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RAPPORT
Helårsrapport verksamhetsplanen 20142015

Inledning och överblick
Under våren har mycket av arbetet inför ICM 2015 aktualiserats. Efter konsultationer med rörelsen skickade vi in remissvar kring både de föreslagna
strategiska målen för nästkommande strategiska period samt ett remissvar kring det förslag om sexarbetspolicy som presenterats av IS. Arbetet med
de strategiska målen fortsätter fram tills ICM 2015 och vi kommer under hösten att skicka in ytterligare synpunkter. För både de strategiska målen och
den föreslagna sexarbetspolicyn tycker jag att det var väldigt positivt att se vilket engagemang och vilken kvalitet det var på diskussionerna i
processen och det som slutligen blev våra svar. Den mediala uppmärksamheten kring våra diskussioner kring sexarbetspolicyns förslag visade att vi
inte har en beredskap som är anpassad för den typen av arbete. Trots det och tack vare en enorm lojalitet och målmedvetenhet lyckades alla
inblandade hantera situationen väl och vi ser att de negativa effekterna är relativt små och begränsade.
Viktigt arbete kring styrningen av vår internationella rörelse (governance reform) tog också fart under sommarmånaderna. Internationella styrelsen har
nu förlängt processen till ICM 2017 eftersom man vill försäkra sig om en gedigen förankringsprocess och seriösa diskussioner kring olika alternativa
lösningar. Vi har också påbörjat arbetet med att utvärdera om vi uppfyller vissa kärnstandarder (core standards) som gäller för alla sektioner.
Resultaten och en aktionsplan för icke uppfyllda kriterier kommer att slutföras under hösten.
På den globala sidan ser vi också att de nya regionala kontoren i Hong Kong, Nairobi, Dakar och Johannesburg blir mer och mer etablerade.
Rådgivande regionala grupper (Regional Advisory Groups) för Afrika och Asien är etablerade (och Sverige finns representerade i gruppen för Asien
för att bidra till den globala rörelsens framväxt samt för att lära). Önskemål om att föra in Europakontoret i diskussionen om de regionala kontoren,
tidigare än planerat, har aktualiserats och en grupp arbetar nu fram ett förslag som kommer att diskuteras under hösten.
Inom vårt MRarbete så vill jag lyfta fram några saker. Min kropp mina rättigheter skulle lanseras den 8 mars. Eftersom den negativa
uppmärksamheten kring förslaget om avkriminalisering av sexarbete knappt hade lagt sig inför lanseringen ändrade vi på planen, lanserade inte hela
kampanjen och fokuserade på "Ställ världens ledare till svars" för att få till ett bra och robust slutdokument i ICPDprocessen. Det är för tidigt ännu för
att säga om vårt arbete har effekt eftersom slutdokumentet inte är fastställt. Svenska sektionen bidrog i alla fall med närmare 30 600 underskrifter till
den globala petitionen.
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Den andra stora kampanjen under våren  SOS Europa  är det också för tidigt att säga så mycket om. Vi vet att vi skapade en hel del
uppmärksamhet hos allmänheten eftersom nästan 20 000 människor agerade på vår aktion och vår hemsida var välbesökt. Uppmärksamheten i
media uteblev dock.
Sverige har nu ratificerat ATT (Arms Trade Treaty) och Amnesty har bevakat och bidragit med synpunkter under hela processens gång.
I februari tillkännagav och i augusti tillsatte regeringen en utredning för att granska rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden och varför så få
våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande dom. En förutsättningslös översyn av våldtäktslagstiftningen ingår också i uppdraget. Vi vet inte om
Amnestys arbete har bidragit till detta men det vi vet är att många av våra formuleringar, som vi lade fram som huvudkrav och rekommendationer i
rapporten "Fallet nedlagt" från 2008, återfinns nästan identiskt i bland annat i direktiven till utredaren.
Vårt nya arbetssätt där vi kopplar ihop aktivism och kampanj på ett mer systematiskt sätt har gjort att vi har knutit fler grupper till de prioriterade
kampanjerna och vi har hittat nya vägar att kommunicera till aktivisterna kring detta. 189 aktiva medlemmar har gått kampanjutbildningar (nationella
och lokala), vilket är en rejäl ökning jämfört med tidigare år.
Den nya formen för att vara aktiv "Agera på egen hand" har varit lyckosamt och det ger personer som vill agera möjlighet att beställa material att
agera på med eller utan andra. Under sommaren beställde ca 100 personer material för att agera.
Inom fundraising kan vi konstatera att sommarperioden som är viktig för nyvärvning inte gått enligt budget. Vi härleder inte problemen till turbulensen
under våren utan till svårigheter att rekrytera värvarare. Kortsiktigt innebär det att även (löne)kostnaderna ligger under budget. Men för att inte
långsiktigt tappa medlemsintäkter har vi beslutat om ett höstprojekt utgående från etablering i Linköping/Norrköping.
Vad gäller organisationen så vill jag lyfta fram att vi under perioden har tillsatt fyra klustersamordnare (IT, påverkan, aktivism och fundraising) för att
effektivisera arbetet på sekretariatet. Vi har också rekryterat en ny avdelningschef för Resurs och Organisation. Min egen introduktion tog förstås
också tid och kraft från generösa människor runt omkring i styrelsen/rörelsen och på sekretariatet.
Anna Lindenfors
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Läsanvisning:
Rapporten utgår från måluppfyllelse gällande resultatmålen.
GRÖNT 
= Målet är uppfyllt eller arbetet fortskrider planenligt, det vill säga målet kommer med säkerhet att uppfyllas under planperioden med
nuvarande planering/förutsättningar.
GULT 
= Osäkert om målet kommer att uppnås eller villkoren för arbetet har förändrats  om möjligt anges om det lutar åt grönt eller rött.
Exempel på när mål kan få gult:
 Arbetet med aktiviteterna på målet påbörjat men osäkert om det kommer leda till önskat resultatmål,
 Inre omständigheter som tid, resurser, personal har förändrats sedan målet sattes och därmed osäkert om det kommer uppnås
 Yttre omständigheter som ISdirektiv/rapporter/aktionsplaner etc. har förändrats, skjutits fram i tid etc eller förhållandet i omvärlden har ändrats så
det påverkar målet och därmed osäkert om det kommer uppnås
RÖTT 
= Målet har inte uppnåtts och kommer heller inte att göra det inom planperioden.
Exempel på när mål kan få rött:
 Se ovan under gult fast omständigheterna med säkerhet gör målet irrelevant, omöjligt att uppfylla, eller inte kommer leda till avsett resultat  på
grund av av inre eller yttre omständigheter som förändrats,
 Mål som inte är påbörjade alls och inte heller kommer att påbörjas/uppfyllas före planperiodens slut  på grund av av inre eller yttre
omständigheter som förändrats.
 Mål som är påbörjade men där arbetet inte bedöms hinna klart för att målet ska uppfyllas innan utgången av planperioden.
 Mål som strukits i revideringen av planen som gjordes hösten 2014 för att de inte bedömdes uppnåbara.

