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Kristna Fredsrörelsens effektrapport 2022  
- för verksamhetsåret 2021  

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 2021. 

 

 

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 väpnad 

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 

miljörättsförsvarare är bland de allra mest utsatta 

människorättsförsvararna globalt.  
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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 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)  

 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. 
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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 omvandlas 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 2021 

 

 

29 269 tkr 

 
Verksamhets- 
kostnader för  
Fredstjänst- 
programmet 

 

 

17 506 tkr 

 

 

4. Prestationer  

 

 
Prestationer 

 

 

 

Under 2021 medföljdes i de tre länderna totalt 533 personer. Andelen 

kvinnor som varit medföljda har stigit sedan 2020 från 46% till 58%. 

Antalet organisationer som medföljdes uppgick till 35 vilket 

överträffade vår förväntade output. Generellt har även vår medföljning 

nått vår målsättning inom att skapa mer säkerhet, legitimitet och 

handlingsutrymme samt stärka nätverk för våra medföljda., vilket har 

indikerats från uppföljning med våra deltagare.  

 

Mängden fysiska medföljningar har ökat under 2021 i jämförelse med 

2020 då covid-19 pandemin satte stopp för en stor del av vår fysiska 
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verksamhet. Även andra verktyg inom metoden, d.v.s. politisk 

medföljning och strategisk kommunikation, har överträffat våra 

planerade prestationer. Exempelvis, när det gäller strategisk 

kommunikation i fält har 1086 synliggöranden genom strategisk 

(offentlig) kommunikation på sociala medier i insatsländerna och 

sammanlagt 19 informationsbrev och publikationer för fördjupad 

kunskap om MR-försvarares situation publicerats.  

 

Gällande kapacitetsstärkning i säkerhet och skydd har 1084 individer 

och 79 organisationer totalt utbildats, vilket överträffar vår planerade 

prestation. Under året har vi sett tydliga tecken på hur medföljda 

organisationer stärker sina rutiner för säkerhet och förändrar sina 

attityder och beteenden. Exempelvis uppger människorättscentret Frayba 

i Mexiko att de som en följd av våra utbildningar påbörjat ett internt 

systematiskt analysarbete kring säkerhetsrisker.  

  

Över lag har vi sett goda resultat i samtliga delar av programmet. Totalt 

128 legala skyldighetsbärare och även 129 moraliska skyldighetsbärare 

har nåtts av vårt och våra medföljdas budskap via riktad kommunikation 

(ex. orosbrev) eller personliga möten. Under året har vi registrerat 27 

förändringsberättelser kring påverkandet av legala skyldighetsbärare, 

som ett direkt resultat av vår medföljning. Gällande moraliska 

skyldighetsbärare har vi registrerat 34 förändringsberättelser som 

framför allt handlar om att skapa nätverk för våra medföljda.  

 

 

 
5. Utvärdera  
 

 
Utvärderade 
prestationer i 
förhållande till 
använda 
resurser, 
tidigare resultat, 
andras resultat 
och/eller satta 
mål 

 

 

Medföljningen har varit möjlig att genomföra fysiskt igen, även om 

pandemirestriktioner fortfarande funnits på plats. Trots fortsatt pandemi 

har vi lyckats nå och även överträffa våra satta resultat under året. 100% 

av alla medföljda med vilka uppföljning har gjorts (alla i Mexiko och 

Colombia, endast vissa i Guatemala) menar att medföljningen på något 

sätt bidrar till deras skydd och handlingsutrymme och generellt ser vi att 

de medföljda organisationerna upplever att deras handlingsutrymme 

också ökar. I jämförelse med 2020 och pandemins förhindrade av 

samma mängd fysisk medföljning har vi under 2021 jämförelsevis 

kunnat genomföra en mer integrerad medföljning, där alla verktyg och 

metoder för medföljningen kunnat användas, och då särskilt den fysiska 

medföljningen som behövde minska under 2020.  

 

Även om året också har sett flera utmaningar och risker, så som osäkra 

pandemirisker och ökade säkerhetsrisker som ökade nivåer av våld i 

samhället generellt, utvärderar vi måluppfyllelsen i relation till 

målgruppen som mycket god. Detta i och med riskhantering och ett 

generellt mönster av överträffande av våra resultat. Givet att vi kunnat 

återgå till fysisk medföljning har även vår resursanvändning återgått till 
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normala nivåer, alltså mer än under 2020 och ökade 

pandemirestriktioner.  
 
Lärdomar och 
vad vi avser 
göra för att 
upprätthålla och 
förbättra 
resultatet i 
framtiden 

 

 

 

En av de framgångsfaktorer som leder till att programmet når de högre 

nivåerna av våra delmåls målsättningar är framför allt fokuset på 

integrerad medföljning, det vill säga att vi använder oss av hela paletten 

av verktyg inom den internationella medföljningen. Fortsatt arbete med 

integrerad medföljning för att upprätthålla och fortsätta förbättra vårt 

arbete är därmed önskvärt för kommande år. Dessutom fortsätter den 

mellanmänskliga aspekten av medföljning spela stor roll för att personer 

ska känna sig trygga, och även vikten av att organisationerna själva har 

system för ex. dokumentation och analys av risker för medföljningens 

effektivitet. Kapacitetsstärkning i säkerhet och skydd har också fortsatt 

visat sig lägga grunden för bättre medföljning, då organisationerna 

tydligare kan identifiera sina risker, behov och bedöma när och hur 

medföljning är till nytta för dem. Att bibehålla kontinuitet kring detta är 

även det viktigt, då vi har kunnat urskilja att de organisationer vi haft 

kontakt med längre i dessa frågor också har kommit längre i att stärka 

sin kapacitet.  

 

 

6. Mätetal  
 
 
Definitioner för 
kvantitativa 
mätetal att 
mäta 
prestationer 

 

 

 Antal individuella MR-försvarare som fått internationell 

medföljning av Krf och Acoguate  

 Antal organisationer som försvarar mänskliga rättigheter som fått 

internationell medföljning av Krf och Acoguate. 

 Andel medföljda som indikerar att medföljningen bidrar till ökad 

nivå av säkerhet, legitimitet och handlingsutrymme. 

 Mängd av medföljning som varit: fysisk, politisk, eller bestått av 

strategisk kommunikation. 

 Antal individer som fått kapacitetsstärkning i säkerhet och 

skydd. 

 Antal organisationer som fått kapacitetsstärkning i säkerhet och 

skydd. 

 Antal organisationer som fått kapacitetsstärkning i säkerhet och 

skydd och som därefter har stärkt sina system för säkerhet och 

skydd.  

 Antal legala skyldighetsbärare som nåtts av vårt och våra 

medföljdas budskap via riktad kommunikation  

 Antal legala skyldighetsbärare som agerat för MR-försvarares 

legitimitet och rätt till skydd efter påverkansarbete från Krf  

 Antal moraliska skyldighetsbärare som nåtts av vårt och våra 

medföljdas budskap via riktad kommunikation 

 Antal moraliska skyldighetsbärare som agerat till MR-

försvarares legitimitet och rätt till skydd efter påverkansarbete 

från Krf 

 


