
Förvaltningsberättelse för 2019 
 
Information om verksamheten och dess inriktning 
Stiftelsen Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en religiöst och partipolitiskt obunden 

stiftelse, vars verksamhet syftar till att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga 

rättigheterna i Sverige och internationellt. Stiftelsen är icke vinstdrivande och verksamheten 

finansieras genom verksamhets- och projektstöd, kostnadstäckning från olika uppdrag samt stöd 

från huvudmannen. Huvudman är Sensus studieförbund vars förbundsstyrelse utser MR-Fondens 

styrelse.  

 

MR-Fondens vision är: 

• en värld där mänskliga rättigheter och allas lika värde respekteras och efterlevs  

• en värld där samhällets aktörer har kunskap om sitt människorättsansvar 

• en värld där varje människa har hög medvetenhet om sina rättigheter och möjlighet att utkräva 

dem 

 

Metoder för arbetet 

Kunskapshöjning - för att rättigheter ska kunna respekteras, skyddas och utkrävas behövs 

kunskap kring deras innebörd. MR-Fonden arbetar därför med att öka kunskapen om mänskliga 

rättigheter via seminarier, utbildningar, rådgivning samt publikationer. 

Granskning - för att stärka individers tillgång till rättvisa och motverka framtida 

människorättskränkningar behövs kontinuerlig granskning av olika skyldighetsbärare. Via 

parallellrapporter till t ex FN:s övervakningskommittéer, deskstudier, sammanställningar och 

analyser arbetar MR-Fonden med att syna hur stater lever upp till sina internationella åtaganden.  

Opinionsbildning - för att synliggöra människorättsutmaningar och stärka det offentliga samtalet 

kring mänskliga rättigheter arbetar MR-Fonden opinionsbildande. Via debattartiklar, 

publikationer, rapporter, seminarier, möten, konferenser och nätverksbyggande försöker MR-

Fonden få såväl beslutsfattare som andra samhällsaktörer att tillämpa ett rättighetsperspektiv.  

Stöd till människorättsförsvarare - med människorättsförsvarare menas individer, grupper av 

människor eller organisationer som på ett fredligt sätt försvarar de mänskliga rättigheterna. Dessa 

är en viktig del i arbetet med att bevaka att rättigheter efterlevs samt att skydda utsatta. Eftersom 

människorättsförsvarare själva ofta är särskilt utsatta arbetar MR-Fonden för att underlätta deras 

arbete. Detta görs via finansiellt stöd, utbildning, erfarenhetsutbyten och tillträde till arenor där 

beslut fattas. 

 

Styrelse 

MR-Fondens styrelse har under året bestått av: 

Margareta Grape (ordförande) 

Marika Fahlén (ledamot) 

Peter Karlsson Sjögren (ledamot) 

Anders Kompass (ledamot) 

Ulrika Jonsson (ledamot) 

 



 

Under året har 5 protokollförda styrelsemöten hållits.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
För att öka efterlevnaden och implementeringen av mänskliga rättigheterna behövs kunskap om 

dem. MR-Fonden har därför fortsatt att under verksamhetsåret bidra med kunskapshöjning om 

mänskliga rättigheter genom utbildningar, seminarier och skrifter.  

 

Under verksamhetsåret fortsatte MR-Fonden att granska och bevaka Sveriges efterlevnad av sina 

åtaganden enligt FN-konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, genom att 

följa upp den rapport som presenterades 2016 i den övervakningskommitté i FN som är kopplad 

till konventionen. Arbetet möjliggjordes genom ett nytt anslag av MUCF inom temat rasism och 

liknande intolerans och avslutades av ett riksdagsseminarium där en interimsrapport 

presenterades. 

 

MR-Fonden är med i arrangörsgruppen för MR-dagarna och deltog vid MR-dagarna i Linköping i 

november med monter och två seminarier; ett om Colombia tillsammans med Colombiagruppen 

samt ett med temat rätten till hälsa tillsammans med Kungliga vetenskapsakademin (SIGHT).   

 

Under året har arbetet med att vidareutveckla MR-Fondens arbete inom fred, säkerhet och MR 

fortsatt med särskilt fokus på övergångsrättvisa. Arbetet med att driva det Svenska nätverket för 

övergångsrättvisa fortsatte och inom ramen för det genomfördes flera seminarier med syfte att 

öka kunskapen i ämnet. MR-Fonden fortsätter vara ansvarig för den svenska samordningen av 

kampanjen Gqual. 