Prioriterat MRarbete
Arbetet för mänskliga rättigheter utgår ifrån de globala prioriterade kampanjerna där sekretariatet föreslår att sektionen arbetar med båda de globala
kampanjerna (My Body My Rights, Stop Governments Torturing) samt Skriv för frihet. Arbetet utgår också ifrån de prioriterade verksamhetsområdena
i den regionala strategin på Europa där When you don´t exist är det högst prioriterade. På övriga områden utgår vi ifrån Critical Pathways samt
sektionens tidigare beslutade prioriteringar.
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I arbetet med aktivism och stöd till grupper samt MRutbildning utgår vi ifrån Svenska Amnesty 2016. Arbetet med MRutbildning grundar sig också på
skolstrategin. Strategin för påverkan, kommunikation och tillväxt ligger till grund för all planering.
Min kropp mina rättigheter
Cocoa 22602264 | Critical pathway: Maternal health and SRR | Nivå A | Globalt prioriterad kampanj
Övergripande mål: Kontroll och kriminalisering av människors sexualitet och reproduktion upphör från statliga och ickestatliga aktörers
sida.
Arbetet med El Salvador och ICPD+201 är nivå A under hela 2014. Arbetet med Sverige inleds redan 2014 men det är på nivå C. Irland och Maghreb
(Marocko/Västsahara, Algeriet, Tunisien, Mauretanien och Libyen) sätter inte igång förrän 2015.
Sverige
Övergripande mål: Offren för våldtäkt i Sverige får rättvisa, upprättelse, stöd och hjälp. Nivå C.
Effektmål 20142015

Resultatmål 20142015

1. Amnestys arbete
bidrar till att hålla
debatten om våldtäkt
på den politiska
agendan under 2014

1. Minst 2 motioner (från ett alliansparti,
ett oppositionsparti) tar upp Amnestys
rekommendationer under 2014

Trafikljus 
GRÖNT
1. I februari 2014 föreslog justitieutskottet ett tillkännagivande till regeringen om
att tillsätta en kommission som ska granska rättsväsendets hantering av
våldtäktsärenden och varför så få våldtäktsanmälningar leder till åtal och fällande
dom. En förutsättningslös översyn av våldtäktslagstiftningen föreslogs också
ingå i kommitténs uppdrag, då lagen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. I
augusti tillsatte regeringen en utredning med en parlamentarisk referensgrupp.
Det är svårt att ange exakt hur Amnestys arbete bidragit till detta. Många
formuleringar är i justitieutskottets tillkännagivande och i direktiven till utredaren
är dock näst intill identiska med dem som vi lade fram som huvudkrav och
rekommendationer i 2008 års rapport "Fallet nedlagt". Då, för flera år sedan
anammade exempelvis Folkpartiet flera av våra rekommendationer som partiets
officiella politik. Partiernas kvinnoförbund (exempelvis och kanske tydligast 
Skvinnor) , ställde sig också bakom dessa krav och drev dem inom sina partier.
Våra krav handlade om att tillsätta en oberoende granskningskommission för att
se över rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden och föreslå förbättringar,
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1994 hölls en internationell befolkningskonferens, ICPD, i Kairo. Där antogs det så kallade Kairoprogrammet där de 179 deltagande länderna åtog sig att genomföra en rad

åtgärder som skulle förbättra människor sexuella och reproduktiva hälsa. Inför uppföljningen av konferensen görs nu en utvärdering för att se om de 179 länderna har uppfyllt
sina åtaganden.
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samt att stärka skyddet för den sexuella självbestämmanderätten i lagen, genom
översyn av våldtäktsbestämmelsen i sexualbrottslagen. Kraven får därmed
anses uppfyllda. Inget ytterligare arbete planeras under 2015. Däremot följer vi
upp under 2016 då utredningen ska redovisas.

El Salvador
Övergripande mål:
1. Nya regeringen i El Salvador introducerar konkreta åtgärder för att förhindra och skydda kvinnor och
flickor från könsbaserat våld.
2. Det absoluta abortförbudet utmanas  för att på längre sikt förändras så att flickor och kvinnor i El
Salvador får tillgång till “terapeutisk” abort.
3. De flickor och kvinnor som fängslats på grund av det absoluta abortförbudet friges.
Effektmål 20142015:

Resultatmål 20142015:

1. Nya regeringen avsätter tillräckliga resurser
så att 2012 års lag mot våld mot kvinnor
implementeras. Det gäller särskilt tillgång till
rättvisa, skydd samt tillgång till psykosocialt
stöd till överlevare
.

1. Presidentkandidater och/eller nya
presidenten uttalar engagemang kring och
nolltolerans för våld mot kvinnor.

2. Det utbredda motstånden hos allmänheten
mot avkriminalisering av abort minskar.
3. Lokala organisationer kan verka i en
befrämjande kontext för att säkra friheten för
dem som fängslas till följd av det absoluta
abortförbudet.

2. Det totala abortförbudets konsekvenser
synliggörs genom “det mänskliga ansiktet”.
3. Lokala kvinnorättsorganisationer och NGO:s
får stöd från omvärlden, vilket bidrar till att
legitimera deras arbete.

Trafikljus
GULT
1. Ingen information
GRÖNT
23. Amnestys genomförde sin första “high
level mission” till El Salvador, vilket bl.a ledde
till en offentlig debatt om det totala
abortförbudet i landet som inte dominerades av
abortmotståndare. Våra partnerorganisationer
upplevde ett genombrott när Amnestys
representanter satte sexuella och reproduktiva
rättigheter på agendan i nationell media. Även
andra, såsom parlamentets talman kritiserade
offentligt abortlagstiftningen “från stenåldern”.
Våra partnerorganisationer, som deltog i flera
av Amnestys event under high level mission
uppskattade delaktigheten och flaggade även
för att de kan komma att utsättas för ökat tryck
ju mer frågorna och deras arbete exponeras.
Att andra regeringar erkänner deras legitima
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och viktiga arbete kan fungera som något av
ett skydd.
MAGHREB 
(Marocko/Västsahara, Algeriet, Tunisien, Mauretanien och Libyen)
Övergripande mål: Myndigheterna i Maghrebländerna genomför reformer i lagen och i praktiken för att på sikt se till att diskriminering av kvinnor och
överlevare av sexuellt våld upphör. Detta arbete kommer att inledas under 2015 och målkedjan kommer att justeras hösten 2014.
Effektmål 20142015:

Resultatmål 20142015:

1. De paragrafer i brottsbalken, som för
närvarande tillåter förövare av våldtäkt
att undgå åtal om de gifter sig med
offren, ändras.

1. Internationella påtryckningar ger stöd åt och
förstärker Maghrebsektionernas arbete vad
gäller lagreformer.

Trafikljus 
GULT
I början av 2014 upphävde Marocko den lagparagraf
som medger att våldtäktsmän kan undgå straff om de
gifter sig med sina minderåriga offer. I Tunisien har
en översyn av lagstiftningen kring våld mot kvinnor
inletts och ett "paket" av nya/reformerade lagar
förbereds. Ingen förändring i Algeriet under året.

2. Definitionen av våldtäkt bringas i
överensstämmelse med internationella
normer.
Irland
Övergripande mål: Lägga grunden för ett ramverk som utgår ifrån mänskliga rättigheter vad gäller flickors och kvinnors tillgång till abort. Detta arbete
kommer att inledas under 2015 och målkedjan kommer att justeras hösten 2014.
Effektmål 20142015:
1. Bygga och konsolidera stöd från NGO:s och
allmänheten i Irland och politisk vilja avseende
avkriminalisering av abort.

Resultatmål 20142015:
1. Internationella påtryckningar ger stöd åt och
förstärker irländska sektionens arbete vad
gäller avkriminalisering av abort

Trafikljus 
GRÖNT
Arbetet sker under 2015.

ICPD +20
Övergripande mål: Alla människor åtnjuter sina sexuella och reproduktiva rättigheter utan att diskrimineras eller riskera att utsättas för tvång eller våld.
Effektmål 20142015:

Resultatmål 20142015:

1. Slutresultatet av
översynen ICPD +20 och

1. Överlämning av den globala
petitionen vid mötet som

Trafikljus
1.
GRÖNT
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generalsekreterarens rapport
är robust och progressiv och
bekräftar de sexuella och
reproduktiva rättigheterna
samt staternas åtaganden.
Slutdokumenten behandlar
även gapet och
utmaningarna kopplat till
genomförande samt
ansvarsutkrävande.

Commission on Population and
Development har i april 2014.
2. Under konferenserna i april och
oktober 2014 agerar Sverige för
att försvara de sexuella och
reproduktiva rättigheter som
attackeras av andra stater.

