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Hvem er Human Rights Data Analysis Group (HRDAG)?  

  
HRDAG er en ideell organisasjon som bruker vitenskapelige metoder for å analysere 
menneskerettighetsbrudd i hele verden. Organisasjonen består av en liten gruppe eksperter med 
bakgrunn fra datavitenskap, programvareutvikling og statistikk, med kontorer i San Fransisco, USA. 
HRDAG samarbeider med ulike aktører om sine prosjekter, som 
eksempel menneskerettighetsaktivister og organisasjoner, journalister og etterlatte av volds- og 
drapsofre. Siden 1991 har HRDAG samlet og systematisert informasjon, og publisert funn om 
konflikter i land som blant annet Syria, Colombia, Tsjad, Kosovo, Guatemala, Perú og Øst -Timor. 
HRDAG har også vært vitne i internasjonale krigsforbryterdomstoler og sannhetskommisjoner og FN. 
  

Nettside: https://hrdag.org | Twitter: @hrdag | Facebook/humanrightsdataanalysisgroup  
  

Hva går arbeidet ut på?   
 

Det eksakte omfanget av menneskerettighetsforbrytelser kan i mange tilfeller være vanskelig å måle 
eller verifisere basert på tilgjengelige data og statistikk. Datamaterialet kan være mangelfullt, ha feil 
kategoriseringer eller inneholde overlappende data. HRDAG har derfor spesialisert seg på å 
produsere objektive resultater ved å bruke teknisk og vitenskapelig ekspertise for å analysere 
data samlet inn av sine partnere. Gjennom kvantitative metoder og 
maskinlæringsverktøy kan HRDAG avdekke huller, forstå voldsmønstre og gjøre statistiske estimater 
av hendelser som ligger skjult i dataene. Datagrunnlaget for disse 
analysene kommer  eksempelvis fra individuelle vitnesbyrd, ulike offentlige journaler og rapporter, 
sannsynlighetsundersøkelser, operasjonsjournaler fra fengsel eller offisielle toll- og 
immigrasjonsjournaler.  

 
Eksemplet Kosovo  
 

Et eksempel på hvordan HRDAG jobber, er deres rapport fra Kosovo-krigen (1998-
1999). Under borgerkrigen flyktet mange mennesker fra Kosovo. En rapport utarbeidet av HRDAG 
sammen med partnere, undersøkte mulige årsaker til flyktningestrømmen. Gjennom statistisk 
analyse kunne de slå fast at flyktningestrømmen var et resultat av serbiske myndigheter som 
bedrev etnisk rensning av albanere i deler av Kosovo. Offisiell statistikk fastslo 4400 dødsfall, mens 
HRDAG sin analyse estimerte at rundt 10 000 kosovo-albanere var blitt drept i perioden mars til juni 
1999. Disse tallene har siden blitt bekreftet gjennom folketellingen i 2011. 
HRDAG sine analyser utgjorde et sentralt bevis under rettsaken mot Slobodan Milošević i 2002.  
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Tidslinje – HRDAGs prosjekter 1991-2021  

 

1999 El Salvador: HRDAG lager en database over menneskerettighetsbrudd i El Salvador. Dokumentasjonen 
førte til at 100 offiserer ble bevist skyldige i menneskerettighetsbrudd og ble tvunget til å gå av.  
  
1999 Guatemala: I rapporten til Guatemalan Comission for Historical Clarification (CHE) brukes blant annet 
statistiske metoder for å bevise at hæren hadde begått folkemord.  

  
2002 Kosovo: Patrick Ball vitner i den internasjonale krigsforbryterdomstolen mot Slobodan Milošević. 
Gjennom statistisk analyse beviser HRDAG at albanere ble utsatt for etnisk rensning av serbiske 
myndigheter. Tiltalen mot Milošević omfattet folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og 
krigsforbrytelser.   
  
2003 Peru: Med bidrag fra HRDAG, utgir den peruanske sannhetskommisjonen sin rapport med estimater over 
hvor mange som ble drept under borgerkrigen fra 1980-2000.  
  
2004 Sierra Leone: Rapporten “Sierra Leoene Truth and Reconciliation Comission” blir publisert. HRDAG bidrar 
med å avdekke at én opprørergruppe var ansvarlig for 80 % av menneskerettighetsbruddene som ble 
rapportert.  
  
2006 Øst-Timor: Sannhetskommisjonen tar i bruk analyse fra HRDAG for å avgjøre hvor mange som døde som 
følge av indonesisk okkupasjon.  
  
2013 Guatemala: HRDAG vitner i rettssaken mot den guatemalanske generalen José Efraín Ríos 
Montt, og estimerer at fra 1982-1983 ble 5,5% av Maya Ixil-urfolket drept (til sammenlikning 0,7% blant øvrige 
befolkningen). Dommerne siterer deres analyserer som bevis på at Montt var ansvarlig for folkemord mot 
urfolket Maya Ixil.   
  
2015 USA: HRDAG utvikler et analyseverktøy for å se nærmere på politivold og drapsstatistikk i USA. De 
konkluderer med at 10 % av alle drap blir begått av politiet, samt avslører at ulike verktøy og analysemodeller 
som både rettsapparatet og politiet bruker, er rasediskriminerende.  

  
2016 Tsjad: Tsjads diktator Hissene Habre blir dømt for tortur, krigsforbrytelser og forbrytelser mot 
menneskeheten. Dommerne siterer HRDAGs analyser i avgjørelsen.  I rettsaken presenterer HRDAG bevis på at 
dødeligheten blant politiske fanger i landets fengsler var opptil 500 ganger høyere enn blant den øvrige 
mannlige befolkningen.   

  
2016 Syria: I samarbeid med Amnesty International dokumenterte HRDAG at 25 % av drapene på folk som satt 
i varetekt i syriske fengsler ikke var rapportert.  
  
2017 Mexico: HRDAG har sammen med to partnerorganisasjoner laget en maskinlæringsmodell for å forutsi 
hvilke fylker i Mexico som har størst sannsynlighet for ikke-rapporterte skjulte graver. Prediksjonene har 
hjulpet med å få oppmerksomhet om saken og offentlige ressurser til å lete etter de forsvunne der det er mest 
sannsynlig å finne dem.  

  
2021: HRDAG har nylig publisert artikkelen Lies, Damned Lies and Official Statistics, som ser nærmere på 
hvordan ulike myndigheter underminerer forsøk på å sette i gang en nøyaktig og transparent datainnsamling, 
og hvordan ulike regjeringer bruker ulike og selektive definisjoner for hva som regnes som et Covid-dødsfall.   

 
 


