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CIVIL RIGHTS DEFENDERS är en internationell människorättsorganisation som är politiskt och religiöst
obunden. Organisationen försvarar människors medborgerliga och politiska rättigheter och stärker
människorättsförsvarare som är utsatta för risker. Civil Rights Defenders är aktiv i Sverige och de länder i
världen där respekten för de mänskliga rättigheterna är som sämst. Vi bedriver påverkansarbete, juridiska
processer och informerar om situationen när det gäller mänskliga rättigheter globalt.
Kartan visar länder där vi har ett utbrett programarbete
eller samarbetar med partnerorganisationer, men totalt
stöttar vi människorättsförsvarare i över 50 länder.

SVERIGE
Sverige har kommit långt när det gäller respekten
för mänskliga rättigheter, men det finns fortfarande
allvarliga brister. Civil Rights Defenders arbetar bland
annat mot rasism, hatbrott och diskriminering och för
att stärka samers rättigheter. Genom att driva juridiska
processer, bedriva påverkansarbete och lyfta frågorna till
en politisk nivå vill vi se till att makthavare tar ansvar.

EUROPA
Trots att många länder i Europa på pappret har ett skydd
för mänskliga rättigheter brister det ofta i praktiken.
Populism och ökad diskriminering av minoritetsgrupper
breder ut sig på många håll. Vi samarbetar med
människorättsförsvarare i Turkiet, Ungern, Polen och
alla länder på Balkanhalvön. Vi har även närvaro i
Bryssel för att se till att mänskliga rättigheter ligger
högt upp på EU:s agenda.

AFRIKA
LATINAMERIKA
I Latinamerika arbetar vi för mänskliga rättigheter i
Kuba, Venezuela och Colombia. Vi samarbetar med
lokala människorättsorganisationer för att förbättra
situationen för människorättsförsvarare, genom att
bedriva juridiskt arbete, hålla i säkerhetsträningar
och genom vår Akutfond. Avdelningen har ett kontor i
Bogota, Colombia.
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Under 2021 har 1 421 människorättsförsvarare i 30 av världens mest
repressiva länder fått stöd via Civil
Rights Defenders akutfond.

I länder som Sydsudan och Etiopien
fortsätter kampen för fred och demokrati,
ofta med de unga i spetsen. Civil Rights
Defenders jobbar för att stötta den nya
generationen människorättsförsvarare
som driver på för att få styra sin egen
framtid. Samtidigt arbetar vi aktivt med
att öka säkerheten för våra etablerade
partnerorganisationer i bland annat Kenya,
Somalia, Tanzania och Uganda.

200

Vid årsskiftet 2021/2022 var över
200 personer inkluderade i Natalia Project
– världens första larm och positionssystem
för människorättsförsvarare i fara.
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Civil Rights Defender of the Year

Bristande respekt för mänskliga rättigheter
utmärker utvecklingen i hela regionen. Kritiker
hotas, tystas och fängslas på felaktiga grunder.
Samtidigt introduceras hårda lagar som gör det
svårt för lokala organisationer att fortsätta sitt
arbete. Vi bevakar utvecklingen i hela regionen
och samarbetar med organisationer som i många
fall skulle tvingas stänga ner sin verksamhet om
de inte fick stöd från omvärlden.
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I Burma efter militärkuppen har våldet
mot de som gör motstånd varit massivt.
I stora delar av regionen införs repressiv
lagstiftning i land efter land och
används för att skrämma viktiga röster
till tystnad. Vi ser till att de som trotsar
riskerna och vågar göra motstånd
får stöd i form av internationell
uppmärksamhet, säkerhetslösningar
samt akuta insatser när fara uppstår.
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MELLANÖSTERN/MENA
I Mellanöstern arbetar vi tillsammans
med människorättsförsvarare med att
bevaka och rapportera om mänskliga
rättigheter i Libanon, Marocko,
Jordanien och Tunisien. Vi stöttar
lokala människorättsorganisationer
och nätverk.

50

Civil Rights Defenders stöttar
människorättsförsvarare i
över 50 länder och har lokal
representation i 12 länder.

300

Civil Rights Defenders
samarbetar med över 300
människorättsorganisationer
världen över.

88

Under 2021 gick
88% av Civil Rights
Defenders intäkter till
ändamålskostnader.
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DEMOKRATINS MOTSTÅNDSKRAFT
ÄR BEROENDE AV
MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE
2021 var, liksom året innan, ett extraordinärt
år. I pandemins skugga fortsatte utrymmet för
medborgerliga och politiska rättigheter att
krympa och allt fler människorättsförsvarare och
organisationer berövades rätten att verka i det fria.
Stormningen av Kapitolium i USA den 6 januari,
statskuppen i Burma och de våldsamma tillslagen
mot den politiska oppositionen i Belarus
och Ryssland är bara några exempel på den
demokratiska tillbakagången vi sett runt om
i världen.
Dessa demokratiska misslyckanden har drivits
framåt av auktoritära minoriteter som målmedvetet
och strategiskt arbetat för att underminera
demokratin. Men opinionen talar sitt tydliga språk –
det är inte ett resultat av en majoritets efterfrågan
av odemokratiska styrelseformer.
I nästan 40 år har Civil Rights Defenders
uppdrag varit att främja grundläggande
medborgerliga och politiska rättigheter. I enlighet
med Helsingforsavtalet från 1975 och andra
internationella avtal om mänskliga rättigheter
har vi arbetat för att rättsstatens principer skall
upprätthållas och att vi har ett samhälle med
effektiva, ansvarsutkrävande och inkluderande
institutioner. Hur kan vi, som organisation, vända
den demokratiska tillbakagången och göra
demokratin starkare?
Civil Rights Defenders har en flexibel strategi:
att genom långsiktiga partnerskap och samarbeten
stötta människorättsförsvarare och civilsamhällen
som utsätts för påtryckningar av auktoritära
krafter. Samtidigt som vi är redo att ingripa med
akuta insatser när våra partners befinner sig i
fara. För så länge de kan hålla sig vid liv, vara fria
och ha möjlighet att fortsätta arbeta så gör vi
framsteg – då ökar motståndet mot förtrycket och
civilsamhällen växer sig allt starkare.

4

CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2021

Kollektiva insatser för att främja mänskliga
rättigheter och demokrati kanske inte är ett
vaccin mot väpnade konflikter, men de kan ses
som en långsiktig försäkring. Människorätts
organisationers ihärdiga arbete runt om i världen
syftar inte i sig till att förhindra krig, men utgör
det bästa skyddet mot det – i modern tid har
två demokratiska länder aldrig varit i krig med
varandra.
Det är i det sammanhanget och mot det målet
som våra partners runt om i världen arbetar.
Demokratin i dessa länder är ofta skör, på
tillbakagång eller ibland helt obefintlig. Trots hot,
förföljelser och stora risker för sina liv fortsätter
våra partners sin kamp. Under 2021 har vi genom
en rad innovativa insatser stöttat dem i deras
viktiga arbete.
I Latinamerika, längs gränsen mellan Colombia
och Venezuela, har vi utvidgat vårt programarbete
tillsammans med lokala människorättsorganisa
tioner, och bidragit med åtgärder för att öka deras
säkerhet och möjligheter att samarbeta över
gränsen.
Under året öppnade Civil Rights Defenders
ett nytt kontor i Tbilisi, Georgien och etablerade
därmed för första gången en fysisk närvaro i
Eurasien. Detta stärker ytterligare våra möjligheter
att stödja människorättsförsvarare i området.
På västra Balkan, i Turkiet och Mena-regionen har
vi stöttat fler än 30 människorättsorganisationer
i kampen för att öka efterlevnaden av mänskliga
rättigheter i sina respektive länder och regioner.
Vår juridiska avdelning har fortsatt att ta
sig an grova internationella brott, och utkrävt
ansvar genom dokumentation av folkrättsbrott,
kapacitetsbyggande och strategiska rättsprocesser
inom ramen för så kallad internationell jurisdiktion.
Som en tidig uppstart till riksdagsvalet 2022,
skapade vi i Sverige brädspelet, ”Dictator of
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Sweden”. Spelet belyser hur en demokratisk
tillbakagång skulle kunna se ut i Sverige och
påminner oss om hur skör all demokrati är.
Vår säkerhets- och innovationsavdelning
fortsätter att utveckla sin kapacitet att ge
skydd åt våra partners, bland annat genom vårt
nätverksbaserade säkerhets- och larmsystem
för människorättsförsvarare, Natalia Project. Den
belarusiska människorättsförsvararen Nasta
Lojka är en av över 200 bärare av larmsystemet
sedan projektet startade. I augusti greps Nasta av
säkerhetspolis på godtyckliga grunder, men kunde
skicka ut en nödsignal genom sitt Natalia Projectlarm som omedelbart meddelade Civil Rights
Defenders och hennes närmsta kontakter att något
hade hänt och angav hennes exakta position.
72 timmar senare släpptes hon ur häktet.
Civil Rights Defenders Akutfond har även
tagit emot och behandlat det största antalet
ansökningar någonsin under 2021 – över 170
akutstöd i 30 länder vidareförmedlades till
människorättsförsvarare och organisationer
utsatta för risk.
Framöver så kommer utvecklingen av vårt
säkerhets- och innovationsarbete att vara en av

flera nyckelfaktorer för att vi ska fortsätta vara
relevanta som organisation. Tekniska verktyg
används flitigt av auktoritära regimer för att
förtrycka mänskliga rättigheter. Experiment med
artificiell intelligens och ansiktsigenkänning blir allt
vanligare, vilket stärker staters förmåga att spåra,
övervaka och agera mot människorättsförsvarare.
Vi kommer fortsätta att hitta innovativa och
kreativa metoder för att motverka detta och hjälpa
våra partners att använda tekniken för att skydda
sig bättre.
Alla dessa åtgärder har samma syfte: att våra
partners ska bli effektivare i sitt arbete, genom
bättre säkerhet och större kapacitet, genom
ökad kunskap för att kunna utkräva ansvar när
medborgerliga och politiska rättigheter kränks.
Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga arbete
och vända den demokratiska tillbakagången i
världen. Tillsammans kan vi se till att de mänskliga
rättigheterna och demokratin återfår fotfästet.

Anders L. Pettersson,
exekutiv chef

Benedicte Berner,
styrelseordförande
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VÅR VISION
ÄR EN VÄRLD MED
DEMOKRATISKA SAMHÄLLEN,
DÄR VI ALLA ÅTNJUTER
MEDBORGERLIGA OCH
POLITISKA RÄTTIGHETER.

VÅRT UPPDRAG
är att försvara medborgerliga och politiska rättigheter tillsammans
med lokala människorättsförsvarare, för att öka deras säkerhet,
kapacitet och tillgång till rättvisa.
Vi är en del av en global rörelse av människorättsförsvarare
och samarbetar med dem som är utsatta för risk. Genom juridiska
processer och påverkansarbete ställer vi stater, individer och ickestatliga aktörer till svars för människorättskränkningar.
Vi står upp för de normer och värderingar som uttrycks i den
internationella konventionen om medborgerliga och politiska
rättigheter samt i andra relevanta instrument för mänskliga
rättigheter. Vi uppmuntrar människor att nyttja dessa rättigheter
för att främja demokratiska samhällen.
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VÅR STRATEGI 2021
2020 antog Civil Rights Defenders en ny strategi för de
kommande tre åren. Under 2021 har strategin hjälpt
organisationen att växa sig starkare än någonsin. Idag
arbetar över 100 kollegor runt om i världen med att stötta
människorättsförsvarare. Dels genom att stärka deras
säkerhet och kapacitet, dels genom att öka kunskap om
och engagemanget för mänskliga rättigheter, så att ansvar
kan utkrävas när rättigheter kränks.

SÄKERHET
Genom utbildningar, akutstöd och innovativa
säkerhetslösningar bidrar Civil Rights Defenders till
att så många människorättsförsvarare som möjligt
ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete. Tillsammans
med partnerorganisationer utbildar vi inom bland
annat digital, fysisk och psykosocial säkerhet.

ANSVARSUTKRÄVANDE
Vi arbetar för att grundläggande fri- och rättigheter
ska respekteras och utkräver ansvar och
upprättelse när det inte sker. På egen hand, eller i
samarbete med människorättsförsvarare, granskar
vi lagar, lagförslag och myndighetsutövning samt
driver rättsfall och ställer makthavare till svars för
brott mot mänskliga rättigheter.

KAPACITET
Ett starkt civilsamhälle är en förutsättning för en
hållbar demokrati. Vi arbetar tillsammans med
lokala människorättsorganisationer och utifrån
deras behov bidrar vi med kompetensutveckling
och långsiktigt stöd för att öka deras kapacitet
att driva förändring.

KUNSKAP
Att känna till sina rättigheter är en förutsättning
för att kunna hävda dem. Genom att informera,
driva kampanjer och bilda opinion ökar vi
kunskapen om och skapar engagemang för
demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige
och globalt.

CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2021
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ALLVARLIGA RISKER KRÄVER INNOVATIVA
SÄKERHETSLÖSNINGAR
Många människorättsförsvarare världen över
utsätts för allvarliga hot. Aktivister som befinner
sig vid frontlinjen ställs inför kvalificerat och
kraftfullt motstånd i sitt dagliga arbete. Det kan
handla om allt från trakasserier och förföljelse till
smutskastningskampanjer, godtyckliga gripanden
och försvinnanden, inbrott på kontor eller att få
e-postkonton hackade. Att leva och verka i sådana

miljöer är påfrestande och påverkar enskilda
individer både fysiskt och psykiskt. Synergieffekter
som skapas med hjälp av olika typer av åtgärder
är ett måste för att stärka säkerheten för dem.
Civil Rights Defenders tillhandahåller stöd
för människorättsförsvarare som utsätts för
risker genom en kombination av innovativa
säkerhetslösningar.

AKUTFONDEN
AFRIKA, ASIEN, EURASIEN, EUROPA, MENA, LATINAMERIKA

I många delar av världen blir det allt farligare att
försvara mänskliga rättigheter. När människorätts
försvarare och deras familjer utsätts för fara
tillhandahåller Civil Rights Defenders globala
Akutfond stöd och hjälp så snabbt som möjligt.
Vi erbjuder rättshjälp, råd i säkerhetsfrågor,
evakuering till säkra boenden eller hjälp att lämna
landet när hoten blir alltför allvarliga.
Under 2021 tog vi emot nästan dubbelt så
många ansökningar till Akutfonden jämfört med
2020 – det största antalet ansökningar sedan
Akutfonden lanserades 2012. Under året fick 1 421
människorättsförsvarare stöd, ofta i samband
med stora humanitära kriser runt om i världen.

Exempelvis i samband med efterdyningarna
av kriget mellan Armenien och Azerbajdzjan,
militärkuppen i Burma, de omfattande protesterna i
Colombia, attackerna mot civilsamhället i Belarus,
inbördeskriget i Etiopien och talibanernas erövring
av Afghanistan, för att nämna några. Många
människorättsförsvarare kan inte fortsätta sitt
arbete för mänskliga rättigheter och demokrati
utan stöd från omvärlden. Genom Akutfonden
gör vi det möjligt för människorättsförsvarare att
fortsätta sitt viktiga arbete, när det behövs som
mest. Över 90 procent kunde fortsätta sitt arbete
efter insatserna.

2020

2021

ANTAL MÄNNISKORÄTTSFÖRVARARE
SOM FÅTT STÖD FRÅN AKUTFONDEN

FÖRDELNING UTIFRÅN FORM AV STÖD
Psykosocialt stöd
2,3%

FÖRDELNING UTIFRÅN REGION

Medicinskt stöd
1,2%

Europa
2%

Juridiskt stöd
3,5%

Eurasien
16,5%

Humanitärt stöd
6%
Kombinerade
insatser
16,1%

Säkerhetsförbättringar
22,1%
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MENA
0,4%

Tillfälliga
förflyttningar
48,7%

Afrika
37,6%
Latinamerika
17%

Asien
26,5%

SÄKERHET
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STÖD TILL BURMESISKA MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE
UNDER 2021
ASIEN

Den 1 februari 2021 tog militären makten i
Burma. Landets ledare Aung San Suu Kyi, som
tillsammans med sitt parti vann stort i valet tre
månader tidigare, greps av säkerhetsstyrkor.
Under året som följde samlades miljoner
människor på gator runt om i Burma för att
demonstrera fredligt mot det odemokratiska
maktskiftet.
Demonstrationerna möttes av dödligt våld
från militären och säkerhetstjänsten. Tusentals
fredliga demonstranter greps under året och
åter tusentals skadades. Trots det fortsatte
demonstrationerna att växa sig starkare
och blev mer organiserade, och våldet från

militärstyrkorna ökade i samma takt. Behovet av
stöd från omvärlden var omfattande.
Civil Rights Defenders arbetade under året
för att stötta människorättsförsvarare över
hela Burma. Vi erbjöd bland annat stöd via vår
Akutfond, till de som stått inför direkt fara eller
som behövde proaktiva säkerhetsåtgärder.
Sedan militärkuppen har totalt 417 burmesiska
aktivister och människorättsförsvarare tagit
emot stöd från Civil Rights Defenders Akutfond.
Majoriteten av stödet gick till att bidra med
säkert boende för människorättsförsvarare och
till att erbjuda trygga kontorsplatser och säkra
kommunikationsvägar.
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NATALIA PROJECT
AFRIKA, ASIEN, EURASIEN, EUROPA, LATINAMERIKA, MENA

Natalia Project är världens första larm-och
säkerhetssystem för människorättsförsvarare.
Systemet inkluderar ett GPS-baserat alarm, en
säkerhetsplan och omfattande säkerhetsträning,
skräddarsydd efter varje persons specifika behov.
Vid en attack kan bärare av larmet aktivera en
nödsignal. Människorättsförsvararens position
skickas direkt till Civil Rights Defenders och till
utvalda personer i aktivistens närmsta nätverk,
som snabbt kan mobilisera hjälp och informera
omvärlden om attacken. Att agera snabbt

kan vara skillnaden mellan liv och död för en
människorättsförsvarare.
Under 2021 genomfördes en intern utvärdering
och analys av projektet. Trots att covid-19pandemin innebar stora utmaningar för Natalia
Project erbjöd vi medlemmarna stöd under
dygnets alla timmar, och nya kontakter och
expertis knöts till projektet. Totalt har över 200
människorättsförsvarare varit del av Natalia Project
under de senaste åtta åren.

NATALIA PROJECT-BÄRARE SNABBT LOKALISERAD OCH FRIGIVEN
EURASIEN

FOTO: PRIVAT

I augusti gick larmet hos Civil Rights Defenders
och några utvalda personer i den belarusiska
människorättsförsvararen Nasta Lojkas nätverk.
Det var Nasta som aktiverat sitt Natalia Projectalarm efter att hon anhållits i centrala Minsk och
förts bort av polis anklagad för skattebrott.

10

CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2021

Det belarusiska folket och civilsamhället har
sedan valet 2020 krävt fria val och demokrati,
men president Lukasjenka håller fortsatt makten
i ett järngrepp. Fredliga protester har besvarats
med övervåld från polisen och hundratals
demonstranter har misshandlats, gripits och
torterats. Flera nyckelmedlemmar ur oppositionen
har hållits gripna eller har tvingats i exil.
Nasta Lojka arbetar för organisationen
Human Constanta och har sedan juli 2017
varit med i Natalia Project, ett nätverksbaserat
larmsystem som är till för de allra mest utsatta
människorättsförsvarare som vi arbetar med. Den
13 augusti kl 13.00 anhölls hon och fördes bort av
polis. Tack vare larmet kunde vi snabbt lokalisera
henne och få dit hennes advokat så att hon kunde
släppas efter 72 timmars häkte och förhör.
– Om jag arresteras igen i framtiden, så ser
Natalia Project-larmet till att informationen sprids
snabbare och att omvärlden kan reagera direkt.
Förhoppningsvis leder det till mindre repressiva
åtgärder från regimens sida, sade Nasta i en
intervju vid hennes första säkerhetsträning som
deltagare i Natalia Project.

SÄKERHET

TACK VARE AKUTFONDEN KAN MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE FORTSÄTTA ATT BEKÄMPA ORÄTTVISOR
På många platser är det livsfarligt att stå upp för mänskliga rättigheter. Trots hot, trakasserier och våld
fortsätter modiga människorättsförsvarare att kämpa för rättvisa, frihet och jämlikhet. Paola, Jay och
Bekim är tre av många som riskerar sina liv genom sin aktivism. Genom Akutfonden har de fått hjälp att
flytta till en trygg plats där de kan fortsätta sitt arbete utan att riskera sin säkerhet.

”I dag, på den plats jag befinner mig
nu, kan jag fortsätta mitt arbete.”
Yuly Paola Artunduaga,
kvinnorättsförsvarare, Colombia
FOTO: PRIVAT

Yuly Paola Artunduaga är en kvinnorättskämpe
från Colombia, det dödligaste landet i världen för
människorättsförsvarare. Hon och hennes familj
och kollegor har vid flera tillfällen dödshotats på
grund av sin aktivism.

FOTO: PRIVAT

”Stödet från Civil Rights Defenders har
gett mig möjligheten att ta en paus, samla
kraft och omorganisera för att sedan kunna
fortsätta mitt arbete på ett säkert sätt.”
Jay Abang, hbtqi-aktivist, Uganda
Hbtqi-personer i Uganda har länge blivit utsatta för
omfattande diskriminering och trakasserier. Aktivisten
Jay Abang arbetar för hbtqi-kvinnors rättigheter, en
kamp som har lett till flera hot.

”Jag är så tacksam för att vi har en axel
att luta oss mot när våra liv och våra
nära och kära är i fara.”
FOTO: PRIVAT

Bekim Asani, människorättsförsvarare
och hbtqi-aktivist, Nordmakedonien
På grund av sitt arbete för hbtqi-rättigheter samt
nationella och religiösa minoriteters rättigheter i
Nordmakedonien har Bekim Asani blivit utsatt för
hot och trakasserier flera gånger.

CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2021
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STARKA CIVILSAMHÄLLEN – NYCKELN TILL
HÅLLBARA DEMOKRATIER
Ett starkt lokalt civilsamhälle är avgörande för
en långsiktig utveckling mot hållbar demokrati.
Därför fokuserar vi på partnerskap med och stöd
till lokala människorättsförsvarare som kämpar för
förändring i länder där deras rättigheter är satta
på undantag. Vi utgår från våra partners behov

och tillhandahåller säkerhetsutbildning, expertis,
organisationsutveckling och långsiktigt ekonomiskt
stöd. Vi sammanför också våra partners så att de
kan utbyta erfarenheter, inspireras och lära av
varandra.

PROCESSTÖD – EN DIGITAL PLATTFORM FÖR ADVOKATER
SVERIGE

Om en person med en funktionsnedsättning
inte får rätt stöd att fullt ut förstå den rättsliga
processen, kan det få allvarliga konsekvenser.
Därför lanserade vi den digitala plattformen
Processtöd i november 2021.
Plattformen är ett stöd för advokater i
mötet med klienter som har olika behov eller
funktionsnedsättningar, där advokater kan hitta
relevant information och praktiska verktyg för

att bättre kunna hjälpa sina klienter. Plattformen
innehåller också information om advokatens
ansvar i dessa typer av fall och en samling rättsfall
från Europadomstolen och EU-domstolen, samt
rekommendationer från FN:s kommitté för
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Projektet genomfördes i nära samarbete med
funktionsrättsorganisationer, Advokatsamfundet
och enskilda advokater.

FEMINISTISK HANDBOK FÖR MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE
SVERIGE

I juni 2021 lanserade vi en feministisk handbok för
människorättsförsvarare. Boken ”Building Feminist
Practice” är ett resultat av många års samarbete
med aktivister och partnerorganisationer runt om
i världen. Innehållet är baserat på kunskap och
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expertis från feministrörelsen i Afrika, intervjuer
med människorättsförsvarare i Afrika, bidrag från
feministiska institut och granskningar av artiklar
och rapporter om ämnet.
Målet med handboken är att ge läsarna verktyg
som hjälper dem att både reflektera över och
använda feministiska principer och metoder
i sitt arbete för mänskliga rättigheter. Boken
riktar sig främst till människorättsförsvarare och
organisationer på den afrikanska kontinenten men
fungerar som en bra resurs även i andra delar av
världen.
Genom att fördjupa vår kunskap och förståelse
för feministisk teori och praktik stärker vi vårt
arbete och påverkan. Självreflektion är viktigt i ett
sådant här projekt och vi måste ständigt utmana
förtryckande strukturer i samhället, inom våra
organisationer och inom oss själva.

KAPACITET

FOTO: CIVIL RIGHTS DEFENDERS

KVINNLIGA JOURNALISTERS KAMP I ETIOPIEN
AFRIKA

Etiopien rankas först på plats nummer 101
av 180 länder i Reportrar utan gränsers lista
över tillståndet för pressfriheten i världen.
Journalister fängslas, ofta på oklara grunder,
brott mot journalister utreds inte ordentligt och
det är svårt att få tillgång till att rapportera från
de konflikthärjade områdena i landet. Det kan
också vara svårt att få korrekt information från
officiella källor.
Villkoren för kvinnliga journalister i Etiopien
är särskilt tuffa. Landet har inte bara begränsad
pressfrihet – medievärlden är även starkt
mansdominerad. För att ändra på det bildade
Civil Rights Defenders och Ethiopian Media

Women Association en mötesplats för kvinnliga
journalister.
Under träffarna fick deltagarna möjlighet
att möta andra kvinnliga journalister, dela
erfarenheter och stötta varandra. Tanken med
projektet var skapa nätverk och öka solidariteten
bland kvinnliga journalister, så att fler kvinnor
ska kunna arbeta som journalister och ta
större plats i medieutrymme i landet. Under
året hölls åtta träffar och fler än 120 personer
deltog. Kvinnorna som medverkat fortsätter
att hålla kontakten via en chattgrupp där de
delar information, kommer med tips och hjälper
varandra.

CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2021
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RULE OF LAW FORUM EUROPA
EUROPA

I september anordnade Civil Rights Defenders
och Aire Centre för åttonde gången den årliga
konferensen Regional Rule of Law Forum for SouthEast Europe. Årets forum fokuserade på temat
Rättsväsendets oberoende och opartiskhet, och
förde samman över 200 jurister från västra Balkan
för panelsamtal, föreläsningar och workshops.
Huvudkonferensen hölls i Dubrovnik, där Robert
Spano, ordförande för Europadomstolen, och andra
experter deltog i interaktiva paneldiskussioner
kring årets tema. Paneldiskussionerna sändes
digitalt vid mindre, lokala konferenser i Belgrad,
Podgorica, Pristina, Sarajevo, Skopje, Tirana och

Zagreb. Varje paneldiskussion följdes av digitala
workshops mellan huvudkonferensen och de
lokala konferenserna, där deltagarna diskuterade
lärdomar från sina respektive områden.
Rule of Law Forum for South-East Europe har
blivit ett centralt inslag i arbetet kring rättsstatens
principer och demokrati i västra Balkan.
Konferensen erbjuder en plats för jurister över
hela regionen att reflektera över gemensamma
utmaningar inom juridik och mänskliga rättigheter,
där de tillsammans kan öka den gemensamma
kapaciteten som krävs för positiv förändring.

FOTO: CIVIL RIGHTS DEFENDERS

DEFENDERS’ DAYS BOOTCAMP
AFRIKA, ASIEN, EURASIEN, EUROPA, LATINAMERIKA, MENA, SVERIGE

Defenders’ Days Bootcamp är ett utbildnings
koncept som utvecklades när vår konferens
för människorättsförsvarare, Defenders’ Days,
ställdes in på grund av covid-19-pandemin
2020. Vi ville fortsätta att erbjuda våra partners
möjligheten att utbilda sig inom ämnen som digital
säkerhet, psykosomatiskt stöd och internationellt
påverkansarbete på distans och samtidigt utbyta
kunskap och erfarenheter med varandra. Under
2021 valde vi att utveckla konceptet ytterligare,
och har nu gjort det till ett permanent inslag i vårt
programarbete.
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Utbildningstillfällena utgör en möjlighet för
människorättsförsvarare i vårt nätverk att löpande
ta del av Civil Rights Defenders utbildningar
samtidigt som vi får möjlighet att utvärdera
och utveckla våra utbildningskoncept. Under
året tillhandahöll vi säkerhetfokuserat och
kapacitetsstärkande stöd för 111 människorätts
försvarare (varav 59 var kvinnor och 9 icke-binära
eller icke-könsnormativa) från 23 olika länder.
Psykosocialt stöd och digital säkehet har varit de
utbildningar som varit mest efterfrågade.

Belgrad Pride hölls den 18 september och lockade 2021 över 2 000 personer. Slogan för årets Pride var ”Love is Law”, som lyfte hbtqi-rörelsens kamp för att få igenom en
lag som tillåter samkönade äktenskap i Serbien. Civil Rights Defenders var med och arrangerade årets festival samtidigt som vi uppmanade den serbiska regeringen att
anta lagen om samkönade äktenskap.

CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2021

15

FOTO: CIVIL RIGHTS DEFENDERS

KAPACITET

ANSVARSUTKRÄVANDE

ATT STÄLLA MAKTEN TILL SVARS
Civil Rights Defenders utkräver ansvar från
regeringar och andra makthavare när människors
medborgerliga eller politiska rättigheter kränks.
Det gör vi antingen själva eller tillsammans med
lokala människorättsförsvarare. Vi utvärderar

lagar, föreslagen lagstiftning och hur myndigheter
implementerar dessa. Vi ställer makthavare till
svars när mänskliga rättigheter kränks genom att
driva fall i nationella och internationella domstolar,
kommittéer och tribunaler.

DEFENDERS’ DATABASE
AFRIKA, ASIEN, EURASIEN, LATINAMERIKA, SVERIGE

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. Med Defenders’ Database vill vi ändra
på det.
Defenders’ Database är ett verktyg som hjälper
människorättsförsvarare och organisationer
att dokumentera, organisera, analysera och
visualisera människorättskränkningar runt om i
världen. Databasen utgör en säker plats för lagring
av information som sedan kan användas för
påverkansarbete och för att åstadkomma rättvisa
och ansvarsutkrävande.
Under 2021 uppgraderade vi verktyget,
som nu inkluderar mallar för bevisinsamling

och för att anmäla grova internationella brott.
I Kuba användes databasen av ett flertal
civilsamhällsorganisationer under 2021 för att
producera rapporter om bland annat akademisk
frihet, godtyckliga fängslanden och politiska fångar.
Verktyget gjordes även tillgängligt i Etiopien,
Ryssland och Sverige.
Under 2021 registrerade våra partners 8 307
människorättskränkningar i Defenders’ Database
vid över 2 200 separata incidenter välden över. Det
flesta incidenter som dokumenterades inkluderade
hot, skrämselpropaganda och godtyckliga
gripanden.

8 307
MÄNNISKORÄTTSKRÄNKNINGAR
DOKUMENTERADES AV VÅRA
PARTNERS GENOM DEFENDERS’
DATABASE UNDER 2021
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IRANRÄTTEGÅNGEN
SVERIGE, MENA

I augusti 2021 startade en historisk rättegång
i Stockholms tingsrätt mot en iransk
medborgare som misstänkts för delaktighet i de
massavrättningar och den tortyr av politiska fångar
som ägde rum i Iran sommaren 1988. Exakt hur
många som avrättats, torterats eller “försvunnit”
har inte kunnat fastställas. Enligt rapporter rör det
sig om minst 5000 döda och ett stort mörkertal
befaras, men hittills har ingen ställts till svars för
gärningarna.
Enligt svensk lag är det möjligt för myndigheter
att utreda och lagföra grova internationella brott
som har begåtts i ett annat land, trots att det
saknas en koppling till Sverige. Det innebär att brott
mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser

kan utredas i Sverige, oavsett var de är begångna
eller vilken nationalitet som gärningspersonen eller
målsäganden har. Civil Rights Defenders var inte
involverade i rättsprocessen i Stockholms tingsrätt,
men vi arbetar för att förövare som gjort sig
skyldiga till grova internationella brott ska ställas
till svars för sina gärningar. Rättegången är den
första i världen som behandlar massavrättningar
och tortyr av politiska fångar i Iran under
1980-talet. Vi har därför bevakat rättegången, och
har löpande publicerat rapporter från rättegången
på vår hemsida.

KEMVAPENATTACKEN I SYRISKA GHOUTA
SVERIGE, MENA

FOTO: ALADDIN HAMMAMI/UNSPLASH

Den 21 augusti 2013 utförde den syriska regimen
en kemvapenattack i områden kring Syriens
huvudstad Damaskus. Kemvapenattacken var den
dödligaste i sitt slag i världen på tre årtionden och
resulterade i ett stort antal döda och skadade,
varav över hundra var barn.
Under 2021 lämnade Civil Rights Defenders
och tre andra människorättsorganisationer
in anmälningar till svensk polis tillsammans
med överlevare från kemvapenattacken.
Samma organisationer har också gjort liknande
anmälningar i Tyskland och Frankrike under 2020
och 2021. Efter att anmälningarna lämnats in,
har alla tre länder vidtagit utredningsåtgärder
och har bland annat förhört brottsoffer. När
rättssystem i länder där övergreppen begåtts
inte vill eller kan hantera brotten och när
internationella domstolar inte får hantera dem,
är det avgörande att den här typen av brott kan
utredas och prövas i andra länder.

CIVIL RIGHTS DEFENDERS 2021
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FOTO: HANS CHRISTIANSSON/MOSTPHOTOS

VALNÄMNDENFALLET
SVERIGE

I maj 2019 spreds nyheten att väljare som inte
vill lämna över sin valsedel till en röstmottagare
med hänvisning till etnisk tillhörighet ska
hänvisas till en annan, ”svensk” röstmottagare.
Riktlinjerna uppmärksammades i samband
med ett utbildningstillfälle för röstmottagare
i Stockholms stad inför valet till Europa
parlamentet.
Röstmottagaren Harry Peronius, som fått
uppdraget att jobba som ordförande i en vallokal
på valdagen, protesterade mot riktlinjerna med
hänvisning till att de är diskriminerande och
tillåter rasism. Han blev därefter fråntagen sitt
uppdrag med motiveringen att han skulle ha gett
uttryck för att han hade för avsikt att vägra låta
väljare rösta.
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Civil Rights Defenders stämde Stockholms Stad
för diskriminering och rättegången ägde rum i
januari 2021. Kort därefter slog domstolen fast
att väljare inte kan bestämma vem som ska ta
emot deras röster, eftersom detta skulle kunna
vara diskriminerande. Tingsrätten menade
också att valnämnden inte hade skäl att säga
upp röstmottagaren Harry Peronius efter att han
slagit larm om situationen.
Eftersom ärendet var preskriberat fick
Harry Peronius inte någon ersättning, men Civil
Rights Defenders ser domen som en vinst. Mot
bakgrund av domen behöver valnämnderna i
alla Sveriges kommuner och Valmyndigheten
tydliggöra sina riktlinjer och motverka
diskriminering och rasism i våra vallokaler.

När företaget Beowulf Mining ansökte om tillstånd att bryta järnmalm i Gállok uppmanade vi Sveriges regering att avslå ansökan. Berörda samebyar och många samer
utanför renskötseln hade sagt nej till en gruva, vars verksamhet skulle medföra katastrofala konsekvenser för den omkringliggande naturen och samisk renskötsel, jakt,
fiske och kulturarv. Tillsammans med vår samiska samarbetspartner Jonas Vannar uppmärksammade vi även FN på fallet, som i början av 2022 riktade skarp kritik mot
Sverige för hur fallet hade behandlats.
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KUNSKAP

EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT KUNNA HÄVDA
SINA RÄTTIGHETER
Civil Rights Defenders arbetar för att öka
medvetenheten om och engagemanget för
mänskliga rättigheter hos allmänheten, och för att
påverka länder och beslutsfattare på nationell och
internationell nivå. Vi arbetar med opinionsbildning
och påverkansarbete, både på egen hand och
tillsammans med människorättsförsvarare
och andra organisationer. Vi skapar debatt,
driver kampanjer och belyser viktiga frågor i

medier, digitala medier och genom seminarium
och rapporter. När människor har begränsade
kunskaper eller nekas viktig information om sina
rättigheter uppstår en ökad risk för att dessa
rättigheter kränks. I totalitära stater där fria medier
saknas tillhandahåller vi oberoende information
via alternativa mediekanaler och uppmuntrar till
diskussion och debatt.

NYHETSBREV
AFRIKA, ASIEN, EURASIEN, EUROPA, LATINAMERIKA, MENA, SVERIGE

I repressiva länder kontrolleras ofta media av
staten. Tillgång till relevant, pålitlig och oberoende
information via alternativa mediekanaler är ofta
en bristvara. Därför skapade vi Time to Act Partner
Newsletter, ett nyhetsbrev som skickas ut till
människorättsförsvarare i vårt nätverk av partners
och samarbetsorganisationer. Vi kommunicerar
bland annat information om Civil Rights Defenders
aktiviteter, artiklar och rekommendationer om
säkerhetspraxis.
Utöver att erbjuda tillgång till relevant och
pålitlig information bidrar Time to Act Partner

Newsletter till att skapa en känsla av gemenskap
inom vårt nätverk, där många har känt sig isolerade
från det övriga civilsamhället under covid-19pandemin.
Civil Rights Defenders skickar även ut tre andra
nyhetsbrev – Voces del Territorio, Time to Act
Europe och Time to Act – som går ut till vårt nätverk
i Latinamerika, beslutsfattare i Bryssel respektive
våra prenumeranter i Sverige. I slutet av 2021 gick
vårt svenska nyhetsbrev ut till över 25 000 prenumeranter.

PODCASTEN THE HUMAN RIGHTS DEFENDER
EUROPA, EURASIEN

Många människorättsförsvarare har otroliga
berättelser som förtjänar att höras. Därför
startade vi den intervjubaserade podcasten the
Human Rights Defender, som skildrar modiga
människorättsförsvarares liv och gärning.
Under 2021 pratade vi bland annat med
Europaparlamentarikern Even Incir, som kämpar
för romers rättigheter och för att de ska bli
mer inkluderade i samhället. Vi pratade också
med medieprojektet OVD-Infos medgrundare,
Daniil Beilinson, som tog emot vårt årliga pris
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Civil Rights Defender of the Year Award 2021.
Beilinson berättade om situationen för mänskliga
rättigheter i Ryssland, deras arbete med att bevaka
polisbrutalitet och hur det påverkat dem att bli
stämplade som ”utländska agenter”. Läs mer på
sidan 24.
Andra ämnen som belysts under året är
Pegasusläckan och hbtqi-rättigheter i Albanien.
Podcasten finns på Spotify, Apple Podcasts och på
Civil Rights Defenders Youtube-kanal.