Överlämningen skedde och svenska sektionen bidrog med närmare 30 600
underskrifter till den globala petitionen som pågått mellan mars 2013 och
mars 2014 (dvs drygt 20% av alla underskrifter globalt.
2.
GULT

I april samlades världens ledare och en rad NGO:s under 47th Session of the
Commission on Population and Development som helt vigdes åt ICPD beyond
2014. Sverige agerade för att försvara de sexuella och reproduktiva
rättigheterna. Vårt arbete bidrog dock inte till detta, då vi var medvetna om att
Sverige var en s.k “friendly state” och i prioriteringen mellan annat arbete togs
endast mycket begränsade kontakter.
Under FNs möte i april bekräftade man återigen de åtaganden som gjorts i
Kairoprogrammet och enades om att öka ansträngningarna för att överbrygga
gapen och utmaningarna vad gäller genomförandet av programmet. Man
förhandlade även fram en resolution som antogs av mötet. Den slutliga
resolutionstexten var i delar en besvikelse eftersom den inte återspeglar
utvecklingen som ändå skett under de senaste årtiondena vad gäller synen
på sexuella och reproduktiva rättigheter. Resolutionen refererar inte
överhuvudtaget till “sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”, sexuell
läggning eller könsidentitet  trots att många regeringar från olika regioner
också förespråkade att det skulle finnas med.

Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter
Cocoa 23802384 | Critical pathway: Corporate accountability | Nivå B
Övergripande mål: 1) Statliga företag och företag som får statligt stöd respekterar MR och människor som riskerar att drabbas får tillgång
till information. 2) FN principerna förverkligas och fler MR kränkningar kopplade till företags verksamhet förebyggs och förhindras och
människor som riskerar att drabbas får tillgång till information
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Effektmål 20142015:
1. Finansdepartementet avkräver statliga
företag och Finans och UD avkräver företag
som får statligt stöd MR due diligence enligt
FN principerna. System för uppföljning
(monitoring and evaluation) införs.
2. Sverige antar en gedigen och progressiv
nationell åtgärdsplan för att implementera FN
principerna.
3. Minst en IFI (internationell finansiell
institution) integrerar MR due diligence i sina
policies och processer.
4. EU antar regler som ökar transparensen,
exempelvis ett starkt direktiv om ickefinansiell
redovisning.
5. MRsituationen förbättras i de specifika fall
(Nigerdeltat, Bhopal och Ecuador) samtidigt
som fallen används som exempel både på
bristande företagsansvar och på möjliga
lösningar

Resultatmål 20142015:
1. och 2. Uppmärksamhet i media och från
riksdagsledamöter har satt press på Finans att
skärpa kraven på statliga bolag och på UD att
skärpa kraven på myndigheter som ger
exportstöd, samt skynda på processen att ta
fram en åtgärdsplan för implementering av FN
principerna.
3. I internationella förhandlingar stödjer Sverige
starkare internationella standarder/ regional
lagstiftning (än vad som finns idag) rörande
företag och mänskliga rättigheter (EU, VB,
IMF,OECD).
4. Sektionens arbete bidrar till att uppfylla
internationellt satta mål. (Nigerdeltat, Bhopal,
och Ecuador) uppfylls. Vi behåller vår
trovärdighet i frågor vi tidigare arbetat med.
5. En offentlig debatt om bankernas
investeringar förs.
6. Minst två banker inför policies och säljer av
innehav kopplade till MRkränkningar.

6. Företag som kränker MR har svårare att via
banker få tillgång till kapital i Sverige. (
Nivå C
)
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Trafikljus
1. 
GULT
Statliga företag ska göra MR due diligence
men uppföljningen är svag. Företag som får
statligt stöd har vissa krav på sig att följa FN
principerna men det finns fortfarande brister.
2. 
GULT
Den nationella åtgärdsplanen, eller
handlingplan, för att implementera FN
principerna är på gång men Amnesty och ett
nätverk av andra organisationer är inte nöjda
med konsultationsprocessen och har påpekat
det till ansvarige ministern.
3. 
GULT 
GRÖNT
Världsbanken har inte integrerat MR due
diligence i ett första utkast av de nya
Safeguard policies. Men Amnesty deltar aktivt i
de pågående konsultationerna och den
svenska regeringen driver minst två av våra
krav (ökad integrering av MR och borttagning
av en klausul som undantar urfolks rättigheter).
EU har antagit ett direktiv om ickefinansiell
redovisning. Sverige ändrade position från att
2013 inte stödja direktivet till att nu föreslå
vissa skärpningar i implementeringen.
4.
GULT
Den indiska regeringen kommer att revidera
sin bedömning av antalet människor som har
drabbats av Bhopalkatastrofen och baserat på
detta avkräva en högre kompensationssumma
från Union Carbide. Detta är ett direkt resultat
av de lokala aktivisternas hungerstrejk men
kanske har även Amnestys arbete under
många år bidragit till beslutet. Att den indiska
regeringen gör en ordentlig utredning av
antalet drabbade har varit ett av Amnestys krav
länge och är av stor vikt. Det som krävs för att
människor faktiskt får kompensation, däremot

är att Union Carbide infinner sig i indisk
domstol  något de alltid vägrat göra.
Shell kommer att betala 55 miljoner pund till
människor i Bodo efter en förlikning efter en
domstolsprocess där det bevisades att Shell
ljugit om antal fat olja som hade läckt i Bodo.
Amnestys arbete med Bodo erkändes av
målsägarna: “We are thankful to all that have
contributed in one way or another to the
conclusion of this case such as the various
NGOs, especially Amnesty International, who
have come to our aid."
5 och 6. 
GRÖNT
Fair Finance Guide lanserades i januari 2015.
Effekterna kommer att kunna visas först i
början på 2016.

Tvångsvräkningar
Cocoa 25302534 | Critical pathway: Forced evictions | Nivå C
Övergripande mål: 1) Människor skyddas från tvångsvräkning i de sex eller sju länder vi prioriterar genom att ansvariga myndigheter vidtar
åtgärder för att stoppas tvångsvräkningar alternativt vidtar åtgärder för ersättning efter tvångsvräkning. 2) Lokala organisationer och
invånare ser Amnesty som ett bra stöd vid direkt hot om tvångsvräkning.
Effektmål 20142015:
1. Svenska delen av Rapid Response Forced
Eviction (RRFE) bidrar till att sätta tryck på
makthavare för att stoppa tvångsvräkningar.
2. Svenska delen av RRFE bidrar till att
Amnesty uppfattas som solidariskt stöd till
lokala organisationer och invånare.

Resultatmål 20142015:
1. Deltagare i svenska delen av RRFE agerar
på 75 % av de aktioner vi skickar ut.
2. Amnesty Sverige deltar på minst två
utåtriktade aktioner per år i syfte att sätta press
på makthavare OCH som solidaritetsaktion

9

Trafikljus
1. 
RÖTT
Det har inte kommit några aktioner från IS
sedan januari 2014. RRFE verkar ligga nere
där. Vi håller för närvarande på att se över hur
vi kan inkludera medlemmarna i nätverket i
andra aktioner.
2. 
RÖTT
Se punkt 1.

Stop governments torturing
Cocoa 31103114 | Critical pathway: Security with Human Rights | Nivå B | Globalt prioriterad kampanj
Övergripande mål: Stater inrättar och respekterar effektiva övervakningsmekanismer mot tortyr och annan grym, omänsklig, förnedrande
behandling eller bestraffning.
Arbetet kommer att inledas under 2014 men enbart genom att vi mobiliserar grupper som långsiktigt arbetar med kampanjen och att vi förser dem
med aktioner på Uzbekistan och Nigeria. Planeringen av arbetet inleds under 2014 och målkedjorna kommer därmed att ses över. Tortyr i svensk
lagstiftning är ett arbete som redan inleds 2014 på nivå C. Arbetet kommer höjas till nivå A under 2015.
Sverige
Övergripande mål: Sverige inför brottet tortyr i svensk lagstiftning. Nivå C.
Effektmål 20142015:
1. Tortyr som ett särskilt
brott i svensk lagstiftning
utreds.

Resultatmål 20142015:
1. Riksdagsledamöter verkar för
införandet av tortyr som ett brott i
svensk lagstiftning.

Trafikljus
1. 
GULT
I juni kom direktiv för att överväga behovet av att införa ett särskilt tortyrbrott i
svensk strafflagstiftning. Utredaren ska lämna svar 1 september 2015.
Sektionen har skrivit en promemoria om tortyr, ur ett mr och folkrättsligt och
straffrättsligt perspektiv och har uppvaktat riksdagens justitieutskott, lyft frågan i
politikersamtal i Almedalen, lyft frågan i seminarieserie om tortyr förra hösten
bland annat. Vi har gjortmycket tack var gruppen för internationella straffrättsliga
frågor.

