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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 till-

gång som Kristna Fredsrörelsen vill stödja och uppmuntra.
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.
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En annan värld är möjlig
och nödvändig
Ännu ett år med pandemi har gått, något som har påverkat oss alla på många olika sätt.
För mig som lätt blir rastlös och klättrar på väggarna
har det varit tufft att vara hemma så mycket och jag
saknar allt det fina med att tillhöra olika sammanhang.
Det är som att världen har krympt och begränsat mig
och jag längtar ut, till att återigen få känna som att hela
världen är ”my tribe”.

Samtidigt som vi börjar öppna upp igen slås vi av
vapenskrammel, militära hot, säkerhetspolitiska skarpa
lägen och så Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Det
är svårt att ta in att vi återigen har ett krig i Europa, så
nära, och att förstå vad man tror sig kunna uppnå med
denna invasion.
På många sätt känns det så oerhört omodernt och det
känns igen från historien då krig ofta har använts som
första utväg, istället för sista, i situationer av konflikt
eller kris. Begreppet säkerhet handlar fortsatt oftast
om militär säkerhet, upprustning och försvarsallianser

istället för värderingar om mänsklig säkerhet, principer
om alla människors lika rättigheter och rätt till frihet
och rättvisa. Värderingar som av många lättvindigt
kastas ut när skramlet hörs.
Vikten av en motröst till allt detta blir viktigare än
någonsin, att fredsrörelsen står trygg och stark i sin
övertygelse om att en annan väg är möjlig. Ja, inte
bara möjlig utan nödvändig. Där har fredsrörelsen ett
uppdrag att lyfta andra röster, att utmana dem som vill
mobilisera och upprusta, och därmed potentiellt bidra
till en eskalering. Att inte låta krigshets få ta tolknings-

företräde på bekostnad av medmänsklighet och ett
värnande om liv och mänsklig säkerhet.
Sara Lindblom
Ordförande
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 förändring genom att samla människor som vill verka för vår vision.
Tillsammans kan vi analysera, lära och påverka för att bygga
det samhälle vi vill ha.
Kristna Fredsrörelsen bidrar till mål 16 i den globala agendan för hållbar utveckling, Agenda 2030: Fredliga och inkluderande samhällen. Kristna Fredsrörelsen verkar för visionen
och har en möjliggörande roll genom att stödja fredskrafter i
konfliktområden, att arbeta med folkbildning för fred i Sverige
och genom att utveckla politiskt påverkansarbete för ickevåld.
I den nya verksamhetsplanen ”Strategi för fred och rättvisa”
2021-2025 finns följande verksamhetsområden och mål satta:

1. Engagemang och påverkan
Verksamheten i Sverige har målet att:
• stärka engagemang för ickevåldslig social förändring
• bidra till värderingar, attityder och beteendemönster som
stärker fredskultur
• påverka politiska beslut så att orättvisor motverkas och
våld och våldsam konflikt förebyggs

2. Internationellt arbete
Verksamheten i samarbetsländerna ska stärka
förutsättningar för:
• för människor att verka för ickevåldslig social förändring och
att söka fredliga lösningar
• för lokala fredsaktörer att bidra till värderingar, attityder och
beteendemönster som stärker fredskultur
• att orättvisor motverkas och grundorsaker till våldsam konflikt åtgärdas genom förändring på samhällsnivå

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.

3. Kristna Fredrörelsen som organisation

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”

Verksamheten ska bidra till stärkt förmåga att uppnå visionen
med målet:
• Ökad synlighet, tydlighet och stärkt kännedom om vad Kristna Fredsrörelsen är och står för i Sverige – rättvis & hållbar fred
på alla nivåer genom ickevåld
• Stärkt ideellt engagemang, gemenskap och medlemskap som
välkomnar alla människor som håller med om vår vision och
våra värderingar
• Stärkt finansiering för rörelsen och organisationen- stärka
Kristna Fredsrörelsens kapacitet att samla in egna medel
Lägg gärna de tre färgerna ovan på minnet. De återkommer
längre fram i denna verksamhetsberättelse.
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Givare

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 uppdraget att 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.
Kristna Fredsrörelsen arbetar för att stärka fredsengagemang i Sverige och för att och påverka opinion och politiska
beslut i en fredlig riktning. I det internationella arbetet foku-

IFOR:s personal. Foto: IFOR

• Folke Bernadotteakademin (FBA)
serar Kristna Fredsrörelsen på att stärka fredsaktörers arbete
med att motverka och omvandla grundorsaker till konflikt. Vi
bistår med kapacitetsstärkning och skydd. För att lyckas med
detta behöver vi vara en stabil och tydlig organisation som inspirerar till engagemang och samarbete. Våra verksamhetsområden är beroende av och förstärker varandra och våra strategier utgår från att varaktig förändring uppnås genom att de
människor som berörs av ett problem bör definiera det och
äga förändringsprocessen. Ett aktivt civilsamhälle är centralt
för att skapa hållbar och varaktig fred, lokalt och globalt.
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• Sida
• Act Svenska Kyrkan
• Fonder och stiftelser
• Privatpersoner
• Stift och församlingar
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Verksamhetsberättelsen utgör Kristna Fredsrörelsens
effektrapport för 2021 i enlighet med Giva Sveriges
kvalitetskod.
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1. ENGAGEMANG OCH PÅVERKAN

Tro och övertygelse engagerar och är en
förändrande kraft i samhället

Yttrandefrihet - Mexiko i fokus
Mexiko är ett av världens farligaste länder för människorättsförsvarare och journalister att verka i. För att
uppmärksamma den allvarliga situationen fokuserade vi
under hösten 2021 på vikten av det fria ordet i Mexiko.
Bland annat arrangerade vi ett samtal med Reportrar
utan gränser och Svenska Pen.
För att skapa skapa opinion och söka dialog med Sveriges regering genomförde vi även en namninsamling till
stöd för det fria ordet i Mexiko.
Namnunderskrifterna
överlämnades till ansvariga
ministrar på den internationella dagen för mänskliga
rättigheter med en uppmaning om att föra en samstämmig utrikespolitik som
sätter mänskliga rättigheter
i första rummet.

Karin Wiborn, kyrkoledare för Equmeniakyrkan
och Peter Halldorf, pingstpastor, i samtal. Foto:
Kristna Fredsrörelsen.

Människorättsförsvararen och urfolksledaren Elodia Castillo från Guatemala i ett förinspelat meddelande. Foto: Kristna Fredsrörelsen.

Den 16-17 september 2021 bjöd Kristna
Fredsrörelsen i samarbete med Sigtunastiftelsen in till mötesplatsen Våldsmotstånd & Fredslängtan. Mötesplatsen blev
ett dygnslångt samtal om hur tro och
övertygelse kan bidra till förändring och
som resulterade i fördjupade kontakter
och ökad synlighet för våra frågor.

Kopplingen mellan miljöfrågor, klimat
och fred fick en framträdande roll under
dygnet på Sigtunastiftelsen. Deltagarnas engagemang i olika frågor, med
gemensamma utgångspunkter, underströk behovet av att knyta band och gå
tillsammans mot vår vision.
– Ordet fred säger så mycket. Hur kan
vi bygga fred i vårt samhälle och uppnå
gemenskap med moder natur? Jag ber er
att vi ska stå enade i den här kampen, sa
Elodia Castillo, urfolksrepresentant från
Guatemala, i ett förinspelat meddelande.

-Fred är vägen till fred. Tillsammans
kan vi göra skillnad och vi ville skapa
ett forum där vi kunde mötas och få
upp ögonen för alla de möjligheter som
finns, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare på Kristna Fredsrörelsen.
”Även om jorden går under imorgon
planterar jag mitt äppelträd”

Ingrid Inga, ordförande i samiska rådet i
Svenska kyrkan, pratade om hur naturen
är del av vår existens.

Isak Svensson, professor vid Institutionen för freds- och konfliktforskning
på Uppsala universitet, lyfte att Kristna
Fredsrörelsen har en viktig roll i att
förklara vad ickevåld är genom det konstruktiva programmet.
- Det måste finnas alternativ och vision.
Men det är inte bara en privat vision, en
vision för hur jag själv ska leva mitt eget
liv, utan det är en gemensam vision, sa
Isak Svensson.

