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Kristna Fredsrörelsens 
Effektrapport 2021 för verksamhetsåret 2020  

 

1. Avgränsningar  

 

Organisationen  
 

 

 

Kristna Fredsrörelsen är en ideell förening som har en 100-årig historia 

av att arbeta för fred, ickevåld och rättvisa, där organisationen vill 

inspirera, utbilda och mobilisera människor för en fredligare värld. 

 

 
 

Kristna Fredsrörelsen arbetar inom följande verksamhetsområden: 

 Internationell medföljning: skydd av MR-försvarare  

 Internationellt partnerstöd: att bygga fred och rättvisa 

tillsammans 

 Information och påverkan: en ickevåldets röst  

 Utbildning och engagemang: att vara förändringen 

 Rörelse, medlemmar och insamling: fler för fred 

 Kapacitet och strategi: resultat i en föränderlig omvärld 

 

Den internationella medföljningen genomförs i de latinamerikanska 

länderna Colombia, Guatemala och Mexiko. Internationellt partnerstöd 

ges till civila fredskrafter i Colombia, Sydsudan samt Maghrebregionen 

i norra Afrika. Kommunikation, utbildning och stärkt folkrörelsearbete 
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sker främst i Sverige, men vi agerar även på EU-nivå genom arbete i 

nätverken OIDHACO och EU-LAT som arbetar för mänskliga 

rättigheter i Colombia respektive Centralamerika och Mexiko. 

 

 

Rapportens 

avgränsningar  
 

 

Effektrapporten är begränsad till att omfatta verksamhetsområdet 

Internationell medföljning; skydd av MR-försvarare i Colombia, 

Guatemala och Mexiko, det så kallade Fredstjänstprogrammet.  

Rapporten inbegriper verksamhetsåret 2020.  

 

 

2. Förändringsteori 
 

Problem och 

målgrupper 
 

 

Det problem som verksamheten hanterar finns på två nivåer. På 

samhällsnivå handlar det om strukturella orättvisor och väpnad 

konflikt/postkonflikt som gör att människors rättigheter inte tillgodoses. 

På projektnivå handlar det om att de människor som organiserar sig och 

arbetar för att försvara mänskliga rättigheter – människorättsförsvarare – 

ofta utsätts för hot och våld för sitt engagemang, vilket undergräver 

möjligheterna för dem att bidra till en fredlig och rättvis utveckling.  

Guatemala, Mexiko och Colombia plågas alla en mycket hög ojämlikhet 

och av ett starkt begränsat utrymme för civilsamhället. Förekomsten av 

hot och våld mot människorättsförsvarare hög, liksom omfattningen av 

korruption och nepotism, något som hotar rättssäkerheten för 

människorättsförsvarare.  

Alla tre länderna befinner sig i någon form av konflikt/postkonflikt. I 

Guatemala är fredsavtalet snart 25 år gammalt, men stora delar av 

implementeringen har uteblivit och rättsprocesser för brott begångna 

under kriget pågår fortfarande. De ojämlikheter som låg till grund för 

konflikten kvarstår, och så även de maktförhållanden som rådde när den 

väpnade konflikten officiellt tog slut. I Chiapas, Mexiko, är konflikten 

frusen, och Zapatistarmén och andra grupper har byggt autonoma 

samhällsstrukturer utanför statsmakten. I Colombia är fredsavtalet 

mellan FARC och regeringen från 2016 ett omfattande försök att hantera 

grundorsakerna till konflikten, med skrivningar om bland annat 

landreform. Stora delar av implementeringen av fredsavtalet har dock 

försenats, och försök till förhandlingar med den kvarvarande gerillan 

ELN har ännu inte gett resultat.  

En mycket viktig fråga i samtliga länder är rätten till mark, dels som en 

försörjnings- och rättvisefråga, dels som en arena där småbönders och 

urfolks rättigheter ofta ställs emot ekonomiska intressen för exploatering 

av naturresurser och stora risker för miljöförstöring. Studier visar att 
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miljörättsförsvarare är bland de allra mest utsatta 

människorättsförsvararna globalt.  