Uzbekistan
Övergripande mål: Starkare skydd mot användandet av bekännelser som tvingats fram genom tortyr eller misshandel och därmed få ett stopp på
tortyr.
Effektmål 20142015:
1. Straffprocesslagen ändras och inkluderar en
bestämmelse mot användandet av bekännelser som
har framtvingats under tortyr eller misshandel.

Resultatmål 20142015:
1. Svenska sektionens arbete
(under 2014 enbart via
grupperna) bidrar med
internationella påtryckningar
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Trafikljus
1. 
GULT
Under 2014 har sektionen agerat för Dilorom
Abdukadirova inom ramen för kampanjen Stoppa tortyr
och för Erkin Musajev inom ramen för Skriv för frihet.

2. Enskilda individers ärenden har gått framåt på
grund av att bekännelser under tortyr inte har
erkänts.

på relevanta myndigheter i
Uzbekistan, EU eller Sverige.

Arbetet kommer intensifieras under 2015 (främst under
maj månad). En strategi för påverkansarbetet gentemot
Uzbekistan kommer tas fram under våren 2015.

3. FNs speciella rapportör får besöka Uzbekistan.

Nigeria
Övergripande mål: Ökad tillgång till advokater, anhöriga och oberoende observatörer/övervakare under tid i polis, militär och SSShäkte och därmed
stoppa godtyckliga arresteringar och tortyr.
Effektmål 20142015:
1. Övervakarare från CAT/NHRC (National Human Rights Commission) får
tillgång till fängelser/häkten som sköts av säkerhetsstyrkor och som
tidigare inte har varit öppna för besök och får därmed ökad möjlighet att
övervaka fängelser/häkten som sköts av polis, militär och SSS.
2. Nigerias ÖB utfärdar en publikt uttalande som säger att människor i
militärfängelser/häkten har rätt till advokat.

Resultatmål 20142015:
1. Svenska sektionens
arbete (under 2014 enbart
via grupperna) bidrar med
internationella påtryckningar
på säkerhetsstyrkor, polis,
militär och presidenten i
Nigeria.

Trafikljus
1.
GRÖNT
Arbete pågår. Fokusfallet i Nigeria,
Moses Akatugba, användes som
Månadens aktion i juli. Pga massivt
kampanjarbete besöktes Moses av
Delta state benådningskommission på
uppdrag av delstasregeringen death
row i Warrifängelset den 27 juni.

3. Enskilda individer som sitter fängslade får tillgång till advokater och
anhöriga.
4. Den nigerianska presidenten skriver under en lag om tortyrförbud.

Säkerhet med mänskliga rättigheter
Cocoa 31203124 | Critical pathway: Security with Human Rights | Nivå C
Övergripande mål: Guantánamo stängs och fångarna ställs inför rätta i rättvisa rättegångar eller friges. Årsmötesbeslut.
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Effektmål 20142015:
1. Sverige är ett av de länder som har
tagit emot fångar som inte kan
återsändas till sina ursprungsländer och
inte heller kan tas emot av USA.

Resultatmål 20142015:
1. Nyckelfunktioner inom riksdag och regering
ställer sig bakom att Sverige bidrar till en
stängning av Guantánamo genom att ta emot
fånga

Trafikljus
1. 
GULT
Ett antal nyckelfunktioner ställer sig bakom detta. Dock
har det inte hänt mycket under året och intresset för
frågan i Sverige och bland politiker är inte stort. Ett
antal fångar har släppts och fått fristad i ett antal länder.
Sektionen kommer under våren eller tidigt i höst att ha
ett möte i Riksdagen samt eventuellt med relevant(a
ministrar. Dock kan vi inte förväntas oss att Sverige
kommer att ändra sin inställning och erbjuda fångar
fristad. Situationen med det stora antalet flyktingar som
söker asyl i Sverige gör att arbetet bedrivs i mer
motvind.

Crisis and transition Mena
Cocoa 32303234 | Critical pathway: Crisis and transition in Mena | Nivå C
Egypten
Övergripande mål: Människor i Egypten kan demonstrera och uttrycka sina åsikter utan att riskera att utsättas för övergrepp
Effektmål 20142015:
1. Polis och säkerhetstyrkor följer de regelverk som finns.
2. Den nya regeringen (det är utlovat parlaments och
presidentval i början 2014) börjar vidta åtgärder för att
reformera säkerhetsstyrkorna

Resultatmål 20142015:
1. Påtryckningar på relevanta
myndigheter i Egypten, däribland
från Sverige bidrar till att målen
uppnås.

Trafikljus
1. 
RÖTT
Vi har inte kunnat arbeta så mycket med
Egypten som vi önskat. Det beror på att arbetet
var tänkt att ske genom i första hand
landprogrammet men som av flera anledningar
inte mäktat med det arbetet..

Syrien
Övergripande mål: Civila i den väpnade konflikten i Syrien skyddas från människorättskränkningar, krigsbrott och brott mot mänskligheten och ansvar
för brotten utkrävs.
Effektmål 20142015:

Resultatmål 20142015:
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Trafikljus

1. Åtgärderna för att skydda civila från våld, inklusive
sexuellt våld ökar
2. Syriens grannländer håller sina gränser öppna så
att flyktingar kan få skydd. Inga flyktingar från Syrien
skickas tvångsvis tillbaka till Syrien. Stater utanför
regionen ökar antalet kvotflyktingar från Syrien för
vidarebosättning.

1. Påtryckningar, däribland
från Sverige bidrar till
internationellt
ansvarstagande vad gäller
MR och flykting situationen
samt ansvars utkrävande
för MRbrotten i Syrien.

3. FN /annan IGO säkerställer att MRöver vakare
finns på plats för att utreda MRkränkningar som
begås av alla parter i konflikten

1. 
RÖTT
MRkränkningar fortgår i massiv skala i Syrien, både från
regimens sida och väpnade grupper såsom ISIS. FN:s
säkerhetsråd antog i februari en resolution (2139) som
uppmärksammar den humanitära krisen i Syrien och som
uppmanar parterna i konflikten att omedelbart upphöra med
MRkränkningar och brott mot den humanitära rätten samt
skyldigheten för parterna att se till att FN obehindrat kan nå
fram med humanitär hjälp. Säkerhetsrådet vill se ett slut på
straffriheten och säger sig ha för avsikt att vidta “ytterligare
steg” om parterna inte uppfyller kraven. Vårt arbete under
året har bland annat bestått i att trycka på säkerhetsrådet
för effektiv implementering av resolutionen, men utan
framgång. Flyktingsituationen i Syrien och i grannländerna
är katastrofal. Även om behovet av vidarebosättning av
flyktingar från Syrien uppmärksammats internationellt så
har endast få utfästelser givits av stater för att öka
mottagandet av kvotflyktingar och ännu färre
vidarebosättningar har i praktiken ägt rum, vilket Amnesty
uppmärksammat i en rapport i slutet av året. En global
Syrienkampanj med fokus på vidarebosättning äger rum
under 2015.

