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Amnesty International svenska sektionen

Organisationsnummer 802004-0401

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31

Styrelsen och generalsekreteraren för Amnesty International svenska sektionen avger härmed följande årsredovisning.
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Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.


Förvaltningsberättelse								

Information om verksamheten
Amnesty International svenska sektionen (Amnesty) är en ideell förening.

Amnestys vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för mänskliga rättigheter.

I sin strävan att uppnå denna vision åtar sig Amnesty att, inom ramen för sitt arbete att främja alla mänskliga rättigheter, utreda och agera med tyngdpunkt på att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av rätten
	till fysisk och psykisk integritet

till åsikts- och yttrandefrihet
att inte bli diskriminerad
För att finansiera verksamheten är Amnesty beroende av medlemmar och gåvogivare.

Den svenska sektionen är en del av den internationella organisationen Amnesty International som finns representerad med sektioner i 53 länder och har drygt 1,8 miljoner medlemmar och regelbundna givare i mer än 150 länder.

Resultat och ställning
För 2006 visar Amnesty ett positivt resultat om 1 426 tusen kronor (tkr). Överskottet kommer av att intäkterna blivit väsentligt större än budgeterat.

Årets intäkter uppgår till 50 281 tkr (inkl räntor) mot budgeterade 45 025 tkr. Främsta anledningen till detta är att bidraget från Humanfondens sparare budgeterats försiktigt till 3 940 tkr att jämföra med utfallet på 7 330 tkr. Under året har Amnesty beviljats ytterligare medel från Allmänna Arvsfonden än det som budgeterats. Utöver detta har övrig insamlingsverksamhet gått bra.

Intäkterna fördelar sig enligt följande:
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Förvaltningsberättelse

				Överflyttad till Word-fil

		Förvaltningsberättelse

		Information om verksamheten

		Amnesty International svenska sektionen (Amnesty) är en ideell förening.

		Amnestys vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter

		som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra

		internationella normer för mänskliga rättigheter.

		I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty  att, inom ramen

		för sitt arbete att främja alla mänskliga rättigheter, utreda och agera med

		tyngdpunkt på att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av rätten

		- till fysisk och psykisk integritet

		- till åsikts- och yttrandefrihet

		- att inte bli diskriminerad

		För att finansiera verksamheten är Amnesty beroende av medlemmar och

		gåvogivare.

		Den svenska sektionen är en del av den internationella organisationen Amnesty

		International som finns representerad med sektioner i 53 länder och har drygt 1,8

		miljoner medlemmar och regelbundna givare i mer än 150 länder.

		Resultat och ställning

		För 2006 visar Amnesty ett positivt resultat om 1 426 tusen kronor (tkr). Överskottet

		kommer av att intäkterna blivit väsentligt större än budgeterat.

		Årets intäkter uppgår till 50 281 tkr (inkl räntor) mot budgeterade 45 025 tkr. Främsta

		anleningen till detta är att bidraget från Humanfondens sparare budgeterats försiktigt

		till 3 940 tkr att jämföra med utfallet på 7 330 tkr. Under året har Amnesty beviljats

		ytterligare medel från Allmänna Arvsfonden än det som budgeterats. Utöver detta har

		övrig insamlingsverksamhet gått bra.

		Intäkterna fördelar sig enligt följande:

		Förutom penninggåvor får Amnesty värdefullt stöd från företag i form av gratis eller

		rabatterade varor och tjänster. Tack därför till Banco Fonder och dess sparare,

		Plusgirot och alla andra företag som stödjer Amnesty.

		Årets kostnader uppgår till 48 855 tkr mot budgeterat 45 700 tkr. Obudgeterade Allmänna

		arvsfondsprojekt och bidrag till det internationella sekretariatet har inneburit högre kostnader

		än budgeterat.

		Ändamålskostnaderna fördelar sig enligt följande:

		Som framgår av diagrammet går en stor del av Amnestys pengar till det internationella

		sekretariatet. Det är där fallutredningar görs, kampanj- och informationsmaterial tas

		fram m m.

		Väsentliga händelser under räkenskapsåret

		En utförlig redogörelse för Amnestys verksamhet under året redovisas i den

		verksamhetsberättelse som publiceras på Amnestys hemsida, www.amnesty.se.

		Medlemmar

		Sektionen har 66 844 medlemmar (58 800). Amnestys arbete bygger mycket på

		ideella arbetsinsatser. Sektionens kampanjarbete utförs i stor utsräckning av de

		214 (233) ideella arbetsgrupperna och de 22 (22) specialgrupperna.

		Medlemmar och praktikanter arbetar också som frivilliga på sekretariatet. Där gör de

		en värdefull insats för sektionens kampanjer, flyktingarbete, adminstration,

		distribution och fundraising.

		Förvaltning

		Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande.

		Årsmötet utser även en valberedning och en granskningskommitté.

		Styrelsen understöds i utredningsarbetet av arbetsgrupper där deltagarna kan vara

		anställda, frivilliga aktivister och styrelseledamöter.

		Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med kampanjer, ger

		stöd till grupper och medlemmar, genomför utbildningar, svarar på frågor kring

		mänskliga rättigheter samt bedriver flyktingrådgivning. I sekretariatets uppgifter ingår

		också administration och fundraising.

		Information

		Amnesty International svenska sektionen har två 90-konton (900072-0, 900400-3).

		Organisationen står under kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI). Amnesty

		är också medlem av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar

		därmed FRIIs etiska riktlinjer för insamling.

		SFI:s nyckeltal för ändamålskostnader i förhållande till insamlade medel blev 75 % (66 %).

		Mer information om Amnestys verksamhet finns att få på hemsidan www.amnesty.se.

		Framtida utveckling

		Amnesty kommer under 2007 att arbeta med de områden som anges i sektionens

		handlingsplan för 2004 - 2010 som antogs av årsmötet i maj 2004.
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Resultaträkning
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Balansräkning (tillg)

		

		Resultaträkning												Enligt tidigare

				Not		2006		2005						SFI-modell

		Verksamhetsintäkter		2

		Medlemsavgifter				14,256		12,480

		Insamlade medel				33,031		30,180

		Försäljning, reklam, annonser				649		538

		Bidrag				2,126		769

		Summa verksamhetsintäkter				50,062		43,967

		Verksamhetskostnader		3

		Ändamålskostnader		1		-37,729		-28,898

		Insamlingskostnader		1		-7,715		-7,647

		Administrationskostnader		1		-3,411		-3,089

		Summa verksamhetskostnader				-48,855		-39,634

		Verksamhetsresultat				1,207		4,333

		Resultat från finansiella investeringar

		Ränteintäkter och liknande resultatposter		4		219		164

		Årets resultat				1,426		4,497

		Amnesty har tidigare redovisat avsättningar/upplösningar av Humanfonds

		reserven över resultaträkningen enligt nedan (se även not 8).