Den direkta målgruppen för arbetet är hotade människorättsförsvarare i 

Guatemala, Mexiko (Chiapas) och Colombia som arbetar med att 

omvandla grundorsakerna till konflikt i sina samhällen och bidra till 

hållbar fred. Vi arbetar även mot både statliga makthavare och 

inflytelserika institutioner som kyrkor och internationella institutioner 

för att få dessa att ta ställning för och skydda människorättsförsvarare på 

olika sätt.  

 

Resurser för att 

nå tänkta 

effekter 

 

 

KrF använder sig av fysiskt medföljning av och utbildningar i säkerhet 

och skydd för hotade människorättsförsvarare, politisk påverkan och 

strategisk kommunikation. Vi tillför inte ekonomiska resurser till de 

organisationer vi medföljer, utan vårt bidrag till deras verksamhet är 

säkerhet och skydd och ett utökat handlingsutrymme för att driva sina 

frågor.  

 

Verksamheten är framförallt personalintensiv, då våra anställda 

fredsobservatörer tillbringar mycket tid tillsammans med de hotade 

människorättsförsvararna och av säkerhetsskäl alltid arbetar i par, samt 

att den politiska medföljningen för att påverka skyldighetsbärare kräver 

uppbyggda relationer och förtroende.  

 

KrF har fyra fältkontor, två i Colombia (Bogotá och Quibdó, Chocó), ett 

i Mexiko (San Cristobal, Chiapas) och ett i Guatemala (Guatemala City) 

för att bedriva verksamheten. I Guatemala samarbetar vi också med 

andra medföljarorganisationer i ett samarbetsprojekt där alla bidrar efter 

möjlighet till ekonomi och personal.  

 

 

Aktiviteter för 

att nå tänkta 

effekter 

 

 

Kristna Fredsrörelsen använder sig av flertalet metoder för att öka 

handlingsutrymmet för människorättsförsvarare, för att dessa i sin tur 

ska ha möjlighet att fortsätta sitt viktiga arbete.  

Det görs genom:  

 preventiv fysisk närvaro för att motverka hot och öka 

handlingsutrymmet (fysisk medföljning)  

 påverkan gentemot skyldighetsbärare för ett större 

ansvarstagande för MR-försvarares säkerhet och 

inkludering i beslutsprocesser (politisk medföljning) 

 strategisk kommunikation för ökad legitimitet för MR-

försvarare (höjd profil)  
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 kapacitetsstärkning vad gäller MR-försvarares förmåga 

till riskhantering och att utveckla egna strategier för 

skydd.  

Tillsammans med andra civilsamhällesaktörer nationellt, 

regionalt och internationellt bedriver Kristna Fredsrörelsen 

påverkansarbete för att öka det demokratiska utrymmet för 

civilsamhället i våra verksamhetsländer. 

 

 

Effekter på 

längre sikt  

 

 

Internationell medföljning är en ickevåldsmetod för att ingripa i 

kontexter där orättvisor upprätthålls av våld och hot. Genom att hindra 

våld och skapa utrymme för MR-försvarare så kan de grundläggande 

konflikterna i samhället påverkas och demokratin stärkas. Närvaron av 

säkerhet, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet minskar risken för en 

återgång till en väpnad konflikt. Ett starkt civilsamhälle kan påverka 

utvecklingen i landet och påverka staten att ta sitt ansvar för 

medborgarnas säkerhet och rättigheter. Civilsamhället stärks dels genom 

den relationella styrkan i den internationella medföljningen – att känna 

sig sedd, bekräftad och stärkt – dels den avhållande effekten den 

internationella medföljningen har gentemot förövare och/eller 

skyldighetsbärare.  

 

Den avhållande effekten gentemot förövare grundar sig dels i att ha goda 

argument för att skapa en politisk vilja för fred och mänskliga 

rättigheter, och dels i att kunna visa på en politisk kostnad för att inte 

göra det.  

 

 

 

3. Resurser 
 

Organisationens  

totala verksam-

hetskostnader  

under 2020 

 

 

24 972 996 SEK 

Organisationens 

verksamhets- 

kostnader för  

Fredstjänst- 

programmet 

 

 

14 352 920 SEK  
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4. Prestationer  
 

 

Prestationer 

 

 

Under 2020 medföljdes i de tre länderna totalt 593 personer 2020. 

