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Effekt Rapport 

 

Namn: Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbund (DMRF) 

Organisations nr: 802443-5268 

Juridisk Form: Ideell förening 

Vad vill organisationen uppnå: 

DMRF verkar för att väcka samhällets uppmärksamhet till situationen i Iran. Ett viktigt mått på 
vår framgång är att samhället och myndigheter reagerar på situationen i Iran och man kräver att 
regimen i Iran i praktik respekterar folkets vilja för yttrande frihet och grundläggande 
humanitära principer .Vi vill att internationella samhället kräva politiska och ekonomiska 
förbindelser ska kopplas till respekt till mänskliga rättigheter i Iran. 

Organisationens sammanhang: 

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbundet är en ideell förening som leds av styrelse och 
väljs på årsmöte. DMRF samarbetar med andra föreningar och organisationer och sprider 
information om Irans mänskliga rättigheters situation genom broschyrer, bulletiner, bokbord och 
direkta kontakter med folk och dels genom deltagande på samlingar, föreläsningar, konferenser 
och internationella samlingar. 

Strategier för att uppnå målen: 

Demokrati och Mänskliga Rättigheters Förbundets strategi är lång siktiga för vårt ideella arbete. 
Utifrån den antagna strategin antas varje år en verksamhetsplan som styr den dagliga arbete. 
Vårt arbetssätt är överhuvudtaget direkta kontakter med folk på allmänheten, kundbesök, skicka 
brev, bulletin och genom hemsida sprider DMRF information och söker stöd och samarbete. 
Den aktuella strategin utvärderas under löpande period och periodens slut. 

Kapacitet och kunnande: 

Styrelsen har kompetens och erfarenhet att arbeta för organisationens målsättning. Ut över ett 
mänskligt grundval, har de flesta medlemmar och samarbetspartner ett extra anledning att vara 
motiverad aktiva, eftersom de själva har drabbats av kränkning av mänskliga rättigheter i Iran 
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såsom många åriga fängelse eller avrättningar av nära och kära under regimens styre .Inom 
organisationen har vi långa erfarenhet och kunskap om den religiösa regimens brott mot 
mänskliga rättigheter i Iran särskild det brutala förtrycket som drabbar kvinnor och ungdomar. 

Organisationens framsteg: 

Styrelsen beslutar varje år om verksamhetsplan som kan utvärderas mot den utförda 
verksamheten. Det kommer en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av pågående och 
genomförda arbete. På samma sätt är verksamhets plan för året mycket konkret och kan visa på 
framsteg eller misslyckande i arbetet. En lång rad och intensivt internationella verksamheter i 
Sverige och världen påverkar situationen i Iran i framtiden och man kommer att se att 
verksamheter för demokrati och mänskliga rättigheter ger resultat. 

Vad har åstadkommit: 

DMRF bildades 2008 genom flyktingar som hade lämnat sitt land på grund av Irans auktoritär 
regim. 

DMRFs arbetssätt är baserad på demokratiska värderingar och FNs allmänna deklarationer om 
de mänskliga rättigheterna . 

Idag informerar DMRF svenska samhälle att förstå hotet av en fundamentalistisk regim i Iran 
där avrättningar och kränkningar av folk sker varje dag .Genom intensiva arbete har DMRF 
lyckats ändra synen på brutala handlingar som händer dagligen i Iran .Detta syns klart och 
tydligt genom DMRFs kontakter . 

Avslöjandet av den iranska regimens "Kärnvapen program" lyckades slutligen då DMRF i 
samarbete med alla andra organisationer och föreningar stoppat den. 
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