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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020
Allmänt om verksamheten

Enligt stadgarna har stiftelsen, som är en svensk stiftelse, med säte i Stockholms län, till
ändamål att genom utdelandet av Right Livelihood-priset främja vetenskaplig forskning,
undervisning, folkbildning och praktisk verksamhet
-

som bidrar till en ekologisk balans i världen;

-

som syftar till att undanröja materiell och andlig fattigdom i världen; och

-

som bidrar till en varaktig fred och rättvisa i världen; samt att även fortlöpande
stödja och rapportera om de projekt som erhållit Right Livelihood-pris.

Stiftelsen har 90-konto och finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom donationer från
privatpersoner. Den är också medlem av Giva Sverige. Stiftelsen har ett stödkonto inom tyska
allmännyttiga GLS Treuhand och det finns en allmännyttig stödstiftelse för priset i Schweiz.
Stiftelsen är skattebefriad enligt 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) utom för inkomst
på grund av innehav av fastighet.
Stiftelsens verksamhet är utformad för att uppfylla målen på mest effektiva sätt. I strategin för
2015–2020 har stiftelsen listat specifika mål för denna femårsperiod. Dessa mål listas i texten
under respektive område nedan. Beslut om en strategi för 2020–2025 fattades under året.
Användning av finansiella instrument

Förvaltning av stiftelsens tillgångar
Specifika mål till 2020:
●

Framgångsrik kapitalförvaltning.

●

Redovisning och finansiell rapportering fortsätter att vara lika oklanderlig som idag.

Styrelsen bestämmer strategin för hur stiftelsens tillgångar ska förvaltas. Tyska GLS Treuhand,
som enbart erbjuder investeringar enligt bankens strikta sociala och ekologiska kriterier, är de
huvudsakliga förvaltarna. I mars 2015 köpte stiftelsen ett hus i Gamla Enskede. Right Livelihoodhuset fungerar som kontor för stiftelsen med möjlighet också för stiftelsens gäster att bo i huset.
2017 köpte stiftelsen också den fastighet som hänger ihop med den tidigare införskaffade.
Denna fastighet renoverades under första halvan av 2018 och har sedan att hyrts ut till The
International Legal Assistance Consortium (ILAC). Vidare renoveringar i båda husdelarna
genomfördes 2019. Totalt utgör detta parhus drygt 29% av stiftelsens tillgångar.
Stiftelsens övriga tillgångar var på balansdagen placerade på fyra olika sätt.
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24 637 226 SEK (föregående år 20 938 523 SEK) var placerade i EUR genom GLS Treuhand i
olika företag med etisk affärsinriktning. Avkastningen uppgick till 2,2% uttryckt i EUR
(föregående år 3,0% i EUR).
906 156 SEK (föregående år 906 156 SEK) var placerade på fem år i Ekobanken till en fast ränta
av 0,75%.
0 SEK (föregående år 1 000 000 SEK) var genom GLS Bank placerade i en räntebärande
obligation i svenska kronor med kreditbetyg AAA utgivet av tyskt projektfinansieringsinstitut.
Denna portfölj avslutades 2020. Avkastning var 0% (föregående år -0,35%).
Investeringen i en kontorsbyggnad i Nya Zeeland (förra årets värde 3 730 539 SEK) såldes den
30 november 2020. Stiftelsens andel var 3,5% och det erhållna beloppet för stiftelsens del var
9 345 106 SEK (föregående års avkastning var 7,5% uttryckt i NZD).
Resultat och ställning

Femårsöversikt
Belopp i KSEK
2020

2019

2018

2017

2016

104 576

87 479

65 228

63 152

55 574

Eget kapital

79 830

77 056

57 670

57 617

52 682

Skulder

24 746

10 423

7 558

5 535

2 892

Verksamhetens intäkter

34 933

50 958

18 658

17 157

14 955

-36 991

-32 670

-19 787

-18 073

-16 750

Resultat från finansiella poster

4 502

1 927

1 131

819

2 392

Årets resultat

2 444

20 215

2

-97

596

Tillgångar

Verksamhetens kostnader

Se vidare not 5, 6 och 10.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Hur COVID-19 påverkat stiftelsens arbete
Sedan utbrottet av covid-19 våren 2020 har Right Livelihood Award Stiftelsen följt
händelseutvecklingen noga och vidtagit åtgärder för att minimera, och när så varit möjligt,
eliminera, påverkan på stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har hela tiden följt riktlinjerna från
Folkhälsomyndigheten, WHO och ECDC (Europeiska smittskyddsmyndigheten), vilket gjorde att
vi fick ställa in två större internationella konferenser som planerats sedan ett år tillbaka. Stiftelsen
fick betala för vissa outnyttjade tjänster, t ex redan bokade flygresor och hotellnätter. All
personal har arbetat hemifrån sedan mitten av mars och istället för de två konferenserna
arrangerades en serie webinars med pristagare. Under Information tar vi upp hur våra kanaler
för sociala medier påverkades och under rubriken Stödja hur pandemin påverkat vissa
pristagare. Även vårt research-arbete av kandidater till priset, arbetet i FN:s råd för mänskliga
rättigheter och prisutdelningen vid årets slut påverkades. Stiftelsen har till dags dato inte märkt
av någon betydande påverkan på inkomstsidan med anledning av pandemin.

Insamling
Specifika mål till 2020:
●

Få en årlig större kapitaldonation/testamentsgåva.

●

Väsentligt bredda basen av privata givare.

●

En ny stor givare per år.

●

Stiftelsens chef är enbart ansvarig för de 20 största donatorerna och andra i
personalen för övriga.

●

Samarbetet med Swiss Development Cooperation fortsätter och svenska statliga
medel tillkommer.

●

Circle of Friends (grupp av större givare) etableras i Genève.

●

Effektiv integration av Grassroots Foundation (se nedan).

Då kapitalet är för litet för att dess avkastning ska kunna finansiera verksamheten, bedriver
stiftelsen ett aktivt insamlingsarbete. I insamlingsarbetet strävar stiftelsen efter att vidga basen
av årligt återkommande privata och institutionella donationer för att täcka årets kostnader samt
säkra priset för framtiden genom testamenten och kapitaldonationer.
I oktober introducerades möjligheten att, från hela världen, ge bidrag genom stiftelsens
hemsida.
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Stiftelsen skrev under ett ettårigt kontrakt med The New Institute, ett institut för fördjupade
studier och en plattform för förändring, baserade i Hamburg. Ambitionen är att utveckla ett
strategiskt partnerskap för vilket stiftelsen erhöll ett större bidrag.
FNs och Schweiziska utrikesministeriets avdelning för internationella organisationer (UNIOD)

initierade ett stöd till stiftelsen för hyran av kontoret i Genève.
Försöken att förlänga samarbetet med Swiss Development Cooperation (SDC) har hittills inte
varit framgångsrikt.
Etableringen av Geneva Circle of Friends med en strategi från 2015 har avslutats som ett separat
projekt och ingår nu som en del av stiftelsens övergripande insamlingsarbete.
Stiftelsen erhöll under året 2 kapitaldonationer. Se under tilläggsupplysningar.
Genom främst kapitaldonationer ökade det egna kapitalet från 4 128 424 SEK den 31 december
2019 till 4 349 249 SEK den 31 december 2020 – en ökning med 5,3%.
Stiftelsen uppdaterade och korrigerade klassificeringen av testamenten i förhållande till
kapitaldonationer. Tidigare beräknades arv som kapitaldonationer. Korrigeringen av
kapitaldonationer återspeglas i siffrorna ovan och i not 9.
Under 2015 erhöll stiftelsen en kapitaldonation i form av andelar i Grassroots Foundation
gGmbH i Tyskland utgörande 500 000 EUR av det redovisade andelskapitalet på totalt 501 000
EUR. Grassroots bedriver filantropisk verksamhet. Tillgångarna uppgick till den 31 december
2020 till 18 373 000 EUR. Verksamheten i bolaget bedrivs tills vidare för att uppfylla lagstadga
syften och kommer inte ge någon avkastning, därför finns det inget kontrollerande inflytande
för Right Livelihood Stiftelsen. Koncernredovisning har därför inte upprättats.
Se även not 9.

Verksamheten
Baserat på ändamålet i stadgarna arbetar stiftelsen mot fyra övergripande mål:
1. HEDRA: att dela ut Right Livelihood-priset;
2. STÖDJA: att stödja pristagarna och dess arbete;
3. UTBILDA: att utbilda människor om globala problem och lösningar; och
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4. INFORMERA: att rapportera om och synliggöra pristagarna.
I arbetet med att följa dessa övergripande mål spenderade stiftelsen 36 990 643 SEK jämfört
med 32 669 495 SEK föregående år. Stiftelsen fick in netto 34 140 558 SEK donationer jämfört
med 50 021 371 SEK föregående år och resultatet från våra investeringar blev 4 502 235 SEK
jämfört med 1 926 619 SEK föregående år. Årets resultat blev 2 444 280 SEK jämfört med 20 215
111 SEK föregående år.
Som nämnts ovan är de positiva resultaten en effekt av korrigeringen av kapitaldonationerna.
De positiva resultaten från 2019 och 2020 kommer att användas under de kommande åren.
Se vidare not 1.

MÅL 1: HEDRA

Right Livelihood-priset skall ges till modiga människor och organisationer som på ett visionärt
och föredömligt sätt arbetar för att lösa globala problem, med syfte att göra deras arbete mer
känt och inspirera fler människor att bidra till förändring. Urvalet ska grundas på en noggrann
urvalsprocess som inkluderar omfattande researcharbete kring nomineringar från hela världen.
Stiftelsen ska organisera en prisutdelning samt ett veckolångt program för pristagarna.
Specifika mål till 2020:

●

Urvalsprocessen är mycket professionell och tar fram engagerade och välförtjänta
pristagare vars arbete har stor effekt.