Andelen kvinnor som medföljs har stigit något från förra året, till 46%, 

och andelen medföljda som tillhör ett urfolk fortsätter att vara högt, 

särskilt i Guatemala där den uppgår till kring 95%. Färre fysiska 

medföljningar har genomförts 2020 än tidigare år, detta på grund av 

pandemin, men detta har delvis vägts upp genom utvecklandet av 

arbetsmetoder för digital medföljning. Totalt har under året 188 fysiska 

medföljningar skett, men också virtuell närvaro på rättegångar och 

sammankomster vid 15 tillfällen och 552 virtuella ”rundor”, 

motsvarande de kontorsbesök vi gör i vanliga fall för att stödja 

människorättsförsvararna. 

 

Andra verktyg inom metoden som politisk medföljning och strategisk 

kommunikation har under Coronapandemin blivit ännu viktigare. 

Erfarenheterna visar att det till och med blivit lättare att nå höga 

beslutsfattare eftersom de är mer tillgängliga för virtuella möten (som nu 

är normen) än de tidigare var för fysiska möten. Under året har 29 

utfästelser från legala skyldighetsbärare som ett direkt resultat av vår 

politiska medföljning registrerats, till skillnad från 19 under 2019. I 

Mexiko har ett samfällt påverkansarbete mellan KrF Mexiko och KrF 

Sverige bidragit till att rädda fortsatt finansiering för den statliga 

Mekanismen för skydd av MR-försvarare och journalister.  

 

Vad gäller kapacitetstärkning i säkerhet och skydd hade pandemin till en 

början en stor negativ påverkan, men efter en omfattande omställning till 

digitalt lärande så har målen kunnat nås med råge. Vissa organisationer 

har varit enklare att nå med digitala utbildningar. Tid som frigjorts från 

resor har investerats i framtagande av utbildningsmaterial och för att 

utveckla kompetensen kring digitalt lärande. Årsmålen har kraftigt 

överträffats med totalt 547 deltagare från 57 kapacitetsstärka 

organisationer. Samtidigt kan vi konstatera att alla organisationer inte 

kan nås med digitala utbildningar och att den digitala klyftan blivit 

tydligare.  

Under 2020 gjordes också en uppföljning av det övergripande 

programmålet om ökat skydd och handlingsutrymme för medföljda MR-

försvarare. Detta har gjorts genom intervjuer med de medföljda och en 

enkät med andra relevanta MR-organisationer som följer vårt arbete. 

Utifrån resultaten går det att konstatera att det finns en stark övertygelse 

om att KrF:s medföljning gör skillnad, både bland de medföljda och hos 

andra relevanta organisationer som följer vårt arbete. En av de 

medföljda i Colombia (MOVICE) säger: ”Den internationella 

medföljningen är viktig för den får fredens fiender att ta några steg 

bakåt. De håller sig borta från sammanhang där det finns utländsk 

närvaro.” Flera vittnar om att medföljningen gör att de kan resa till 

säkerhetsmässigt utmanande platser som de annars inte skulle våga 
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besöka, och att de får ett annat bemötande av myndigheter tack vare 

medföljningen. Lucas Jorge, från det fredliga motståndet mot 

vattenkraftsdammar i mikroregionen Ixquisis i Guatemala, vittnar om 

hur viktigt det är med medföljning i ett så isolerat område som Ixquisis 

och att det bidragit till minskade aggressioner från statliga aktörer som 

militär och polis. Flera medföljda i Guatemala lyfter fram vikten av 

internationell medföljning för att motverka kriminalisering och 

godtyckliga arresteringar. I Mexiko lyfter flera medföljda fram 

betydelsen av det skyddsbrev som Svenska ambassaden har utfärdat 

efter initiativ från KrF och som säger att Svenska ambassaden vet att de 

medföljs av KrF och ser dem som MR-försvarare. Fredsplattformen 

“Espacio Cooperación por la Paz” i Colombia uttrycker att de kunnat 

utvidga sitt arbete tack vare den legitimitet som KrF ger samarbetet. 