		Avsättning till Humanfondsreserv				-1,426		-3,349

		Upplösning av Humanfondsreserv				207		934

		Årets resultat efter Humanfondsreserv				207		2,082
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Balansräkning (skuld)

		

		Balansräkning

				Not		2006		2005

		TILLGÅNGAR

		Anläggningstillgångar

		Materiella anläggningstillgångar

		Inventarier		5		1,052		819

		Finansiella anläggningstillgångar

		Långfristiga fordringar				92		120

		Summa anläggningstillgångar				1,144		939

		Omsättningstillgångar

		Kortfristiga fordringar

		Kundfordringar				188		86

		Övriga fordringar				141		64

		Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6		9,925		12,821

		Kortfristiga placeringar		7		8,102		5,161

		Kassa och bank				8,159		5,375

		Summa omsättningstillgångar				26,515		23,507

		Summa tillgångar				27,659		24,446
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Noter

										Sid 7

				Not		2006		2005

		EGET KAPITAL OCH SKULDER

		Eget kapital		8

		Balanserat kapital				14,531		10,034

		Årets resultat				1,426		4,497

		Kortfristiga skulder

		Leverantörsskulder				1,596		2,025

		Övriga skulder				6,569		3,877

		Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9		3,537		4,013

		Summa eget kapital och skulder				27,659		24,446
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Avstämning

		

		Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

		Amnestys redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med

		årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och

		FRII:s mall för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar

		lämnats som krävs av SFI. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse

		med föregående år.

		Intäktsredovisning

		Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer

		att erhållas.

		Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett

		sakrättsligt bindande sätt.

		Gåvor från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl

		normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer

		redovisas normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen

		finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs

		dessa efter individuell prövning.

		Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, men med undantag för kläder

		och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

		Erhållna gåvor och arv redovisas netto, d v s efter avdrag för eventuell

		arvsskatt och de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en

		tillgång.

		Verksamhetsintäkter

		Medlemsavgifter

		Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Amnesty.

		Insamlade medel

		Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag,

		organsiationer, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till

		insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av

		skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis.

		Bidrag

		Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidrags-

		givare som är ett offentligrättsligt organ. Ett vilkorat bidrag är ett bidrag som

		förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte

		uppfyllts.

		Försäljning

		Med försäljning menas avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk funktion

		och/eller där konkurrerande kommersiella produkter ellet tjänster finns på

		marknaden. Bruttoredovisning tillämpas. Hit räknas även prenumerationsintäkter.

		Viss del av försäljningsintäkterna utgör näringsverksamhet enligt BFN.

		Verksamhetskostnader

		Ändamålskostnader

		Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Amnestys

		uppdrag enligt dess stadgar.

		Den största enskilda ändamålskostnaden för Amnestys del är bidraget till det

		internationella sekretariatet. Det internationella sekretariatet utför alla

		fallutredningar och skriver de rapporter utifrån vilka sektionerna arbetar.

		Till ändamålskostnader räknas kostnader för kampanj- och opinionsbildning,

		Amnesty Press, stöd till amnestygrupper och flyktingrådgivning.

		Som ändamålskostnad räknas också lönekostnader för de anställda som aktivt

		arbetar med Amnestys mål. Exempel på sådana anställda är kampanjansvarig,

		lobbyansvarig, pressekreterare och medlemsutbildare.

		Till ändamålskostnader räknas till ändamålskostnaderna fördelade

		gemensamma kostnaderna (samkostnaderna).

		En mindre del av medlemsvärvningskostnaderna behandlas som ändamålskostnad.

		Detta då medlemmarna är nödvändiga för Amnestys kampanjarbete.

		Insamlingskostnader

		Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig

		mot givare, d v s där intäkterna är i form av gåvor, testamenten och donationer. Arbetet

		omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare.

		Insamlingskostnaderna inkluderar såväl direkta kostnader som lönekostnader för insamlings-

		personal som de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna.

		Administrationskostnader

		Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera

		själva organisationen. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att

		säkerställa en god kvalitet på organisationens interna kontroll och rapportering,

		såväl externt som internt.

		Tillgångar och skulder

		Aktier och andelar

		Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas till det lägsta av

		anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde),

		Amnestys placeringspolicy medger inte att pengar placeras i aktier eller aktiefonder.

		Ett undantag är Human- och Hjälpfonden i vilka Amnesty kan placera 50 tkr vardera.

		Dessa fondandelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde

		(marknadsvärdet).

		Fordringar

		Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

		Utländska valutor

		Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

		Anläggningstillgångar

		Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar

		enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.

		Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

		Kontorsinventarier		5 år

		Datorer och programvaror		4 år

		Not 2 Verksamhetsintäkter

		Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande:

				2006		2005

		Medlemsavgifter		13,967		12,268

		Gruppavgifter		289		212

		Summa influtna avgifter		14,256		12,480

		Försäljning		217		140

		Summa försäljning		217		140

		Amnesty Press		59		67

		Övriga publikationer		373		331

		Summa prenumerationer		432		398

		Allmänna Arvsfonden		2,126		769

		Summa bidrag		2,126		769

		Gåvor från Amnestygrupper och distrikt		2,888		3,121

		Gåvor från företag		448		339

		Testamenten		1,664		4,177

		Insamlingar		23,659		18,513

		Human- och Hjälpfonden		8,098		7,362

		Amnestyfondens andel		-3,726		-3,332

		Summa gåvor och insamlingar		33,031		30,180

		SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER		50,062		43,967

		En mindre del av gåvorna har insamlats via 90-konton.

		Amnesty erhåller gåvor i form av tjänster och varurabatter till stora årliga värden.

		Värdet av dessa framgår ej i uppställningen ovan.

		Amnesty och Amnestyfonden bedriver från och med 2004 gemensam insamling.

		All insamling sköts av Amnesty och inriktas på Amnestys insamlingskonton. Amnestyfonden

		bidrar i sin tur med sina givare och med att betala en andel av insamlingskostnaderna.

		Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader. Medelantalet anställda m m

				2006		2005

		Löner och andra ersättningar:

		Generalsekreterare		468		458

		Övriga anställda		12,285		6,852

		Totala löner och ersättningar		12,753		7,310

		Sociala kostnader		4,146		2,342

		Styrelsen är ideellt arbetande.

		Generalsekreteraren har inget pensionsavtal som avviker från övrig personals.

		Under året har Amnesty bedrivit medlems- och givarvärvning med egen personal. Detta

		har lett till ökat antal (korttids)anställda och större lönekostnader. Det arbete som

		värvarna utfört köptes tidigare in.

		Amnestys arbete möjliggörs av omkring 2 300 ideellt arbetande personer i ett

		stort antal arbetsgrupper spridda över hela landet. Dessutom finns 40 personer

		knutna till sekretariatet. Dessa frivilliga arbetar ideellt med administration,

		insamlingsverksamhet och kampanjer. Den tid de arbetar motsvarar 12

		heltidstjänster. Det ekonomiska värdet av det ideella arbetet framgår inte i

		resultaträkningen.

				2006				2005

				Antal		Varav		Antal		Varav

				anställda		män		anställda		män

				36		14		28		12

		Ökningen av antalet anställda beror i huvudak på att medlems- och givarvärvning numera utförs av

		egen personal.

		Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

				2006				2005

				Antal på		Varav		Antal på		Varav

				balansdagen		män		balansdagen		män

		Styrelseledamöter		8		3		8		3

		Generalsekreterare/kanslichef		2		2		2		2

		Sjukfrånvaro

				2006		2005

		Total sjukfrånvaro		3.59%		2.18%

		- långtidssjukfrånvaro		0.00%		0.00%

		- sjukfrånvaro kvinnor		3.01%		2.45%

		- sjukfrånvaro män		4.62%		1.71%

		- anställda < 29 år		3.82%		3.96%

		- anställda 30-49 år		4.29%		1.51%

		- anställda >50 år		1.03%		0.53%

		Not 4    Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

				2006		2005

		Räntor (bankränta och räntefonder)		210		136

		Värdestegring Human- och Hjälpfonden		9		28

		Summa		219		164

		Not 5   Inventarier

				2006		2005

		Ingående anskaffningsvärde		3,117		3,248

		Inköp		681		593

		Försäljning och utrangeringar		-83		-724

		Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		3,715		3,117

		Ingående avskrivningar		2,298		2,566

		Försäljning och utrangeringar		-76		-723

		Årets avskrivningar		441		455

		Utgående ackumulerade avskrivningar		2,663		2,298

		Utgående restvärde enligt plan		1,052		819

		Not 6   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

				2005		2005

		Förutbetald hyra		370		366

		Förskottsbetalt bidrag till Int. Sekretariatet		0		3,536

		Förutbetalda kostnader		952		1,550

		Hjälpfonden		366		338

		Humanfonden		7,697		7,024

		Övriga upplupna intäkter		540		7

		Summa		9,925		12,821

		Not 7    Kortfristiga placeringar

		Amnesty har som policy att sälja aktiegåvor snarast möjligt och därmed inte bedriva

		placeringsverksamhet. Amnestys placeringspolicy medger inköp av andelar i

		Humanfonden och Hjälpfonden för maximalt 50 000 kr vardera.

		De aktiefondandelar som finns upptagna under kortfristiga placeringar (förutom

		Human- och Hjälpfonden) kom som gåvor så kort tid före bokslutsdatum att de inte hann

		säljas. Bokfört värde lika med marknadsvärde.

				2006		2005

		Statspappersfonden Mega (räntebärande papper)		1,104		1,092

		Banco likviditetsfond (räntebärande papper)		6,906		3,915

		Bancos Humanfond		38		95

		Bancos Hjälpfond		51		43

		Handelsbanken fondinnehav		0		1

		Svenska Staten premieobligation		0		15

		Övriga		3

		Summa		8,102		5,161

		Not 8   Eget kapital

				2006		2005

		Av Amnesty bestämda reserver

		Ingående budgetbaserad reserv (1)		8,468		7,885

		Årets minskning/ökning		698		583

		Utgående budgetbaserad reserv		9,166		8,468

		Ingående Humanfondsreserv (2)		3,556		1,141

		Årets avsättning/upplösning		1,220		2,415

		Utgående Humanfondsreserv		4,776		3,556

		Summa reserver		13,942		12,024

		Ej reserverat kapital

		Ingående balanserat resultat		425		1,008

		Årets förändring		1,383		-583

		Utgående balanserad vinst		1,808		425

		Årets res efter H-fondsreservsupplösning/avsättning		207		2,082

		Summa ej reserverat eget kapital		2,015		2,507

		Summa eget kapital		15,957		14,531

		(1) I samband med årsmötet 2003 avskaffade Amnesty uppdelningen av reserverna

		i fria och bundna. Därefter finns bara en reserv vars storlek baseras på årets budget.

		Med ökad budget från 2004 till 2005 har reservkravet ökat.

		Reserven kan tas i anspråk efter beslut från styrelsen.

		(2) Humanfondsreserven utgör skillnaden mellan det budgeterade och det

		verkliga utfallet för intäkter från spararna i Humanfonden. Avsättningen regleras

		dock så att det totala resultatet ej blir negativt. Avsättningen upplöses efter två

		år och då är kapitalet fritt att disponera.

								Sid 13

		Not 9   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

				2006		2005

		Förutbetalda medlemsavgifter		1,840		2,361

		Semesterlöner		980		808

		Upplupna sociala avgifter		565		402

		Övriga poster		152		442

		Summa		3,537		4,013

		Stockholm 2007-03-

		Christine Pamp						Jörgen Qwist

		Ordförande						Kassör

		Johan Bäck						Ida Burlin

		Shirin Heidari						Sune Montán

		Lisa Moraeus						Åsa Vinge

								Carl Söderbergh

								Generalsekreterare

		Min revisionsberättelse har avgivits 2007-03-

		Jan Nyström

		Auktoriserad revisor
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		Avstämning resultat