Vapenhandel
Cocoa 33303334 | Critical pathway: Arms trade treaty | Nivå B (nivå C 2015)
Övergripande mål: 1) Sverige beviljar ej tillstånd för vapenexport till länder med grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. 2) ATT
träder i kraft.
Vapenhandel kommer att lyftas inför riksdagsvalet, främst genom lobby, men även via opinionsbildning/ media. Därför har vi satt nivå B, ett område
som annars är nivå C.
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Effektmål 20142015:
1. KEX föreslår en
förändrad lagstiftning
som anger att Sverige
inte SKA exportera
vapen till änder där de
mänskliga rättigheterna
krävs och som är i linje
med ATT
2. En majoritet i
riksdagen är för en
lagstiftning som anger att
Sverige inte SKA
exportera vapen till
länder som kränker de
mänskliga rättigheterna
3. Sverige ratificerar ATT

Resultatmål 20142015:
1. KEX inkluderar ATT i
utredningen om svensk
krigsmaterielexport
2. Centrala politiker arbetar
aktivt för och stödjer
Amnestys krav att Sverige inte
SKA kunna exportera vapen
till länder där de mänskliga
rättigheterna kränks
3. Uppmärksamhet i media
sätter press på
riksdagsledamöter
4. Sverige uttalar att man
avser att följa artikel 6 och 7 i
ATT även innan ATT har
ratificerats

Trafikljus
1. 
GULT
Utredningen har fått förlängt mandat till april 2015. Amnesty befinner sig i skrivande
stund mitt i en lobbyslutspurt och träffade KEX 30 januari. Vi har bidragit till att lyfta
frågan om hur ATT ska inkluderas genom enskilda samtal med KEXledamöter samt i
möten med UD:s ATTambassadör som skrev utredningen kring Sverige tillträde till
fördraget. Amnesty har bland annat drivit frågan om att Sverige bör överväga att göra
ratificering av ATT till ett krav för att tillstånd till krigsmaterielexport ska beviljas från
Sverige till ett visst köparland. Flera KEXledamöter har i enskilda samtal med oss
visat intresse och stöd för ett sådant förslag.
2
.
GULT

Flera centrala politiker gör detta men vissa av dem som borde sagt mer om frågan
(utifrån vad deras partier har beslutat) har varit tysta eller gjort tvetydiga uttalanden.
Amnesty har vid flera tillfällen lyft kravet på att ändra skrivningen i det svenska
regelverket från
bör inte
till 
ska inte.
I våra enskilda lobbysamtal med KEXledamöter
fick vi bekräftat att de känner till att vi driver denna position och flera var positiva till en
sådan förändring.
3
. 
GRÖNT
Frågorna fortsatt på agendan och får mkt uppmärksamhet pga bl.a exporten till och
det försvarspolitiska samarbetsavtalet med Saudiarabien. Vapenexportfrågan har fått
mycket utrymme i media t.o.m. under valrörelsen som ofta dränker denna fråga.
Amnesty bidrog till detta arbete genom opinionsundersökningen som släpptes veckan
innan Almedalen. Opinionsundersökningen plockades upp och refererades till av
andra aktörer. Exempelvis journalister som frågade KEXledamöter om deras syn på
den svenska opinionen i frågan. Även andra organisationer på området som Svenska
Freds har refererat till Amnestys undersökning i olika mediesammanhang.
4
. 
GRÖNT
Sverige har ratificerat fördraget och Amnesty har bevakat och bidragit med
synpunkter under hela processens gång. Tex inkommit med remissvar, deltagit under
förhandlingar i FN etc.
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Dödsstraffet
Cocoa 34203424 | Critical pathway: Death penalty | Nivå C
Övergripande mål: Dödstraffets avskaffande
Effektmål 20142015:
1. Fortsatt positiv trend
mot dödstraffets
avskaffande

Resultatmål 20142015:
1. Påtryckningar, däribland från Sverige,
bidrar till att målen uppnås.
2. I januari 2016 arbetar sektionen mer
fokuserat på dödsstraffet via färre länder

Trafikljus
1. 
RÖTT
Visserligen pågår det diskussioner i flera länder och delstater i USA där
avrättningar inte förekommit under några år om dödsstraffets vara eller
icke vara men generellt finns det inget starka tecken på att fler länder
inom en snar framtid kommer att avskaffa dödsstraffet; det är tyvärr
snarare så att flera länder har tagit upp avrättningar igen efter flera års
uppehåll.
2. 
RÖTT
Ännu inte påbörjat översynen.

Flyktingar och migranters rättigheter
Cocoa 35803584 | Critical pathway: Defending people on the move | Nivå C
Övergipande mål: Asylsökande erhåller en rättssäker asylprocess och skyddsbehövande erhåller skydd i form av uppehållstillstånd.
Effektmål 20142015:
1. Myndigheter och domstolar använder
sig av och tolkar landinformation på ett
relevant och asylrättsligt korrekt sätt.

Resultatmål 20142015:

Trafikljus

2. Det sker en total översyn av
utlänningslagen inklusive
instansordningen

2. Det tillsätts en utredning med direktivet att
göra en total översyn av utlänningslagen
inklusive instansordningen.

1. Den landinformation vi lämnat angående
landet används i beslut och domar.
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1. 
GRÖNT
En hel del händer kring landinformation men där går
saker mer åt båda håll i realiteten. Dock har vi en bra
dialog med Migrationsverket kring landinformation och
även med det i vissa delar fristående
landinformationssystemet, Lifos.

2. 
RÖTT
En total översyn är en mer långsiktig effekt. Vi noterar
att vårt arbete har givit resultatet att fler relevanta
aktörer lyfter den nuvarande lagens problematik
liksom en del problem med migrationsdomstolarna.

When you don´t exist/SOS Europa
Cocoa 35803584 | Critical pathway: Defending people on the move | Nivå B (våren 2014 A)
Övergipande mål: Flyktingars, migranters och asylsökandes mänskliga rättigheter respekteras i Europa och vid dess gränser. Detta
innebär bland annat att: Flyktingar och migranter utsätts inte för “push backs” och Flyktingar och migranter tas inte i förvar enbart på
grunden att man är irreguljär.
Kampanjen When you don´t exist lyfts inför EUparlamentsvalet i maj 2014. Under den perioden är det nivå A för att sedan återgå till nivå C alternativt
nivå B beroende på vad vi får för material från IS
Effektmål 20142015:
1. Antalet rapporterade “push backs” vid EU:s yttre
gränser minskar och flyktingar och migranter får
tillgång till en asylprocess och tas inte i förvar.
2. Bilaterala överenskommelser angående gränser
och migrationskontroller blir tillgängliga för
allmänheten. Överenskommelserna innehåller starka
klausuler angående skyddet för de mänskliga
rättigheterna.

Resultatmål 20142015:
1. Svenska EUparlamentariker driver
aktivt kampanjens frågor
2. Uppmärksamhet hos allmänheten och
i media kring kampanjens frågor
3. Den svenska regeringen driver aktivt
kampanjens frågor

Trafikljus
1. 
GRÖNT
Det är för tidigt att bedöma men allt fortskrider
enligt plan.
2. 
GRÖNT
vad gäller uppmärksamhet hos
allmänheten eftersom ungefär 18500 personer
agerade på vår aktion. 
RÖTT
vad gäller

uppmärksamhet i media. Vi lyckades inte bryta
igenom bruset inför EUvalet.
3.
GULT

Regeringen lyfter i vissa sammanhang några
av frågorna men inte alla och inte på ett sätt
som kan anses aktivt.

3. EU policies och Frontex sätter samma tyngd vid
skyddsåtgärder som de gränskontrollerande.
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Den kampanj som genomfördes inför valet i EU
parlamentet har inte i någon högre utsträckning
fått effekt. Dock kan lobbyarbetet i kampanjen
och samtal med politiker i någon utsträckning
ha givit positiv effekt i den meningen att vissa
svenska politiker driver frågor på det sätt som
Amnesty önskar.Rent faktiskt i EUkontexten
finns dock mycket lite, om något, som tyder på
en positiv vändning.

Försvara individers rättigheter
Cocoa 37303734 | Critical pathway: Promoting freedom of expression, association and assembly | Nivå B (under Skriv för frihet, A)
Övergripande mål: Positiv förändring för enskilda individer  kvinnor och män  som utsatts för MRkränkningar och i förlängningen positiv
förändring på samhällsnivå.
Effektmål 20142015:
1. Respons från några av de myndigheter grupper skrivit till angående
aktionsfall.