●

Juryn har ett stort antal kandidater verksamma inom många olika områden att välja
bland och har därigenom möjlighet att välja vilket budskap de vill sända ut ett visst
år.

●

Right Livelihood-stiftelsen fortsätter att ligga i framkant tematiskt.

●

En ceremoni i Stockholm med fortsatt hög kvalitet och en professionell
hyllningsceremoni i Genève arrangeras årligen.

●

Fler gäster av hög dignitet vid dessa ceremonier.

●

Right Livelihood-priset och de två ceremonierna i Sverige, Schweiz och
internationellt får ökad uppmärksamhet och erkännande.

Val av pristagare

Vem som helst kan nominera en individ eller en organisation till Right Livelihood-priset. År 2020
erhöll och granskade stiftelsen 182 nomineringar (2019: 142), som sedan beaktades av juryn. De
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nominerade, varav 51% män (2019: 45%) 29% kvinnor (2019: 25%) och 20% organisationer
(2019: 30%), kom från 71 olika länder (2019: 59).
2020 års pristagare tillkännagavs vid en presskonferens på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm
den 1 oktober. Juryn fattade beslutet, som bekräftades av styrelsen, att alla fyra pristagare skulle
motta prispengar och att därmed inget hederspris skulle delas ut 2020.
Årets fyra pristagare var: den fängslade människorättsförsvararen Nasrin Sotoudeh (Iran), som
fick priset “för sin orädda kamp, trots stora personliga risker, för att främja politisk frihet och
mänskliga rättigheter i Iran”; Medborgarrättsjuristen Bryan Stevenson (USA) som fick priset “för
sina inspirerande insatser för att förändra det amerikanska straffrättsliga systemet och sitt arbete
för försoning mellan USA:s svarta och vita befolkning med utgångspunkt i landets historiska
trauma”; Urfolks- och miljöaktivisten Lottie Cunningham Wren (Nicaragua) som fick priset “för
sitt oupphörliga arbete med att skydda urfolks landområden och samhällen från exploatering
och

plundring”;

och

demokratiaktivisten

Ales

Bialiatski

tillsammans

med

människorättsorganisationen Viasna (Belarus) som fick priset “för sin beslutsamma kamp för
demokrati och mänskliga rättigheter i Belarus”.

Prisutdelning och pristagarnas program
Award Week 2020
På grund av rådande pandemi planerades digitala evenemang för att fira 2020 års pristagare
istället för det traditionella program som vanligtvis genomförs i Berlin, Genève och Zürich. En
pristagare per stad uppmärksammades med ett webinarium.
Med Nasrin Soutoudeh i fängelse, lanserades en kampanj i sociala medier, #StandUp4Nasrin,
tillsammans med PEN America, där 38 tyska politiker skrev under ett öppet brev till stöd för
hennes frisläppande. Stöd kom också från tidigare pristagare samt civilsamhällesorganisationer.
På lanseringsdagen, uppmanade 6 tyska politiker i en video, som publicerades på sociala
medier, YouTube och stiftelsens hemsida, det internationella samfundet att ge sitt stöd till
Sotoudeh. Den 7 november släpptes Nasrin tillfälligt från fängelset innan hon hastigt skickades
tillbaka den 2 december. Under de tre veckor som Nasrin var frisläppt behandlades hon för
covid-19.
I Zürich organiserade stiftelsens schweiziska stöd-stiftelse i samarbete med Right Livelihood
Centre vid Zürich Universitet en förinspelad video med Bryan Stevenson. I den 40 minuter långa
videon guidade representanter från Right Livelihood Centre publiken genom programmet som
avslutades med en 20 minuter lång föreläsning av Bryan Stevenson. Videon släpptes på
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stiftelsens hemsida, YouTube, Twitter och på Zürich universitets olika plattformar. Webinaret
kunde ses online efteråt. Under första veckan sågs det av 490 personer.
Vårt kontor i Genève organiserade i samarbete med The University of Geneva – Geneva School
of Social Science ett webinarium med Lottie Cunningham-Wren, med titeln Indigenous People
and Mother Earth. Syftet med samtalet var att lyfta fram pristagarens arbete, speciellt kring
urfolksrättigheter. Ett stort fokus lades på den nuvarande situationen i Nicaragua mot bakgrund
av de orkaner som bara veckor innan slagit flera samhällen vid kusten i spillror. Mötet berörde
också

kriminaliseringen

av

urfolkens

samhällen,

hoten

mot

landets

MR-försvarare,

tvångsförflyttningar och hur stora bolag är inblandade i allt detta. Dr. Peter Bille Larsen,
Environmental Governance and Territorial Development Hub vid University of Geneva och Dr.
Christopher Golay, Coordinator of the Project on Economic, Social and Cultural Rights vid
Geneva Academy deltog i panelsamtalet som modererades av chefen för Oakland Institute,
Anuradha Mittal. Samtalet streamades på engelska på stiftelsens hemsida såväl som på
YouTube. Den spansktalande publiken kunde följa mötet som simultantolkades till spanska på
Zoom. 325 personer såg webinaret på engelska under en vecka; 36 den spanska versionen.
Ales Bialiatiski kunde trots pandemin resa till Stockholm för att delta seminariet - Voices in
Belarus that Cannot Be Silenced - a conversation about Europe's last dictatorship - som
arrangerades på och i samarbete med Kulturhuset. Konversationen fokuserade på det riggade
valet i Belarus, hoten mot människorättsförsvarare, tortyren av politiska fångar och den utsatta
situationen för de som fredligt kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter i landet. Den
svenska regeringens särskilda sändebud, ambassadör Kent Härstedt och Executive Director för
Civil Rights Defenders, Anders L Pettersson deltog i panelen och samtalet modererades av Parul
Sharma, ordförande Amnesty International Sverige. Webbinariet sågs av 275 personer under en
vecka.
Bialiatski träffade också svenska partnerorganisationer och gjorde flera intervjuer under sina
dagar i Stockholm (mer under Kommunikation).
I samband med prisutdelningen gav 29 tyska och svenska politiker sitt stöd till Bialiatski och
Viasna i en skrivelse där de krävde ett stopp för fängslandet och trakasserierna av fredliga
demonstranter och MR-försvarare i Belarus. En liknande skrivelse skrevs under av 31 Right
Livelihood-pristagare.
2020 års prisutdelning
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Pandemin gjorde att stiftelsen beslutade att genomföra en digital prisutdelning i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen i Stockholm, utan några närvarande gäster. Fokus lades på att skapa
en professionell digital presentation och att sända den globalt.
Bryan Stevenson och Lottie Cunningham Wren tog emot sina priser via en direktlänk från sina
respektive destinationer. Nasrin Sotoudeh, som tvingats återvända till fängelset dagen innan
prisutdelningen hade skickat ett förinspelat röstmeddelande som sändes ihop med bilder på
Sotoudeh. Ales Bialiatski var den ende pristagaren som var med på plats. Den svenska
utrikesministern Ann Linde delade ut priset till Sotoudeh; Ambassadör Anders Kompass till
Bialiatski; MR-juristen Parul Sharma till Cunningham-Wren; och Stevensons pris delades ut av
Anthony Ray Hinton, som dömd till döden för ett brott han inte begått och som han satt fängslad
för under 30 år, innan Stevenson lyckades få ut honom, och som nu arbetar tillsammans med
Stevenson på Equal Justice Initiative i Alabama.
Värd för prisutdelningen var Gina Dirawi, känd i Sverige bl a från stora TV-produktioner. Amanda
Bergman, Sarah Klang och The Mamas uppträdde. Stiftelsens Executive Director, Ole von
Uexkull, intervjuades på scenen av Dirawi om stiftelsens arbete.
Evenemanget direktsändes på expressen.se, rightlivelihood.org, YouTube, Facebook, Instagram
och Twitter. Partnerorganisationer, som det amerikanska nyhetsprogrammet Democracy Now!,
lett av Right Livelihood-pristagaren, Amy Goodman (USA, 2008), direktsände prisutdelningen
från sin webbplats.
Visningar:
Expressen.se (unika tittare)

110 000

Rightlivelihood.org (unika tittare)

7 200

Youtube (Visningar första 24 h)

1 100

Facebook (i direktsändning)