		SPCS		Tillgångar		28,673

				Skulder		27,245

				Resultat		1,428

		SPCS resultatrapport		Resultat		1,427

		Balansräkningen

				Tillgångar		27,659

				Skulder + kapital		26,233

				Resultat

				Skulder + resultat		26,233

				Diff/prelresultat		1,426		1

		Resultaträkningen

				Resultat		1,426		Ändamålskostnader har justerats med 5 tkr

				Diff mot SPCS		-2

		Intäkter

		SPCS		Alla 30-konton		50,062

				kto 8311-8312		219

						50,281

		Årsredovisningen		Verksamhetsintäkter		50,062		Ökat insamlade medel och noten med 13 tkr

				Ränteintäkter		219

						50,281

		Intäktsrapport dec		Allt utom ränteint		50,049		Avrundningsdiff

				Ränteintäkter		218

						50,267

		Kostnader

		SPCS		Kontoklass 4		17,224

				Kontoklass 5		9,393

				Kontoklass 6		4,494

				Kontoklass 7		17,743

				Kontoklass 8		1

						48,855

		Årsredovisningen		Verksamhetskostnader		-48,855		0		Justerar ändamålskostnader med 20

		Kostnadsrapport dec				47,315

		Intäkter - kostnader

		SPCS				1,426

		Årsredovisningen				1,426
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Förutom penninggåvor får Amnesty värdefullt stöd från företag i form av gratis eller rabatterade varor och tjänster. Tack därför till Banco Fonder och dess sparare, Plusgirot och alla andra företag som stödjer Amnesty.

Årets kostnader uppgår till 48 855 tkr mot budgeterat 45 700 tkr. Obudgeterade Allmänna arvsfondsprojekt och bidrag till det internationella sekretariatet har inneburit högre kostnader än budgeterat.

Ändamålskostnaderna fördelar sig enligt följande:
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Inledning

																		Sid 1

		Amnesty International svenska sektionen

		Organisationsnummer 802004-0401

		Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 -- 2006-12-31

		Styrelsen och generalsekreteraren för Amnesty International svenska sektionen

		avger härmed följande årsredovisning.

		Innehåll								Sida

		Förvaltningsberättelse								2

		Resultaträkning - funktionsindelad								x

		Balansräkning								x

		Noter								x

		Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom

		parantes avser föregående år.





Förvaltningsberättelse

				Överflyttad till Word-fil

		Förvaltningsberättelse

		Information om verksamheten

		Amnesty International svenska sektionen (Amnesty) är en ideell förening.

		Amnestys vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de rättigheter

		som ingår i FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra

		internationella normer för mänskliga rättigheter.

		I sin strävan att uppnå denna vision åtager sig Amnesty  att, inom ramen

		för sitt arbete att främja alla mänskliga rättigheter, utreda och agera med

		tyngdpunkt på att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av rätten

		- till fysisk och psykisk integritet

		- till åsikts- och yttrandefrihet

		- att inte bli diskriminerad

		För att finansiera verksamheten är Amnesty beroende av medlemmar och

		gåvogivare.

		Den svenska sektionen är en del av den internationella organisationen Amnesty

		International som finns representerad med sektioner i 53 länder och har drygt 1,8

		miljoner medlemmar och regelbundna givare i mer än 150 länder.

		Resultat och ställning

		För 2006 visar Amnesty ett positivt resultat om 1 426 tusen kronor (tkr). Överskottet

		kommer av att intäkterna blivit väsentligt större än budgeterat.

		Årets intäkter uppgår till 50 281 tkr (inkl räntor) mot budgeterade 45 025 tkr. Främsta

		anleningen till detta är att bidraget från Humanfondens sparare budgeterats försiktigt

		till 3 940 tkr att jämföra med utfallet på 7 330 tkr. Under året har Amnesty beviljats

		ytterligare medel från Allmänna Arvsfonden än det som budgeterats. Utöver detta har

		övrig insamlingsverksamhet gått bra.

		Intäkterna fördelar sig enligt följande:

		Förutom penninggåvor får Amnesty värdefullt stöd från företag i form av gratis eller

		rabatterade varor och tjänster. Tack därför till Banco Fonder och dess sparare,

		Plusgirot och alla andra företag som stödjer Amnesty.

		Årets kostnader uppgår till 48 855 tkr mot budgeterat 45 700 tkr. Obudgeterade Allmänna

		arvsfondsprojekt och bidrag till det internationella sekretariatet har inneburit högre kostnader

		än budgeterat.

		Ändamålskostnaderna fördelar sig enligt följande:

		Som framgår av diagrammet går en stor del av Amnestys pengar till det internationella

		sekretariatet. Det är där fallutredningar görs, kampanj- och informationsmaterial tas

		fram m m.

		Väsentliga händelser under räkenskapsåret

		En utförlig redogörelse för Amnestys verksamhet under året redovisas i den

		verksamhetsberättelse som publiceras på Amnestys hemsida, www.amnesty.se.

		Medlemmar

		Sektionen har 66 844 medlemmar (58 800). Amnestys arbete bygger mycket på

		ideella arbetsinsatser. Sektionens kampanjarbete utförs i stor utsräckning av de

		214 (233) ideella arbetsgrupperna och de 22 (22) specialgrupperna.

		Medlemmar och praktikanter arbetar också som frivilliga på sekretariatet. Där gör de

		en värdefull insats för sektionens kampanjer, flyktingarbete, adminstration,

		distribution och fundraising.

		Förvaltning

		Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande.

		Årsmötet utser även en valberedning och en granskningskommitté.

		Styrelsen understöds i utredningsarbetet av arbetsgrupper där deltagarna kan vara

		anställda, frivilliga aktivister och styrelseledamöter.

		Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med kampanjer, ger

		stöd till grupper och medlemmar, genomför utbildningar, svarar på frågor kring

		mänskliga rättigheter samt bedriver flyktingrådgivning. I sekretariatets uppgifter ingår

		också administration och fundraising.

		Information

		Amnesty International svenska sektionen har två 90-konton (900072-0, 900400-3).

		Organisationen står under kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI). Amnesty

		är också medlem av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar

		därmed FRIIs etiska riktlinjer för insamling.

		SFI:s nyckeltal för ändamålskostnader i förhållande till insamlade medel blev 75 % (66 %).

		Mer information om Amnestys verksamhet finns att få på hemsidan www.amnesty.se.