• stärka engagemang för ickevåldslig social förändring
• bidra till värderingar, attityder och beteendemönster som stärker fredskultur
• påverka politiska beslut så att orättvisor motverkas och våld och våldsam konflikt förebyggs

STRATEGIER
Deras reporter Thella Jonsson deltog
under första kvällen och i nära anslutning till seminariet gjorde programmet
en serie om tro, miljö och klimat.

Kristna Fredsrörelsen är en mötesplats för att
stärka kunskap, mobilisera och utveckla ickevåldsliga alternativ. Tillsammans kan vi påverka
samhälle och beslutsfattare.

I avsnittet ”Det behövs en profetisk röst
om vi ska fatta allvaret” deltog bl.a. våra
medlemmar Christofer Sjödin och Annika Spalde och många av budskapen
från samtalen på Sigtuna fick bredare
spridning.

• Genom strategisk kommunikation och påverkansarbete skapar vi opinion och får nyckelaktörer att agera för att förebygga våld och våldsam
konflikt.

Programmet finns att lyssna på som
podd på Sveriges Radios webbsida:
sverigesradio.se/avsnitt/det-behovs-enprofetisk-rost-om-vi-ska-fatta-allvaret

Våldsmotstånd & Fredslängtan utgjordes av en rad seminarier och fördjupande samtal. Två av dem, ”Fred med
jorden” och ”Fred utan vapen” går att ta
del av på vår webbsida.

Våldsmotstånd & Fredslängtan arrangerades på Sigtunastiftelsen och räknade
med ett brett ekumeniskt deltagande i
Sverige. Även forskare och skribenter
deltog och röster från fredsaktivister
i Latinamerika och Sydsudan hördes.
I centrum för samtalen stod tron som
drivkraft och ickevåldets väg mot samhällsförändring.

• I samarbete med likasinnade organisationer
lokalt och globalt är vi en starkare röst och har
större möjlighet att uppnå ickevåldslig social
förändring så att orättvisor och grundorsaker till
våld åtgärdas.
• Genom att folkbilda för fred mobiliserar vi
människor och stärker deras kapacitet att agera
med ickevåld och bidra till fredskultur i
samhället.

krf.se/valdsmotstand-och-fredslangtan/

Ingrid Inga. Foto: Kristna Fredsrörelsen
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-Våra livsvillkor är beroende av naturen. Vi välsignar både platser, djur och
människor för det är del av vår andlighet att leva i fred med naturen, ráfi med
ett samiskt ord.

Verksamheten ska bidra till visionen och Agenda 2030 i Sverige med
målet att:

Inför mötesplatsen i Sigtuna förde Kristna Fredsrörelsen dialog med Sveriges
Radios program ”Människor och tro”.
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FRAMGÅNGAR

1. ENGAGEMANG OCH PÅVERKAN

Digital folkbildning: från pandemi lösning till framgångssaga

Nya målgrupper nås genom nya
samarbeten
Under 2021 har Kristna Fredsrörelsen
samarbetat med Nya Kompisbyrån inom
projektet ”Färdighetsprogrammet” som
syftar till att stärka ensamkommandes möjligheter att hitta arbete. Samarbetet har lett
till att vi når nya målgrupper och ger dem
verktyg för att agera genom ickevåld.
Kristna Fredsrörelsens roll har varit att leda workshops inom ickevåldskommunikation, konflikthantering och civilkurage på arbetsplatsen. Genom
insatsen har vi nått personer med diversifierad
bakgrund som inte kände till oss tidigare.
- Vi vill inspirera till engagemang och delaktighet i
samhället och beslutsprocesser. Alla ungdomar är
förändringsagenter och ickevåldsmetoderna som vi
övar på under träffarna är i linje med Kristna Fredsrörelsens vision om en värld fri från våld och med
aktiva fredsbärare, säger Anna Wikman, ickevåldstränare för Kristna Fredsrörelsen.

Folkbildning för Fred
Under 2021 utvecklade Kristna Fredsrörelsen en serie digitala workshoppar
under rubriken ”Folkbildning för fred
– från våldsnorm till fredsnorm”, i samarbete med Studieförbundet Bilda.
Serien bygger på analyser kring hur vi
når ut till fler och stärker engagemang
för ickevåld som samhällsförändrande
kraft.
- Vi såg att det fanns vissa hinder för att
delta i våra fördjupande utbildningsinsatser för ickevåldstränare, och behövde
därför hitta sätt att göra det lättare för
människor att engagera sig, säger Helena Johansson som samordnar utbildningsarbetet på Kristna Fredsrörelsen.
”Vi når personer som inte har varit i
kontakt med Kristna Fredsrörelsen
tidigare”
”Folkbildning för fred – från våldsnorm
till fredsnorm”, har lyckats både sänka
trösklarna för deltagande i våra utbildningsinsatser och möjliggjort deltagande
oavsett geografisk plats, tack vare det
digitala formatet. Samtidigt har serien
inspirerat till vidare engagemang bland
deltagarna.
8

- Vi når personer som inte har varit i
kontakt med Kristna Fredsrörelsen tidigare och som dessutom har fortsatt att
vara aktiva inom andra områden. Några
har gått vidare till utbildningen ”Fred,
ickevåld och ledarskap” som vi arrangerar tillsammans med Härnösands
folkhögskola och andra har engagerat
sig i den årliga mötesplatsen Ickevåld
2021, säger Helena.

- Innehållet och upplägget har varit
uppskattat. Samtidigt ser vi att det finns
utvecklingspotential i att ge ännu mer
utrymme åt våra internationella partnerorganisationer för att ännu bättre
koppla ihop teori med erfarenhet, säger
Helena.

Stärkt kapacitet för att agera mot
orättvisor och för samhällsförändring

Under hösten 2021 startade Kristna
Fredsrörelsen ett pilotprojekt i digital
aktivism och engagemang. I projektet
samlades en grupp intresserade och fördjupade sina kunskaper om bland annat
digital aktivism, digital säkerhet och om
sätt för att stötta utsatta människorättsförsvarare på distans.
– Vi ser ett behov av digital medföljning, då människorättsförsvarare inte
bara jobbar mer och mer i digitala
forum utan även möter nya utmaningar,
hot och attacker i sociala medier. Digital
medföljning kan motverka och fungera
som ett svar på den typen av problematik, säger Sara Åkerlund, projektledare.

Totalt deltog 118 personer under året,
vilket överträffar våra uppsatta mål.
Det höga deltagandet och det fortsatta
engagemanget är tecken på att insatsen
får effekt. Deltagare ökar sin kunskap,
mobiliserar sig och stärker sin kapacitet för att agera för ickevåldslig social
förändring.
Serien består av fyra lättillgängliga
kunskapspass med rubrikerna: ”Vad är
ickevåld och hur kan vi använda det för
att bekämpa våld och orättvisor?”, ”Hur
förändrar vi världen genom praktiskt
ickevåld?”, ”Hur ska vi orka förändra
världen? – Hållbart engagemang” och
”Hur lever vi som vi lär? – Ickevåldskommunikation och dialog”.
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2021 väcktes åtal mot höga chefer inom Lundin Oil för medhjälp till grovt folkrättsbrott i
Sydsudan (dåvarande Sudan) kring millennieskiftet. Rapporten ”Unpaid Debt” från 2010
som beskriver våldsspiralen i samband med
att Lundin Oil etablerade sig i landet, ledde till
att Åklagarmyndigheten inledde en utredning
av det svenska oljebolaget vilken sedermera
resulterade i åtal.
Kristna Fredsrörelsen drev uppföljningen av
rapporten genom riktat kommunikationsoch påverkansarbete gentemot bland andra
myndigheter,
riksdagen,
media, organisationer
och de största svenska
investerarna i
Lundin.

UTMANINGAR
• Försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde. En stark våldsnorm driver det politiska
samtalet om säkerhet samtidigt som aktivt stöd
till fredsprocesser är nedtonat. Det är svårt att
tränga igenom med våra perspektiv och alternativ
till upprustning och militära försvarssamarbeten
är frånvarande i media.