Resultatmål 20142015:
1. Relevanta myndigheter
uppmärksammas på våra krav

2. Positiv förändring i några av de fall grupper arbetar med.

2. Relevanta ambassader besöks
(varav minst ett besök gällande en
individ som lyfts upp i Skriv för
frihet).

3. Positiv förändring för minst en av de individer som lyfts i kampanjen Skriv
för frihet.
4. Ansvariga har reagerat till följd av vårt påverkansarbete i minst ett fall till
följd av kampanjen Skriv för frihet.
5. MRförsvarare och/eller deras anhöriga som fått sina rättigheter kränkta
känner sig stärkta och fortsätter sitt MRarbete
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3. MRförsvarare eller deras
anhöriga som får ta emot
solidaritetshälsningar (inkluderat
inom Skriv för frihet) uppger att de
upplevt dem som positiva

Trafikljus
1.
GRÖNT
Under möte med Norges
ambassad hösten 2014 togs
arbetet för transpersoner upp.
2.
GRÖNT
Flera ambassadbesök
kopplade till individfall: Eritrea,
Nigera, Saudi Arabien (SFF),
Indien (Bhopal SFF).
3. 
GRÖNT
Ales Bialiatski uttryckte sin
tacksamhet gentemot
Amnesty: ”Jag vill särskilt
tacka er för det moraliska

6. Genom att lyfta individer i vår externa kommunikation ger vi människor
möjlighet att personligen relatera och skapar därmed större engagemang.
7. Tydliga kriterier och rutiner vid val av fall som vi lyfter på vår hemsida
samt kriterier för uppföljning av arbetet.

4. Sektionen har kriterier för hur vi
väljer ut fokusländer och vi har valt
fokusländer.
5. Sektionen har en utfasningsplan
för ickefokusländer.

8. Januari 2016 arbetar sektionen mer fokuserat kring vissa länder och
därmed effektivare med IAR.

stödet. Det som gjorde verklig
skillnad var de brev jag fick
från vanliga människor, och
jag vill att du ska ge ett
särskilt tack till era aktivister
för det.”
4.
GRÖNT
Arbetet påbörjas 2015.
5.
GRÖNT
Arbetet påbörjas 2015.

Diskriminering av romer/romers rätt till bostad
Cocoa 37803784 | Critical pathway: Forced evictions 
och 
Ending discrimination | Nivå C
Övergripande mål: Tvångsvräkningar av romer minskar i Italien och Rumänien som ett led att minska diskrimineringen mot romer vad
gäller rätten till bostad.
Effektmål 20142015:
1. Myndigheterna i Italien och Rumänien antar och
implementerar guidelines och policys som skyddar
människor mot tvångsvräkningar.

Resultatmål 20142015:
1. Svenska sektionen bidrar till internationella
påtryckningar, inklusive via EU, riktade till
lokala och nationella myndigheter i Italien och
Rumänien.

Trafikljus
1. 
GRÖNT
Temagrupperna för romer har jobbat med
fortsättning på tidigare aktion gällande Italien.
Inga aktioner har kommit på Rumänien.
Effektmålet är mer långsiktigt. Det finns inga
tecken på förbättringar.
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Diskriminering av HBTpersoner
Cocoa 37803784 | Critical pathway: Ending discrimination | Nivå C
Övergripande mål: 1) Människor I Europa kan samlas och försvara hbtpersoners rättigheter. 2) Hbtaktivister i andra länder kan agera utan
fruktan för repressalier.
Effektmål 20142015:
1. De Prideparader där vi närvarar i
Europa kan hållas utan
inskränkningar
2. Relevanta myndigheter
uppmärksammas på Amnestys krav.

Resultatmål 20142015:
1. Delegationen skapar via preventiv närvaro
ett ökat handlingsutrymme för hbtaktivister
och påverkar myndigheterna att tillåta
parader och ge adekvat skydd.

Trafikljus
1. 
GRÖNT
Belgrad Pride kunde hållas för första gången sedan 2010
och utan att någon av de c:a 1000 deltagarna utsattes för
våld .Även i Montenegro hölls ett mondre Pride utan
våldsattacker.

2. Påverkansarbete bland annat från Sverige
bidar till att målen nås.

2. 
GRÖNT
Detta mål bör revideras till 2015 eftersom Sverige alltid
driver denna fråga och vi har kontakt med relevanta
ambassader, samt skriver till berörda myndigheter i
mållandet.

Ejprioriterat MRarbete
Human Rights Education
Cocoa 4710 | Non Critical pathway: Human Rights Education
Övergripande mål: 1) Människor I Europa kan samlas och försvara hbtpersoners rättigheter. 2) Hbtaktivister i andra länder kan agera utan
fruktan för repressalier.

19

Effektmål
20142015:
1. Ökad kunskap
och engagemang
för MR bland
gymnasieelever i
Sverige.

Resultatmål 20142015:

Trafikljus

1. 90 % av de 2400 elever som
besöker Aday upplever att de lärt sig
eller delvis lärt sig mer om mänskliga
rättigheter:

1. 
GRÖNT
3 195 elever från olika gymnasieskolor besökte 
Aday
under 2014. Av
dessa svarar 92 % att de lärt eller delvis lärt sig mer om MR genom Aday.

2. 300 elever som besöker Angelägets
Filmfestival har en positiv upplevelse
av festivalen.
3. 30 % av 2500 lärare som beställt
Angelägets dvd använder den i
undervisningen.
4. 30 % av de på skola.amnesty.se
2000 registrerade lärarna använder
materialet i sin undervisning.

2. 
GULT
. Cirka 300 elever närvarade 2014 på Angelägets Filmfestival. Någon
utvärdering på plats gjordes inte. Däremot var atmosfären bland de besökande
mycket positiv.
3.
RÖTT
Ingen utvärdering har eller kommer att genomföras på detta område.
Beslut taget att det är sista året vi distribuerar DVD. Hela Angeläget kommer att
göras om och bli mer webbaserat.
4.
RÖTT
Ingen uppföljning har ännu kunnat göras inom detta område.
5.
GRÖNT
Djupgående uppföljning genomförs under våren. Men alla 11 skolor har
följt vår modell, inklusive att skolan deltagit i Skriv för frihet och på vår
vidareutbildning.

5. 9 av 11 skolor som deltar i ‘Skola för
mänskliga rättigheter’ fullföljer
Amnestys föreslagna arbetsmodell för
Human Rights Education.

Aktivism och stöd till grupper
Cocoa 6752 | Non critical pathway
Referens: 
Svenska Amnesty 20102016
: “År 2016 har sektionens långsiktiga medlemsstrukturer utvecklats och stärkts för ett effektivt arbete för
mänskliga rättigheter”. I detta avsnitt har hänsyn tagits till verksamhetsmötets kommentarer på planen, vilka handlade just om aktivism.
Långsiktigt mål: Genom att stärka och utveckla Amnestys kampanjorganisation och långsiktiga medlemssrukturer stärker vi den globala MRrörelsen
Effektmål 20142015:

Resultatmål 20142015:

Trafikljus
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1. Fler aktivister engagerar
sig i våra prioriterade
MRområden
2. Sektionens
aktiviststrukturer bedriver
ett effektivt arbete för
mänskliga rättigheter
3. Fler aktivister engagerar
sig inom Amnesty.

1. Ökad kunskap och aktivitet hos våra
medlemmar inom vårt prioriterade
arbete.
2. Det är fler grupper och individer som
arbetar med våra kampanjer och annat
prioriterat arbete.
3. Vi når fler aktivister än med dagens
mobilisering
4. I slutet av 2014 har distrikten
verktyg, rutiner och engagemang för
att bedriva ändamålsenlig verksamhet.
5. Ökad i aktivitet i de aktiva distrikten
utanför
storstäderna (GBG, Mö, Sthlm)
6. Ungdomsrådet förstår sitt uppdrag
och tar aktiv del i sektionens
ungdomsarbete.
7. Färre aktivister lämnar
organisationen.
8. Fler personer hittar en plats och
stannar inom organisationen