”KrF har alltid varit oklanderliga i sitt arbete, vi har aldrig hört kritik 

mot KrF:s arbete.” De lyfter fram att KrF bygger broar, bidrar till 

aktiviteterna inom ECP, men också till en pågående analys av kontexten 

i landet, och att KrF:s nätverk förstärker skyddet. ”Också deras omsorg 

betyder mycket för att hålla hoppet levande, att de går bredvid oss, den 

mänskliga närvaron, att de lämnat sina länder för att komma hit.”  LWF 

i Colombia lyfter samtidigt att KrF:s begränsade medföljningskapacitet 

är ett bekymmer. ”KrF fyller sitt mål, men behovet av skydd är väldigt 

stort och det fattas räckvidd och personal hos KrF. Om de skulle ha fler 

anställda skulle de kunna erbjuda mer skydd. De gör medföljningen 

väldigt bra, men de skulle behöva medfölja fler processer.” Esteban 

Celada, MR-advokat som medföljs av Acoguate uttryckte i en intervju 

med Acoguate att han haft stor tillit till Acoguate ända från början och 

att han kan se ett före och efter han började få medföljning. Nu ser han 

mycket tydligare det systematiska i allt som hänt honom och som 

fortfarande händer honom. Medföljningen är ”handen eller käppen som 

jag behövde för att fortsätta på min väg.” (“la mano o el bastón que yo 

necesitaba para seguir caminando”.)1  

 

 

5. Utvärdera  
 

 

Utvärderade 

prestationer i 

förhållande till 

använda 

resurser, tidigare 

resultat, andras 

resultat och/eller 

satta mål 

 

 

Trots pandemin har vi i stort lyckats nå våra satta mål under året. Vi har 

genomfört färre fysiska medföljningar men fått bättre resultat vad gäller 

den politiska medföljningen och har genomfört fler kapacitetsstärkande 

insatser med fler aktörer än tidigare år. Under omständigheterna 

utvärderar vi måluppfyllelsen som mycket god. I jämförelse med 2019 

kan vi se samma mönster, att vi har genomfört mindre fysisk 

medföljning men delvis lyckats bättre men andra mål. Vi har använt 

något mindre resurser för verksamheten än 2019.  

 

 

Lärdomar och 

vad vi avser 

 

Att vi haft fortsatt närvaro i insatsländerna under hela året har varit 

avgörande för de goda resultaten. Flera andra internationella 

                                                           
1 https://acoguate.org/esteban-celada-abogado-defensor-de-derechos-humanos-en-alto-riesgo/ 
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göra för att 

upprätthålla och 

förbättra 

resultatet i 

framtiden 

 

 

organisationer lämnade länderna under pandemin. Vi har hela tiden 

funnits närvarande och när det inte gått att träffas fysiskt har vi hållit 

kontakt både med medföljda och myndigheter genom digitala verktyg 

och telefon. Vi var först med att återuppta fysiska medföljningar i 

Colombia tack vare att vår beredskap för att återgå till fältresor hela 

tiden varit stor. Begränsningarna i fysiska resor har inneburit stora 

utmaningar men också metodutveckling som kommer vara programmet 

till gagn även efter pandemin. Bl.a. har en metodbilaga kring digital 

medföljning tagits fram. Vi har konstaterat att vi under en begränsad tid 

med digitala medel i relativt hög grad kan uppnå en preventiv effekt 

gentemot stat och myndigheter, men svårare gentemot illegala väpnade 

aktörer där vår synliga fysiska närvaro i fält är avgörande. För vår 

kontext- och riskanalys är möjligheten till fältnärvaro avgörande. 

 

 

 

6. Mätetal  
 

Definitioner för 

kvantitativa 

mätetal att mäta 

prestationer 

 

 

 Antal genomförda fysiska medföljningar 

 Antal MR-försvarare som medföljts (män/kvinnor) 

 Antal organisationer som medföljts 

 Antal genomförda utbildningar i skydd och säkerhet  

 Antal individer som genomgått en utbildning i skydd och 

säkerhet 

 Antal åtaganden från skyldighetsbärare som följd av 

påverkansarbetet från Kristna fredsrörelsen 

 Procent av medföljda som bekräftar att hotnivå och aggressioner 

har minskat på grund av Kristna Fredsrörelsens arbete 

 Procent av medföljda organisationer som upplever att arbetet har 

stärkt deras skydd 

 Procent av medföljda organisationer som upplever att arbetet har 

ökat deras handlingsutrymme 

 Organisationer med god kännedom om kontexten i de regioner vi 

arbetar och med olika institutionella mandat bedömer att arbetet 

ger skydd och ökat handlingsutrymme.  

 

 