Digitalt engagemang ska
skydda MR-försvarare

Projektet bygger på lärdomar från digitala omställningar i våra programländer
under pandemin och genomfördes
studiecirkelform.

Lundintoppar åtalas för brott mot
mänskligheten

Ickevåldsworkshop inom Färdighetsprogrammet. Foto: Kristna
Fredsrörelsen

Ringar på vattnet
Genom samarbetet inom Färdighetsprogrammet
bjöds vi in att delta i projektet Sthlm Ung där även
organisationen Demokratibygget ingår. Projektet
syftar till att skapa möten mellan unga i Botkyrka
och Stockholms innerstad och har inneburit ett
fördjupat gemensamt lärande.
Inom ramen för Sthlm Ung har vi nått en ännu
bredare målgrupp genom att hålla workshops för
unga vuxna om egenmakt, demokratisering, dialog,
ickevåldsmetoder för social förändring och civilkurage.
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• Pandemirestriktioner har fortsatt försvårat
arbetet med att sprida kunskap om situationen
i våra programländer och om ickevåld och har
begränsat oss till nästan enbart digital informationsverksamhet.
• Våld och gängkriminalitet skapar mycket lidande i samhället och spär på orättvisor. Konfliktförebyggande insatser och motverkande av
strukturell orättvisa hamnar i skymundan för
krav på hårdare tag mot brottslingar.
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2. INTERNATIONELLT FREDSARBETE

Rättigheter stärks genom
Internationell medföljning

MÅL

533 personer
medföljs i Mexiko
Guatemala och
Colombia

79 organisationer
har utbildats i
säkerhet och
skydd

Ca 58% av
de medföljda
är kvinnor
Medföljning vid en demonstration i samband med generalstrejken i Colombia 2021. Foto: Kristna
Fredsrörelsen Colombia.

Internationell medföljning syftar till att skydda civila i områden med våldsam konflikt och till att öka handlingsutrymmet
för att utkräva rättigheter och bidra till hållbar fred. Arbetet vilar på en rad ickevåldsmetoder som sammantaget bidrar till
skydd för utsatta människorättsförsvarare och minskar hotbilden gentemot dem. Här ges en kortfattad inblick i hur den
internationella medföljningens verktygslåda fungerar.
”Man känner sig tryggare under rättegångarna”
Esteban Celada Flores, medföljd
människorättsadvokat i Guatemala,
menar att utan internationell närvaro
under rättegångar känner domarna
ingen press att genomföra sitt arbete i
linje med rättsstatens principer. Fysisk
medföljning vid rättegångar i Guatemala
har under året bidragit till ökad rättssäkerhet.
- Man känner sig tryggare under rättegångarna, säger Esteban.
För att aktörer inom rättsväsendet ska
agera i linje med sitt ansvar är det en
viktig faktor att de ”har ögonen på sig”.
Medföljningen kan på så vis bidra till
framgångar för mänskliga rättigheter i
specifika fall, utöver att generellt vara en
viktig faktor för upprätthållandet av demokratiska processer, så som opartiska
rättegångar där de inblandade känner
trygghet i att föra sin talan.
Mötesfriheten skyddas
I Colombia genomfördes under våren
och sommaren 2021 en generalstrejk
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med landsomfattande protester mot
skattehöjningar mitt under den pågående pandemin. De kom även att omfatta
sociala orättvisor och den avstannade
fredsprocessen i landet. Våldsamma
sammandrabbningar ägde rum mellan
polis och demonstranter och enligt FN
gjorde säkerhetsstyrkorna sig direkt ansvariga för åtminstone 28 dödsfall under
protesterna.
På förfrågan från flera medföljda organisationer närvarade våra fredsobservatörer vid demonstrationer i syfte att
minska riskerna för våldsamheter. Inför
medföljningarna aviserades vår närvaro
till polismyndigheten med uppmaningar
om att garantera mötesfriheten. Befäl
som skulle bevaka demonstrationerna
informerades och instruerades av sina
överordnade att prata med fredsobservatörerna väl på plats. Lugnet behölls,
polisen agerade professionellt och de
medföljda upplevde att vår närvaro hade
en omedelbart avhållande effekt mot
övergrepp.
Att legala skyldighetsbärare, polisen
i det här fallet, ändrar beteende och
garanterar rättigheter istället för att

inskränka dem är väldigt positivt och ett
tydligt tecken på att internationell medföljning spelar en viktig roll för fredlig
utveckling.
Påverkansarbete och strategisk kommunikation
Genom att föra dialog kring medföljdas
situation med myndigheter på olika
nivåer ökar benägenheten att agera i
linje med principer för demokrati och
mänskliga rättigheter.
Under 2021 har vårt påverkansarbete
gentemot colombianska myndigheter
exempelvis lett till att skyddsåtgärder införts till förmån för Yirley Velasco från
organisationen Sisma Mujer. Yirley är
sedan tidigare beviljad skyddsåtgärder
från den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter men den
colombianska staten, som är ansvarig för
implementeringen, har brustit i utförandet. Först efter att Krisna Fredsrörelsen
uppmärksammat den bristande implementeringen genom orosbrev till internationella instanser och direkt i möten
med colombianska statliga myndigheter,
har skyddsåtgärderna aktiverats.
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Verksamheten ska bidra till visionen
och Agenda 2030 i samarbetsländerna och målet är stärkta förutsättningar:
• för människor att verka för ickevåldslig social
förändring och att söka fredliga lösningar
• för lokala fredsaktörer att bidra till värderingar,
attityder och beteendemönster som stärker fredskultur
• att orättvisor motverkas och grundorsaker till
våldsam konflikt åtgärdas genom förändring på
samhällsnivå

STRATEGIER
Situationen vittnar om att det strategiska påverkansarbetet leder till konkreta
resultat som får effekt för människorättsförsvarares säkerhetssituation. Deras handlingsutrymme ökar och därmed
möjligheten att fortsätta sitt arbete för
fred och mänskliga rättigheter.
Förebyggande säkerhetsarbete
Genom kapacitetsstärkning inom säkerhet och säkerhetsanalyser bidrar vi till
att civilsamhällesorganisationer stärker
sina rutiner för säkrare arbetssätt och
därmed minskar sina risker.
Under året har vi sett tydliga tecken på
hur medföljda organisationer förändrade attityder och beteenden. Människorättscentret Frayba i Mexiko uppger
att de som en följd av våra utbildningar
påbörjat påbörjat ett gemensamt internt
systematiskt analysarbete.
I och med den minskade hotbild som
internationell medföljning leder till,
stödjer Kristna Fredsrörelsen långsiktigt fredsbyggande genom att stärka
människorättsförsvarares möjlighet att
påverka konflikters grundfrågor.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2021

Kristna Fredsrörelsens internationella verksamhet
stärker fredsaktörers arbete med att motverka och
omvandla grundorsaker till konflikt och stärker
deras möjligheter att nå konkreta framgångar för
fred, rättvisa, ett samhälle utan våld och ett hållbart
sätt att leva.
• Genom internationell medföljning i konfliktområden ger vi skydd och säkerhet åt hotade människorättsförsvarare. Vi ökar deras handlingsutrymme och
därmed möjligheterna till att utkräva sina rättigheter
och till att bidra till hållbar och rättvis fred.
• Genom att stötta fredsaktörer med kapacitetsstärkande insatser och ökade ekonomiska resurser, kan
våra partners utbilda och mobilisera människor till
att bli aktiva fredsbyggare och påverka samhället och
politiken i en fredlig och rättvis riktning.
• Genom det internationella arbetet möjliggörs
utbyten och dialog mellan folkrörelser i våra samarbetsländer och i Sverige. Detta är ett inkluderande
arbetssätt som stärker vår gemensamma kunskap
om fredlig hantering av konflikter och skapandet av
fredskultur.
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2. INTERNATIONELLT FREDSARBETE

Fredsaktörer stärker rättigheter och
motverkar våldsamma konflikter

FRAMGÅNGAR

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

• Tvångsförflyttade familjer i Chiapas, Mexiko
har kunnat återvända till sina hem och marker.
På grund av väpnade konflikter i delstaten har tusentals människor levt i internexil i upp till två år.
Tillsammans med den medföljda människorättsorganisationen Frayba har Kristna Fredsrörelsen
sökt påverka situationen som nu går i en tydligt
fredlig och rättvis riktning.
• FN:s kontor för samordning av humanitär hjälp
(OCHA) har anpassat sitt bevakningsområde i
Chocó, Colombia efter våra medföljdas behov.
Genom att OCHA anpassar sig till etno-territoriella organisationers områden istället för
administrativa kartor så erkänns och respekteras
dessa gruppers behov. Kristna Fredsrörelsen och
Cocomacia som vi medföljer i området har aktivt
drivit frågan då fler byar och samhällen lämnats
sårbara.
• Korruption och miljöförstörelse bekämpas i
Sydsudan tack vare ONADS arbete.