1. 
GRÖNT
Under året har vi sett en markant ökning på antalet deltagare på
våra kampanjutbildningar. (drygt 400 att jämföra med drygt 300 året innan).
Under året har 16 A som i Amnesty genomförts. Av dessa genomfördes nio
utanför storstäderna.
2. 
GRÖNT
I och med vårt nya arbetssätt har vi knutit grupper långsiktigt till
våra kampanjer. De som anmält sig till våra kampanjer långsiktigt har
erbjudits kontinuerliga aktioner och uppdateringar. Detta har inneburit att vi
genomfört både nationella och lokala kampanjutbildningar på både SOS
Europa och Min kropp, mina rättigheter. Aktivistseminariet fokuserade på
kampanjen Stoppa Tortyr. Till kampanjen Min kropp, mina rättigheter har 57
grupper som anslutit sig och till Stoppa tortyren 74.
Att grupper kunnat anmäla sig långsiktigt till våra prioriterade kampanjer har
dessutom inneburit att vi kunnat mobilisera relativt lätt till aktivitet på kort
varsel.
Vid slutet av 2014 hade Amnesty 45 aktiva ungdomsgrupper att jämföra
med 43 året innan. Antalet ungdomgrupper har sedan vi började samla
statistik år 2007 varierat mellan 28 och 45 och årets antal är med andra ord
den högsta noteringen. Sedan vi började bilda ungdomsgrupper i samband
med Aday har antalet ungdomsgrupper ökat med 20% på tre terminer.
Ungdomarna utgör en viktig del i vårt utåtriktade kampanjarbete.
Under året har aktionsformen “Agera på egen hand” tagits fram vilket
innebär att vi erbjuder enskilda aktivister att agera med ett färdigt material.
Detta har skickats ut tre gånger under året och beställts av i snitt drygt 120
personer. Glädjande är att många som beställt materialet finns på orter där
vi inte har grupper.
Vi har delat ut 29 aktivitetsbidrag under året.
3.
GULT
“Agera på egen hand” är integrerat med prioriterat kampanjarbete
och mobiliserar upp till 200 nya personer som inte tidigare deltagit i
Amnestys kampanjverksamhet.
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45
GULT

I slutet av året har sekretariatet delvis förändrat sitt stöd till
distrikten och flyttat personella resurser från storstäder till andra distrikt. Vid
slutet av året kan vi ännu inte se tydliga resultat av detta. Den nya
aktivistportalen har inneburit ett förenklat sätt för aktivister att tillgodogöra
sig information. Det har påbörjats ett arbete med att förenkla instruktioner
till grupper och distrikt men detta är dessvärre inte i hamn än. En ökning av
grundutbildningar på lokal nivå och närmare kontakt med distrikten kommer
förhoppningsvis leda till ökad aktivitet på sikt.
I och med att “Agera på egen hand” föll väl ut på mindre orter tror vi på att
fortsätta bearbeta dessa aktivister både till långsiktiga medlemsstrukturer
och till annan aktivism.
6. 
GRÖNT
Ungdomsrådet har vid 2014 års slut tillsats och har nu ett tydligt
uppdrag inom organisationen och dess arbete. Detta har skett genom att de
som ingår i rådet tillsammans med ungdomssamordnaren arbetat fram en
tydlig “arbetsbeskrivning” och verksamhetsplan. Under året har även
ungdomsrådet stöttat befintliga grupper och även bidragit till att mobilisera
inför aktionsdagar,kampanjutbildningar etc. Arbetet med ungdomsrådet tog
inledningsvis längre tid än som ungdomssamordnaren planerat, det var
tydligt att få en ny struktur på plats var svårare eftersom uppdraget blev så
svårt att rekrytera till när aktivisterna inte kunde känna igen rådets arbete.
Det finns fortsatt delar som inte är på plats och en av de största
utmaningarna med ungdomsrådet är att många försvinner efter 1,52 år.
78. 
RÖTT
Målet formulerades när vi trodde att vi skulle ha ett

medlemsregister på plats som även innefattade aktivister. I avsaknad av
detta är det svårmätta ambitioner målet ger uttryck för. Vi har lyckats slussa
aktivister från ungdomsgrupper till andra grupper på ett sätt vi tidigare inte
gjort. Vi har gett stöd till ungdomar som deltagit internationellt på flera olika
sätt under året vilket bidragit till ett ökat engagemang. Flertalet aktiviteter
som ska leda till att fler engagerar sig i organisationen har flyttats till 2015.
10 ungdomar från sektionen deltog på Nordic Youth conference i augusti.
Ytterligare två ungdomar deltog på det europeiska mötet.
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Arbete för jämställdhet
Cocoa 6754
Övergripande mål i enlighet med 
Svenska Amnesty 20102016
:
År 2016 är sektionen fortsatt en aktiv röst i den internationella Amnestyrörelsen och är
pådrivande i arbetet med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela rörelsens verksamhet. Det arbete som bedrivs inom sektionen är ett föredöme
för den ideella sektorn i Sverige.
Resultatmål 20142015:

Trafikljus

1. Vår externa kommunikation genomsyras i
högre grad av ett genus och
jämställdhetsperspektiv.

1. 
GRÖNT
Ett verktyg för jämställdhetsintegrering av extern kommunikation

har tagits fram. Verktyget kommer att implementeras under 2015.

2. Medarbetarna på sekretariatet och styrelsen
har kunskap om och kan tillämpa metoder för
jämställdhetsintegrering.
3. Arbetet med jämställdhetsintegrering och
kvinnors rättigheter stärks internationellt.

2.
GULT
Ingen personal eller styrelseutbildning har hållits under året.
3. 
GRÖNT
Löpande arbete. Vi har utbildat Norska sektionen kring vårt
jämställdhetsintegreringsarbete. Vi deltar fortsatt i Amnestys internationella
kvinnorättsnätverk, som bland annat driver frågan om
jämställdhetsintegrering i rörelsen. Under 2015 har det bland annat handlat
om jämställdhetsintegrering av förslaget kring de globala strategiska målen.

Arbete för mångfald
Cocoa 6754
Övergripande mål i enlighet med ”
Svenska Amnesty 20102016
”: År 2016 är vi en organisation med stor mångfald avseende färdigheter,
erfarenheter, kunskap och personligheter.
Resultatmål 20142015:

Trafikljus

1. Arbetet för att främja mångfald inom Svenska Amnesty (och i det som

1. 
RÖTT
Arbete har tyvärr inte prioriterats under
perioden. Arbete planerats för 2015.
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förmedlas externt) sker på ett systematiskt sätt och genomsyrar hela
organisationsstrukturen.
Fundraising, försäljning och annat
Svenska sektionen arbetar fram t o m 2015 utifrån Amnesty Internationals globala strategier för tillväxt och fundraising. Därtill kommer sektionens
egen strategi för påverkan, kommunikation och tillväxt samt Svenska Amnesty 2016.
I Svenska Amnesty 2016 sattes målet för antalet medlemmar i sektionen till 100 000 och intäktsmålet till 100 miljoner kronor. Eftersom båda dessa
mål beräknas uppnås 2013 har styrelsen satt som målsättning att sektionen vid utgången av 2015 ska 116 000 medlemmar och givare, varav 110 000
medlemmar. Intäkterna ska vid samma tidpunkt uppgå till 109 miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt på 50% under perioden 20102015 att jämföra
med de internationella målsättningarna om en tillväxt på 35%.
Fundraising
Resultatmål 2014
Vi ska vid slutet av 2014 ha 113 000 medlemmar/givare (genom att
ha rekryterat 16 000 nya och begränsat avhoppen till 9 %). I varje
enskild fundraisingkanal ska vi bevaka och uppfylla våra långsiktiga
mål för ‘medelgåva’ och ‘Life Time Value’. Vidare ska vi underhålla
en långsiktigt sund fördelning avseende olika intäktsslag (den så
kallade fundraisingmixen). Den samlade intäkten 2014 ska uppgå till
106 mkr (inklusive pågående “PKL specialprojekt” och budgeterade
“Övriga intäkter”).

Trafikljus
RÖTT
Vi har inte lyckats uppnå vårt uppsatta mål för
medlemmar och givare. Vi har i slutet av 2014 
106
257 medlemmar och givare vilket är 6% under målet.
Vi har rekryterat 10 082 nya medlemmar jämfört med
målet på 16 000 nya, vilket till största del beror på ett
sämre resultat för F2F. Detta tillsammans med att
avhoppen ökade i samband med den turbulenta
våren har bidragit till de sämre resultaten.
GRÖNT
Trots detta lyckades vi nå vårt uppsatta intäktsmål på
106 Mkr men då främst tack vare andra kanaler än
regelbundet givande.