1 800

Twitter

3 020

50 personer arbetade bakom och framför kameran under produktionen. Momentum, Tre
Kronor, Dagens-Nyheter, Expressen och Maqs Advokatbyrå var viktiga partners för
produktionen.
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Betydelsen av 2020 års pris
Nasrin Sotoudeh uttryckte stor uppskattning för priset, det erkännande det ger till hennes hårda
arbete under många år. Den svenska utrikesministern Ann Linde tal till Sotoudeh, kampanjen i
sociala medier #StandUp4Nasrin (se ovan), liksom engagemanget från tyska politiker var oerhört
uppskattat och satte ytterligare press på Irans regering. Sotoudehs make, Reza Khandan,
uttryckte att det internationella stödet, bl a genom priset och aktiviteterna runt det, uppvägde
trycket från regeringen.
Lottie Cunningham Wren uttryckte djup tacksamhet när hon tog emot priset som hon ansåg var
ett pris till Nicaraguas urfolk. Hon sa att erkännandet av henne, hennes team och hennes folk
kommer att göra deras kamp mer synlig i ett humanitärt nödläge. Prispengarna kommer att
användas för juridiska strategier och konkreta åtgärder till skydd av urfolkens liv, landområden
och

kulturella

identitet,

samt

för

att

minska

straffrihet,

skydda

MR-försvarare,

ungdomsutbildning, arbete med agroekologiprojekt riktade till kvinnor, samt tillhandahålla matoch hygienpaket till 300 familjer.
Bryan Stevenson har rönt stor uppmärksamhet i media genom boken han skrivit om sitt liv och
arbete, som sedan också filmatiserades, redan innan han fick priset. Enligt Stevenson bekräftar
priset det erkännande han har, något han såg som mycket uppmuntrande, också för hans
organisation, Equal Justice Initiative. Prispengarna kommer att stödja organisationens pågående
arbete med att utbilda människor om USAs orättvisa historia, förändra berättelser som har
upprätthållit denna orättvisa, minska de extrema straff och felaktiga domar som ständigt sker,
bidra till mer hälsosamma samhällen och främja sanning och rättvisa. Equal Justice Initiative gör
detta bl a genom att publicera nya rapporter och digitalt innehåll liksom genom annan
utbildning som på ett korrekt och heltäckande sätt tar itu med nationens långa historia av
ojämlikhet mellan olika grupper baserad på hudfärg. Stevenson räknar också med att priset kan
länka honom till partners och göra hans och organisationens arbete mer synligt i andra delar av
världen.
Ales Bialiatski betonade hur priset gav viktigt moraliskt stöd till alla i Belarus som arbetar för
demokrati och mänskliga rättigheter, ett arbete som är än mer angeläget och relevant mot
bakgrund av den senaste tidens utveckling i landet. Han trodde att prisets internationella
uppmärksamhet skulle bidra till att göra Human Rights Center ”Viasna” mer synligt och mindre
riskfyllt. Bialiatski uttryckte också stor tacksamhet över att han kunnat komma till Stockholm för
att träffa stiftelsens medarbetare liksom svenska partnerorganisationer.
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Mål 2: STÖDJA
Priset ämnar göra pristagarna och deras arbete mer kända och sprida deras kunskaper
internationellt. Pristagarna ska ha en betydelsefull och livslång nytta av att ha mottagit
utmärkelsen, både vad gäller personlig säkerhet, frihet och arbetsvillkor, liksom ett tryggt
nätverk för inspiration och ömsesidigt stöd, samt möjligheter till nya kontakter och hjälp att nå
ut ännu bättre med sina budskap.
Specifika mål till 2020:

●

Det nätverk som utgörs av pristagarna används frekvent och är av stor betydelse för
deras arbete.

●

Pristagarna identifierar sig allt tydligare med priset.

●

Vi har god kapacitet för att bidra till att skydda hotade pristagare och organiserar
1–2 specifika skyddsprojekt per år liksom skyddskampanjer som involverar FNsystemet, ger bidrag till pristagare för att stärka deras skydd, liksom är förberedda
inför eventuella nödsituationer.

Right Livelihood-huset i Gamla Enskede och kontoret i Maison de la Paix i Genève har fortsatt
förbättrat arbetet med att stödja pristagare som besöker Europa. Båda kontoren arrangerar
vanligtvis möten och evenemang för att uppmärksamma pristagarnas arbete och stärka deras
nätverk. Kontoret i Genève är centralt för stiftelsens skydds- och påverkansarbete. Sedan mars
2020 har dock de fysiska mötena med pristagare på plats i Geneve och Stockholm, liksom
mycket av nätverkandet med andra organisationer, inte kunnat ske p g a pandemin.
Ett sätt att länka pristagare till varandra är via en maillista där de kan dela viktig information. I
september beslutade stiftelsen att initiera ett separat mail-konto endast för namninsamlingar.
Stiftelsen initierade en namninsamling angående Ales Bialiatski (Belarus, pristagare 2020)
[härifrån nämns endast land och år av priset] och situationen i Belarus. Pristagare initierade fem
namninsamlingar i den nya maillistan.
Sammantaget kommunicerade stiftelsen direkt med 120 (2019: 110) av de nu 182 pristagarna;
41 på låg nivå, 23 på medelnivå, och 56 på hög nivå (inklusive möten och/eller mer omfattande
utbyten). 53 pristagare har avlidit sedan 1980. Av dessa tilldelades 8 av dem priset tillsammans
med sin organisation, som vi strävar efter att ha fortsatt kontakt med.
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Utöver detta har stiftelsen också varit i kontakt med 12 personer/organisationer som fortsätter
att bedriva det arbete som startades av nu avlidna pristagare - 6 på hög nivå och 6 på låg nivå
(2019: 5 hög, 5 medel, 5 låg). 15 pristagare hade stiftelsen ingen kontakt med alls under året.

Kontoret i Stockholm
International Legal Assistance Consortium (ILAC) fortsatte att hyra hälften av fastigheten
(Stockholmsvägen 21). Årets första två månader arbetade Support-teamet i Stockholm
huvudsakligen med förberedelser av de tre konferenser som planerades 2020 under vårt 40årsjubileum, där två av dem (planerade för Addis Abeba, Etiopien och Medellín, Colombia) fick
lov att avbokas i mars på grund av pandemin (mer under annat stöd/nätverk). I stället för de två
inställda konferenserna ställde anställda snabbt om och planerade istället en serie webinarer
med pristagare (mer nedan). Denna del av personalen fick också mer tid till att ta kontakt med
pristagare på olika sätt, med fokus på de vi inte hade haft kontakt med alls eller väldigt lite under
2019.

Kontoret i Genève
Stödet från schweiziska motsvarigheten till Sida, The Swiss Agency for Development and
Cooperation, har sedan 2015 möjliggjort för stiftelsen att ha ett kontor i Maison de la Paix,
Genève. Finansieringen avslutades som planerat 2020, men vi fortsätter att få bidrag för
kontorshyran. Samarbetet med andra organisationer i staden är avgörande för vårt forskningsoch skyddsarbete, men har också varit värdefullt för att ordna program för pristagare.
Sporadiska och givande kontakter var trots pandemin möjliga med de organisationer som delar
kontorsytan med stiftelsen. Under 2020 var dessa:
● Center for Civilians in Conflict – CIVIC, som arbetar för att utveckla och implementera
lösningar för att förebygga, lindra och svara på civila skada i konflikter;
● Universal Rights Group, en tankesmedja som är avsedd att analysera och stärka globala
mänskliga rättigheter;
● Aroha, arbetar med klimat-, miljö- och hållbara frågor om världens mest utsatta människor och
regioner genom att stödja offentliga och privata partners med råd och direkt hjälp; och
● Dr. Denis Mukwege (Demokratiska Republiken Kongo, 2013) Foundation, dedikerad till att få
stopp på användningen av våldtäkt som vapen i konflikter över hela världen.
● Global Fund (startad av Dr. Mukwege och Nadia Murad, som delade Nobels fredspris 2018
med Dr. Mukwege) till stöd för de som överlevt konfliktrelaterat sexuellt våld (från juni 2020).
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Under 2020 besökte två pristagare Genève: Aminatou Haidar (Västsahara, 2019) och Davi
Kopenawa (Brasilien, 2019). För mer information om deras program, se nedan under
Påverkansarbete.
De händelser som planerades i samarbete med The Graduate Institute of International and
Development Studies (IHEID) avbröts på grund av pandemin, men diskussioner om ett lovande
samarbete 2021 inleddes, t ex inom ramen för Geneva Challenge, där man sammanför
magisterstudenter för att stimulera till innovativa lösningar på komplexa globala utmaningar.
Med en förstärkt kapacitet i och med utnämningen av en Education Manager 2019 har mer
fokusera kunnat läggas vid att länka också till akademiska institutioner i Genève.

Skyddsprogram för hotade pristagare
Stiftelsen har utvecklat ett program för pristagare vars säkerhet är hotad på grund av det arbete
de utför. Den största delen av det påverkansarbete som nämns nedan fokuserar på pristagare
som utsatts för olika typer av hot. Programmet innehåller också andra initiativ som syftar till att
förbättra pristagarnas säkerhet. Riskerna som vissa pristagare står inför är nära kopplade till deras
arbete, och vi tror att vissa åtgärder och förändrade beteenden kan minska riskerna och förbättra
pristagarnas välmående. Med detta i åtanke implementerade stiftelsen ett pilotprojekt för digital
säkerhet i samarbete med Freedom of the Press Foundation (för vilken Edward Snowden, USA,
2013, är ordförande), där tre pristagare som lever under olika typer av hot deltog. Målet var att
utrusta pristagarna med praktiska verktyg och kunskap för att öka deras digitala säkerhet och
förbättra skyddet för deras liv och frihet. Utbildningen gavs efter en omfattande behovs- och
riskbedömning och fokuserade på risker kring olika konton, dataskydd och digital resiliens. Den
positiva responsen från pristagarna har övertygat oss om att vi måste förbättra vårt skyddsarbete
ytterligare genom att anta en helhetssyn som inkluderar deras hälsa och välmående. Baserat på
detta antagande har vi nu kontaktat andra organisationer som är experter på skydd av
människorättsförsvarare för att ytterligare utveckla vårt stöd, något som genomförs under 2021.
Stiftelsen gav under året ut ett finansiellt bidrag till en pristagare vars liv var i fara och förmedlade
kontakten till en privat givare för ytterligare ett säkerhetsbidrag.