Ickevåldsworkshop för barn och unga om vapenvägran och fredskultur. Foto: Colectivo
Conciencia sin Camuflados

Ungdomar lyfter upp samvetsvägran på dagordningen i Colombia
Ungdomsorganisationen Colectivo
Conciencia sin Camuflados (på svenska
ungefär Samvetskollektivet utan kamouflage) är en aktiv fredsaktör som visar
på vikten av samarbete för att skapa
förändring i Colombia.
Kollektivet är samarbetspartner till organisationen
Justapaz, som Kristna Fredsrörelsen
stödjer med kapacitetsstärkande åtgärder och ekonomiska medel. Justapaz
och Kristna Fredsrörelsen möjliggör
konkreta insatser för fred i det konfliktdrabbade landet.
Colectivo Conciencia sin Camuflados
arbetar med utbildningsinsatser kring
ickevåld, samvetsvägran och antimilitarism i staden Ibagué, sydväst om
huvudstaden Bogotá. Deras öppna och
inkluderande informationsarbete har
lett till att olika lärosäten i staden fått
upp ögonen för rätten till samvetsvägran
och bjudit in dem till att hålla föredrag
och informationsträffar riktade till
studenter.
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ONAD:s personal vid kontoret i Juba.
Foto: ONAD

Bristen på information och kunskap om
ungdomars rättighet att motsätta sig
värnplikt är en utmaning i Colombia.
Detta trots en lag från 2017 som ger
lärosäten och Försvarsdepartementet
ansvaret att informera.
- Myndigheterna ger inte alltid korrekt
information kring samvetsvägran. Därför är kollektivets arbete så viktigt. De
tillhandahåller detaljerad information
om rätten till- och tillvägagångssätten
för- att motsätta sig militärtjänstgöring,
säger Martín Nates på Justapaz.
ONAD påverkar konfliktens
drivkrafter i Sydsudan
Organisation for Nonviolence and Development
(ONAD) är en ickevåldsorganisation som arbetar med konfliktomvandlinng och fredsbyggande,
bland annat genom utbildningsinsatser,
påverkansarbete och interreligiös dialog.
Kampanj mot korruption bär fred
2019 tog ONAD initiativ till kampanjen ”Where is the money”, med målet
att korruptionen inom statsapparaten i

Sydsudan skulle utredas. Sedan dess har
ytterligare ca 200 civilsamhällesorganisationer anslutit sig. Att bekämpa korruption är grundläggande för möjligheten till en hållbar fred eftersom olaglig
tillskansning av offentliga medel ligger
till grund för en stor del av konflikterna
i landet.
Under 2021 fick kampanjen stort
genomslag. Tack vare påtryckningarna
tillsatte regeringen en kriskommitté för
att övervaka statens intäkter. Resultatet lät inte vänta på sig. Korruption
avslöjades inom flera myndigheter och
intäkterna (oljeintäkter exkluderade)
till statskassan tredubblades när noggrannare uppföljning av statsfinanserna
infördes.
ONAD arbetar för fred med jorden
ONAD har sedan 2018 bedrivit påverkansarbete för att förmå oljeindustrin
att ta ansvar för de föroreningar som
den orsakat.
I samarbete med andra organisationer
har de kopplat ihop miljöfrågan med
den utbredda korruptionen, vilken i sin
tur har möjliggjort för aktörer inom ol-
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UTMANINGAR
jeindustrin att muta sig fria från ansvar
och undvika miljörevisioner.
Det långsiktiga arbetet ledde 2021 till
att regeringsdepartementet med ansvar
för oljefrågor beordrade att en extern
miljörevision skulle genomföras i den
oljerika, och starkt förorenade, regionen
Upper-Nile.
Detta ses som ett stort framsteg, bland
annat då sambandet mellan miljö/klimat och fred är påtagligt i Sydsudan.
Föroreningar och klimatförändringar är
drivande faktorer för folkförflyttningar
och leder till att människor förlorar
möjligheter till försörjning. Samtidigt
är det politiska spelet om kontroll över
naturresurserna starkt pådrivande för
konflikt på nationell nivå och spär på
motsättningar mellan grupper på det
lokala planet.
Kristna Fredsrörelsen har kontinuerligt
finansierat ONAD:s verksamhet med
hjälp av medel från Svenska Missionsrådet, samt stöttat deras arbete med olika
kapacitetsstärkande åtgärder.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2021

• Hårda pandemirestriktioner har lett till ökad ekonomisk osäkerhet och inskränkningar i demokratin.
Låg tilltro till myndigheternas pandemihantering
bidrar till ökad polarisering.
• Höga våldsnivåer och upptrappade konflikter
mellan väpnade grupper försvårar hotbilden mot
MR-försvarare. Ökad militarisering begränsar handlingsutrymme ytterligare.
• Rättsstaten är hotad. I Guatemala är inskränkningarna i rättssystemet särskilt påtagliga då domare och
åklagare i fall som gäller människorättsförsvarare
lever med extrema hotbilder mot sig. En ny lag ger
staten möjlighet att kraftigt begränsa civilsamhällets
handlingsutrymme vilket får direkta effekter för oss
och våra partners möjlighet att verka i landet.
• Miljöförstörelse och naturkatastrofer leder till ökad
fattigdom och stora humanitära behov vilket påverkar konfliktdynamiker och och begränsar möjligheterna att uppnå fredliga lösningar.
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3. KRISTNA FREDSRÖRELSEN SOM ORGANISATION

MÅL
Kristna Fredsrörelsen vinner
utmärkelse för bästa årsredovisning

Verksamheten ska bidra till stärkt förmåga att uppnå visionen med målet att:
• Ökad synlighet, tydlighet och stärkt kännedom
om vad Kristna Fredsrörelsen är och står för i Sverige – rättvis & hållbar fred på alla nivåer genom
ickevåld.
• Stärkt ideellt engagemang, gemenskap och medlemskap som välkomnar alla människor som håller med om vår vision och våra värderingar.
• Stärkt finansiering för rörelsen och organisationen- stärka Kristna Fredsrörelsens kapacitet att
samla in egna medel.

Foto: Hanna Andersson

Samlad manifestation i Umeå i samband med Ickevåld 2021. Foto: Anna Wikman

Mötesplats för rättvis fred genom
ickevåld lever vidare och engagerar fler
För andra året i rad genomfördes
mötesplatsen Ickevåld, nu 2021, på initiativ från bland andra Kristna Fredsrörelsens lokalgrupp i Umeå.
Temat för året var ”Världen – Sverige –
Sápmi. En ickevåldsresa för en värld fri
från våld”.
Ickevåld 2021 arrangerades tillsammans
med Studieförbundet Bilda, Another
Development Foundation och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och
Frihet (IKFF). Mötesplatsen samlade
ytterligare ett tjugotal organisationer
och aktörer med målet att hitta gemensamma vägar framåt för att skapa
förändring.
-En central del i ickevåldsmotstånd är
att skapa gemenskap, lära av varandra
och dela erfarenheter av förändringsarbete, säger Anna Wikman, aktiv som
arrangör för Kristna Fredsrörelsen.
Utbytet mellan rörelser, forskare och
aktivister är en styrka som bidrar till
en känsla av samhörighet i arbetet för
rättvis och hållbar fred, menar Kristoffer Fredriksson, aktiv i lokalgruppen
i Umeå och en av initiativtagarna för
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både Kristna Freds och Studieförbundet
Bildas räkning.
-Även om vi brinner för olika sakfrågor
så finns det mycket att vinna på att tydliggöra hur olika frågor hänger samman,
hur vi kan ta stöd av varandra, och hur
vi kan lära oss av varandras erfarenheter,
säger Kristoffer.