KUNSKAP

FOTO: ELENA ROSTUNOVA

KUNSKAP SOM VERKTYG FÖR FÖRÄNDRING
EURASIEN

I Ryssland krympte utrymmet för civilsamhället
till näst intill det obefintliga under 2021. Mötesoch yttrandefriheten stryptes med hjälp av
repressiva lagar. Den som gav sig ut på gatan
för att protestera riskerade nu höga böter eller
fängelse.
Oliktänkande, kritiker och
människorättsorganisationer stämplades
som “utländska agenter” och begränsades
i sitt arbete eller tvingades stänga ner sina
verksamheter helt och hållet. Landets främsta
människorättsorganisation, Memorial
International, tvingades stänga ned sin
verksamhet i december.
Samtidigt växte demokratirörelsen i landet.
Under året hölls omfattande demonstrationer
i fler än 200 städer över hela Ryssland. Polisen
mötte protesterna med brutalt våld i sina försök

att stävja demonstrationerna. 17 000 personer
greps och fler än 150 åtalades för brott.
Världens ögon riktades på den ryska regimens
systematiska förtryck.
Civil Rights Defenders har bevakat
situationen för demokrati och mänskliga
rättigheter i Ryssland sedan organisationen
bildades för 40 år sedan. Vi bedriver
påverkansarbete och ökar kunskapen om
situationen i landet hos både allmänheten och
makthavare i Sverige och världen. Under 2021
publicerade vi artiklar, analyser och uttalanden
om Ryssland, och belyste aktuella händelser
genom kampanjer och filmer i våra sociala
medier-kanaler. Vi tilldelade även vårt årliga
pris, Civil Rights Defender of the Year Award, till
det ryska projektet OVD-Info. Läs mer om priset
på sidan 24.
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NORDIC RULE OF LAW FORUM
SVERIGE

För första gången någonsin organiserade Civil
Rights Defenders konferensen Nordic Rule of Law
Forum i Sockholm. Konferensen är inspirerad av
Rule of Law Forum för Västra Balkan, en årlig konferens som vi anordnat sedan 2014 på olika platser
runt om i Västra Balkan-regionen. Nordic Rule of
Law Forum samlade domare, tillsynsmyndigheter,
advokater och civilsamhällesorganisationer för
att föra samtal och diskussioner kring vägar att
utkräva rättigheter.
Ett flertal framstående experter inom mänskliga
rättigheter och juridik från Norden och Europa
deltog under konferensen. Bland annat talade

Robert Spano, ordförande för Europadomstolen
för de mänskliga rättigheterna, Anne Ramberg,
tidigare generalsekreterare för Sveriges
advokatsamfund, Anders Eka, ordförande för
Högsta domstolen i S
 verige och Mari Heidenborg,
Justitiekansler i Sverige.
Nordic Rule of Law Forum kommer att vara en
årlig konferens där jurister kan utbyta erfarenheter och stärka sin kunskap inom människorätts
området. Genom att bjuda in nuvarande och
tidigare domare vid Europadomstolen och jurister
från andra nordiska länder hoppas vi kunna stärka
ett internationellt samarbete framöver.

PRESS OCH MEDIA

SOCIALA MEDIER

För att öka kunskapen om mänskliga rättigheter
och demokrati hos både allmänheten och beslutsfattare erbjuder vi journalister expertkunskap
om de frågor som vi arbetar med. Vi bedriver även
påverkansarbete och opinionsbildning genom att
skriva debattartiklar, antingen på egen hand eller
tillsammans med samarbetsorganisationer. Under
2021 skrev vi 25 debattartiklar och nämndes i över
1 600 artiklar eller nyhetsklipp i svensk och internationell media.

Sociala medier är viktiga verktyg för att nå ut till
våra målgrupper. På Twitter, Facebook, Instagram
och Linkedin publicerar vi inlägg, artiklar och
kampanjer, där vi belyser aktuella händelser och
delar berättelser om människorättsförsvarare från
regionerna vi arbetar. Vi arbetar ständigt med att
hitta nya sätt att bli mer effektiva i att nå ut till våra
målgrupper. Under 2021 lanserade vi bland annat
två nya sociala media-konton som fokuserar på
vårt arbete i Sverige.

1600 25
OMNÄMNANDEN
I ARTIKLAR ELLER
NYHETSKLIPP
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DEBATTARTIKLAR
PUBLICERADE
UNDER 2021

350 000 170 000
ÖVER 350 000 PERSONER I
MÅNADEN NÅDDES UNDER 2021
AV VÅRA INLÄGG PÅ FACEBOOK

ÖVER 170 000 PERSONER I
MÅNADEN NÅDDES UNDER 2021
AV VÅRA INLÄGG PÅ TWITTER

De största demonstrationerna på flera decennier rasade på Kuba i juli 2021, när tiotusentals människor gick ut på gatorna för att protestera mot ofrihet, fattigdom och
systematiska attacker mot oppositionella. Protesterna möttes med övervåld från säkerhetsstyrkor och enligt kubanska organisationer greps minst 1 447 personer godtyckligt.
De flesta var fortfarande gripna vid slutet av året. Civil Rights Defenders har sedan länge, och i nära samarbete med med lokala människorättsorganisationer, arbetat för att
EU ska kräva att den kubanska regeringen genomför demokratiska reformer. Vi stöttar även människorättsförsvarare i akuta situationer, bland annat genom Natalia Project.
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KUNSKAP

Jag har inga drömmar,
men jag har en plan.
Grigory Okhotin, medgrundare av OVD-Info

OM CIVIL RIGHTS DEFENDER OF THE YEAR AWARD
Sedan 2013 delar Civil Rights Defenders varje år ut priset Civil Rights Defender of the Year Award till en
människorättsförsvarare, organisation eller projekt som, trots att det innebär risker för deras egen säkerhet,
fortsätter att kämpa för att mänskliga rättigheter ska erkännas och respekteras.
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THE YEAR IN REVIEW

OVD-INFO

CIVIL RIGHTS
DEFENDER
OF THE YEAR
AWARD 2021
Det ryska människorätts- och mediaprojektet
OVD-Info tilldelades i oktober 2021 utmärkelsen
Civil Rights Defender of the Year Award. OVDInfo är ett oberoende människorättsprojekt som
fokuserar på politiska gripanden av de som utövar
sin rätt till mötesfrihet. Deras huvudsakliga arbete
är att bidra med information kring godtyckliga
frihetsberövanden under protester och att erbjuda
juridiskt stöd till de som har blivit gripna. De
har blivit beskrivna som ”Rysslands livlina för
frihetsberövade demonstranter”.
– Jag har inga drömmar, men jag har en plan.
Jag är övertygad om att det ryska civilsamhället
kommer att bli starkare än den repressiva
statsapparaten. Jag vet inte när det kommer att
ske, men jag är säker att det kommer att ske. Vi
stöttar de som drömmer om det och kämpar för att
det ska bli så. Det kommer inte att vara lätt, men
en dag kommer människor att ta sitt ansvar och
skapa ett ramverk av institutioner som slår vakt
om mänskliga rättigheter i Ryssland, säger Grigory
Okhotin, medgrundare av OVD-Info.
Rätten till mötesfrihet har blivit en av de mest
attackerade rättigheterna i Putins Ryssland, där

utrymmet för oliktänkande krymper i rasande
takt. Människor som utövar den grundläggande
rättigheten att delta i fredliga demonstrationer är
en av de grupperna som utsätts för mest politiskt
förtryck.
– Ryska myndigheter gör allt för att kväva
civilsamhället och tysta oberoende media. Trots
det fortsätter OVD-Info outtröttligt att sprida
information om förtrycket i Ryssland och hjälpa de
som drabbas. Den typen av mod och hängivenhet
förtjänar uppmärksamhet. Det är projekt som OVDInfo som håller hoppet om demokrati vid liv, säger
Anders L. Petterson som är Exekutiv chef för Civil
Rights Defenders.
Trots den dystra utvecklingen i Ryssland finns
en stark övertygelse om att den proteströrelse
som nu växer fram kommer att bli så stark att det
auktoritära styret tvingas ge vika för demokrati och
mänskliga rättigheter.
– Det här priset är ett viktigt erkännande inte
bara för mig och mina närmsta medarbetare, utan
också för våra tusentals volontärer och tiotusentals
anhängare, säger Daniil Beilinsson, medgrundare
av OVD-Info.
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INSAMLING OCH ENGAGEMANG
Under 2021 fortsatte vi att öka kännedomen,
engagemanget och stödet för vårt arbete
för mänskliga rättigheter. I våra växande
digitala kanaler lyfte vi många av de modiga
människorättsförsvarare som vi samarbetar med
världen över.
Vår stora kampanj för året belyste hur en
demokratisk tillbakagång skulle kunna se ut i
Sverige. Som del av kampanjen skapade vi Dictator
of Sweden, ett sällskapsspel där spelarna antingen
bevarar eller förgör demokratin i Sverige. Tidigare
under året genomförde vi även en vårkampanj

som uppmärksammade de krigsbrott som Syriens
regim begått sedan 2011. Vi samlade in över 13 000
underskrifter som lämnades in till utrikesminister
Ann Linde, där vi krävde att Ann Linde tar ansvar
för att Sverige tar en ledande roll i arbetet för att
ställa alla som begått krigsbrott och brott mot
mänskligheten i Syrien inför rätta.
Under året samlade vi in över 19 700 000 kr från
företag och privatpersoner. Vid årets slut hade vi
cirka 12 000 aktiva givare, varav 4 500 blev nya
givare under 2021.

DICTATOR OF SWEDEN

Vi lever i en tid av demokratins tillbakagång. Även
länder som upplevts som stabila demokratier går
i en autokratisk riktning. Mot bakgrund av detta
utvecklade vi under hösten ett brädspel kallat
Dictator of Sweden. Spelet lanserades inför julen
som ett nytt sätt för människor att stötta den
svenska demokratin – genom att avskaffa den.
Kampanjen var en integrerad
insamlingskampanj med målsättningen att
rekrytera nya givare och bygga vårt varumärke.
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Dictator of Sweden handlar om kampen för
demokratin i Sverige – där varje spelare har en
dold agenda. Genom list, lögn och strategisk
slutledningsförmåga måste spelarna ta reda
på vilka man har med eller mot sig. Under tiden
behöver spelarna även hantera luriga lobbyister,
spionerande scouter och virala skandaler, där allt
som sker i spelet är inspirerat av verkliga händelser
från de länder vi arbetar i och illustrerar hur dessa
skulle kunna se ut om de hände i Sverige.
Syftet med kampanjen i allmänhet, och spelet
i synnerhet, var att påminna allmänheten om
att inte ta Sveriges demokrati för given. Vår
demokrati skulle, helt lagligt, kunna avskaffas på
bara ett par månader. Det krävs bara två likadana
majoritetsbeslut i riksdagen med ett val emellan.
Kampanjen bidrog därmed inte bara till att samla in
pengar till Civil Rights Defenders verksamhet, utan
även till att skapa diskussion om vad det innebär
att leva i ett demokratiskt land – både i media och
i hem runt om i Sverige. Spelet fick stor medial
uppmärksamhet och sålde i 3 241 exemplar till ett
värde av 1 378 000 under året.