 

MR-Fonden har under året fortsatt som huvudman för Colombiagruppen, ett nätverk med 10 

svenska organisationer som arbetar för att öka kunskap och sprida information om situationen i 

Colombia. Särskilt fokus har under året rört fredsavtalet, civilsamhällets roll i fredsbyggandet och 

mot slutet av året det ökade våldet riktat mot människorättsförsvarare. Detta har 

uppmärksammats bland annat genom seminarier, möten och mediaprodukter. Projektet 

finansieras genom Forum Syd via informations- och kommunikationsanslaget. 

 

Verksamheten med syfte att stödja människorättsförsvarare i Central- och Latinamerika samt 

Karibien fortsatte. I Colombia samarbetar MR-Fonden med MR-organisationen CCAJAR 

(Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) i ett projekt med syfte att uppmärksamma och 

förbättra MR-situationen för en del av urbefolkningen i norra Colombia. Det Sidafinansierade 

programmet i Kuba såg sitt andra verksamhetsår. Programmet har fokus på stärkande av 

civilsamhällets aktörer och fick utökad finansiering under året. Ett material om rättighetsbaserat 

arbete togs fram och ska layoutas i början av 2020. En processutvärdering av programmet 

inleddes under 2019 och ska avslutas under 2020. 

 

Ett nytt samarbetsprojekt tillsammans med två organisationer i Burma beviljades av Forum Syd i 

slutet av 2019 för start 2020.  

 



Ett nytt samarbetsprojekt för Uganda beviljades i slutet av 2018 av Forum Syd med planerad start 

2019. Pga. interna problem hos den tänkta partnerorganisationen startades aldrig projektet under 

året. Istället identifierades och godkändes en ny partnerorganisation och projektet planeras starta 

2020 istället. 

 

Ett viktigt område för MR-Fonden att uppmärksamma och sprida information om är regionala 

människorättssystem, särskilt i Afrika och den amerikanska regionen. MR-Fonden beviljades 

2019 ett verksamhetsstöd av Folke Bernadotteakademin för att undersöka och belysa det 

afrikanska människorättssystemet utifrån ett perspektiv av fred, säkerhet med särskilt fokus på 

kvinnors deltagande. Projektet beviljades ökade medel och en förlängning t.o.m. början av 2020.   

 

I slutet av 2017 genomförde KPMG på uppdrag av Sida en ISK (intern styrning och kontroll) – 

granskning av MR-Fonden inför en programansökan som MR-Fonden lämnade in om Kuba. 

Resultatet av granskningen utföll positivt och en programansökan beviljades. Sedan dess har MR-

Fondens kansli och ekonom arbetat med att implementera rekommendationerna. Under 2019 

fortsatte MR-Fonden att stärka den interna styrningen och kontrollen och påbörjade arbetet med 

att ta fram en riskpolicy på organisationsnivå liksom med att översätta den nya 

upphandlingspolicyn till engelska och spanska. Effektiviseringen av ekonomihandläggningen 

fortsatte och nu finns exempelvis rutinbeskrivningar för ekonom gällande MR-Fondens 

ekonomihantering. 

 

Arbetet med att förbereda en ansökan av 90-konto hos Svensk insamlingskontroll pausades under 

2019 men planeras tas upp igen under 2020. 

 

En ny hemsida arbetades fram under året och ska lanseras i början av 2020. 

 

Personal 

MR-Fonden har under året haft följande tjänster: 

En generalsekreterare  

Tre programansvariga inom området folkrätt och programansvar (varav en var föräldraledig 

under större delen av året och den person som vikarierade blev erbjuden en tillsvidaretjänst). 

En samordnare för Colombiagruppen/Programansvarig för Colombia  

 

Övriga personella resurser 

Under året har ett antal konsulter anlitats för olika uppdrag. Ekonomi, personal och IT tjänster har 

under året köpts in från Sensus Förbundskansli. Under året har organisationen även tagit emot 

frivilligkrafter i form av praktikanter.  

 

Lokaler 

MR-Fonden hyr kontorsplatser på Sensus förbundskansli på Klara södra kyrkogata vilket innebär 

tillgång till ett centralt beläget kontor och en konferensavdelning. 

 

Upphandling 

Ingen upphandling har gjorts under året. 



 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
MR-Fonden följer händelser i omvärlden och samhället avseende Covid-19 och hur det påverkar 

stiftelsens framtida verksamhet. I nuläget kan det inte bedömas vilken påverkan det får för 

verksamheten 2020. En riskhanteringsplan specifikt för Covid-19 har tagits fram som behandlar 

både verksamhet och organisation. 

    

Resultat och ställning 
MR-Fonden visar ett resultat för år 2019 om +158 kronor. Det innebär att MR-Fonden har ett 

balanserat kapital om 157 827 kronor vid årets slut.  

 

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och anteckningar.  