Påverkansarbete
FN:s råd för mänskliga rättigheter
Stiftelsen deltog aktivt i FN:s råd för mänskliga rättigheters 43:e, 44:e och 45:e sessioner.
I februari bidrog stiftelsen till möten mellan Aminatou Haidar (Västsahara, 2019) och Michelle
Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, med mandat från FN:s särskilda
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rapportörer för människorättsförsvarare och för tortyr och annan omänsklig eller förnedrande
behandling eller bestraffning. Haidar uppmärksammade den allvarliga situationen för mänskliga
rättigheter i Västsahara och kritiserade att inga internationella observatörer fått tillträde till landet
sedan 2015, något som också togs upp i ett muntligt uttalande vid FN:s råd för mänskliga
rättigheter samt under eventet “Strengthening the cooperation between the African and the
UN Human Rights Mechanisms” organiserat av Geneva Support Group for Western Sahara.
Davi Kopenawa (Brasilien, 2019) talade under FN:s råd för mänskliga rättigheter i februari och
fördömde våldsamma attacker, förstörelse av egendom och illegal gruvdrift inom Yanomamis
territorium. Han deltog också vid ett evenemang för vilket stiftelsen var medarrangör med fokus
på nedmonteringen av det befintliga regelverket för skydd av urfolk.
På grund av covid-19 kunde stiftelsen inte bjuda in några pristagare till FN:s råd för mänskliga
rättigheters 44:e och 45:e sessioner. Trots det levererades ett flertal uttalanden å deras vägnar.
Vid den 43:e sessionen uttryckte stiftelsen djup oro över den brasilianska regeringens planer på
att klassificera Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, MST:s (Brasilien, 1991) aktiviteter
som terrorism. Tillsammans med fler än 80 organisationer fördömde stiftelsen också
nedmonteringen av skyddsmekanismerna för mänskliga rättigheter i Brasilien. Till stöd för
Human Rights Center Memorial och International Memorial (Ryssland, 2004) fördömde vi
Rysslands användning av lagen om "utländska agenter" för att begränsa arbetet med mänskliga
rättigheter inom civilsamhället. I samband med granskningen av Egypten under den
regelbundet återkommande Universal Periodic Review (UPR) uttryckte stiftelsen oro över
kriminaliseringen av företrädare för civilsamhället och tog upp frågan om repressalier mot
kvinnliga människorättsförsvarare, inklusive Mozn Hassan (Egypten, 2016). Tillsammans med
ALQST och MENA Rights Group levererade stiftelsen också ett uttalande som uttryckte oro över
våldet mot människorättsförsvarare och fredliga kritiker där Waleed Abu al-Khair (Saudiarabien,
2018), som avtjänar ett 15-årigt fängelsestraff, togs upp som exempel. Stiftelsen var
medarrangör till ett evenemang om mänskliga rättigheter i Saudiarabien, tillsammans med
ALQST och International Federation for Human Rights innan den 43:e sessionen avbröts på
grund av pandemin.
Under den 44: e sessionen gjorde stiftelsen fyra uttalanden. Stiftelsen uttryckte djup oro över de
fortsatta repressalierna och trakasserierna av kvinnliga journalister i Azerbajdzjan, däribland
Khadija Ismayilova (Azerbajdzjan, 2017). Stiftelsen lyfte Self-Employed Women's Association,
SEWAs, (Indien, 1984) arbete mot diskriminering av kvinnor och flickor i arbetslivet. Stiftelsen
fördömde också diskriminering av HBTQ-personer i Uganda och betonade fallet med Kasha
Jacqueline Nabagesera (Uganda, 2015). Slutligen, under en diskussion om ansvarsutkrävande
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vid humanitära insatser i relation till kvinnor och flickor, lyfte stiftelsen situationen i Afghanistan
och vikten av kvinnors inkludering i fredsprocessen, en rekommendation som Sima Samar
(Afghanistan, 2012) upprepade gånger framfört.
Under den 45:e sessionen fördömde Aminatou Haidar (Västsahara, 2019) i ett videomeddelande
de repressalier hon har drabbats av det senaste året. Stiftelsen fördömde FN:s tystnad kring
allvarliga

kränkningar

av

mänskliga

rättigheter

i

Västsahara

och

frånvaron

av

övervakningsmekanismer i relation till mänskliga rättigheter. Två uttalanden gjordes också till
stöd för Davi Kopenawa (Brasilien, 2019). Tillsammans med två andra organisationer fördömde
stiftelsen Saudiarabiens godtyckliga frihetsberövande av Mohammed al-Qahtani och Waleed
Abulkhair (Saudiarabien, 2018) liksom en uppmaning till landet att redogöra för hur Abdullah alHamids hälsa negligerats, vilket ledde till hans död i april 2020. Slutligen gjorde stiftelsen ett
uttalande som fördömde fängslandet av aktivister i samband med upploppen i New Delhi,
Indien, något som engagerat många pristagare, och uppmanade landet att omedelbart tillsätta
en oberoende utredning och utkräva ansvar.
Särskilda rapportörer och arbetsgrupper
De särskilda rapportörerna och arbetsgrupperna (Special Procedures) är oberoende
människorättsexperter med mandat att rapportera och ge råd om mänskliga rättigheter ur ett
tematiskt eller landsspecifikt perspektiv. Efter att stiftelsen uttryckt oro efter att två Yanomamimän i Brasilien mördats kunde stiftelsen få till ett möte mellan FN:s särskilda rapportör för
mänskliga rättigheter och kemikalier, Survival International (International, 1989) och Dario
Kopenawa (företrädare för Hutukara Yanomami Association, Brasilien 2019) i syfte att ge input
till den särskilda rapportörens årsrapport om skyldigheten att förhindra att Yanomami-folket
exponeras för covid-19 och andra skadliga ämnen. Den särskilda rapportören inkluderade
referenser till Yanomami i sin rapport och citerade också Hutukara Yanomami Associations
kampanj #MinersOutCovidOut.
Under året har stiftelsen utvidgat sitt samarbete med de särskilda rapportörerna och
arbetsgrupperna kring säkerhetssituationen för ett flertal pristagare, inklusive tre brådskande
överklaganden.
Skriftliga bidrag till FN-organ
Stiftelsen sände in tre skriftliga bidrag i relation till olika FN-rapporter.
Övriga aktiviteter
I mars undertecknade 36 pristagare ett öppet brev initierat av stiftelsen och Survival
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International (International, 1989) som uppmanade den brasilianska regeringen att skydda
ursprungsbefolkningen. Stiftelsen skickade också ett öppet brev till FN:s Generalsekreterare
inför rapporten till säkerhetsrådet om situationen i Västsahara, undertecknad av 22 pristagare.
Vi bistod också pristagarna med deras egna initiativ för att få andra pristagare att underteckna
olika upprop.
Under den första vågen av covid-19 initierade stiftelsen projektet "COVID-19 & Human Rights"
i syfte att samla pristagarnas vittnesmål om hur pandemin påverkat mänskliga rättigheter där
de verkar.

Pristagarnas nätverk och annat samarbete
Konferens i samband med prisets 40-årsjubiléum, “Education for Right Livelihood – Connecting
Activism and Academia”
Mellan 20–22 februari deltog 12 pristagare denna konferens i Bangkok, tillsammans med Right
Livelihood College-företrädare från Thailand, Argentina och USA, samt representanter från vår
partner Global Campus of Human Rights. Det övergripande målet för mötet var att inspirera till
verklig systemförändring genom att göra priset och pristagarnas arbete mer känt. Mötena
syftade också till att ge ny näring till nätverket av pristagare och samarbetet med Right
Livelihood College, för att underlätta ömsesidigt mellan pristagarna i deras dagliga utmaningar,
rädslor, förhoppningar och pågående kampanjer.
“Conversations that Matter” - serie av webinars
Eftersom konferensen i Addis Abeba fick ställas in arrangerade stiftelsen, tillsammans med Right
Livelihood College Santa Cruz, istället 5 webinarier på ämnen som inkluderade Social
transformation, Water Justice, Solidarity Economics, Democracy och Women & Global Health.
Pristagare som deltog var Bill Mc Kibben (USA, 2014), Vandana Shiva (Indien, 1993), Nnimmo
Bassey (Nigeria, 2010), Glorene Das, verkställande direktör för Tenaganita, grundad av Irene
Fernandez (Malaysia, 2005), Colin Gonsalves (Indien , 2017), Frances Moore Lappé (USA, 1987),
Jamila Raqib, chef för Albert Einstein Institution grundad av Gene Sharp (USA, 2012), Vesna
Teršelič (Kroatien, 1998), Maude Barlow (Kanada, 2005), Robert Bilott (USA, 2017), Monika
Hauser (Tyskland, 2008), Sima Samar, (Afghanistan, 2012) och Eva Zillén från Kvinna till Kvinna
(Sverige, 2002).
Medellín-konferens
Teamet bakom den Internationella poesifestivalen i Medellín beslöt att skapa en helt digital
festival under pandemi-året 2020. Eftersom den planerade konferensen i Medellín i samband
med prisets 40-årsfirandet fick ställas in var stiftelsen istället med och sponsrade tre evenemang

17

under poesifestivalen om World Peace and Disarmament med Alyn Ware (Nya Zeeland, 2009);
Defence of Earth and Life (hölls på spanska) med Fiore Longo (Survival International, 1989) och
Raúl Montenegro (Argentina, 2004); Culture for the Transformation of Human Society (på
spanska) med Magdalena Max-Neef, president för Manfred Max-Neef Stiftelsen och dotter till
Manfred Max-Neef (Chile, 1983). Eventen direktsändes på stiftelsens och poesifestivalens
hemsidor samt på sociala medier. Under första månaden sågs det första webinariet av 2500
individer, 6000 såg det andra webinaret och 3000 det tredje webinaret.
Bidrag för att ansluta pristagare under 40-årsjubileet
Som ett sätt att ytterligare skapa länkar mellan pristagare under 40-årsjubileet bad stiftelsen
pristagare om projektidéer, där 12 projektidéer mottogs och 4 projekt fick stöd. Ett projekt fick
skjutas upp på grund av pandemin. De som ägde rum involverade SEKEM (Egypten, 2003), Hans
Herren (Schweiz, 2013), Shrikrishna Uphadyay (Nepal, 2010), Tony Rinaudo (Australien, 2018),
René Ngongo (DRC, 2009), Nnimmo Bassey (Nigeria, 2010) och GRAIN (internationell, 2011).