PHOTO: CHRIS SLUPSKI/UNSPLASH
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ORGANISATIONSNR 802011–1442
HÄRMED AVGER STYRELSEN OCH EXECUTIVE DIRECTOR FÖR CIVIL RIGHTS
DEFENDERS ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Civil Rights Defenders är en internationell
människorättsorganisation som är politiskt
och religiöst obunden. Organisationen försvarar
människors medborgerliga och politiska
rättigheter samt stärker människorättsförsvarare
som är utsatta för risker i Sverige och i de
länder i världen där respekten för de mänskliga
rättigheterna är som sämst. Civil Rights Defenders
har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver
påverkansarbete, juridiska processer och
informerar om situationen när det gäller mänskliga
rättigheter globalt.
Säte: Stockholm
VISION OCH UPPDRAG
Civil Rights Defenders vision
En värld med demokratiska samhällen där vi alla
åtnjuter medborgerliga och politiska rättigheter.
Civil Rights Defenders uppdrag
Vårt uppdrag är att försvara medborgerliga och
politiska rättigheter tillsammans med lokala
människorättsförsvarare, för att öka deras
säkerhet, kapacitet och tillgång till rättvisa.
Vi är del av en global rörelse av människorätts
försvarare och samarbetar med dem som är
utsatta för risk. Genom juridiska processer och
påverkansarbete ställer vi stater, individer och
icke-statliga aktörer till svars för människorätts
kränkningar.
Vi står upp för de normer och värderingar som
uttrycks i den internationella konventionen om
medborgerliga och politiska rättigheter samt
i andra relevanta instrument för mänskliga
rättigheter. Vi uppmuntrar människor att nyttja
dessa rättigheter för att främja demokratiska
samhällen.
VARFÖR ÄR CIVIL RIGHTS DEFENDERS ARBETE
VIKTIGT?
Med utgångspunkt i principen om allas lika värde
arbetar Civil Rights Defenders för en värld med
demokratiska samhällen där vi alla åtnjuter
medborgerliga och politiska rättigheter. Konflikter
och människorättskränkningar präglar vår värld

i allt högre grad och ett välfungerande, starkt
och lokalt civilsamhälle blir allt viktigare. Civil
Rights Defenders vill driva politik, näringsliv och
civilsamhälle framåt genom att samarbeta och
utvecklas tillsammans i de viktiga frågorna om
mänskliga rättigheter. Vi tror att vårt engagemang,
och expertis inom våra kunskapsområden, bidrar
till förändring och till en bättre värld för alla.
MÅL
Civil Rights Defenders övergripande mål för
strategiperioden 2020–2022 är att utöka utrymmet
för människorättsförsvarare genom att förbättra
deras säkerhet och kapacitet, samt öka kunskapen
om och ansvarutkrävande av de medborgerliga och
politiska rättigheterna.
1. 	Stödja människorättsförsvarare som är i behov
av säkerhet genom att
• erbjuda akutstöd och innovativa
säkerhetslösningar
• genomföra utbildning i digital, fysisk och
psykosocial säkerhet
2. 	Stärka lokala människorättsförsvarares arbete
och öka deras kapacitet att påverka och driva
förändring genom att
• bidra med kompetensutveckling och
aktivitetsstöd
• bidra med långsiktigt stöd för
organisationsutveckling
3. 	Stödja människor att utkräva sina
medborgerliga och politiska rättigheter och
förmå stater att ta ansvar för de mänskliga
rättigheternas genomförande genom att
• granska och påverka lagstiftning och
tillämpningen av mänskliga rättigheter
• öka tillgången till rättshjälp och driva juridiska
processer
4. 	Stärka kunskapen om och engegamang för
medborgliga och politiska rättigheterna
genom att
• öka tillgången till information för
människorättsförsvarare
• informera, driva kampanj och bilda opinion för
att öka allmänhetens engagemang och för att
påverka stater och beslutsfattare

CIVIL RIGHTS DEFENDERS 802011-1442
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ARBETSMETODER
Säkerhet och innovation
Människorättsförsvarare världen över
utsätts regelbundet för hot, trakasserier, och
godtyckliga fängslanden av auktoritära regimer.
Genom utbildningar, akutstöd och innovativa
säkerhetslösningar bidrar Civil Rights Defenders
till att människorättsförsvarare ska kunna
fortsätta sitt viktiga arbete. Tillsammans med
partnerorganisationer utbildar organisationen
inom bland annat digital, fysisk och psykosocial
säkerhet.
Starka människorättsaktörer
Ett starkt civilsamhälle som kan hävda
medborgarnas rättigheter är Civil Rights Defenders
grundidé och nyckeln till en hållbar demokrati.
Organisationen arbetar tillsammans med lokala
människorättsorganisationer och bidrar med
kompetensutveckling och långsiktigt stöd för att
öka deras kapacitet att driva förändring.
Ställ makten till svars
Grundläggande fri- och rättigheter måste
respekteras och Civil Rights Defenders
utkräver ansvar och upprättelse när det inte
sker. På egen hand, eller i samarbete med
människorättsförsvarare, granskar verksamheten
makthavare, driver rättsfall och ställer såväl stater
som andra aktörer till svars för brott mot mänskliga
rättigheter.
Kunskap leder till förändring
Att känna till sina rättigheter är en förutsättning
för att kunna hävda dem. Civil Rights Defenders
arbetar för att öka kunskapen om och
engagemanget för de medborgliga och politiska
rättigheterna, och för att påverka stater och
beslutsfattare på nationell och internationell nivå.
Genom att informera, driva kampanj och bilda
opinion stärkes engagemanget för demokrati och
mänskliga rättigheter i Sverige och globalt.

ORGANISATION
Civil Rights Defenders är en ideell organisation
för mänskliga rättigheter. Gerald Nagler är
organisationens grundare och hedersordförande.
Årsmötet är organisationens högsta beslutande
organ. För att bli medlem krävs att man stödjer
organisationens ändamål och grundläggande
värderingar (som uttrycks i internationella
överenskommelser om de mänskliga rättigheterna)
samt att man är beredd att verka för dessa.
Organisationens verksamhet finansieras inte
primärt av medlemsavgifter från medlemmar utan
genom insamling och erhållna bidrag. Styrelsen
diskuterade under 2021 Civil Rights Defenders
organisationsform och slog fast att Civil Rights
Defenders ska vara en medlemsorganisation
med enskilda medlemmar. Styrelsen beslutade
dessutom att utöka antalet medlemmar.
Medlemsavgiften för 2021 uppgick till 300
kronor. Årsmötet utser en styrelse som vid
årsskiftet 2021/2022 utgjordes av åtta ledamöter,
varav fyra kvinnor och fyra män. Under året har
sex styrelsemöten hållits, varav 4 sedan årsmötet i
maj 2021. Det utgår ingen ersättning för det arbete
organisationens hedersordförande, styrelsens
ordförande och ledamöter utför.
CIVIL RIGHTS DEFENDERS STYRELSE
• Benedicte Berner (statsvetare) styrelseordförande
(Närvarande 6/6 styrelsemöten.)
• Carin Norberg (f.d. direktör Nordiska Afrikainstitu
tet) ledamot (Närvarande 6/6 styrelsemöten.)
• Christian Åhlund, (advokat) ledamot (Närvarande
6/6 styrelsemöten.)
• Christoffer Lindblad (grundare och partner, Pelago
AB) ledamot (Närvarande 6/6 styrelsemöten.)
• Anne Ramberg (advokat) ledamot (Närvarande
4/6 styrelsemöten.)
• Fredrik Andersson (entreprenör) ledamot
(Närvarande 5/6 styrelsemöten.)
• Lars Häggström (senior advisor, IMD Business
School) ledamot (Närvarande 5/6 styrelsemöten.)
• Lena Svensson, (ekonom) ledamot (Närvarande
6/6 styrelsemöten.)
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VALBEREDNING
Therese Reinfeldt (sammankallande), Viveka
Risberg och Kerstin Brunnberg utgör valberedning.
EXEKUTIV CHEF
Anders L. Pettersson
MEDLEMMAR
Under 2021 hade Civil Rights Defenders
20 medlemmar (2020: 18).
CIVIL RIGHTS DEFENDERS PERSONAL
Civil Rights Defenders arbete utförs i huvudsak
av de anställda vid organisationens huvudkontor
i Stockholm, vid regionkontoren eller med
tjänstgöring i Asien, Afrika, Belgrad, Bogotá,
Bryssel, Istanbul, Pristina, Sarajevo, och Tirana.
Antalet anställda vid årsskiftet 2021/2022 var
totalt 97 personer, jämfört med 75 personer vid
årsskiftet 2020/2021.

Fördelningen per kontor
Stockholm 		
67
Asien 		
1
Afrika 		
1
Belgrad 		
10
Bogotá 		
7
Bryssel 		
2
Istanbul 		
2
Juba 		
2
Pristina 		
1
Sarajevo 		
1
Tblisi		2
Tirana 		
1
Totalt		97

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
Civil Rights Defenders strategi för perioden
2020–2022 har så här långt tjänat verksamheten
väl. Organisationen har lyckats bygga en bred och
stabil plattform som gett upphov till en snabb men
kontrollerad tillväxt och expansion.
I januari 2021 sjösattes den nya organisationen
för Civil Rights Defenders med en tydligare
sammanhållning av de regionala enheterna och
bildandet av en ny global enhet där metod, policy
och planering, uppföljning och utvärdering fått
tydligare roller.

2021 var första året då verksamheten har arbetat
som en Strategic Partner Organisation till Sida vilket
ställt nya krav men också möjliggjort för en mer
långsiktig och sammanhållen finansiering från vår
största givare.
Även detta år präglades av covid-19 pandemin.
Restriktionerna har inneburit att vissa aktiviteter
har varit tvungna att ställas in eller genomföras
digitalt och resor tillpartners har skjutits upp.
Pandemin till trots, under året har Civil Rights
Defenders växt från 75 medarbetare vid utgången
av 2020 till närmare 100 vid utgången av 2021.
Tillväxten har skett både i verksamhetens regioner
samt på huvudkontoret i Stockholm. Värt att notera
är att Civil Rights Defenders etablerat närvaro med
anställda i Georgien, vilket bedöms på sikt kommer
att underlätta verksamheten i den delen av världen
som på senare tid kommit att präglas av krig och
konflikt. Under året har organisationen även anställt
medarbetare som är baserade i Juba, Sydsudan.
Flytten från Sergels Torg och anpassningen till
nya kontoret på Södermalm avslutades i stort i
början av 2021, dock har vissa justeringar behövts
genomföras för att anpassa efter det växande
antalet medarbetare i kombination av behovet av att
kunna genomföra hybridmöten. Dessa anpassningar
kommer att fortsätta under 2022.
Under hösten 2021 påbörjades även det
förberedande arbetet med Civil Rights Defenders
nya strategi som kommer att sträcka sig från
2023 till 2030 med årliga revideringar. Detta för
att möjliggöra ett långsiktigt fokuserat arbete i
kombination med att säkerställa att strategin är
ständigt aktuell och relevant.
Under hösten genomfördes Civil Rights
Defenders Award för första gången sedan 2019, på
plats på Fotografiska Museet i Stockholm. Årets
pristagare var den ryska organisationen OVD-Info.
2021 års julkampanj med brädspelet Dictator
of Sweden har fått fem nomineringar till Guldägget
2022 och stärkt organisationens varumärke i nya
målgrupper.
ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Civil Rights Defenders alla tillgångar är placerade
på bankkonton. Några andra finansiella instrument
har inte använts.
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HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Arbetsmiljö
Under året har Civil Rights Defenders
arbetsmiljöarbete fokuserats på hanteringen av
effekterna kring covid-19 och den omställningen
som det inneburit på den psykosociala och fysiska
arbetsmiljön. Medarbetare och chefer har fått
fortsatt vägledningen i att jobba på distans samt
individuellt utformade stödåtgärder. Bland annat
genom att möjliggöra beställning av teknisk och
ergonomisk utrustning som efter bedömning av HR
och IT kunnat leverera hem till medarbetare.
Som ett led i att stärka organisation lednings
funktion genomfördes en utvärdering av samtliga
chefer för att sedan kunna bygga vidare med
individuella utvecklingsplaner.
HR-chefen har tillsammans med exekutiv chef
haft regelbunden samverkan med skyddsombudet
och fackklubben för att systematiskt kunna följa
upp arbetsmiljöarbetet. Under året genomfördes
även en skyddsrond på Östgötagatan 90.
Personalenkät
I slutet av 2021 genomförde Civil Rights Defenders
sin årliga medarbetarundersökning med extra
frågeställningar kring distansarbetet som en led i
framtagandet av en ny policy för distansarbete. Den
nedgång i enkäten som skedde under 2020 till följd
av pandemin har under året återhämtats.
Ledarskapindex ökade från 76 till 79 och
engagemangsindex ökade från 81 till 85 vilket är
den högsta sedan Civil Rights Defenders började
mäta.
Jämställdhets- och mångfaldhetsarbete
Civil Rights Defenders är en internationell
organisation med anställda från länder runt hela
världen. Inom organisationen pratas fler än 20
olika språk. Civil Rights Defenders jobbar med
komptensbaserad rekrytering som standard
i ett led att öka och säkerställa mångfalden i
organisationen. I vår uppförandekod, som alla
anställda och praktikanter skriver under, ges
tydliga riktlinjer kring allas lika värde och hur
organisationen ska agera om det upptäcks,
eller någon själv utsätts för, trakasserier eller
diskriminering.
Kollektivavtal och kompetensutveckling
Civil Rights Defenders har kollektivavtal för
tjänstemän genom FREMIA, Unionen och
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Akademikerförbunden och gäller medarbetare
anställda i Sverige. För medarbetare anställda
vid utländska lokalkontor gäller lokal lagstiftning
och avtal. Kompetensutveckling diskuteras i
samband med de årliga medarbetarsamtalen.
Utvecklingsplaner och mål skrivs in i individuella
måldokument för varje år.
Inköp och resor
I enlighet med organisationens miljöpolicy, skall
såväl ekonomisk som social och miljömässig
hänsyn tas vid inköp av service, utrustning och
material till kontoren, samt i all övrig upphandling.
Vid resor och transport skall de mest miljövänliga
alternativen väljas när det är möjligt. Civil Rights
Defenders tar ansvar för avfall genom sopsortering
och återanvändning av material och använder el
från förnybara energikällor.
RISKBEDÖMNING OCH RISKHANTERING
Civil Rights Defenders arbetar med systematisk
riskbedömning och riskhantering genom att
identifiera, analysera och verka för att oförutsedda
händelser eller omständigheter inte får negativ
påverkan på verksamheten och förväntade resultat.
Genom att analysera, dokumentera och följa upp
risker noggrant och systematiskt kan negativa
effekter undvikas eller mildras. I riskarbetet skiljer
verksamheten mellan interna risker, till exempel
bristen på adekvata personella resurser, kapacitet
eller ledningsfunktioner, rapportering av resultat,
finansiell kontroll samt korruption, och externa
risker, till exempel oväntade politiska, institutionella,
ekonomiska, miljömässiga, sociala eller tekniska
omständigheter. Civil Rights Defenders arbetar
med integrerad riskhantering, vilket innebär en
kontinuerlig, proaktiv och systematisk process för att
förstå, hantera och kommunicera risker från ett brett
perspektiv. Det innebär också att fatta strategiska
beslut som bidrar till att uppnå organisationens
övergripande mål.
Civil Rights Defenders styrelse gör årligen
en bedömning av de risker som rapporteras av
ledningen och hur dessa har hanterats. Baserat
på analysen av riskbedömning och riskhantering,
beslutar styrelsen årligen om en riskhanteringsplan
och bedömer i vilken utsträckning den ska påverka
strategiska beslut och verksamhetsinriktningar
framåt. Civil Rights Defenders verkar i länder med
hög korruptionsrisk och där människorättsarbete
i många fall är förbjudet. Därför är det viktigt
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att arbeta förebyggande. Organisationen har
en nolltoleranspolicy mot korruption och en
arbetsgrupp mot korruption som består av
representanter från ledning och styrelsen.
Arbetsgruppen hanterar rapporterade misstankar
om korruption och upprätthåller och utvecklar goda
rutiner för efterlevnad av policyn. Under året har
policyn uppdaterats och formulär för visselblåsning
på organisationens hemsida har förtydligats för att
underlätta rapportering av eventuella misstankar
om korruption.
RESULTAT OCH STÄLLNING
Organisationen förbättrade sitt resultat jämfört
med föregående år. Under året har organisationen
gjort ett positivt verksamhetsresultat om 4 299 tkr.
Arbetet med att bygga om Civil Rights Defenders
finansieringsmodell där projekten ska täcka sina
egna kostnader som lanserades i februari 2020 har
gett resultat, även om verksamheten fortfarande
använder en del av sina insamlade medel för
att täcka äldre avtal som delvis saknar full
kostnadstäckning. Organisationen har även ökat
insamlade medel med 14% jämfört med 2020 vilket
också ger en positiv resultateffekt.
Organisationens andel eget kapital, som
förbättrades under året, kommer även fortsatt
att vara i fokus framåt för att säkra en hållbar
tillväxt med bibehållen och helst ökad soliditet. Till
följd av förändring i valutakurser så har resultatet
påverkats positivt av valutakursförändringar,
vilket gav ett resultat efter finansiella poster på
5 626 tkr. Resultatet om 5 626 tkr överförs i ny
räkning. Balanserat eget kapital uppgår därmed
till 11 415 tkr.
INSAMLING
Civil Rights Defenders verksamhetsintäkter under
2021 uppgick till totalt 124 871 tkr, vilket är en
ökning med 23 100 tkr jämfört med 2020 eller 23%.
Intäkterna kommer både från statliga och privata
finansiärer och avser både gåvor och bidrag. För att
säkerställa fortsatt finansiell styrka och långsiktig
stabilitet kommer organisationen fortsatt prioritera
en ökad insamling från statliga och privata
finansiärer. Avsikten är även att fortsätta utveckla
samarbeten med företag och filantroper samt
privatpersoners givande.
Civil Rights Defenders är medlem i Giva Sverige
som förespråkar etisk och professionell insamling
och arbetar för ett ökat givande i Sverige samt att