		Framtida utveckling

		Amnesty kommer under 2007 att arbeta med de områden som anges i sektionens

		handlingsplan för 2004 - 2010 som antogs av årsmötet i maj 2004.
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Balansräkning (tillg)

		

		Resultaträkning												Enligt tidigare

				Not		2006		2005						SFI-modell

		Verksamhetsintäkter		2

		Medlemsavgifter				14,256		12,480

		Insamlade medel				33,031		30,180

		Försäljning, reklam, annonser				649		538

		Bidrag				2,126		769

		Summa verksamhetsintäkter				50,062		43,967

		Verksamhetskostnader		3

		Ändamålskostnader		1		-37,729		-28,898

		Insamlingskostnader		1		-7,715		-7,647

		Administrationskostnader		1		-3,411		-3,089

		Summa verksamhetskostnader				-48,855		-39,634

		Verksamhetsresultat				1,207		4,333

		Resultat från finansiella investeringar

		Ränteintäkter och liknande resultatposter		4		219		164

		Årets resultat				1,426		4,497

		Amnesty har tidigare redovisat avsättningar/upplösningar av Humanfonds

		reserven över resultaträkningen enligt nedan (se även not 8).

		Avsättning till Humanfondsreserv				-1,426		-3,349

		Upplösning av Humanfondsreserv				207		934

		Årets resultat efter Humanfondsreserv				207		2,082
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Annan periodisering I SFI därför stämmer ej mot ÅR



Balansräkning (skuld)

		

		Balansräkning

				Not		2006		2005

		TILLGÅNGAR

		Anläggningstillgångar

		Materiella anläggningstillgångar

		Inventarier		5		1,052		819

		Finansiella anläggningstillgångar

		Långfristiga fordringar				92		120

		Summa anläggningstillgångar				1,144		939

		Omsättningstillgångar

		Kortfristiga fordringar

		Kundfordringar				188		86

		Övriga fordringar				141		64

		Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		6		9,925		12,821

		Kortfristiga placeringar		7		8,102		5,161

		Kassa och bank				8,159		5,375

		Summa omsättningstillgångar				26,515		23,507

		Summa tillgångar				27,659		24,446
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Noter

										Sid 7

				Not		2006		2005

		EGET KAPITAL OCH SKULDER

		Eget kapital		8

		Balanserat kapital				14,531		10,034

		Årets resultat				1,426		4,497

		Kortfristiga skulder

		Leverantörsskulder				1,596		2,025

		Övriga skulder				6,569		3,877

		Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		9		3,537		4,013

		Summa eget kapital och skulder				27,659		24,446
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Avstämning

		

		Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

		Amnestys redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med

		årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och

		FRII:s mall för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar

		lämnats som krävs av SFI. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse

		med föregående år.

		Intäktsredovisning

		Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer

		att erhållas.

		Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett

		sakrättsligt bindande sätt.

		Gåvor från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl

		normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer

		redovisas normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen

		finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs

		dessa efter individuell prövning.

		Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, men med undantag för kläder

		och liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

		Erhållna gåvor och arv redovisas netto, d v s efter avdrag för eventuell

		arvsskatt och de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en

		tillgång.

		Verksamhetsintäkter

		Medlemsavgifter

		Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Amnesty.

		Insamlade medel

		Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag,

		organsiationer, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till

		insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av

		skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis.

		Bidrag

		Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidrags-

		givare som är ett offentligrättsligt organ. Ett vilkorat bidrag är ett bidrag som

		förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte

		uppfyllts.

		Försäljning

		Med försäljning menas avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk funktion

		och/eller där konkurrerande kommersiella produkter ellet tjänster finns på

		marknaden. Bruttoredovisning tillämpas. Hit räknas även prenumerationsintäkter.

		Viss del av försäljningsintäkterna utgör näringsverksamhet enligt BFN.

		Verksamhetskostnader

		Ändamålskostnader

		Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Amnestys

		uppdrag enligt dess stadgar.

		Den största enskilda ändamålskostnaden för Amnestys del är bidraget till det

		internationella sekretariatet. Det internationella sekretariatet utför alla

		fallutredningar och skriver de rapporter utifrån vilka sektionerna arbetar.

		Till ändamålskostnader räknas kostnader för kampanj- och opinionsbildning,

		Amnesty Press, stöd till amnestygrupper och flyktingrådgivning.

		Som ändamålskostnad räknas också lönekostnader för de anställda som aktivt

		arbetar med Amnestys mål. Exempel på sådana anställda är kampanjansvarig,

		lobbyansvarig, pressekreterare och medlemsutbildare.

		Till ändamålskostnader räknas till ändamålskostnaderna fördelade

		gemensamma kostnaderna (samkostnaderna).

		En mindre del av medlemsvärvningskostnaderna behandlas som ändamålskostnad.

		Detta då medlemmarna är nödvändiga för Amnestys kampanjarbete.

		Insamlingskostnader

		Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig

		mot givare, d v s där intäkterna är i form av gåvor, testamenten och donationer. Arbetet

		omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare.

		Insamlingskostnaderna inkluderar såväl direkta kostnader som lönekostnader för insamlings-

		personal som de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna.

		Administrationskostnader

		Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera

		själva organisationen. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att

		säkerställa en god kvalitet på organisationens interna kontroll och rapportering,

		såväl externt som internt.

		Tillgångar och skulder

		Aktier och andelar

		Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas till det lägsta av

		anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde),

		Amnestys placeringspolicy medger inte att pengar placeras i aktier eller aktiefonder.

		Ett undantag är Human- och Hjälpfonden i vilka Amnesty kan placera 50 tkr vardera.

		Dessa fondandelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde

		(marknadsvärdet).

		Fordringar

		Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

		Utländska valutor

		Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

		Anläggningstillgångar

		Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar

		enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.

		Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

		Kontorsinventarier		5 år

		Datorer och programvaror		4 år

		Not 2 Verksamhetsintäkter

		Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande:

				2006		2005

		Medlemsavgifter		13,967		12,268

		Gruppavgifter		289		212

		Summa influtna avgifter		14,256		12,480

		Försäljning		217		140

		Summa försäljning		217		140

		Amnesty Press		59		67

		Övriga publikationer		373		331

		Summa prenumerationer		432		398

		Allmänna Arvsfonden		2,126		769

		Summa bidrag		2,126		769

		Gåvor från Amnestygrupper och distrikt		2,888		3,121

		Gåvor från företag		448		339

		Testamenten		1,664		4,177

		Insamlingar		23,659		18,513

		Human- och Hjälpfonden		8,098		7,362

		Amnestyfondens andel		-3,726		-3,332

		Summa gåvor och insamlingar		33,031		30,180

		SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER		50,062		43,967

		En mindre del av gåvorna har insamlats via 90-konton.