Mål 3: UTBILDA
Stiftelsen ämnar ge, speciellt unga människor, möjlighet att ta del av pristagarnas kunskaper
och erfarenheter av globala problem och lösningar.
Specifika mål till 2020:
●

Våra utbildningsprogram implementeras genom partnerskap, som ger stort
genomslag

utan

att

belasta

stiftelsens

resultaträkning.

Utformning

och

kvalitetskontroll ligger dock hos stiftelsen.
●

Våra Right Livelihood College (RLC) campus är ännu mer aktiva med aktiviteter i linje
med RLC:s uppdrag som väsentligt gynnar pristagarna. Antalet campus kan ha ökat
något, men framförallt har intensiteten av aktiviteter vid existerande campus ökat
avsevärt. Forskningen vid dessa campus är användbar både för involverade
pristagare och andra aktörer inom samma ämnesområde.

●

Vi har utvecklat ett virtuellt college och ett samarbetsprogram med flera museer.

●

Vi

fortsätter

att

tillgängliggöra

information

kring

pristagarna

för

ungdomsorganisationer och vi har börjat samarbeta med skolor, t.ex. genom att ge
stipendier till talangfulla studenter som kan informera ute på skolor.
År 2020 stärkte stiftelsens utbildningsarbete sitt samarbete med universitet i RLC-nätverket och
Global Campus of Human Rights (GC). På grund av covid-19 hölls många evenemang online,
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andra var tvungna att avbrytas eller skjutas upp. Situationen ökade vår kapacitet att erbjuda
online format och samarbetet inom universitetets nätverk stärktes.
Right Livelihood College

Genom de nio Right Livelihood College (RLC) campus vid ledande universitet på fem kontinenter
som ingår i vårt nätverk ges forskare och studenter en möjlighet att studera pristagarnas arbete.
Right Livelihood College är affilierat till den UNESCO-baserade globala organisationen för
högre utbildningsinstitutioner, International Association of Universities (IAU).
Nedan listas några av de viktigaste aktiviteterna under 2020:
●

I januari ingick RLC Campus Bonn ett partnerskap med staden Bonn för år 2020. Det var
det första universitetsprogram som bjudits in till det prestigefyllda partnerskapet. Staden
Bonn hänvisar till partnerskapet i sin e-postsignatur samt på stora informationsskärmar
på centralstationen i staden. Den 8 oktober arrangerade RLC Campus Bonn och staden
Bonn ett evenemang inom serien Daring Cities 2020: "Re-Greening the Future: In
Conversation with 'forest maker' Tony Rinaudo" (Australien, 2018).

●

I februari fick RLC ett nytt campus, Right Livelihood Center Zürich. Centret blir navet
mellan den schweiziska stödstiftelsen, Right Livelihood Foundation Switzerland,
universitetet i Zürich och allmänheten.

●

Studenter från RLC Santa Cruz anordnade en virtuell World Café-serie, Connecting the
Right Livelihood College Family. Flera pristagare deltog i serien, inklusive Juan Pablo
Orrego (Chile, 1998), Alyn Ware (Nya Zeeland, 2009), Basil Fernando (Hong Kong, 2014),
Paul Walker (USA, 2013) och Helen Mack Chang (Guatemala, 1992).

●

René Ngongo (Demokratiska republiken Kongo, 2009) höll RLC Port Harcourts årliga
Right Livelihood föreläsning: Climate Change and Energy Alternatives.

●

Under RLC Bangkok CURLS sommarskola Making Peace with the Earth – Towards PostCOVID-19 Local and Global Food Commons, deltog bl a Sulak Sivaraksa (Thailand,
1995), Vandana Shiva (Indien, 1993), Hans R. Herren (Schweiz/USA, 2013), Nnimmo
Bassey (Nigeria, 2010), Alyn Ware (Nya Zeeland, 2009) and Neshan Gunasekera (Sri
Lanka, legacy contact for Christoper Weeramantry, 2007).

●

Ett antal RLC campus publicerade ett uttalande, Towards a Right Livelihood, med
referens till pandemin och övriga globala utmaningar.

●

Irene Ojuok från Kenya fick ett stipendium för ett treårigt forskningsprogram vid RLC
Bonn om Land degradation and Farmer Managed Natural Regeneration in Kenya som
genomförs i samarbete med Tony Rinaudo (Australien, 2018).

●

RLC Lund gav tre bidrag för fältstudier om Renewable Energy and Rural Livelihoods in
Indonesia i samarbete med SAPPROS (Nepal, 2010); Degrowth Movement in the US i
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samarbete med David Suzuki Foundation, (Kanada, David Suzuki, 2009) och om
Community-Based Biodiversity Conservation in Colombia i samarbete med GRAIN
(internationell, 2011).
●

RLC Valdívia anordnade en workshop Reflections on the thought of Manfred Max-Neef:
A dialogue with contemporary economics för att hedra Manfred Max-Neefs (Chile, 1983)
arbete och minne och länka denna till unik forskning som relaterar till hans vetenskapliga
arbete.

●

RLC Mumbai organiserade, i samarbete med RLC Santa Cruz och stiftelsen, en onlinepanel och ett World Café med Medha Patkar (Indien, 1991) och Nnimmo Bassey (Nigeria,
2010): Creating a Global Dialogue on Livelihoods, Solidarity and Transformation.

●

RLC Bangkok arrangerade en Students Dialogue on the current protests in Thailand, där
6 studenter från 3 universitet tog upp frågor om de aktuella studentprotesterna och
lärdomar.

●

RLC Mumbai, Bonn och Santa Cruz anordnade tillsammans med stiftelsen en visning av
prisutdelningen, med Global Campus of Human Rights och The New Institute.

Global Campus of Human Rights

I det långsiktiga samarbetet med Global Campus of Human Rights (GC) har flera nya projekt
dragits igång för att stärka utbildning, forskning, nätverkande och påverkansarbete kring barns
rätt. Den nybildade styrgruppen träffades för första gången för att diskutera den strategiska
inriktningen för GC:s samarbete med stiftelsen. Över 30 projekt med fokus på barns rättigheter
och ungdomsdeltagande startade under augusti 2020, bland annat ett program för
ungdomsledarskap som organiserades av organisationen Navdanya och Vandana Shiva (Indien,
1993) och Gulliver-projektet som av den internationella poesifestivalen i Medellín (Colombia,
2006) med poesiprojekt i skolor. Ytterligare detaljer kring samarbetet hittas på nätet i Global
Campus of Human Rights årsrapport.
The New Institute

I september 2020 inleddes ett nytt partnerskap med The New Institute baserat i Hamburg,
Tyskland. De första aktiviteterna för samarbetet var en intervju med Lottie Cunningham Wren
(Nicaragua, 2020) om Miskitofolkets kamp och en gästartikel av stiftelsens Executive Director,
Ole von Uexküll, A Kaleidoscope of Suffering and a Kaleidoscope of Hope.

Mål 4: INFORMERA
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Stiftelsen strävar efter att göra priset alltmer välkänt internationellt. Våra pristagare har lösningar
till några av världens mest akuta utmaningar – och stiftelsen finns där för att bistå dem med att
få ut sina budskap.
Specifika mål till 2020:

●

Markant öka medvetenheten om priset genom att etablera det som ett självklart och
världskänt pris, utan att behöva förlita sig på användandet av ’Det Alternativa
Nobelpriset’.

●

Pristagarna ska tydligare identifierar sig med priset så att de tydligt nämner att de är
pristagare på sina hemsidor, i sociala medier, biografier och under intervjuer;

●

Utveckla och effektivt använda digitala kanaler, inklusive hemsida och sociala medier,
och använda ny teknisk utveckling i kommunikationen om priset och pristagarna.

●

Året runt arkivera högkvalitativ och positiv mediabevakning som bidrar till visibiliteten
av priset och pristagarna.

●

Stärka stiftelsens kapacitet inom kommunikationsarbetet.