förbättra förutsättningarna för insamling av gåvor.
Civil Rights Defenders har ett 90-konto och arbetar
i enlighet med de riktlinjer som satts upp av Svensk
Insamlingskontroll.
Statliga bidrag
Under 2021 uppgick Civil Rights Defenders
bidragsintäkter från statliga finansiärer till totalt
81 482 tkr vilket är en ökning mot föregående år på
24 210 tkr eller 42%. De största givarna är Sida och
UD följt av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor och Arvsfonden. Bidragen från
statliga aktörer är viktiga för ett långsiktigt arbete
både i världen och i Sverige.
Stiftelser och organisationer
Stiftelser och organisationer är viktiga finansiärer
för Civil Rights Defenders. Största givarna är Open
Society Foundation, National Endowment for
Democracy, Civicus samt Gerald och Monica
Naglers Stiftelse.
Allmänheten
Under året samlade Civil Rights Defenders in 6 925
tkr från privatpersoner, en ökning med drygt 1 505
tkr eller 28%. Ökningen beror på en växande bas av
månadsgivare som i sin tur är ett resultat av flera
års framgångsrikt rekryterings- och lojaliserings
arbete från lead till givare. I resultatet syns
dessutom den framgångsrika årsslutskampanjen.
Månadsgivande är fortsatt viktigt då det möjliggör
en långsiktig planering och stabilitet samt minskar
administrationskostnaderna. Att växa givarbasen
genom nyrekrytering tillsammans med fortsatta
uppgraderingsaktiviteter är fortsatt prioriterat
kommande år.
Företag
Under året bidrog företag och organisationer
med 16 414 tkr till Civil Rights Defenders genom
antingen långsiktiga samarbeten, eller genom att
ge en engångsgåva. 2020 var motsvarande intäkter
från företag 14 709 tkr vilket motsvarar en ökning
på 12%. Gåvor och bidrag från företag har stor
betydelse för att möta utmaningarna framåt och
verksamheten har fortsatt fokus på att stärka
samarbeten med företag och organisationer. Civil
Rights Defenders är sedan 2013 förmånstagare
till Svenska Postkodlotteriet, och erhöll 10 000
tkr 2021. Andra viktiga samarbeten som bidrog
till verksamheten var bland annat Svenska
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Fotbollsförbundet, Svenska Olympiska och
Paralympiska kommittéerna, Neptunia Invest
AB, Weekday, Tele2, Meta och Twitter. I samband
med 2021 årsslutskampanj bidrog flera nya
företagsgivare.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Senaste decenniets autokratisering har
fortsatt och accelererade under pandemin. Det
antidemokratiska våldet i USA den 6 januari 2021
blev en av flera globala markörer för demokratins
tillbakagång. Tillbakagången är inte på något sätt
unik för USA då friheterna minskat och demokratin
försämrats i över 70 av världens 195 suveräna
stater bara det senaste året.
Civil Rights Defenders fortsatta arbete med
att stärka formella och informella aktörer i
civilsamhällen i länder som dessa utgör en del i
att bibehålla samhällens demokratiska kvaliteter,
vilket är i linje med organisationens vision och
uppdrag, samt bidrar till SDG-mål 16 att ”[f]rämja
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”.
Samtidigt som antalet demokratier minskar och
fri- och rättigheter blir färre ökar protesterna. Som
våra ryska pristagare för 2021 sa så drömmer de
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inte om framtiden – de planerar och arbetar för ett
bättre, mer öppet och rättvist samhälle.
Civil Rights Defenders ambitiösa strategi för
2020–2022 har utgjort ryggraden i att stärka
organisationen för att kunna göra mer för fler
partners, på fler platser och i fler länder. Runt
begreppet kritiska massa har organisationen
stärkts och vuxit i resurser och räckvidd.
Verksamheten hade vid årsskiftet 2020/2021
närmare 100 engagerade kollegor och ser en
fortsatt ökande omsättning.
Tillväxten förväntas fortsätta i kontrollerad
form och flera lärdomar från senaste årens arbete
förlängs med nästa strategi som tar sin början
2023. Processen med en ny strategi påbörjades i
slutet av året och beräknas vara klar i december
2022 och involverar all personal, partners samt
styrelsen som även fattar beslut om den nya
strategin.
En osäkerhetsfaktor som kan komma att
påverka organisationen framöver är den svenska
valutgången hösten 2022 och hur det kommer att
påverka biståndet som förmedlas av Sida. Sida är
fortfarande Civil Rights Defenders största givare
och ett arbete med att bredda givarportföljen
kommer att intensifieras under 2022 för att minska
riskexponeringen.
KODRAPPORT ENLIGT GIVAS RIKTLINJER
Civil Rights Defenders följer Giva Sveriges
kvalitetskod.
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INTÄKTER
Totala intäkter inklusive ränteintäkter och liknande
resultatposter 2021: 124 871 tkr (2020: 101 771 tkr)
Intäkterna fördelas enligt följande:
Statliga finansiärer – 65% (56%)
Stiftelser och organisationer –16% (24%)
Allmänheten – 6% (5%)
Företag – 13% (14%)
Yttre cirkeln visar intäkternas fördelning för 2021 och den inre för 2020.

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Ändamålskostnader för 2021 var 109 858 tkr
jämfört med 87 538 tkr 2020, en ökning med 25%.
Afrika– 7% (7%)
Asien – 7% (6%)
Eurasien – 20% (18%)
Europa – 32% (42%)
Security and Innovation – 13% (14%)
Latinamerika – 10% (8%)
Övrigt – 10% (4%)
Yttre cirkeln visar ändamålskostnadernas fördelning för 2021
och den inre för 2020.

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
2021

2020

2019

2018

2017

Totala intäkter inkl ränteintäkter
och liknande resultatposter (tkr)

126 198

101 771

89 042

91 454

82 800

Verksamhetsintäkter

124 871

101 771

88 954

91 125

82 782

5 626

2 772

-1 335

-2 384

-353

Ändamålskostnader/totala intäkter

Resultat efter finansiella poster

88%

86%

90%

91%

87%

Insamlingskostnader/totala intäkter

6%

5%

4%

5%

7%

3%

6%

7%

7%

6%

11%

7%

8%

11%

13%

Administrationskostnader/totala intäkter
Soliditet
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RESULTATRÄKNING
Belopp i kronor
Not

2021

2020

6 000

5 400

Gåvor

19 788 455

17 386 614

Bidrag

105 063 272

84 364 765

13 402

14 191

124 871 129

101 770 970

-109 857 887

-87 538 378

-7 372 644

-4 932 472

-3 341 279

-6 035 393

-120 571 810

-98 506 243

Verksamhetsintäkter

3

Medlemsavgifter

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

4, 5
6

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

7

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

36

4 299 319

3 264 727

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

1 327 139

5

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-356

-492 503

Summa resultat från finansiella investeringar

1 326 783

-492 498

Resultat efter finansiella poster

5 626 102

2 772 229

Årets resultat

5 626 102

2 770 898
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BALANSRÄKNING
Belopp i kronor
TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

9

1 240 531

1 343 596

1 240 531

1 343 596

155 448

26 964

37 789

10 000

1 472 249

1 603 757

2 937 697

2 454 705

4 603 183

4 095 426

Kassa och bank

100 345 709

72 093 039

Summa omsättningstillgångar

104 948 893

76 188 465

Summa tillgångar

106 189 424

77 532 061

Summa materiella anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel

0

75 946

Balanserat resultat

11 415 051

5 713 004

Summa eget kapital

11 415 051

5 788 950

5 317 484

1 214 398

277 376

132 266

80 290 966

63 020 592

1 622 505

1 347 356

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

11

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

12

7 266 043

6 028 499

94 774 373

71 743 111

106 189 424

77 532 061
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Belopp i kronor
Ändamålsbestämda
medel (Akutfonden)

Balanserat
resultat

Totalt
eget kapital

Ingående balans 2021-01-01

75 946

5 713 003

5 788 949

Ändamålsbestämt av givaren

0

0

0

Utnyttjande ändsmålsbestämda medel
från tidigare år

-75 946

75 946

0

Årets resultat

0

5 626 102

5 626 102

Utgående balans 2021-12-31

0

11 415 050

11 415 050

Runt om i världen finns det modiga människor som står upp för andras rättigheter – utan en tanke på sin egen säkerhet.
Akutfonden är en del av våra ändamålsbestämda medel och gör det möjligt för oss att hjälpa dessa personer i utsatta
och brådskande situationer.

