900 03 16 BG: 900-0316
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