		Amnesty erhåller gåvor i form av tjänster och varurabatter till stora årliga värden.

		Värdet av dessa framgår ej i uppställningen ovan.

		Amnesty och Amnestyfonden bedriver från och med 2004 gemensam insamling.

		All insamling sköts av Amnesty och inriktas på Amnestys insamlingskonton. Amnestyfonden

		bidrar i sin tur med sina givare och med att betala en andel av insamlingskostnaderna.

		Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader. Medelantalet anställda m m

				2006		2005

		Löner och andra ersättningar:

		Generalsekreterare		468		458

		Övriga anställda		12,285		6,852

		Totala löner och ersättningar		12,753		7,310

		Sociala kostnader		4,146		2,342

		Styrelsen är ideellt arbetande.

		Generalsekreteraren har inget pensionsavtal som avviker från övrig personals.

		Under året har Amnesty bedrivit medlems- och givarvärvning med egen personal. Detta

		har lett till ökat antal (korttids)anställda och större lönekostnader. Det arbete som

		värvarna utfört köptes tidigare in.

		Amnestys arbete möjliggörs av omkring 2 300 ideellt arbetande personer i ett

		stort antal arbetsgrupper spridda över hela landet. Dessutom finns 40 personer

		knutna till sekretariatet. Dessa frivilliga arbetar ideellt med administration,

		insamlingsverksamhet och kampanjer. Den tid de arbetar motsvarar 12

		heltidstjänster. Det ekonomiska värdet av det ideella arbetet framgår inte i

		resultaträkningen.

				2006				2005

				Antal		Varav		Antal		Varav

				anställda		män		anställda		män

				36		14		28		12

		Ökningen av antalet anställda beror i huvudak på att medlems- och givarvärvning numera utförs av

		egen personal.

		Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

				2006				2005

				Antal på		Varav		Antal på		Varav

				balansdagen		män		balansdagen		män

		Styrelseledamöter		8		3		8		3

		Generalsekreterare/kanslichef		2		2		2		2

		Sjukfrånvaro

				2006		2005

		Total sjukfrånvaro		3.59%		2.18%

		- långtidssjukfrånvaro		0.00%		0.00%

		- sjukfrånvaro kvinnor		3.01%		2.45%

		- sjukfrånvaro män		4.62%		1.71%

		- anställda < 29 år		3.82%		3.96%

		- anställda 30-49 år		4.29%		1.51%

		- anställda >50 år		1.03%		0.53%

		Not 4    Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

				2006		2005

		Räntor (bankränta och räntefonder)		210		136

		Värdestegring Human- och Hjälpfonden		9		28

		Summa		219		164

		Not 5   Inventarier

				2006		2005

		Ingående anskaffningsvärde		3,117		3,248

		Inköp		681		593

		Försäljning och utrangeringar		-83		-724

		Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		3,715		3,117

		Ingående avskrivningar		2,298		2,566

		Försäljning och utrangeringar		-76		-723

		Årets avskrivningar		441		455

		Utgående ackumulerade avskrivningar		2,663		2,298

		Utgående restvärde enligt plan		1,052		819

		Not 6   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

				2005		2005

		Förutbetald hyra		370		366

		Förskottsbetalt bidrag till Int. Sekretariatet		0		3,536

		Förutbetalda kostnader		952		1,550

		Hjälpfonden		366		338

		Humanfonden		7,697		7,024

		Övriga upplupna intäkter		540		7

		Summa		9,925		12,821

		Not 7    Kortfristiga placeringar

		Amnesty har som policy att sälja aktiegåvor snarast möjligt och därmed inte bedriva

		placeringsverksamhet. Amnestys placeringspolicy medger inköp av andelar i

		Humanfonden och Hjälpfonden för maximalt 50 000 kr vardera.

		De aktiefondandelar som finns upptagna under kortfristiga placeringar (förutom

		Human- och Hjälpfonden) kom som gåvor så kort tid före bokslutsdatum att de inte hann

		säljas. Bokfört värde lika med marknadsvärde.

				2006		2005

		Statspappersfonden Mega (räntebärande papper)		1,104		1,092

		Banco likviditetsfond (räntebärande papper)		6,906		3,915

		Bancos Humanfond		38		95

		Bancos Hjälpfond		51		43

		Handelsbanken fondinnehav		0		1

		Svenska Staten premieobligation		0		15

		Övriga		3

		Summa		8,102		5,161

		Not 8   Eget kapital

				2006		2005

		Av Amnesty bestämda reserver

		Ingående budgetbaserad reserv (1)		8,468		7,885

		Årets minskning/ökning		698		583

		Utgående budgetbaserad reserv		9,166		8,468

		Ingående Humanfondsreserv (2)		3,556		1,141

		Årets avsättning/upplösning		1,220		2,415

		Utgående Humanfondsreserv		4,776		3,556

		Summa reserver		13,942		12,024

		Ej reserverat kapital

		Ingående balanserat resultat		425		1,008

		Årets förändring		1,383		-583

		Utgående balanserad vinst		1,808		425

		Årets res efter H-fondsreservsupplösning/avsättning		207		2,082

		Summa ej reserverat eget kapital		2,015		2,507

		Summa eget kapital		15,957		14,531

		(1) I samband med årsmötet 2003 avskaffade Amnesty uppdelningen av reserverna

		i fria och bundna. Därefter finns bara en reserv vars storlek baseras på årets budget.

		Med ökad budget från 2004 till 2005 har reservkravet ökat.

		Reserven kan tas i anspråk efter beslut från styrelsen.

		(2) Humanfondsreserven utgör skillnaden mellan det budgeterade och det

		verkliga utfallet för intäkter från spararna i Humanfonden. Avsättningen regleras

		dock så att det totala resultatet ej blir negativt. Avsättningen upplöses efter två

		år och då är kapitalet fritt att disponera.