KASSAFLÖDESANALYS INDIREKT METOD
Belopp i kronor
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat

2021-01-01
–2021-12-31

2020-01-01
–2020-12-31

4 299 319

3 264 727

207 709

55 437

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Erhållen ränta

809

5

-356

-5 994

0

-1 331

4 507 481

3 312 844

Förändring av kundfordringar

-128 484

95 286

Förändring av övriga kortfristiga fordringar

-379 274

-1 888 692

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av verksamhetskapital
Förändringar i verksamhetskapital

Förändring av leverantörsskulder

4 103 086

-575 782

Förändring av övriga kortfristiga skulder

18 928 176

35 439 885

Kassaflöde från den löpande verksamheten

27 030 985

36 383 541

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-104 644

-1 399 033

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-104 644

-1 399 033

Årets kassaflöde

26 926 341

34 984 508

Likvida medel vid årets början

72 093 039

37 595 041

1 326 330

-486 510

100 345 709

72 093 039

Investeringsverksamheten

Valutakursdifferenser likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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NOTER
NOT 1 REDOVISNING- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Organisationens redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1
(K3), Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning och
BFNAR2020:1 (vissa redovisningsfrågor med anledning av
coronaviruset).
Principerna är oförändrade jämfört med föregående
räkenskapsår.
RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Civil Rights
Defenders erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges
nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas. Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap
i Civil Rights Defenders. Medlemsavgiften redovisas som intäkt
vid erhållen inbetalning från medlemmen. En transaktion där Civil
Rights Defenders tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett
värde, utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva
eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls för
att Civil Rights Defenders uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa
villkor och Civil Rights Defenders har en skyldighet att återbetala
till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag.
Är det inget bidrag är det en gåva. Gåvor avser främst insamlade
medel från privatpersoner, företag och organisationer. Gåvor
redovisas enligt kontantprincipen, men om en gåva avser en
bestämd tidsperiod periodiseras gåvan över denna period
genom avsättning till ändamålsbestämda medel i eget kapital.
I den mån det finns på balansdagen avtalade men ej erhållna
gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter
individuell prövning.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Detta innebär att
intäktsredovisning endast sker när det i hög grad är sannolikt
att bidraget inte kommer att återkrävas. Intäktsredovisning sker
även för bidrag som vidareförmedlas till partnerorganisationer
där Civil Rights Defenders ansvarar mot bidragsgivaren. Bidrag
är till största del likvida medel från offentligrättsliga organ och
omfattar bidragsgivare som Sida, Svenska Institutet, Utrikes
departementet och Svenska Postkodlotteriet. Intäkter som inte
har med Civil Rights Defenders primära verksamhet att göra
redovisas som Övriga intäkter i den period som avses.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader omfattar ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader. Gemensamma kostnader såsom
kostnader för IT, redovisning, verksamhetsstyrning, och
kommunikation fördelas enligt en fördelningsnyckel mellan
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. Som
ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som
har direkt samband med att uppfylla Civil Rights Defenders
ändamål enligt stadgarna. Här inkluderas bland annat kostnad
för personal som är anställd för att möjliggöra genomförande
av de verksamheter, inom och utom Sverige, som fastställts
av styrelsen, samt omkostnader av administrativ art som är
en direkt följd av de åtaganden som Civil Rights Defenders
iklätt sig för att uppfylla ändamålen. Till ändamålskostnader
räknas även kostnader för opinionsbildning och upplysande
verksamhet avseende det uppdrag Civil Rights Defenders har.
Även uppföljning, rapportering och revision av projekt utgör
ändamålskostnader. I ändamålskostnader ingår även fördelade
verksamhetsanknutna stödkostnader. Verksamhetsanknutna
stödkostnader fördelas på respektive verksamhet med hjälp av
fördelningsnycklar. Insamlingskostnader är kostnader vars syfte
är att generera externa intäkter i form av gåvor och bidrag från
samtliga givare, det vill säga såväl privatpersoner som företag.

Detta omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya
givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister.
Hit räknas kostnader för trycksaker, porto och lönekostnader.
I insamlingskostnader ingår även fördelade gemensamma
stödkostnader. Administrativa kostnader är sådana som behövs
för att administrera och driva organisationen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel
på sådana kostnader är styrelse- och årsmöten, bokföring och
årsredovisning, hantering av löner och sociala avgifter, momsoch skattedeklaration, revision av själva organisationen samt
Giva Sveriges kvalitetskod och administrativa system såsom
redovisningssystem, leverantörsreskontra och anläggningsregister.
Om en kostnad varken avser ändamål eller insamling hänförs
den till administrationskostnader. I administrationskostnader
ingår även den del av de gemensamma stödkostnaderna som inte
fördelats på ändamåls-, insamlings- eller medlemskostnader.
Alla leasingavtal redovisas som operationella, det vill säga
leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och
liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda och
redovisas som kostnad det år pensionen tjänas in. Civil Rights
Defenders är en allmännyttig ideell förening och därmed inte
skatteskyldig.
BALANSRÄKNINGEN
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan [och
nedskrivningar]. Aktivering av en anläggningstillgång sker vid
anskaffning till högre belopp än 20 000 kr. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. En avskrivningstid på
7 år tillämpas på inventarier. Inventarier avser lokalanpassningar
i Stockholmskontoret och skrivs av under kontraktets giltighetstid
– max 7 år, t.o.m. år 2027. Tillgångar och skulder värderas till
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar
och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens
kurs. Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som
beräknas inflyta. Eget kapital utgörs av de medel som tillställts
organisationen för uppfyllande av dess syften, till exempel gåvor,
och som på balansdagen inte utbetalats och där det inte föreligger
en sådan juridiskt bindande förpliktelse som klassificeras
som skuld eller avsättning. Eftersom det finns restriktioner för
användande av olika medel görs följande uppdelning:
•Ä
 ndamålsbestämda medel: Kapitalet kan användas men endast
till ändamål som givaren alternativt styrelsen angett. Dessa
medel utnyttjas normalt under påföljande verksamhetsår. Här
ingår gåvor från insamlingar där särskilt ändamål angivits och
som ännu ej förbrukats.
•B
 alanserat kapital: Kapitalet utgörs i huvudsak av ej förbrukade
medel som tillställts organisationen utan restriktioner samt
organisationens resultat. Ej förbrukade medel som tillställts
organisationen utan restriktioner kan disponeras av styrelsen,
att användas i enlighet med organisationens stadgar och för
uppfyllande av organisationens syften. Årets resultat, enligt
resultaträkningen (före fördelning), utgör skillnaden mellan
verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och resultat från
finansiell verksamhet.
•S
 kuld för erhållna ej utnyttjade bidrag:När Civil Rights
Defenders erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren
redovisas en skuld.
• Eventualförplikterser: Civil Rights Defenders lämnar upplysning
om en eventualförpliktelse när Civil RIghts Defenders har en
möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och
vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller flera
osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Civil Rights
Defenders kontroll, inträffar eller uteblir, eller om Civil RIghts
Defenders har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade
händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning
eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer
att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek
inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och utgår
från Verksamhetsresultat inom den löpande verksamheten.
Verksamhetsresultatet justeras med icke-kassaflödespåverkande
poster och periodens förändringar av varulager, kundfordringar,
leverantörsskulder och förändringar i andra rörelsefordringar och
rörelseskulder. Kassaflödeseffekt från investeringsverksamhet
och finansieringsverksamhet justeras också för. I likvida medel
ingår kassa och bankmedel.

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Det finns inga väsentliga poster i föreningens resultat- och
balansräkning som baseras på uppskattningar och bedömningar.

Belopp i kronor

NOT 3 INSAMLADE MEDEL

2021

2020

6 924 596

5 419 074

10 100 000

11 003 570

1 118 973

403 970

616 496

555 000

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag:
Svenska Postkodlotteriet
Övriga företag
Andra organisationer
Externa stiftelser
Summa insamlade medel (a)

1 028 389

5 000

19 788 455

17 386 614

Erhållen pro bono har inte redovisats i resultaträkningen och avser under 2021 huvudsakligen tjänster inom datakommunikation,
annonsering och juridik (b).			

2021

2020

13 484 340

15 592 062

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Stiftelser och organisationer:
Open Society Foundations
National Endowment for Democracy

2 523 594

3 218 667

CIVICUS

1 714 877

2 872 164

Gerald & Monica Naglers stiftelse

678 394

500 002

Fair Trial

367 357

565 721

1 262 472

1 603 086

3 141 048

2 741 113

Övriga
Företag:
Svenska PostkodLotteriet
Facebook META
Summa insamlade medel (c)

408 969

–

23 581 051

27 092 815

Offentliga bidrag
EU

75 027

270 378

28 431 841

40 821 744

36 628 488

1 092 545

7 559 470

5 029 889

MUCF

3 447 419

1 893 235

Arvsfonden

3 114 103

2 663 709

1 024 017

1 151 802

295 680

1 464 412

Minister of Foreign Affairs, The Netherlands

10 971

826 033

Minister of Foreign Affairs, Germany

83 694

703 190

811 512

1 355 012

81 482 220

57 271 950

Sida
Sida – Strategic Partner Organisation
Utrikesdepartementet

Svenska Institutet
Vinnova

Övriga
Summa offentliga bidrag (d)
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Belopp i kronor

NOT 3 INSAMLADE MEDEL, fortsättning

2021

2020

19 788 455

17 386 614

Totala insamlade medel består av följande
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)

150 000

–

Privaträttsliga bidrag som har redovisats som intäkt (c)

23 581 051

27 092 815

Summa insamlade medel

43 519 507

44 479 429

2021

2020

NOT 4 L
 ÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR
OCH SOCIALA KOSTNADER
Löner
Styrelsen

–

–

1 026 935

1 016 424

Övriga anställda

31 397 550

25 778 101

Sociala kostnader

10 439 341

7 411 691

Pensionskostnader

3 484 684

2 930 334

46 348 410

37 136 550

Exekutiv chef

Totalt löner och ersättningar
Av pensionskostnaden avser 427 239 kr (384 237 kr) exekutiv chef.

Mellan Civil Rights Defenders och exekutiv chef gäller uppsägningstid om sex månader. Det finns ingen överenskommelse
om avgångsvederlag.
Ersättningar understigande ett halvt prisbasbelopp har uppgått till 23 687 kr (56 414 kr) och avser expertgrupp i projekt.

2021

2020

24 225 968

19 739 835

Löner och andra ersättningar fördelade per land uppgår till följande:
Sverige
Utlandet
Totalt

4 652 545

3 872 313

28 878 513

23 612 148

Medeltal anställda Sverige
Män

22

19

Kvinnor

45

32

Totalt

67

51

Medeltal anställda utland
Män

14

10

Kvinnor

16

14

Totalt

30

24

Män

4

4

Kvinnor

4

4

Totalt

8

8

Män

3

6

Kvinnor

3

5

Totalt

6

11

Styrelse, antal

Ledning, antal
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Belopp i kronor

NOT 5 LEASING
Civil Rights Defenders leasar främst kontorslokaler i Sverige och i andra delar av världen. Kostnaderna uppgår för året till 4 148 857 SEK.
Framtida kontorskostnader förfaller enligt följande:		

Inom 1 år
2–5 år
Senare än 5 år

2021

2020

4 599 787

3 880 144

13 262 167

12 565 430

2 323 755

5 422 095

Civil Rights Defenders har från den 1 september 2020 tecknat ett sjuårigt avtal med ny hyresvärd för kontor i Stockholm. Uppsägningstid
för kontraktet är 12 månader, förlängningstid 3 år. Från december 2020 övergick Civil Rights Defenders till leasing av datorer. Kostnaderna
avseende ”2–5 år” och ”senare än 5 år” är inte indexjusterade.

NOT 6 ÄNDAMÅLSKOSTNADER
Afrika
Asien

2020
5 993 165

7 899 224

5 560 793

Eurasien

22 250 498

16 006 349

Europa

24 216 672

27 963 735

Latinamerika

10 471 162

6 810 951

Security and Innovation

14 658 833

12 071 980

Sverige

11 252 478

9 216 013

Övrigt

11 121 913

3 915 392

109 857 887

87 538 378

2021

2020

Totalt ändamålskostnader

NOT 7 ADMINISTRATIONSKOSTNADER
Redovisningskostnader och administration
Personalkostnader
Projekthanterings- och ekonomisystem
Kontorskostnader
Styrelse- och medlemskostnad
Totalt administrationskostnader

NOT 8 Ö
 VRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH RÄNTEKOSTNADER
SAMT LIKNANDE RESULTATPOSTER
Ränteintäkter
Räntekostnader

389 478

224 527

1 891 210

4 537 744

70 126

182 656

963 409

1 062 448

27 057

28 018

3 341 279

6 035 393

2021

2020

809

5

-356

-5 994

Valutakursdifferens likvida medel

1 326 330

-486 509

Totalt

1 326 783

-492 498

2021-12-31

2020-12-31

NOT 9 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

1 399 033

–

104 644

1 399 033

1 503 677

1 399 033

-55 437

–

-207 709

-55 437

-263 146

-55 437

Utgående redovisat värde

1 240 531

1 343 596

Totalt

1 240 531

1 343 596

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 7 år.
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NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA
INTÄKTER

2021-12-31

2020-12-31

Förutbetalda kostnader:
Hyror
Hyresdepositioner
Övriga poster
Totalt

NOT 11 SKULD FÖR ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG
Skuld ej utnyttjade bidrag Sida
Skuld Sida Strategic Partner Organisation
Skuld ej utnyttjade bidrag Svenska PostkodLotteriet

801 435

795 082

1 273 745

1 273 745

862 517

385 878

2 937 697

2 454 705

2021-12-31

2020-12-31

19 728 185

11 927 319

8 105 035

20 386 452

12 026 204

15 166 628

Skuld ej utnyttjade bidrag övriga

40 431 543

15 540 193

Totalt

80 290 966

63 020 592

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna sociala avgifter

1 388 155

1 016 530

Semesterlöneskuld

4 388 809

3 372 610

Övriga poster

1 489 078

1 639 359

Totalt

7 266 043

6 028 499

NOT 12 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA
INTÄKTER

NOT 13 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Det finns inga ställda stäkerheter eller eventualförpliktelser.