- Kristna Fredsrörelsens nära relationer
till ickevåldsrörelser i andra länder ger
konkreta exempel som andra kan lära
av, addera till och anpassa till sina sammanhang och frågor, säger Kristoffer.
55 personer deltog interaktivt på Ickevåld 2021 men livesändningarna på
Facebook möjliggjorde för ännu fler att
delta. Programpunkten ”Kamp och Kultur” följdes exempelvis av 382 personer
via livesändningen.
”Vi behöver ett modigt civilsamhälle”

Kristoffer Fredriksson. Foto: Evelina Rönnbäck

Kristna Fredsrörelsens erfarenhet av att
koppla ihop forskning, praktik, strategiskt påverkansarbete och aktivism
är något Kristoffer ser som ett viktigt
bidrag i sammanhanget. Att organisationen så medvetet har ickevåld som
grund för sin vision och verksamhet kan
inspirera andra menar han.

Kristoffer menar att Ickevåld2021 är
viktigt för att sammankoppla kunskap
och handling genom erfarenhetsutbyte
och kollektivt agerande.
- Vi behöver ett modigt civilsamhälle i
en tid då demokratin och freden är satt
under press. Men mod räcker inte, utan
vi behöver också metoder, principer och
strategier för att förändra samhället.
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I november mottog Kristna Fredsrörelsen utmärkelsen för ”Årets redovisning i den ideella sektorn”
för 2020 års Verksamhetsberättelse och årsredovisning.
-Ett fint kvitto på att vi har arbetat i rätt riktning
och att vi har hittat ett bra koncept för att berätta
om vår verksamhet, säger Richard Spele, ekonomiansvarig på Kristna Fredsrörelsen.
Utmärkelsen som delades ut för tjugonde gången
i rad är instiftad av revisionsbyrån PWC för att
uppmärksamma framstående redovisningar från
organisationer i den ideella sektorn och inspirera
till vidareutveckling. Inför utmärkelsen 2021 skulle
ett särskilt fokus ligga på hur väl organisationer
speglat hur de arbetat mot sitt ändamål och beskrivit sin verksamhet för läsaren.
- Med årsredovisningen vill vi att våra medlemmar ska känna sig stolta och trygga i hur vi arbetar
med deras hjärtefrågor och bidrar till förändring i
världen. Samtidigt är det viktigt att givare och andra
intresserade ska kunna förstå vad vi som organisation vill uppnå, säger Julius Copcutt, kommunikatör, Kristna Fredsrörelsen.
Juryns motivering

”Årets vinnande redovisning tar tydlig utgångspunkt i organisationens identitet och vision. Trots,
eller kanske tack vare, ett kompakt format lyckas
de på ett överskådligt sätt visa hur denna identitet
hänger samman med de mål som sätts upp och
de strategier och metoder som används för att nå
resultat inom olika verksamhetsområden och i de
sammanhang som organisationen verkar i. Kopplingarna tydliggörs både grafiskt och genom de mer
berättande delar som ingår i redovisningen. Ett
extra plus är att även utmaningar som organisationen står inför inom olika områden lyfts upp och
tydliggörs i redovisningen.”
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STRATEGIER
• Genom tydlig kommunikation och ett starkt varumärke ökar kännedomen om Kristna Fredsrörelsen
vilket bidrar till att fler engagerar sig för våra frågor.
• Genom effektiv styrning och administration är vi en
pålitlig och transparent organisation som använder sina
resurser på bästa sätt.
• Genom att utveckla vår projektverksamhet i Sverige
säkerställer vi stärkta resurser på kort sikt.
• Genom att utveckla vår finansieringsmodell ökar vår
handlingsfrihet och vår sårbarhet minskar på lång sikt.

FRAMGÅNGAR
Kristna Fredsrörelsen vinner utmärkelse för
bästa årsredovisning inom ideell sektor

UTMANINGAR
• Nedskärningar på grund av minskade intäkter under
pandemin och förändrad finansiering i och med ny
avtalsperiod med vår största givare SMR. Har påverkat
administrationsfunktioner men inte lett till uppsägningar.
• Nyrekrytering av medlemmar har försvårats ytterligare under pandemin.
• Finansiering för samhällsförändrande verksamhet i
Sverige. Ökat antal att aktörer söker pengar från stora
givare vilket försvårar möjligheterna.
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31

Hur används pengarna?

- Kostnad per verksamhetsområde
873 574 kr

4 255 387
kr

Förvaltningsberättelse

25 013 834 kr

Härmed avger styrelsen för Kristna Fredsrörelsen (organisationsnummer: 826000-8696) årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari – 31 december 2021.
Internationellt

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 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
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utifrån ett rättighetsperspektiv i alla insatser och icke-diskriminering är en bärande princip.
Kristna Fredsrörelsens kärnverksamhet är att:
• mobilisera, utbilda och engagera enskilda och organisationer
för fredliga och inkluderande samhällen genom ickevåld –
folkbildning för fred
• påverka beslutsfattare att inkludera ett förebyggande, ickevåldsperspektiv i sina politiska visioner och beslut
• stödja fredsaktörer i konfliktområden samt hämta hem berättelser, kunskap och målgruppernas röster och krav
• bedriva en demokratiskt styrd organisation med funktionell
förvaltning, högt medlemsinflytande, lärande och utveckling,
väl fungerande interna system och stärkt inkludering
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 människorättsförsvarare, och är en verksam folkrörelse i
Sverige. Kristna Fredsrörelsen är en tydlig och profilerad aktör
inom konfliktomvandling, ickevåld och fredsbyggande.
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Sverige

Organisation

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. Kristna Fredsrörelsen har
följande 90-konton: Bankgiro: 900-0316 och Plusgiro: 90 00
31-6. Organisationens löpande verksamhet styrs av en femårig
verksamhetsplan.

reflektionen kring den tredje nivån av lärande- ”har vi rätt mål
(för att bidra till vår vision)” - eftersom det tydliggör om vi
uppnått våra mål men fortfarande inte bidragit till förändring
i kontexten.

Kristna Fredsrörelsens fem-åriga strategi, Verksamhetsplanen,
styr verksamheten. För att underlätta planeringen upprättar
Kristna Fredsrörelsen årliga handlingsplaner baserat på denna.
Handlingsplanerna följs upp varje tertial, och en reflektion
görs utifrån resultat och måluppfyllelse för att fånga upp behov
Lärande och bidrag till förändring
Kristna Fredsrörelsens system för lärande utgår från tre nivåer. av förändringar i verksamheten. Vi genomför även externa
utvärderingar av olika delar verksamheten.
Den första nivån handlar om lärande på operativ nivå, ”gör
vi saker på rätt sätt?”. Här genomförs utvärderingar av t ex
Finansiering och projekt
utbildningar eller workshops som hjälper oss att förstå vad
Kristna Fredsrörelsens verksamhet finansieras till största del
som bidrar till ökad kunskap hos deltagaren. På den nivån
av offentliga bidrag, som anslag från Sida och Folke Bernadotanvänder oss gärna av interaktiva metoder med målgruppen.
teakademin. Vi erhåller även finansiella bidrag från fonder,
Den andra nivån handlar om ifall vi ”gör rätt saker för att nå
stiftelser och andra organisationer. Bidragsgivna medel är till
våra mål?”, och utgår från ett aktörs- och beteendefokuserat
planerings- och uppföljningssystem. Vi ringar in vilka aktörer/ stor del ändamålsbestämda av givaren, det vill säga de har beviljats för ett specifikt ändamål. Övrig finansiering sker genom
målgrupper vi vill påverka och hur dessa behöver förändra
medlemsavgifter, insamling från allmänheten samt stifts- och
sitt beteende för att insatsens mål ska nås. Förändringarna
församlingskollekter. Insamling från allmänheten sker genom
beskrivs utifrån vad som har förändrats, när, var och hur, vad
gåvor till 90-konto, via autogiro, swish och köp av gåvobevis.
Kristna Fredsrörelsens bidrag till förändringen var och varför
Insamlade medel är i mycket liten utsträckning ändamålsbeden är viktig för Kristna Fredsrörelsen eller det specifika projektet/insatsens mål. På det sättet får vi också ett bra underlag stämda. Insamlingen bedrivs främst genom vår hemsida och
i andra digitala kanaler samt utskick av insamlingsbrev. En
för lärande, eftersom vi kan analysera vilka aktiviteter som
mindre del av finansieringen kommer från försäljning, främst
bidrar till vilken typ av resultat. Det hjälper oss även med
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31