								Sid 13

		Not 9   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

				2006		2005

		Förutbetalda medlemsavgifter		1,840		2,361

		Semesterlöner		980		808

		Upplupna sociala avgifter		565		402

		Övriga poster		152		442

		Summa		3,537		4,013

		Stockholm 2007-03-

		Christine Pamp						Jörgen Qwist

		Ordförande						Kassör

		Johan Bäck						Ida Burlin

		Shirin Heidari						Sune Montán

		Lisa Moraeus						Åsa Vinge

								Carl Söderbergh

								Generalsekreterare

		Min revisionsberättelse har avgivits 2007-03-

		Jan Nyström

		Auktoriserad revisor
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		Avstämning resultat

		SPCS		Tillgångar		28,673

				Skulder		27,245

				Resultat		1,428

		SPCS resultatrapport		Resultat		1,427

		Balansräkningen

				Tillgångar		27,659

				Skulder + kapital		26,233

				Resultat

				Skulder + resultat		26,233

				Diff/prelresultat		1,426		1

		Resultaträkningen

				Resultat		1,426		Ändamålskostnader har justerats med 5 tkr

				Diff mot SPCS		-2

		Intäkter

		SPCS		Alla 30-konton		50,062

				kto 8311-8312		219

						50,281

		Årsredovisningen		Verksamhetsintäkter		50,062		Ökat insamlade medel och noten med 13 tkr

				Ränteintäkter		219

						50,281

		Intäktsrapport dec		Allt utom ränteint		50,049		Avrundningsdiff

				Ränteintäkter		218

						50,267

		Kostnader

		SPCS		Kontoklass 4		17,224

				Kontoklass 5		9,393

				Kontoklass 6		4,494

				Kontoklass 7		17,743

				Kontoklass 8		1

						48,855

		Årsredovisningen		Verksamhetskostnader		-48,855		0		Justerar ändamålskostnader med 20

		Kostnadsrapport dec				47,315

		Intäkter - kostnader

		SPCS				1,426

		Årsredovisningen				1,426
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Som framgår av diagrammet går en stor del av Amnestys pengar till det internationella sekretariatet. Det är där fallutredningar görs, kampanj- och informationsmaterial tas fram m m.

Den svenska sektionens verksamhet 2006
En utförligare redogörelse för Amnestys verksamhet under året redovisas i den verksamhetsberättelse som publiceras på Amnestys hemsida, www.amnesty.se.

Sektionens arbete under 2006 har utgått från den handlingsplan som årsmötet antagit för tidsperioden 2004-2010: 

- Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet
- Slå vakt om kvinnors rättigheter
- Skydda flyktingars rättigheter
- Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet

- Öka aktivismen
- Skapa en dynamisk organisation
- Växa


Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet
År 2006 hade 128 av världens länder avskaffat dödsstraffet, antingen i sin lagstiftning eller i praktiken. Samtidigt tillämpar hela 69 länder fortfarande detta straff, och året avslutades som bekant med att att Iraks förre diktator Saddam Hussein avrättades genom hängning.  Amnesty beklagar detta och framhärdar i uppfattningen att dödsstraffet är inhumant, ovärdigt och dessutom slutgiltigt omöjliggör att rättvisa skipas.


Arbetet mot dödsstraff tog under 2006 sig bland annat uttryck i ett samarbete med Malmöoperan i samband med deras uppsättning av "Dead Man Walking". Representanter från Amnesty USA samt en tidigare dödsdömd fånge hade bjudits in av Amnestys aktionsgrupp mot dödsstraffet och dessa deltog i ett seminarium vid premiären den 11 oktober. 

Förekomsten av tortyr inom ramen för "kriget mot terrorismen" har under året uppmärksammats på ett flertal sätt, bland annat genom en löpande uppdatering av enskilda fall, nyheter och rapporter på Amnestys hemsida. I samarbete med Svenska Helsingforskommittén bjöd Amnesty under våren in FN:s specialrapportör om tortyr, Manfred Nowak till Sverige. 

Inom ramen för kampanjen En aktiv röst lyftes tortyr upp som en av tre fokusfrågor inför 2006 års val. Amnesty träffade över 100 kandidater till riksdagen samt arrangerade sex debatter där tortyrfrågan debatterades samt hade inför valet egna valstugor i Stockholm och Malmö. Drygt 6 000 namn samlades in med krav på att ett totalstopp för avvisningar av personer till länder där de riskerar att utsättas för tortyr samt krav på ett tydligt avståndstagande från bruket av diplomatiska försäkringar. Namnen överlämnades sedan till justitieminister Beatrice Ask. Året avslutades med lansering av kampanjen Tortyr gör ingen säker, som den 9 december resulterade i utåtriktade aktiviteter i mer än 30 svenska städer. 

Slå vakt om kvinnors rättigheter
Våld mot kvinnor ingick som ett av flera ämnen i kampanjen En aktiv röst, där Amnesty bland annat lyfte fram behovet av en nationell handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor. 

Sommaren 2006 besökte Yakin Erturk, FN:s särskilda rapportör mot våld mot kvinnor, Sverige och Amnesty stod då för programmet under en av dagarna. Specialrapportören träffade offer för hedersrelaterat våld, deltog i ett möte om stöd till våldsutsatta kvinnor med särskilda behov, samt debatterade mäns våld mot kvinnor vid ett seminarium med dåvarande folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson samt en representant för Amnesty. 

I juni 2006 presenterades betänkandet från den av regeringen tillsatta utredningen om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta kvinnor, och flera av de frågor som Amnesty tagit upp i bland annat remissvar behandlades i utredningen. 

Arbetet inom den globala kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor fortsatte under året med aktioner på Albanien, Frankrike, Georgien, Jamaica, Ryssland och Pakistan. En representant från sektionen medverkade vid en konferens om våld mot kvinnor i Ryssland, och i juni besöktes även Rysslands ambassad i syfte att ta upp frågan om våld mot kvinnor. Den 25 november inleddes 16 days of action, som handlade om vikten av tillgång till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor i 16 länder.

Skydda flyktingars rättigheter
Den 31 mars trädde en ny svensk utlänningslag i kraft, vilket innebar att utlänningsnämnden lades ned och att en helt ny instans- och processordning infördes. Amnesty var under året mycket kritisk till att domar från migrationsdomstolarna i vissa fall inte belades med sekretess och att domarna således blir tillgängliga för allmänheten, vilket kan innebära risker för asylsökande och deras anhöriga. 

Amnestys flyktingavdelning arbetade under året med asylsökande från ett stort antal länder och agerade i vissa fall genom att skriva yttranden till myndigheter och domstolar om föreliggande risker vid återsändande. Vidare deltog Amnestys flyktinghandläggare under året i flera seminarier och utfrågningar kring migration och drev frågan om att Sverige ska ratificera FN:s konvention om migrantarbetares och deras familjers rättigheter. 

Arbetet för de två egyptiska medborgarna Ahmed Agiza och Mohammed El Zary fortsatte inom Amnesty. Bland annat kontaktades regeringen vid ett flertal tillfällen beträffande frågan om kompensation för de kränkningar som männen har utsatts för. 

