
DEFENDERS’ 
DATABASE



Brott mot mänskliga rättigheter sker dagligen i alla delar av världen, även i Sverige. Att dokumentera och 

rapportera dessa brott kan vara svårt och många förövare ställs därför aldrig till svars för sina handlingar.  

Civil Rights Defenders är fast besluten att ändra på detta. Genom vårt användarvänliga verktyg Defenders’ 

Database ges människorättsförsvarare och organisationer möjligheten att enkelt dokumentera, analysera 

och visualisera data om människorättskränkningar.

PRESENTERA 
Verktyget hjälper dig att 
enkelt tillgängliggöra 
information, bland annat 
genom att möjliggöra 
delning av anonymiserad 
statistik på en hemsida, 
nerladdning av grafer 
och tabeller i bild eller 
dokumentformat samt 
skapandet av statistiska 
rapporter.  

ANALYSERA
Genom att filtrera 
information och göra 
sökningar kan du identifiera 
kopplingar och sårbarheter 
inom särskilda områden, 
eller följa händelser 
kopplade till en viss individ 
eller aktör. Anonymiserade 
grafer och tabeller ger dig 
snabbt en överblick över 
trender och hjälper dig att 
dra slutsatser. 

ORGANISERA 
Genom att kategorisera 
och märka information 
kan du enkelt hitta det 
du söker vid ett senare 
tillfälle. All information 
lagras säkert, krypterat 
och säkerhetskopieras 
dagligen. 

HUR DET 
FUNGERAR 

SAMLA IN 
Med formulär baserade 
på internationella 
människorättsstandarder 
hjälper verktyget dig att 
bedöma vilken information 
du behöver samla in 
när du dokumenterar 
människorättskränkningar. 
Det kan till exempel röra sig 
om foton, ljudinspelningar, 
vittnesmål, tips eller 
intervjuer. Formulären kan 
anpassas till ditt specifika 
sammanhang eller situation. 



Defenders’ Database är ett mångsidigt och 
anpassningsbart verktyg som hjälper dig att 
dokumentera och organisera information om 
människorättskränkningar. Databasen erbjuder 
en säker plats att lagra din information tills den 
kan användas för att driva påverkansarbete, 
ställa makthavare till svars och kräva 
upprättelse.  

Molnbaserad, krypterad och  
säkerhetskopierad dagligen  

Fungerar på datorer och  
mobila enheter  

Personligt konto med stöd för  
tvåfaktorautentisering 

Säker hantering av personuppgifter, i 
enlighet med Dataskyddsförordningen 

Framtagen för och tillsammans med 
människorättsförsvarare 

VAD DU FÅR

Defenders’ Database 
erbjuder dig en 
möjlighet att enkelt och 
effektivt dokumentera 
brott mot mänskliga 
rättigheter. Det 
är ett säkert och 
användarvänligt  
verktyg som enligt 
min mening alla 
människorätts
försvarare borde ha. 
– människorättsförsvarare 



Civil Rights Defenders
Östgötagatan 90
116 64 Stockholm
www.crd.org

Vill du få mer information eller börja använda Defenders’ Database? 

Läs mer på crd.org/sv/defenders-database eller mejla oss på 
database@crd.org 

KONTAKTA OSS 

DEFENDING (Y)OUR RIGHTS
Civil Rights Defenders försvarar människors medborgerliga och 
politiska rättigheter och stärker människorättsförsvarare som är 
utsatta för risker. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska processer 
och informerar om situationen för mänskliga rättigheter globalt. I 
Sverige arbetar vi bland annat med frågor som rör diskriminering, 
hatbrott, rasism, samers rättigheter och situationen för mänskliga 
rättigheter inom låsta institutioner.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

FACEBOOK
Civil Rights Defenders

TWITTER
@crdefenders

INSTAGRAM 
@crdefenders

http://www.crd.org
http://crd.org/sv/defenders-database
mailto:database%40crd.org%20?subject=