Huvudsakliga projekt

Finansiering

459 301

Övriga intäkter

4 255 387 kr
Skydd av
människorättsförsvarare

2 987 964

Bidrag övriga offentliga

24 981 863

Bidrag Sida

6 967 922 kr

Internationellt partnerstöd

1 568 980

Bidrag privata organisationer

17 505 914 kr
Utbildning och engagemang i
Sverige

503 703

Gåvor och medlimsavgifter
0

av föreläsningar och utbildningar om våra frågor.
Den bidragsfinansierade verksamheten organiseras i projekt/program, här kallade insatser. Under 2021 har Kristna
Fredsrörelsen arbetat med opinion, engagemang och påverkan
genom följande insatser:
• Var förändringen - ickevåld för fredliga och inkluderande
samhällen (2018-2021), en information-och kommunikationsinsats finansierad genom Svenska Missionsrådet.
• Ett pilotprojekt om digitalt engagemang finansierat av
Svenska Missionsrådet
• Verksamhetsbidrag från Folke Bernadotteakademins stöd till
civilsamhället för fred och säkerhet,
• Workshops om ickevåld, konflikthantering och civilkurage
på uppdrag av och i samarbete med bland andra Equmeniakyrkan, Nya kompisbyrån och studieförbundet Bilda.
Det internationella fredsarbetet har i huvudsak genomförts
genom:
• En samfinansierad insats för att främja fredliga, inkluderande och rättvisa samhällen (2017-2020) som avslutades 31 april
2021. Insatsen omfattade verksamhet i Colombia, Guatemala,
Mexiko, Maghreb och Sydsudan.
• En samfinansierad insats som heter Stärkt civilsamhälle för
fred, rättvisa och ickevåld (2021-2025) och som började den 1
maj 2021. Insatsen har finansiering från Svenska missionsrådet, Sida Colombia, Svenska Kyrkan, Lunds missionssällskap,
Nathan Söderbloms Minnesfond och SSR:s solidaritetsfond
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och omfattar verksamhet i Colombia, Guatemala, Mexiko,
Maghreb och Sydsudan.
• Kapacitetsstärkande insatser gällande skydd och säkerhet
för MR-försvarare i Colombia på uppdrag av och i samarbete
med bland andra Norska MR-fonden och Fokus samt genom
samverkansprojektet Aremos paz/Vi plöjer fred som finansieras av EU.
Samarbeten
Kristna Fredsrörelsen samverkar i olika 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 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 ramorganisationer.
Vi söker Sida-medel genom SMR från anslagsposten Stöd
genom svenska organisationer i det civila samhället samt
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anslaget för informations- och kommunikationsverksamhet.
Vi samarbetar med studieförbundet Bilda, där Kristna Fredsrörelsen är medlem, och Studiefrämjandet kring utbildningar
i ickevåld, civilkurage och konflikthantering. Vi samarbetar
med Sveriges Kristna Råd (SKR) genom deltagande i arbetsgruppen för Fred. 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. 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. För att
uppnå förändring samverkar vi också i nätverk som Concord
Sverige, Schyssta pensioner, Colombiagruppen, Sydsudannätverket och Agenda 2030-nätverket. Kristna Fredsrörelsen
är även medlemmar av Anna Lindh-stiftelsen och Globalportalen.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Covid 19 pandemin har fortsatt påverka verksamhetens
genomförande under tertial 1 och 2 2021, främst genom att en
stor del av verksamheten ställt om till digitala forum då många
möten och internationella resor inte kunnat genomföras.
Under sista tertialet kunde vi i högre utsträckning återgå till
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normala arbetssätt och direkta möten med samarbetsorganisationer och målgrupp blev möjligt. I enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer har Kristna Fredsrörelsen
tillämpat hemarbete vilket haft både positiva och negativa
effekter på arbetsmiljön. Under hösten beslutades att vi efter
pandemin övergår i ett mer dynamiskt arbetssätt med större
möjlighet till hemarbete men två obligatoriska dagar på kontoret. Ekonomiskt har pandemin påverkat Kristna Fredsrörelsen
genom ett lågt antal nya medlemmar vilket vi ser som en effekt
av få direkta mötesplatser, och lägre intäkter från t ex stiftskollekter.
Kristna Fredsrörelsens årsmöte beslutade i april om en ny
femårig verksamhetsplan (2021-2025: strategi för fred och
rättvisa, vilken kommer att styra verksamheten framåt.
I maj kom besked från Svenska Missionsrådet om indikativt
lägre anslag från Sida och därmed påbörjades en process för
att omorganisera kansliet för att anpassa oss till lägre intäkter
och färre anställda. Den nya organisationen av kansliet beslutades i januari 2022 och innebär en minskning till 13 medarbetare på huvudkontoret mot 16 år 2021.
Resultat och ställning
Kristna Fredsrörelsen har en bidragsbaserad finansieringsmodell. Verksamheten finansierades till största del med bidrag
från Sida genom Svenska missionsrådet och genom ambassaden i Colombia. Sidabidragen uppgick totalt till 24 982 tkr
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31

Fördelning verksamhetskostnader

111 734 kr

Flerårsöversikt

761 840 kr
Verksamhetsintäkter
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Resultat

29 269 220 kr

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Eget kapital
Kortfristiga skulder

Ändamål

Insamling

Administration

(21 045). Även insamlade medel från fonder och stiftelser som
Lunds Missionssällskap, Nathan Söderlunds minnesfond och
Akademikerförbundet SSR:s Solidaritetsfond ökade 2021 då
vi 2020 bad om att få använda beviljade medel kommande
år eftersom verksamhetens kostnader minskade i början av
pandemin. En annan central finansiering kommer från Folke
Bernadotteakademin i form av verksamhetsstöd. Vi strävar
efter att långsiktigt stärka insamlingen från allmänhet och församlingar men utfallet 2021 ligger i linje med föregående år.
Kristna Fredsrörelsens verksamhetsintäkter ökade och uppgick till 30 502 tkr (24 554) vid årets slut. Våra ändamålskostnader har ökat och vi har börjat hämta igen de förseningar i
planerad verksamhet som blev en följd av pandemins utbrott
2020. Samtidigt som verksamheten har ökat har vi under 2021
minskat våra administrativa kostnader. Genom neddragningar
har vi lyckats få ett positivt resultat efter förra årets underskott
på -699 tkr. Årets resultat blev 402 tkr och berodde alltså dels
på neddragning i kostnader men också på ökade intäkter från
t ex försäljning av workshops om ickevåld och andra intäkter.
Det positiva resultatet möjliggör att börja återställa det egna
kapitalet tidigare än planerat efter det stora uttaget under
pandemins första år.
Användning av finansiella instrument
Styrelse beslutade i juni att Kristna Fredsrörelsen avyttrar
sina fonder förvaltade av Oikocredit för att säkerställa vi har
eget kapital tillgängligt vid behov. Frågan aktualiserades av ett
minskat eget kapital i och med 2020 års negativa resultat.
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Balansomslutning

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. 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.
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2021