Nedan redovisas 
för kännedom
sektionens resultatmål för olika intäktskanaler 2014, vilket även speglar aktuell fundraisingmix.
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Kall rekrytering
Cocoa 12xx
Resultatmål 2014:
Genom kall rekrytering få 12 856 nya medlemmar/givare som under året ska ge 3,99 mkr i intäkter.
Trafikljus
:
RÖTT
Den kalla rekryteringen inom F2F har gått sämre än budgeterat både vad det gäller antal och intäkter. TF har däremot gått ungefär enligt plan. Vi
slutar på 8 938 i nyrekryterade vilket ger ca 2,9 Mkr vid årets slut.
Varm rekrytering
Cocoa 13xx
Resultatmål 2014:
Genom varm rekrytering få 3 114 nya medlemmar/givare som under året ska ge 1,37 mkr i intäkter.
Trafikljus:
RÖTT

Vi har mer än halverat resultatet och hamnar på 592 tkr i intäkter med totalt 1337 nya medlemmar/givare. Anledningen är huvudsakligen att vi haft
problem med leverantörer av telefonnummer.
Pågående givande
Cocoa 14xx
Resultatmål 2014:
Behålla ett avhopp på maximalt 9 %, uppgradera 7 525 personer och återvärva 1 183 personer för att under året ge 84,1 mkr i intäkter.
Trafikljus
:
RÖTT
Vi hamnar något under budget vad det gäller intäkter med ett resultat på 82.2 Mkr. Vi har uppgraderat 6298 personer och återvärvat 1000 personer. Vi
har färre antal uppgraderingar än resultatmålet men har haft större uppgraderingsbelopp per uppgraderad. Avhoppen hamnar något från målet då
resultatet är 9.17%.
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Övrig fundraising
Cocoa 15xx
Resultatmål 2014:
Sektionens fundraisingmix ska vara bred och innehålla gåvor från stora gåvogivare, testamenten, fonder och stiftelser, PostkodLotteriet,
Humanfonden, samt från våra egna grupper. Detta verksamhetsområde ska 2014
ge 24,9 Mkr i intäkter.
Trafikljus
:
GRÖNT
Övrig fundraising har gått betydligt bättre än budgeterat. Testamenten, Investment funds och Restricted Income står för den största ökningen här.
Totalt hamnar vi på en intäkt på 30.2 Mkr.
Stöd till fundraising
Cocoa 16xx
Resultatmål 20142015:
 Sektionen ska genom aktivt deltagande i det internationella fundraisingarbetet skapa förutsättningar för global och nationell tillväxt genom en etisk
och effektiv fundraising.
GRÖNT
Vi deltar och bidrar aktivt och generöst i internationella utbyten. Vi håller en hög etik i arbetet och förtydligar i dagarna en i o f s ganska

obefintlig hantering av klagomål. Prognoser pekar på en fortsatt hög effektivitet om än lite vikande trender i invärvning.
 Sektionen ska implementera och utveckla Amnesty Internationals globala identitet och manifest.
RÖTT 
Arbetet är sent om sider på gång nu och delar är redan klara. Men ambitionsnivån för 2014 uppnåddes inte, dock helt för att processen

internationellt inte gått fram i utlovat tempo.
 Sektionen ska öka sina kunskaper inom fundraising genom aktivt deltagande i interna och externa erfarenhetsutbyten samt i INGO Benchmarking.

GRÖNT
Deltagit och aktivt bidragit i Fundraising Skillshare och i, delvis relaterat, Digital Skillshare. Vi deltar i INGO, är representerade i FMT och har
bidragit i ISinitiativet Fundraising Taskforce. Vi bidrar aktivt även i nordiska erfarenhetsutbyten.
Försäljning
Cocoa 17xx
Resultatmål 2014:
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Amnestybutiken på webben ska ha minst 15 000 besökare och 1 200 kunder som handlar för i snitt minst 130 kronor. Under året ska vi börja ringa till
dem som lämnat kontaktuppgifter och inte redan är medlemmar/givare.
Trafikljus
:
GRÖNT
Amnestybutiken ligger enligt resultatmålen både vad det gäller intäkter, besökare och kunder. Största delen av intäkterna kommer in under julen men
positivt för i år är att vi hade försäljningsrekord i juni för sommarmånaderna. Även julen slog alla tidigare rekord. Snittgåvan har höjts under året till 150
kr.

Stöd till organisationen
För att kunna ge ett organisatoriskt stöd med hög kvalitet till sektionen krävs ett effektivt sekretariat, samt investeringar i och kontinuerlig utveckling av
organisatoriska och administrativa stödsystem.
Organisationsstöd
Cocoa 71xx
Resultatmål 20142015:
1. Ett kostnadseffektivt arbete med hög kvalitet inom områdena IT,
Human Resources, ekonomi och administration.
2. Ett nytt CRMsystem i sektionen som ger ett förbättrat stöd till
arbetet med Amnestys “supporter journey” och sektionens
långsiktiga medlemsstrukturer.
3. Externa hemsidan ska samordnas med övriga webbplatser och
för helheten ska under 2014 en plan för strukturerat
utvecklingsarbete upprättas, bland annat avseende följsam
webbdesign (RWD).
4. Ett effektivt HRarbete utifrån sektionens arbetsgivarstrategi.

Trafikljus
1.
GRÖNT
2. 
GULT
Planeringsfasen av CRM projektet har (det
visat sig under januari) dragit över med ca fyra
veckor pga att kartläggningen av nuvarande system
har visat sig väldigt komplex och en inventering av
använda systemstöd i rörelsen dragit ut på tiden
men en implementering under plenringsperioden är
fortfarande möjlig.
3. 
GRÖNT
Rekrytering av “Digital strateg”
genomförd och analys och planering inför
kommande utvecklingsinsatser på amnesty.se
(hösten 2015), är påbörjad.
4. 
GRÖNT
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Styrning
Cocoa 72xx
Resultatmål 20142015:

Trafikljus

1. Adekvat stöd till sektionens styrelse, valberedning och granskningskommitté.

1. 
GRÖNT

2. Adekvat stöd till Amnestys internationella kommitté och andra av sektionsstyrelsen tillsatta
grupper.
3. Genomförande av årsmöten med ökat deltagande och ett ökat användande av digitala
plattformar som stöd för de demokratiska processerna.
4. Adekvat stöd för sektionens deltagande i internationella beslutsprocesser via det
internationella ordförandeforumet (Chairs Assembly) och det internationella rådsmötet (ICM).

2. 
GRÖNT
3. 
GRÖNT
Årsmötesdeltagandet
steg markant jämfört med
tidigare år. Arbete och planering
för användandet av digitala
plattformar inför 2015 har inletts.
4. 
GRÖNT

Transaktioner inom rörelsen
Svenska sektionen betalar utöver det obligatoriska bidraget till den internationella rörelsen, “ISavgiften”, även frivilliga extra bidrag (Additional
Voluntary Contributions, AVC), vars rekommenderade storlek fastställs av IS. Genom Svenska Amnesty 2016 har svenska sektionen beslutat att
minst 35% av sektionens kostnader ska gå till den internationella rörelsen.
Sektionen betalar även årligen en avgift till Europakontoret (European Institutions Office, EIO).
Internationella rörelsen
Cocoa 80xx
Kontrollnivå 20142015:
Bidraget till den
internationella rörelsen

Resultatmål 20142015:
Målet för det extra frivilliga
bidraget (AVC) 2014 är 13 mkr.

Trafikljus
GRÖNT
Målet för de extra frivilliga bidragen (AVC) har infriats och sektionen skänkte 13,4
mkr utöver det obligatoriska bidraget till den internationella rörelsen. Av
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2014 beräknas till 21,9
mkr.

sektionens totala kostnader gick 39% till den internationella rörelsen (i
beräkningen ingår 3,4 mkr som beviljats från Postkodlotteriet för ett specialprojekt
där IS är utövare).

Internationella rörelsen
Cocoa 82xx
Kontrollnivå 20142015:

Trafikljus
GRÖNT
Bidraget är utbetalt.

Bidraget till Europakontoret 2014 beräknas till 908 tkr.
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