I samband med Amnestys årsmöte i Göteborg arrangerades en flyktingkonferens med omkring 300 deltagare och talare från organisationer som Röda Korset, Läkare utan Gränser och Caritas samt migrationsminister Barbro Holmberg. 

Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet
Kampen för att kräva rättvisa och bekämpa straffrihet fortsatte under 2006 med krav på att Sverige ska kriminalisera tortyr i svensk lagstiftning, vilket var en av Amnestys huvudfrågor inför det svenska riksdagsvalet. Sektionen arbetade även med att få till stånd en svensk implementering av Romstadgan och Amnestys ICC-grupp (International Criminal Court) arrangerade flera seminarier på detta ämne. Inbjudna representanter från Amnestys juristgrupp reste under året till Thailand i syfte att tillsammans med den mottagande sektionen arbeta med frågan om ratificering av ICC.    

Öka aktivismen
Under året har sektionen arbetar utifrån den strategi för aktivism som togs fram under 2005. Det har bland annat fattats beslut om nya samordnartjänster för aktivist- och ungdomsfrågor, arrangerats ett första välbesökt aktivistseminarium, utvecklats en ny medlemssida samt tillsammans med en extern konsult tagits fram nyckeltal för att mäta aktivismen. 

Antalet arbetsgrupper var vid årsskiftet 214 till antalet, vilket innebär en minskning med 19 grupper jämfört med 2005. Under 2006 startade ytterligare sju landprogram förutom de sju som redan var igång, medan det totala antalet aktivistinriktade specialgrupper låg kvar på tio. 

Antalet deltagare i Amnestys utbildningar fortsätter att öka och under 2006 har samarbetet med studieförbundet Sensus utvecklats för lansering av Amnestyakademin i januari 2007. 


Inom ramen för projektet Rätt ska va rätt genomfördes ett stort antal informationsbesök i främst gymnasieklasser. Inom projektet togs även utbildningsmaterialet Sverige är inte så rätt som många tror fram. I satsningen ingår även informations- och jämställdhetsprojektet Sneställt som under året besökt 50 skolor, med 7000 deltagande elever, och utbildat 130 informatörer. 

Under 2006 förmedlades mer än 600 blixtaktioner från det internationella sekretariatet. Av dessa rörde hälften nya fall och hälften uppföljningar av tidigare fall. "Veckans vädjande" på webben fick varje vecka i genomsnitt 200-250 underskrifter. Under året har antalet sms-aktivister ökat till ungefär 1800. 

Skapa en dynamisk organisation
Under årets togs ett antal nya strategier för perioden 2006-2010 fram inom svenska Amnesty, bland vilka återfanns en strategi för kampanjområdet. Denna omfattar arbetet med globala kampanjer, landprogram, tematiska aktioner och projekt, blixtaktioner, krisaktioner samt MR-utbildning. Vidare utarbetades under 2006 en ny plattform för kommunikation samt en ny mediepolicy. Sektionen utvecklade nya medlemssidor med bland annat diskussionsforum samt möjlighet att starta bloggar. Ett tjugotal medlemmar deltog i organisationens program för frivilligledarskap som utöver ledarskapsfrågor omfattar information, utbildning, kampanjplanering och projektledning. 

Växa
År 2006 passerade intäkterna i den svenska sektionen av Amnesty International 50-miljonerssträcket.  Vid årets slut hade Amnesty 66 844 medlemmar, vilket motsvarar en ökning med 13,6 procent jämfört med 2005. Nästan 40 000 personer skänker även en gåva utöver sitt medlemskap, och de flest via autogiro. Medlemsvärvning genom face-to-face har fungerat bra och sektionen har även provat flera aktiviteter med telemarketing i egen regi.      

Medlemmar
Sektionen har 66 844 medlemmar (58 800). 
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Amnestys arbete bygger mycket på ideella arbetsinsatser. Sektionens kampanjarbete utförs i stor utsträckning av de 214 (233) ideella arbetsgrupperna och de 22 (22) specialgrupperna.

Medlemmar och praktikanter arbetar också som frivilliga på sekretariatet. Där gör de  en värdefull insats för sektionens kampanjer, flyktingarbete, administration, distribution och fundraising.

Förvaltning
Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande. Årsmötet utser även en valberedning och en granskningskommitté. Styrelsen understöds i utredningsarbetet av arbetsgrupper där deltagarna kan vara anställda, frivilliga aktivister och styrelseledamöter.

Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med kampanjer, ger stöd till grupper och medlemmar, genomför utbildningar, svarar på frågor kring mänskliga rättigheter samt bedriver flyktingrådgivning. I sekretariatets uppgifter ingår också administration och fundraising.

Information
Amnesty International svenska sektionen har två 90-konton (900072-0, 900400-3). Organisationen står under kontroll av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI). Amnesty International är också medlem av Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar därmed FRIIs etiska riktlinjer för insamling.

SFI:s nyckeltal för ändamålskostnader i förhållande till insamlade medel blev 75 % (66 %). Nyckeltalet för insamlings- och administrationskostnader i förhållande till insamlade medel uppgår till 22 % (24 %).

Mer information om Amnestys verksamhet finns att få på hemsidan www.amnesty.se.


Framtida utveckling
Amnesty kommer under 2007 att arbeta med de områden som anges i sektionens handlingsplan för 2004 - 2010 som antogs av årsmötet i maj 2004. 

I handlingsplanen prioriterar styrelsen följande områden för perioden 2007- 2008:

	Hävda rätten till fysisk och psykisk integritet. Arbetet mot dödsstraff och tortyr lyfts fram tillsammans med arbetet för individer.

Arbetet för att slå vakt om kvinnors rättigheter fokuseras på diskriminering av och våld mot kvinnor. Svenska sektionen deltar även fortsättningsvis i den globala kampanjen Stoppa våldet mot kvinnor, även om de senaste årens intensiva arbete gällande situationen i Sverige nu avtar.
Skydda flyktingars rättigheter.
Kräva rättvisa och bekämpa straffrihet.
Arbete för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Arbetet med området kommer först att på allvar ta sin början 2008 i samband med den globala kampanjen om ESK-rättigheter.
Arbeta för företags efterlevnad av de mänskliga rättigheterna.
Ett aktivt och synligt Amnesty med mångfald.
Växa med mångfald.