Stärkt digital närvaro

Stiftelsen har sett en allmän ökning av följare/användare på sociala medier och hemsida under
det senaste året liksom en ökning av intryck/engagemang, förutom på Twitter där en liten
nedgång har iakttagits när det gäller engagemang.
I och med pandemin blev stiftelsens digitala kanaler allt viktigare för att engagera olika
målgrupper. I april lanserades A Dose of Inspiration, resurser för att hålla människor aktiva och
positiva under pandemin. I maj lanserades stiftelsens designade årsrapport för 2019 online, där
publiceringsverktyget Yumpu gav en förbättrad digital läsupplevelse.
Sociala Medier

31 december 2020 hade stiftelsen 26 991 enskilda följare över fyra kanaler (Twitter, Facebook,
LinkedIn, Instagram), med en ökning av antalet följare (netto) med närmare 3 000:
Kanal

Följare

Ökning /minskning

Twitter

7925

19,1%

Facebook

15 364

10,3%

Instagram

2 381

70%
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LinkedIn

1321

54,3%

Stiftelsen hade ett totalt avtryck på 3,9 milj. (+ 40%) och ett totalt engagemang på 98 tusen
(+4,5%) för uppdateringar på @rightlivelihood på de fyra kanalerna. 12501 uppdateringar (+
37%) publicerades det senaste året.
Kanal

Totalt avtryck

Totalt engagemang

Twitter

3 154 500 (+39,0%)

60 300 (-6,9%)

Facebook

535 100 (+42,3%)

31 400 (+33,5%)

Instagram

147 000 (+77,7%)

3 400 (+7,5%)

LinkedIn

48 400 (+31,7%)

2 900 (+25,1%)

Under tillkännagivandet av nya pristagare, hade @rightlivelihood ett avtryck på 408 300 och ett
engagemang om 13 200. Under veckan för tillkännagivandet, genererade nyckelordet “Right
Livelihood” 50 milj. träffar, medan hashtaggen #rightlivelihood hade 17,7 milj. visningar och en
räckvidd på 10,3 milj. (2019: 8 milj., 2018: 13,2 milj.).
Under prisutdelningen nådde vi 2,0 milj. med 4,5 milj. visningar, 756 retweets och 2 389 “likes”
för #rightlivelihood på Twitter. @rightlivelihood hade 251 400 visningar och 4 400 engagemang.
Totalt visades stiftelsens videos över Twitter, Facebook, Instagram och YouTube 137 200 gånger
(+24%):

1
2

Kanal

Video visningar

Twitter

31 700 (+1,4%)

Facebook

34 200 (+59,8%)

Instagram

629 (-85,4%)2

Youtube

70 700 (+32,4%)

Systemet för att analysera har förändrats något - det justerade antalet inlägg under 2019 var 913
We have transitioned to IGTV for most of our videos on Instagram.
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Hemsida

Trafiken på stiftelsens hemsida (www.rightlivelihood.org) uppgick under året till cirka 573 800
sidvisningar (+2,9%) och 238 500 (+4,0%) unika sidvisningar. Antalet användare var 133 000
(+14,7%).
5 länder som toppar bland publiken på hemsidan:
1. Indien
2. USA
3. Tyskland
4. Sverige
5. Storbritannien
Nyhetsbrev

Antalet som prenumererar på stiftelsens nyhetsbrev var oförändrat från föregående år - 2 500.
En ny layout implementerades i september.
Medial exponering

2020 var ett av de bästa åren hittills när det gäller vår synlighet i media, trots att covid-19 och
USA:s val dominerade nyhetsbevakningen. Cirka 8 600 mediarapporter som nämnde Right
Livelihood Award eller Foundation/stiftelsen publicerades under året (2017: 6 300; 2018: 8 300).
Det är dock mindre än rekordåret 2019 då Greta Thunberg (Sverige) var en av pristagarna
(16 400). De främsta språken representerade var: engelska (3 000), tyska (2 600), spanska (700),
japanska (600) och svenska (400).
Långa rapporter, främst om pristagarna 2020, presenterades i Tagesschau, El Tiempo,
Washington Post, Deutsche Welle, Spiegel Online, Dagens Nyheter la Repubblica, för att nämna
några.
Stiftelsens kommunikationsteam arbetade året runt för att uppmuntra media att täcka
pristagarnas arbete och perspektiv. I april avvisade stiftelsen det olagliga fängslandet och den
omänskliga behandlingen som ledde till att pristagaren Abdullah Al-Hamid (Saudiarabien, 2018)
dödades, något som citerades i media över hela världen. Stiftelsens press-team bevakade
premiärerna i Sverige och Tyskland av hollywoodfilmen Dark Waters, en film baserad på Robert
Bilotts (USA, 2017) arbete.
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En prisstatyett skapades av den svenska konstnären Eva Hild tillverkad av återvunna vapen
(metallen kallas Humanium). Hild gav stiftelsen tillstånd att använda hennes design också för
kommande års prisstatyetter. Ett antal svenska tidningar publicerade intervjuer med Hild där
hon berättade om arbetet med prisstatyetten.

Kännedom om varumärket
Sedan januari 2020 har vi arbetat med varumärkesbyrån Happy Forsman & Bodenfors för att
utveckla en ny varumärkesstrategi för att bli mer synliga och engagerande.
Under det strategiska utvecklingsarbetet har vi diskuterat olika utmaningar. Vi har gjort ett bra
arbete och vi har fått mycket press under de senaste 40 åren, men medvetenheten bland
människor i allmänhet är fortfarande alltför låg, vilket säger oss att vi måste se över:
1. Vad vårt varumärke står;
2. Hitta sätt för människor att engagera sig; och
3. Främja vårt namn på ett tydligt sätt.
Arbetet resulterade i ett varumärkesmanifest, en definition av varumärket, ett övergripande
tema – “mod” -– och en standardtext (boiler plate). För att nå ut bättre behöver vi också en
strategisk förändring i vår kommunikation. Vi kommer därför framöver att sträva efter att:
-

Vara mer människocentrerade - tanken om att skapa förändring tillsammans, med värme
och värdighet.
Stimulera till deltagande - engagerat och inkluderande, alltid med en tydlig uppmaning
till handling.
Visa att vi är en etablerad, modern auktoritet.

Under hösten genomgick vi också en process för att diskutera för och nackdelarna med
stiftelsens namn “Right Livelihood”, vilket ledde till ett beslut att behålla namnet och förstärka
det i vår kommunikation. Därefter utvecklades en ny visuell identitet och en ny logotyp. Under
året inledde vi ett samarbete med den digitala byrån Doberman för att göra om hemsidan. Allt
kommer att lanseras tillsammans med den visuella identiteten i juni 2021.

STYRNING OCH FÖRVALTNING
Specifika mål till 2020:

●

Administrationen förblir slimmad och effektiv.

●

En rotation av styrelsemedlemmar som leder till en optimal kombination av
erfarenheter och perspektiv.
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Personal
STO

GVA

Tillsvidareanställning

9

Tidsbegränsad
anställning
Praktikanter

Kvinnor

Män

Helt år

Del av år

5

10

4

12

2

1

1

1

1

1

1

2

1

3

0

2

1

3

0

3

0

2

1

1

2

19

6

19

6

Kommunikationskonsulter

INT

3

Voluntärer

3

TOTAL

15

7

3

Executive Director, Ole von Uexkull, är direkt ansvarig till styrelsen. De övriga fast anställda var
Deputy Director, Kajsa Övergaard; Director of Communications, Åse Henell; Public Relations
Advisor Johannes Mosskin; Director of the Geneva Office, Alessandra Canova; Executive
Coordinator, Steffi Geilhof (föräldraledig jan.-maj); Head of Internal Operations, Margaret
Wittman (vikariat under Geilhofs föräldraledighet, sen fast anställd); Head of Fundraising,
Claudia Lehnherr; Research Manager, Adam McBeth; Research & Advocacy Officer, Camilla
Argentieri, Protection & Advocacy Officer, Amy Au; Education Manager, Alexander Repenning;
Communication and Sustainability Officer, Emoke Bebiak; Programme Manager, Stina Thanner.
Tidsbegränsade anställningar: Fédora Bernard; Advocacay Officer, Alexander Berth (till feb.);
Communication Officer.
Kommunikationskonsulter på frilansavtal i Argentina och Tyskland.
Bokföring och rapportering hanterades av vår Senior Expert, Financial Management and
Control, Börje Andersson (volontär) i samarbete med Senior Expert, Accounting, Britt-Marie
Wettergren (20%). I september anlitades Emma Astvik från Win-Win Ekonomi som deltidskonsult
för redovisning, ekonomisk kontroll och bokföring. Börje Andersson och Britt-Marie Wettergren
avslutade sina tjänster i slutet av året.
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Senior HR expert Gunilla Kahm (volontär) avslutade sin period med stiftelsen i juni 2020. Hon
bistod i rekryteringsprocesser och andra HR-frågor. Alexandra Carlehed bistår sedan juni 2020
som volontär med HR-frågor.
Kontoret i Genève hade 1 Research Trainee/Junior Research and Advocacy Officer från februari
till september. Stockholmskontoret hade 1 Program Trainee / Junior Program Officer under hela
året och 1 Communications Trainee / Junior Officer från februari 2020.
Se not 3 och 4 för ytterligare information.
Förväntad framtida utveckling

Stiftelsens styrka ligger i sammanförandet av olika frågor, regionala perspektiv och
arbetsmetoder. Stiftelsens identitet kommer fortsatt att inbegripa denna mångfald och en
positionering som en drivande och stöttande medaktör inom den breda transformativa rörelsen
för social förändring i linje med t ex Earth Charter och de globala målen för hållbar utveckling.
Framgångar inom denna rörelse är en framgång för vårt arbete. Detta betyder att, mellan 2021–
2025, kommer stiftelsen att till stor del fortsätta längs samma väg som 2015–2020 med ökad
effekt i alla delar av vårt arbete. Dock, för att bli än mer relevanta i en alltmer oberäknelig politisk
situation och stor konkurrens om mediautrymmet, har våra mål skärpts när det gäller följande
aspekter: ökad visibilitet – att nå en större publik; ökat engagemang – att denna publik tydligt
bidrar till en förändring; samt att ett tydligare framåtblickande där vi driver frågor utifrån ett
längre tidsperspektiv.
Hållbarhetsupplysningar

Stiftelsen har en miljöpolicy som beskriver vad vi redan åstadkommit och våra åtaganden,
ambitioner och visioner för resor, förvaltning av stiftelsens tillgångar, sop/avfallshantering och
energianvändning. Vi planerar att sänka våra koldioxidutsläpp från flygresor som faktureras till
stiftelsen med minst 5% årligen i relation till vår budget (vi har redovisat våra koldioxidutsläpp
sedan 2018). Stiftelsen kommer att diskutera miljöpolicyn åtminstone en gång per år för att
kontinuerligt förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Styrelsen
Right Livelihood-stiftelsens styrelse bestod av sex ledamöter (4 kvinnor och 2 män) från Sverige,
Storbritannien och Tyskland och USA. Ingen av styrelsemedlemmarna ändrades under året 2020.
Styrelsemedlemmarna listas nedan.
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Stiftelsens styrelse höll sina 7 möten den 14–15 februari i Köln, Tyskland, 1 april (online), 14–15
maj (online), 26 juni (online), 4–6 september i Köln, Tyskland och online för somliga, 10 oktober
(online), och 10 december (online).