NOT 14 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Kriget i Ukraina som bröt ut i slutet av februari har lett till att Civil Rights Defenders har fått in mer medel, både från företag,
privatpersoner och organisationer för att kunna utöka arbetet i regionen.
Beskedet från regeringen i april om att flyktingmottagande för ukrainska flyktingar i Sverige ska finansieras ur biståndsbudgeten
kommer att ha en påverkan för svenska civilsamhällesorganisationer då Sida har aviserat att de behöver skära ned på sin finansiering
under 2022. Civil Rights Defenders har dialoger med Sida för alla de avtal som eventuellt kan komma att beröras för att snabbt kunna
vidta eventuella åtgärder.

Denna Årsredovisning har signerats digitalt.
Stockholm den 10 maj, 2022

Benedicte Berner
Ordförande

Anne Ramberg
Styrelseledamot

Carin Norberg
Styrelseledamot

Christoffer Lindblad
Styrelseledamot

Fredrik Andersson
Styrelseledamot

Lars Häggström
Styrelseledamot

Lena Svensson
Styrelseledamot

Christian Åhlund
Styrelseledamot

Anders Pettersson
Exekutiv chef

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av vår elektroniska signatur.
Grant Thornton Sweden AB
Lena Johnson
Auktoriserad revisor
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ÅRSREDOVISNING 2021 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
REVISIONSBERÄTTELSE

REVISIONSBERÄTTELSE
TILL ÅRSMÖTET I CIVIL RIGHTS DEFENDERS,
ORG.NR 802011-1442

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Civil
Rights Defenders för år 2021. Föreningens årsredovisning
ingår på sidorna 28–43 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 28–43. Det
är styrelsen och Exekutive Director som har ansvaret för
denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
inte denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det
vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning
är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång
beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar
innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende
denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera
i det avseendet.
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Styrelsens och Executive Directors ansvar
Det är styrelsen och Executive Director som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och Executive Director ansvarar även för den interna
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och Executive Director för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
Executive Director avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• i dentifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än
för en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

ÅRSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING
20212021
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
REVISIONSBERÄTTELSE

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och Executive
Directors uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
Executive Director använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen.
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens och Executive Directors ansvar
Det är styrelsen och Executive Director som ansvarar för
förvaltningen.

Revisorns ansvar

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller Executive
Director i något väsentligt avseende företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.

Uttalande

Stockholm, 2022

• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och Executive Directors
förvaltning för Civil Rights Defenders för år 2021.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
och Executive Director ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grant Thornton Sweden AB
Lena Johnson
Auktoriserad revisor
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STYRELSE
Benedicte Berner

Lars Häggström

Statsvetare (Styrelseordförande)

Senior Advisor, IMD Business School
(Ledamot)

Benedicte Berner undervisar i media och
demokrati vid Institut d’Etudes Politiques
de Paris. Hon har undervisat i yttrandefrihet
vid Harvard University och är ”Associate”
vid Davis Center for Russian and Eurasian
Studies vid Harvard University. Benedicte
har tidigare arbetat på Internationella Röda
Korset och IOM (International Organization for Migration) i Moskva och
som chef för internationella frågor vid Europeiska medieinstitutet. Hon
är även ledamot i Utrikespolitiska samfundet.

Anne Ramberg

Lena Svensson

Advokat (Ledamot)

Ekonom och rådgivare inriktad mot
ideell sektor (Ledamot)

Anne Ramberg, är hedersdoktor vid
juridiska fakulteten och ordförande i
konsistoriet vid Uppsala universitet. Hon
var under tjugo år generalsekreterare
för Sveriges advokatsamfund. Hon är
ersättare för Sveriges ordinarie domare
i Europeiska domstolen för mänskliga
rättigheter, styrelseledamot i EUs byrå för grundläggande rättigheter
(FRA), Co-chair i International Bar Association (IBA) Human Rights
Institute. Anne har även en rad styrelseuppdrag i Sverige, bland
annat som styrelseordförande i Stockholmspriset i Kriminologi och
styrelseledamot i Raoul Wallenberg Institute.

Christoffer Lindblad

F.d. Direktör Nordiska
Afrikainstitutet (Ledamot)

Grundare och partner, Pelago AB
(Ledamot)
Christoffer Lindblad är grundare och
partner på Pelago, en ledande nordisk
ledarskapsrådgivare. Christoffer var
tidigare Sverigechef och Partner på
Alumni, ett företag inom chefsrekrytering
och ledarskapsutveckling. Han har breda
nätverk inom nordiskt näringsliv samt gedigen erfarenhet av VD- och
styrelserekryteringar till internationella företag och organisationer.
Christoffer har en bakgrund som jurist från Lunds universitet och har
bland annat arbetat på advokatbyrån Mannheimer Swartling.

Fredrik Andersson

Christian Åhlund

Entreprenör (Ledamot)

Advokat (Ledamot)

Fredrik Andersson har lång erfarenhet
av strategisk kommunikationsrådgivning
och entreprenörskap i Sverige och
internationellt. Han har även stor
erfarenhet av samhällsfrågor, politik och
rättighetsfrågor. Fredrik är delägare och
sitter i ledningen för Miltton Group som är
ett av Nordens ledande kommunikationsföretag med 375 anställda
i Helsingfors, Tallinn, Stockholm, Bryssel och Washington DC. Han
är också delägare i Fotografiska Museet samt aktiv inom det ideella
scenkonstpriset Medeas styrelse i Sverige. 1998 grundade han PRbyrån Primes Public Affairs-grupp där han arbetade i 14 år.
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Lena Svensson är tidigare auktoriserad
revisor och partner på PwC. Hon har
mångårig erfarenhet som revisor
och rådgivare inom ideell sektor
och har bland annat arbetat med
insamlingsorganisationer och
organisationer verksamma inom internationellt utvecklingsarbete. Inom
PwC har Lena haft ett antal ledande roller, såsom affärsområdeschef
samt som ansvarig för PwCs utveckling av en enhet inriktad mot ideell
sektor. Idag är hon engagerad i olika styrelseuppdrag samt bedriver
rådgivningsverksamhet inriktad mot föreningar och stiftelser.

Carin Norberg

Carin Norberg har en Pol Magexamen från
Uppsala Universitet. Hon har arbetat för
Sida 1971–2002. Åren 1984–87 var hon
rådgivare till FN:s Namibiakommissarie i
New York och 2006–2012 var hon direktör
för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.
Carin har haft flera styrelseuppdrag, bland annat Svenska Institutet
i Alexandria, TI Sverige och Africa-Europe Group for Interdisciplinary
Studies och Center for Economic and Social Rights i New York.
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Lars Häggström arbetar på IMD Business
School i Lausanne, Schweiz, där han jobbar
med kunder, föreläser och forskar inom
ämnena Ledarskap och Förändring. Han är
också grundare och VD av företaget Enable
Performance AB som jobbar med utveckling
av organisationer och individer. Lars var tidigare personaldirektör
för Stora Enso, och innan dess personaldirektör för Nordea. Han har
också arbetat inom läkemedelsindustrin i England och USA. Lars har
en utbildning inom beteendevetenskap och ekonomi från Uppsala
universitet.

Christian Åhlund är sedan 1983 medlem
i Sveriges Advokatsamfund och har
sedan dess inriktat sig på internationell
humanjuridik, arbetsrätt och brottmål.
Christian var generalsekreterare för Legal
Assistance Consortium (ILAC) fram till 2015.
Christian har tidigare varit ordförande för
Sveriges Advokatsamfunds kommitté för mänskliga rättigheter och
Human Rights Committee inom CCBE (Conseil Consultatif des Barreux
Européens). Under åren 2005–2020 var han även Sveriges representant
i Europarådets European Commission against Racism and Intolerance
(ECRI), och dess ordförande 2014–2018.

AVDELNINGAR OCH REGIONALA KONTOR
VID ÅRSSKIFTET 2021/2022
HUVUDKONTOR STOCKHOLM (SVERIGE)

REGIONALA KONTOR/STATIONERINGAR

Anders L Pettersson, Exekutiv chef

AFRIKA
E-post: africa@crd.org

Östgötagatan 90, 116 64 Stockholm, Sverige
Telefon: 08- 545 277 30, E-post: info@crd.org

AVDELNINGAR HUVUDKONTOR
Globala programavdelningen
Gabrielle Gunneberg, Chef för globala
programavdelningen
Afrikaavdelningen
Mesfin Negash, Chef för Afrikaavdelningen
Asienavdelningen
Gabrielle Gunneberg, Chef för globala
programavdelningen
Eurasienavdelningen
Anna Furtuna, Chef för Eurasienavdelningen
Europa- och MENA-avdelningen
Goran Miletic, Chef för Europa och MENAavdelningen och biträdande global programchef
Latinamerikaavdelningen
Erik Jennische, Chef för Latinamerikaavdelningen
Juridiska avdelningen (samt arbete i Sverige)
John Stauffer, Chefsjurist och biträdande
exekutiv chef
Avdelningen för säkerhet och innovation
Marcin de Kaminski, Chef för säkerhet och
innovation
Kommunikationsavdelningen
Maria Granefelt, Kommunikationschef

ASIEN
E-post: asia@crd.org
BELGRAD, SERBIEN
Kralja Milana 10/5, 11 000 Belgrade, Serbien
Telefon: +381 11 2686 894,
E-post: belgrade@crd.org
BOGOTA, COLOMBIA
Wework Usaquén, Cra. 7 # 116-50,
Usaquén, Bogotá, Colombia
E-post: bogota@crd.org
BRYSSEL, BELGIEN
Rue de la Pépinière 1, 1000 Bruxelles, Belgien
E-post: brussels@crd.org
ISTANBUL, TURKIET
E-post: Istanbul@crd.org
PRISTINA, KOSOVO
Zahir Pajaziti Sqare 62 5/25, 10000 Prishtina,
Kosovo
Telefon: +383 49 44 66 33
E-post: pristina@crd.org
SARAJEVO, BOSNIEN-HERCEGOVINA
Kalmija Baruha 1, (502), 71 000 Sarajevo,
Bosnia-Hercegovina
Telefon: +387 33 558 515
E-post: sarajevo.office@crd.org
TIRANA, ALBANIEN
Rruga Pjetër Bogdani, Pallati Teuta nr. 12 Kati 6,
Ap 26, Tirana, Albania
Telefon: +355 68 40 41 869,
E-post: tirana.albania@crd.org

Avdelningen för finans och verksamhet
Karin Ancker, Chief Financial Officer
Avdelningen för insamling och partnerskap
Anna Magnard, Chef för insamling och partnerskap
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VAR MED OCH STÖD VÄRLDENS

MODIGASTE MÄNNISKOR
Civil Rights Defenders är en internationell människorättsorganisation som
grundades i Sverige 1982. Vi arbetar för och tillsammans med tusentals
människorättsförsvarare som kämpar för demokrati och att människors
medborgerliga och politiska rättigheter respekteras världen över. Vår uppgift
är att se till att de kan arbeta säkrare, smartare och snabbare. Vi bedriver
påverkansarbete, juridiska processer och informerar om situationen för
mänskliga rättigheter globalt. Med ditt stöd kan vi uträtta mer.

GE DITT STÖD
Swisha valfritt belopp till 900 12 98 eller gå in på www.crd.org för att bli
månadsgivare. Du kan också sätta in en gåva på BG 900-1298 eller PG 900129-8.

FÖRETAG
Delar ni våra värderingar och vill utveckla er affär i positiv riktning med respekt
för mänskliga rättigheter? Kontakta oss för att diskutera hur vi kan lägga upp
ett samarbete.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
FACEBOOK
Civil Rights Defenders

Östgötagatan 90
116 64 Stockholm
Telefon: 08-545 277 30
E-post: info@crd.org
www.crd.org

TWITTER
@crdefenders

INSTAGRAM
@crdefenders