2020

2019

2018

2017

30 502

24 274

28 895

23 747

19 494

29 269

23 945

27 898

22 505

18 112

112

145

134

114

245

762

883

699

807

901

402

-699

175

333

257

1 145

1 097

1 097

1 085

1 074

17 203

20 591

18 483

13 046

7 931

3 475

3 073

3 772

3 597

3 264

14 873

18 615

15 808

10 534

5 741

18 348

21 688

19 580

14 131

9 005

Hållbarhetsupplysningar
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 sedan 2019 en riktlinje om integrering av
ett miljö- och klimatperspektiv i verksamheten.
Kristna Fredsrörelsen har kollektivavtal genom Arbetsgivaralliansen - Ideella Idéburna Organisationer och anställda
erbjuds kontinuerligt fortbildning i relation till respektive
befattning.
Arbetsmiljö huvudkontor
Arbetsmiljön har, liksom 2020, påverkats av rekommenderat
distansarbete under stora delar av året. Kristna Fredsrörelsen har därför kompletterat en årlig enkät om organisatorisk
och social arbetsmiljö (OSA) med en digital hälsoenkät och
en enkät om distansarbete, för att fånga upp risker och få en
tydlig bild av hur distansarbetet påverkar arbetsmiljön.
OSA-enkäten ger ett index inom nio områden såsom arbetsorganisation, arbetsbelastning och krav, handlingsutrymme
och kontroll, ledarskap och stöd, kunskaper och utveckling
samt återhämtning och hälsa. För 2021 visar enkäten en
kraftig försämring vilket vid sidan av de mer långsiktiga effekterna av pandemin troligen speglar hur den process för
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neddragningar och omorganisation som inleddes under året
påverkat medarbetarnas arbetsmiljö. En tredje faktor är att
medan verksamheten 2020 delvis bromsades upp gjordes under 2021 en återhämtning vilket inneburit en kombination av
ökad arbetsbelastning men delvis fortsatt sämre stödstrukturer
under distansarbete.
Resultat för OSA-enkätens 9 områden

2020

2021

Andel med index bra/mkt bra (67-100)
Andel med index lågt/halvbra (34-66)
Andel med index mycket lågt (33-0)

78%
22%
0%

33%
67%
0%

Störst försämring sedan 2020 visar enkäten i relation till området viktiga friskfaktorer som exempelvis ”jag har en positiv
känsla när jag kommer till jobbet” och ”jag känner mig trygg
inför framtiden på min arbetsplats”. Detta speglar den ovisshet
som neddragningsprocessen lett till, även om också distansarbetets långsiktiga effekter kan ha en viss påverkan. Andra
områden som inte uppvisade en lika dramatisk försämring
men som hade sämst resultat är handlingsutrymme (56) som
handlar om faktorer som befogenheter, resurser och möjlighet att prioritera, arbetsbelastning och krav (59), som handlar
om faktorer som arbetsbelastning och att andras krav upplevs
som acceptabla, samt ledarskap (60), som inkluderar t ex
handledning, stöd att prioritera och uppmuntran i arbetet.
Personalomsättningen på huvudkontoret/kansliet i Stockholm
har varit relativt hög under året (19%) då tre personer slutat
av i genomsnitt 16 anställda. Sammantaget visar detta ett påfrestande år för organisationen och utmaningar som behöver
bemötas under 2022.
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Räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31

Kristna Fredsrörelsens styrelse efter årsmötet 2021

Sara Lindblom
Ordförande

Sofia Nordenmark
Ledamot

Julle BergenholtzFoglander
Ledamot

Elisabeth Nobuoka Nordin
Ledamot

Ida Eriksson
Ledamot

Fredrika Gårdfeldt
Ledamot

Anne Casparsson
Ledamot

Elin Lundell
Ledamot

Erik Svanberg
Suppleant

Arvid Skagerlid
Suppleant

Under 2022 genomförs en omorganisation av kansliet i Stockholm för att anpassa det till minskade anslag, men också för
att möta de utmaningar som enkäten synliggör. Målet med
omorganisationen är en tydligare organisationsstruktur på
kansliet, effektivare beslutsprocesser och ett mer närvarande
ledarskap. En annan viktig åtgärd är att ta fram en arbetsmiljöpolicy.
Förväntad framtida utveckling
Som freds- och ickevåldsorganisation har vi ett ansvar inte
bara att motsätta oss alla sorters våld, utan också att bidra till
att konstruera alternativ och visa att en annan värld är möjlig.
De senaste åren har världen sett en nedåtgående trend vad
gäller demokrati och rättigheter, både i demokratiska och
ickedemokratiska stater. Kristna Fredsrörelsen undersöker
möjligheterna att utveckla vårt bidrag till att konflikter omvandlas och förebyggande av våld genom ickevåldsorganisering och fredsbyggande. Fokus för utveckling kommande år är
möjliga projekt/program riktade mot väpnat våld i Sverige, ett
internationellt program för hållbar fred samt att stärka Kristna
Fredsrörelsen som en mötesplats för samarbete, engagemang
och förändring. Att öka antalet medlemmar är ett annat, långsiktigt, utvecklingsarbete.
Osäkerhetsfaktorer för verksamheten är dels kontextuella, som
ett minskat handlingsutrymme för civilsamhälles organisationer i Guatemala, och dels interna. Under 2022 utvecklar
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Jakob Carlbäcker
Ledamot

vi verksamheten för att möta dessa allt svårare utmaningar.
Interna faktorer handlar i hög utsträckning om resurser.
Kristna Fredsrörelsen har under 2021 förberett organisationen
för minskade anslag 2022 och vi bedömer att åtgärderna är
tillräckliga och finansieringssituationen stabil. En osäkerhetsfaktor är om valet 2022 leder till stora förändringar i statens
biståndspolitik vilket skulle kunna få allvarliga konsekvenser
för Kristna Fredsrörelsen. Styrelsen har under hösten förberett
en finansieringsstrategi som innebär att vi på lång sikt ska
stärka våra egna medel. I och med att Kristna Fredsrörelsen
har mycket begränsade resurser för att investera i t ex insamling behöver utveckling ske stegvis.

Förvaltning
Årsmötet är Kristna Fredsrörelsens högsta beslutande organ
och alla medlemmar har rösträtt. Årsmötet antar organisationens ideologiska, långsiktiga planering: idégrunden, verksamhetsplan och budget samt utser valberedning och revisorer.
Årsmötet tillsätter en styrelse för styrning av organisationen
mellan årsmöten. Styrelsen ansvarar för organisationens förvaltning och deras arbete utgår från en antagen arbetsordning.
Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott som bereder frågor
för styrelsen och har delegation att fatta beslut i mindre och
brådskande frågor. Arbetsutskottet utövar styrelsens uppgift
som arbetsgivare.

Utländska filialer/regionkontor
Kristna Fredsrörelsen har tre utländska landkontor, ett i respektive Colombia, Guatemala och Mexiko med 36 anställda
under året. 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 täcka lokala
kostnader.

Vid årsmötet valdes Kristna Fredsrörelsens styrelse bestående
av ordförande, åtta ledamöter och två suppleanter. Till ordförande valdes Sara Lindblom. Styrelsen hade under räkenskapsåret sju protokollförda möten inklusive det konstituerande
mötet i anslutning till årsmötet. Två möten genomfördes vid
Ekumeniska Centret i Alvik medan övriga genomfördes digitalt. Antal ledamöter per möte:

Verksamhetsberättelse och årsredovisning • 2021

1
2
3
4
5
6
7

Månad
Februari
Mars
April
Juni
September
Oktober
December

Antal
10
8
11
9
10
8
9

Kommentar
Digitalt
Digitalt
Konstituerande möte, digitalt
Digitalt
Digitalt
Ekumeniska centret, Alvik
Ekumeniska centret, Alvik
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Styrelseledamöter har inte något arvode för sitt arbete men
får 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.
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 2021
är Gunnar Thullberg, auktoriserad revisor från Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (PwC), samt Peter Jansson som
ordinarie föreningsrevisor och Anette Månsson som ersättare.
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Resultaträkning
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
VERKSAMHETSRESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från långfristiga värdepappersinnehav
Summa resultat från finansiella investeringar
ÅRETS RESULTAT

Not

2
2

3,4

Räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31

2021-01-01 2021-12-31

2020-01-01 2020-12-31

202 460
301 243
29 538 807
459 301
30 501 811

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

-29 269 220
-111 734
-761 840
-30 142 794

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

359 017

-698 845

42 977
42 977

0
0

401 994

-698 845

Balansräkning
2021-12-31

2020-12-31

5 000

1 096 610

5 000

1 096 610

40 000
797 573
179 571
1 017 144

8 400
1 268 330
239 587
1 516 317

1 139 587

0

Kassa och bank

16 186 153

19 074 852

Summa omsättningstillgångar

18 342 884

20 591 169

SUMMA TILLGÅNGAR

18 347 884

21 687 779

1 256 530
2 218 650
3 475 180

1 261 530
1 811 656
3 073 186

309 649
13 070 334
202 378
1 290 343
14 872 704

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

18 347 884

21 687 779

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

1 811 656
5 000
401 994
2 218 650

3 073 186
0
401 994
3 475 180

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Not

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Upplupna intäkter, förutbetalda kostnader

6

Kortfristiga placeringar

7

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

8

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna, ej utnyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter

9
10

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

Förändring av eget kapital
Ingående balans
Årets disposition
Årets resultat
Utgående balans
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Ändamålsbestämda
medel
1 261 530
-5 000
1 256 530
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31
Leasingavtal redovisas linjärt under leasingperioden.