Styrelsearvoden har ej utgått. Två styrelseledamöter

fakturerade stiftelsen för resa och deltagande vid stiftelsens konferens Bangkok, för
researcharbete samt för arbetsuppgifter i samband med ett testamente till stiftelsen. Dessa
arbetsuppgifter ansågs ligga utanför själva styrelsearbetet.
Stiftelsen har också ett råd med 11 experter från Sverige och Schweiz (6 kvinnor och 5 män).

Professor Paul Ekins, Ordförande

Dr. Monika Griefahn

UK, Director of Resources and

Tyskland, tidigare tysk

Environmental Policy, UCL Institute

riksdagsledamot, miljöminister

for Sustainable Resources

i Niedersachsen, medgrundare
av Greenpeace Tyskland

Amelie von Zweigbergk

Dr. Juliane Kronen

Sverige, VD, Zweig Solutions

Tyskland, strategikonsult

och social entreprenör
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Dr. Paul Walker

Gunilla Hallonsten

USA, Director, Environmental

Sverige, chef, avd.

Security and Sustainability, Green

Kyrkoliv, kyrkokansliet

Cross International, Right Livelihood

Svenska kyrkan

Laureate 2013
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RESULTATRÄKNINGAR
Not

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

19 550 019

38 935 409

14 590 539

11 085 962

792 131

936 616

34 932 689

50 957 987

HEDRA genom att dela ut priser

-8 838 283

-10 069 751

STÖDJA pristagare

-5 926 790

-6 517 147

-11 083 969

-6 067 482

INFORMERA om pristagarnas arbete

-6 083 123

-5 313 105

Services

-5 058 478

-4 702 010

-36 990 643

-32 669 495

-2 057 954

18 288 492

Verksamhetens intäkter

Gåvor

1

Bidrag
Andra intäkter
Summa verksamhetens intäkter
2, 3, 4

Verksamhetens kostnader

UTBILDA om pristagarnas arbete

Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetens rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Resultat från värdepapper och fordringar

5

6 104 976

1 017 792

Ränteintäkter

6

473 726

454 643

-848

-173

Räntekostnader
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Kursdifferenser från finansiella
tillgångar och skulder

-2 075 619

454 357

Resultat från finansiella poster

4 502 235

1 926 619

Resultat efter finansiella poster

2 444 280

20 215 111

Årets resultat

2 444 280

20 215 111
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BALANSRÄKNINGAR
Not

TILLGÅNGAR

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

7

30 153 488

30 649 312

Inventarier

8

49 203

148 607

30 202 690

30 797 919

9

25 000

0

Aktier och andelar

10

4 633 060

4 633 060

Andra långfristiga värdepappersinnehav

11

30 397 839

26 575 218

Summa finansiella anläggningstillgångar

35 055 899

31 208 278

Summa anläggningstillgångar

65 258 589

62 006 197

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag
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Omsättingstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

20 000

0

12 424 769

215 440

1 929 659

13 491 272

Kassa och bank

24 943 439

11 766 025

Summa omsättningstillgångar

39 317 866

25 472 737

104 576 455

87 478 934

Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna

12

intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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Eget kapital och skulder
Not

2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

Stiftelsekapital

6 000 000

6 000 000

Kapitaldonationer

4 349 249

4 128 424

0

273 570

67 036 107

46 438 689

2 444 280

20 215 111

79 829 636

77 055 794

1 683 893

2 962 930

152 525

36 293

8 955 268

6 312 077

13 955 133

1 111 840

24 746 819

10 423 140

104 576 455

87 478 934

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda

13

intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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EGET KAPITAL
Stiftelsekapital

Kapital-

Ändamåls-

donationer

bestämda
donationer
& bidrag

6 000 000

Den 31 december 2019

56 458 371

273 570

-52 329 947

Rättelse av fel
Ingående

6 000 000

4 128 424

273 570

balanser 31
december 2019
efter rättelse av
fel
Överfört till Balanserat resultat
Erhållna

220 825

kapitaldonationer
Nyttjande av

-273 570

ändamålsbestämda medel
Årets resultat
6 000 000

Den 31 december 2020
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4 349 249

0

Balanserat

Årets resultat

resultat

Den 31 december 2019
Rättelse av fel
Ingående balanser 31

Summa
Eget kapital

14 547 912

-224 060

77 055 794

31 890 776

20 439 171

0

46 438 688

20 215 111

77 055 794

20 215 111

-20 215 111

0

december 2019 efter rättelse av
fel
Överfört till Balanserat resultat
Erhållna

108 738

329 563

273 570

0

kapitaldonationer
Nyttjande av
ändamålsbestämda medel
Årets resultat

67 036 107

Den 31 december 2020

2 444 280

2 444 280

2 444 280

79 829 636

Ändamålsbestämda medel vid 2019 års början avser pressarbete, samt byggande av
varumärke och kommunikation. Ändamålsbestämda medel vid 2019 års slut avser pressarbete.
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KASSAFLÖDESANALYS
2020-01-01

2019-01-01

2020-12-31

2019-12-31

-2 057 954

18 288 492

595 228

491 327

5 000 773

1 922 452

3 538 047

20 702 271

-20 000

0

-647 715

-13 139 391

Förändring av leverantörsskulder

-1 279 037

2 246 899

Förändring av kortfristiga skulder

15 486 484

618 008

Kassaflöde från den löpande verksamheten

17 077 779

10 427 787

Den löpande verksamheten

Verksamhetens rörelseresultat
Avskrivningar
Resultat från finansiella poster

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelseresultat

Förändring av kundfordringar

Förändring av kortfristiga fordringar

36

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag

-25 000

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0 -2 301 983

Placeringar i finansiella anläggningstillgångar

-3 822 621

-15 164 007

Avyttring finansiella anläggningstillgångar

0

15 535 966

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 847 621

-1 930 024

220 825

54 000

-273 570

-829 503

-52 745

-775 503

Förändring av likvida medel

13 177 413

7 722 260

Likvida medel vid årets början

11 766 026

4 043 766

Likvida medel vid årets slut

24 943 439

11 766 026

Finansieringsverksamheten

Kapitaldonationer
Förändring i ändamålsbestämda medel

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen,
och med uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden, samt med GIVA Sveriges
styrande riktlinjer. Regelverket K3 tillämpas och följs.
Fordringar

Fordringar är upptagna till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Förvärvsvärdet

har

fördelats

på

byggnad

och

mark

utifrån

taxeringsvärdet

2015.

Byggnadsvärdet har sedan analyserats och fördelats på komponenter i syfte för avskrivningar.
Renoveringarna 2018 och 2019 har hanterats på samma sätt. Byggnader avskrivs på mellan 10
år och 70 år. Markanläggningar avskrivs på 20 år.
Avskrivningstid per del:
Markarbete

20 år

Stomme

70 år

Tak

30 år

Fasad

40 år

Inre ytskikt

20 år

Installationsarbeten

20 år

Renoveringar under 2018 och 2019 har hanterats på samma sätt.
Avskrivningstid för renoveringar:
Rörinstallationer/avloppsrör och sanitet

40 år

Kakel och klinker i våtutrymmen

30 år

Korrigering av ventilation

5 år

Målning och tapetsering invändigt

10 år

Snickerier och inredning

40 år

Innertak

40 år

Elektricitet/värmeledningar

40 år

Parkett/golv

15 år

Dörrar

35 år
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Fönster

40 år

Kök och köksutrustning

20 år

Elektriska arbeten för bergvärme

40 år

Dränering

25 år

Vattenledningar

50 år

Bergvärme

50 år

Inventarier
Inventarier avskrivs på 5 år. Datorer avskrivs på 3 år. Inventarier och datorer till ett värde av högst
ett halvt prisbasbelopp kostnadsförs direkt.
Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar
Aktier och andelar redovisas till anskaffningsvärdet minus eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet

ingår

köpeskillingen

som

betalats

för

andelarna

och

eventuell

anskaffningskostnad.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga värdepapper som innehas som anläggningstillgångar är som tidigare år
upptagna till marknadsvärde på balansdagen. Realiserade och orealiserade värdeförändringar
redovisas i resultaträkningen under finansiella poster.
Skatter

Right Livelihood Award Stiftelsen är i Sverige enligt Inkomstskattelagen (1999:1229) 7 kap. 17 §
skattebefriad utom för inkomst på grund av innehav av fastighet.
Donationer

En transaktion där stiftelsen får en tillgång som har ett värde utan att returnera motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett mottaget bidrag. Om tillgången erhålls på grund av att
stiftelsen har uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skyldighet
att återbetala till motparten om villkoren inte är uppfyllda är det ett mottaget bidrag. Om det
inte är ett bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas som inkomst då gåvan överlämnas och till verkligt värde.
Bidrag redovisas som inkomst när villkoren för att få bidraget är uppfyllda. Erhållna bidrag
redovisas som en skuld tills villkoren för att få bidraget är uppfyllda. Erhållna bidrag för att
täcka kostnader redovisas under samma räkenskapsår som kostnaden uppstår.
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Bidrag relaterade till en anläggningstillgång redovisas som en förutbetald inkomst.
Gåvor och bidrag i andra former än pengar värderas till marknadsvärde på donationsdagen.
Kapitaldonationer är donationer som syftar till att bygga upp stiftelsens kapital för att trygga
stiftelsens arbete för framtiden. Kapitaldonationer kan tas emot på stiftelsens donationskonto i
Tyskland, där de är förknippade med särskilda villkor. Kapitaldonationer redovisas direkt mot
Eget kapital.
Moderbolag

Stiftelsen är moderstiftelse men till följd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte koncernredovisning.
Rättelse av fel

Tidigare räkenskapsår har stiftelsen bokat testamenten på ett felaktigt sätt, detta har påverkat
stiftelsens intäkter samt resultat föregående år med 20 439 171 kronor.
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UPPLYSNINGAR OM ENSKILDA POSTER
Not 1 Gåvor och bidrag
2020

2019

9 733 476

35 077 730

138 417

50 000

9 678 126

3 807 679

19 550 019

38 935 409

2020

2019

Kapitaldonationer

10 215 657
220 825

40 154 352
0

Totalt

34 140 558

50 021 371

220 825

0

2020

2019

482 181

6 357 180

1 952 126

3 266 014

Andra organisationer

12 156 232

1 462 768

Totalt

14 590 539

11 085 962

2020

2019

19 550 019

38 935 409

220 825

0

Bidrag som redovisats i resultaträkningen

14 590 539

11 085 962

Summa insamlade medel

34 361 383

50 021 371

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Privatpersoner
Företag
Andra organisationer
Totalt

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Bidrag som redovisats i resultaträkningen

Privatpersoner
Myndigheter

Totalt insamlade medel består av:

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
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Not 2 Verksamhetens kostnader
Verksamhetens

kostnader

visas

uppdelade

på

funktion

i

enlighet

med

stiftelsens

verksamhetsprogram. Personalkostnader och kontorskostnader fördelas på funktion utifrån
anställdas tidrapporter förda enligt programmet.
Verksamhetskostnad

2020

2019

Ändamålskostnader

31 932 165

27 967 484

Insamlingskostnader

1 432 312

2 422 018

Administrationskostnader

3 626 166

2 279 993

36 990 643

32 669 495

2020

2019

Urvalsprocessen

1 409 020

1 421 788

Prisutdelnings-veckan

1 213 041

2 204 345

Prisceremonin

2 212 990

2 422 319

Prispengar

4 003 232

4 021 299

Summa

8 838 283

Summa

HEDRA genom att dela ut priser

24%

10 069 751

31%

STÖDJA pristagare

Skydd

2 369 591

1 164 938

Nätverk, samarbete, påverkan

3 557 199

5 352 209

Summa

5 926 790

UTBILDNING
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16%

6 517 147

20%

Utbildning

11 083 969

Summa

11 083 969

6 067 481
30%

6 067 481

19%

INFORMERA om pristagare

Kommunikation

3 051 127

2 739 514

Public relations

3 031 996

2 573 591

Summa

6 083 123

16%

5 313 105

16%

OMKOSTNADER

Insamling

1 432 312

2 422 018

Administration

1 531 247

604 320

Ekonomistyrning

1 729 238

1 232 818

365 681

442 855

Hyresobjekt
Summa

Summa verksamhetens kostnader

5 058 478

14%

4 702 011

14%

36 990 643

100%

32 669 495

100%
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Stiftelsen har separat bokföring för Stockholmskontoret och Genèvekontoret som läggs ihop
vid bokslutet. Verksamhetens kostnader 2019 för de två enheterna har varit följande (SEK där
inget annat anges):
Stockholm

Genève

Summa

SEK

CHF

SEK

Urvalsprocessen

558 651

86 791

1 409 020

Prisveckan

990 377

22 726

1 213 041

Prisceremonin

2 136 826

7 774

2 212 990

Prispengar

4 003 232

0

4 003 232

Summa

7 689 086

117 291

8 838 283

Skydd

1 044 693

135 223

2 369 591

Nätverk, samarbete, påverkan

2 477 784

110 168

3 557 199

Summa

3 522 477

245 391

5 926 790

Utbildning

11 063 244

2 115

11 083 969

Summa

11 063 244

2 115

11 083 969

HEDRA genom att dela ut priser

STÖDJA pristagare

UTBILDNING
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INFORMERA om pristagare

Kommunikation

2 885 910

16 863

3 051 127

Public relations

2 115 169

93 574

3 031 996

Summa

5 001 079

110 437

6 083 123

Insamling

1 098 680

34 051

1 432 312

Administration

1 122 434

41 725

1 531 247

Ekonomistyrning

1 574 256

15 818

1 729 238

365 681

0

365 681

4 161 051

91 594

5 058 478

31 436 937

566 828

36 990 643

OMKOSTNADER

Hyresobjekt
Summa
Summa verksamhetens kostnader
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Not 3 Löner, ersättningar och sociala kostnader
(SEK där inget annat anges)
2020

2019

819 972

675 922

Sverige

3 451 523

3 565 688

Schweiz

4 983 355

3 451 150

Summa

8 434 878

7 016 838

Sverige

1 622 803

1 605 709

Schweiz

648 277

500 438

Summa

2 271 081

2 106 147

Sverige

3 185

16 850

Schweiz

6 752

51 937

Summa

9 937

68 787

Löner och ersättningar
Executive Director (7

månader i Schweiz)
Sverige
Övriga anställda

Sociala kostnader

Ersättningar understigande
ett halvt prisbasbelopp

Löner inkluderar förändring i semesterskulden.
Styrelsearvoden för styrelsearbete har ej utgått. Styrelseledamöter har fått arvode för arbete
med urvalsprocessen och stöd till pristagare.
Styrelseledamöters arvode

90 575
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217 826

Not 4 Antal anställda
Medelantal anställda bygger på närvarotimmar relaterade till en normal årsarbetstid.
2020

2019

Sverige

8,5

6,5

Schweiz

4,9

3,9

Sverige

2,8

3,7

Schweiz

2,0

2,8

Summa

18,2

16,9

Medelantalet anställda har varit
Kvinnor

Män

Not 5 Resultat från värdepapper och fordringar
Erhållna utdelningar
Resultat vid försäljning av värdepapper
Förändring i värdet av värdepapper
Summa

2020

2019

0

112 737

6 104 976

0

0

905 055

6 104 976

1 017 792

Not 6 Ränteintäkter
2020

2019

Ränteintäkter från långfristiga fordringar

472 646

451 966

Ränteintäkter från omsättningstillgångar

1 080

2 677

473 726

454 643

Summa
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Not 7 Byggnader och mark
Fastigheten Spaden 17, Enskede-Årsta Församling, Stockholm, med adress Stockholmsvägen
23. Tomträtten till fastigheten Spaden 18, Enskede-Årsta Församling, Stockholm, med adress
Stockholmsvägen 21.
2020

2019

16 485 951

14 327 130

0

2 158 821

16 485 951

16 485 951

-1 075 635

-667 097

-490 628

-408 538

-1 566 263

-1 075 635

15 160 624

15 160 624

0

0

15 160 624

15 160 624

103 919

103 919

0

0

103 919

103 919

Byggnader

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv

Utgående anskaffningsvärde
Byggnader ackumulerad avskrivning

Ingående ackumulerad avskrivning

Årets avskrivning
Utgående ackumulerad avskrivning
Mark

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående anskaffningsvärde
Markanläggning

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående anskaffningsvärde
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Markanläggning ackumulerad avskrivning

Ingående ackumulerad avskrivning

-25 547

-20 351

-5 196

-5 196

-30 743

-25 547

30 153 488

30 649 312

Byggnader

6 726 000

6 726 000

Mark

8 764 000

8 764 000

15 490 000

15 490 000

Årets avskrivning
Utgående ackumulerad avskrivning

Utgående redovisat värde
Taxeringsvärde

Summa

Not 8 Inventarier
2020

2019

1 015 782

872 620

0

143 162

-524 092

0

491 690

1 015 782

-867 175

-735 581

Årets avskrivningar

-99 404

-131 594

Återförda avskrivningar på utrangeringar

524 092

0

-442 487

-867 175

49 203

148 607

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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Not 9 Andelar i koncernföretag
2020

2019

0

0

Inköp

25 000

0

Utgående anskaffningsvärde

25 000

0

Utgående redovisat värde

25 000

0

Ingående anskaffningsvärde

Not 10 Aktier och andelar
2020

2019

SEK

4 633 060

4 633 060

EUR

500 000

500 000

2 andelar i Grassroots Foundation GmbH
Tyskland

Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Värde vid årets början
Inköp under året
Försäljningar under året
Kapitaliserad ränta
Värdeförändring
Värde vid årets slut
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2020

2019

26 575 218

26 947 176

30 087 178

13 712 574

-24 938 038

-15 535 966

420 016

395 170

-1 746 536

1 056 264

30 397 839

26 575 218

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020

2019

0

4 167

39 566

364 023

Andra upplupna intäkter

1 890 093

13 123 082

Summa

1 929 659

13 491 272

Upplupna ränteintäkter
Andra förutbetalda kostnader

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020

2019

257 090

500 580

80 777

171 536

Andra upplupna kostnader

5 317 751

376 724

Andra förutbetalda intäkter

8 299 515

63 000

13 955 133

1 111 840

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala kostnader

Summa
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Not 14 Ställda panter och eventualförpliktelser
2020

2019

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga
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