Noter

Ersättning till anställda

Not 1: Redovisning och värderingsprinciper

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster.

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).

Pensionsavgifterna redovisas som en kostnad det år pensionen tjänas in.
Balansräkningen

Resultaträkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Verksamhetsintäkter

Materiella och immateriella tillgångar

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

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.

Medlemavgifter

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

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

Inventarier (möbler)

5 år

Finansiella tillgångar

Gåvor och bidrag
Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner, stift och kyrkor . Begreppet bidrag används främst för att
beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan, där det finns vissa villkor som föreningen måste
uppfylla och där det finns återbetalningsskyldighet till motparten om villkoren inte uppfylls. Gåvor redovisas normalt
enligt kontantprincipen. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex för administration) redovisas samma räkenskapsår som den
kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag från myndigheter
Samtliga bidrag från Sida/SMR, FBA eller liknande myndigheter intäktsförs endast om det med hög grad av
sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas, det vill säga att organisationen haft utgifter för
ändamålet. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.

Vid anskaffningstidpunkten redovisas finansiella tillgångar till anskaffningsvärdet med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Nedskrivning sker vid varaktig värdenedgång.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Långfristiga placeringar redovisas till anskaffningsvärdet.
Fordringar och skulder i annan valuta värderas till balansdagens kurs.
Ändamålsbestämda medel
I posten
ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda
Noter
till resultaträkningen
medel.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex för administration) redovisas samma räkenskapsår som den
kostnad bidraget är avsett att täcka.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen, till exempel årsmötesintäkter, kursavgifter och olika
typer av arvoden.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Kristna Fredsrörelsens uppdrag enligt stadgarna.
Ändamålskostnaderna består av kostnader hos samarbetsorganisationer och våra lokala kontor, kostnader i Sverige
relaterade till vår projektverksamhet i andra länder, kostnader för våra projekt i Sverige samt kostnader för vår
basverksamhet inklusive medlemskostnader.
Kostnader för administration som uppstår som direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader .
I ändamålskostnader ingår även samkostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för annonser, insamlingsmaterial, personal som arbetar med
insamlingsaktiviteter och övriga kostnader kopplade till insamlingsarbetet. Det ingår även samkostnader.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av förvaltningskostnader, delar av lönekostnader samt samkostnader.
Leasing
Leasingavtal redovisas linjärt under leasingperioden.
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31

Noter till resultaträkningen

Noter till resultaträkningen

Not 2: Gåvor och bidrag

2021

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

210 249
40 994
50 000
301 243

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

2020

0
350 489
0
97 528
448 017

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

1 016 464
19 293 104
5 688 759
1 971 500
27 969 827

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

Summa bidrag

29 538 807

23 655 942

301 243
1 568 980
1 870 223

Sverige
Colombia
Mexiko
Guatemala
Summa

2021
Anställda
16
20
10
6
52

varav män
3
9
2
1
15

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2021

Styrelseledamöter
Generalsekreterare/Kanslichef
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Antal på
balansdagen
9
1

varav män

2 961 342

Pensionskostnader exklusive löneskatt
Generalsekreterare
Övriga anställda
Summa

139 606
888 544
1 028 150

134 419
712 493
846 912

Summa Löner och sociala kostnader

17 599 687

15 014 032

Sverige
Colombia
Mexiko
Guatemala
Summa

2020
Anställda varav män
16
4
18
7
9
4
4
0
47
15

9
1

3 904 061

Löner inklusive sociala avgifter och andra ersättningar fördelade per land

2020

2

Sociala kostnader

Ideellt arbete
Under året har ett antal personer arbetat ideellt för organisationen, framförallt med styrelsearbetet.
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

308 367
448 017
756 384

Antal på
balansdagen

2020
673 200
11 379 490
12 052 690

Anställningsvillkor generalsekreterare
Generalsekreteraren har uppsägningstid i enlighet med lagen om anställningsskydd. Det finns inget avtal
om avgångsvederlag eller arbetsbefrielse under uppsägningstiden.

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

2021
692 117
13 003 509
13 695 626

Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare
Övriga anställda
Summa

226 538
81 829
0
308 367

837 000
350 000
250 000
131 980
1 568 980

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

Löner andra ersättningar och sociala kostnader

varav män
3
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2021
11 054 206
3 360 029
2 226 354
959 099
17 599 687

2020
9 770 453
3 081 441
1 570 736
591 402
15 014 032

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 2024-06-30.
Betald hyra under året 569 090 (563 351).
2021
2020
Inom 1 år
567 916
186 715
1-5 år
851 874
0
Not 5 Långfristiga värdepappersinnehav
Ingående värde
Omklassificerat till kortfristiga placeringar
Andel i Ekumeniska Centret Stockholm Ek.för.
Utgående värde

2021-12-31
1 096 610
- 1 096 610
5 000
5 000

2020-12-31
1 096 610
1 096 610

Som en del i samarbetet Ekumeniska Centret har en andel tecknats i den gemensamma organisationen.
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Hyra och tjänster Ekumeniska Centret
Övriga förutbetalda kostnader
Summa
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2021-12-31
159 543
20 028
179 571

2020-12-31
93 247
146 340
239 587
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Årsredovisning

Räkenskapsåret 2021-01-01 till 2021-12-31
Stockholm, datum enligt digital signering

Noter till resultaträkningen
Not 7 Kortfristiga placeringar
Ingående värde
Omklassificerat från långfristiga värdepappersinnehav
Realiserad valutakursvinst (likvid 2022-01-11)
Utgående värde

2021-12-31
1 096 610
42 977
1 139 587

2020-12-31
-

Specifikation av värdepapper, antal aktier
Oikocredit
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

289 423
1 139 587

289 423
1 139 587

-

Under 2021 har beslut fattats om försäljning av hela innehavet i Oikocredit. Likvid erhölls 2022-01-11.
Not 8 Ändamålsbestämda medel
Ingående balans
Årets disposition
Utgående balans

Fredstjänst
1 213 193
0
1 213 193

Ickevåld
48 337
-5 000
43 337

Totalt
1 261 530
-5 000
1 256 530

Under 2021 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 9 Skuld erhållna, ej nyttjade bidrag
Svenska Missionsrådet
Sida genom Ambassaden i Colombia.
EU genom ForumCiv
Övriga organisationer
Summa

2021-12-31
10 069 877
2 253 891
602 796
143 770
13 070 334

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

Bidragen är skuldförda eftersom de avser medel som inte är förbrukade än men som kommer att användas under 2022.
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Sociala avgifter
Övriga upplupna kostn/förutbet intäkter
Summa

2021-12-31
438 031
414 976
437 336
1 290 343

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

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en militär invasion av grannlandet Ukraina. Kristna Fredsrörelsen bedriver inte
verksamhet i Ukraina eller Ryssland så det innebär inte några omedelbara förändrade förutsättningar. Däremot är ett
krig i Europa en anledning för Kristna Fredsrörelsen att mobilisera för fred genom nya samarbeten. Indirekt påverkan på
längre sikt kan t ex vara en nedgång i den globala ekonomiska utvecklingen och stigande inflation.
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KRISTNA

FREDS

RÖRELSEN
Bli medlem!
Hjälp oss att verka för fred och rättvisa, en
värld utan våld och ett hållbart sätt att leva.

Ge en gåva!
Alla bidrag behövs! Din gåva går direkt till
våra fredsprojekt.
Telefon: 08-453 68 40 E-post: info@krf.se
Hemsida: www.krf.se
Swish: 123 900 03 16 BG: 900-0316

