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Verksamhetsberättelse 2016 
 
Varje individ är viktig i kampen för de mänskliga rättigheterna  
Det verkar som att vart vi än tittar har människor skrivit att 2016 har varit ett hemskt år. Och på många 
sätt har det varit det. Attacker mot civilbefolkningen fortsätter hänsynslöst i Syrien, Libyen, Nigeria, 
Burma och flera andra länder. Antalet människor som tvingats på flykt är fler än de någonsin har varit - 
och Europa svarar genom att stänga sina gränser. Vi har sett terrorattacker i Berlin, Istanbul, Mosul, 
Kairo, Aden, Nice och många andra platser. Folkvalda ledare ifrågasätter mänskliga rättigheter i länder 
som Filippinerna och USA. Hela 76 länder kriminaliserar fortfarande samkönade relationer och sådana 
relationer kan bestraffas med döden i 10 av dessa länder. 2016 har också varit ett våldsamt år för 
miljöaktivister i Latinamerika.  
 
Men tack vare människorättsförsvarare världen över har vi även mycket att vara glada över.  
 
2016 har Amnestys medlemmar och aktivister tillsammans bidragit till att fler än 650 personer frigetts - 
det är nästan två varje dag - från orättvis och ofta kränkande fångenskap. Tillsammans fick vi genom 
vårt påverkansarbete till förändrad lagstiftning i 40 länder. Vi ställde fotbollsvärldens beslutande organ till 
svars och fällde krigsförbrytare. När vi sätter strålkastarljuset på kvinnor, män och transpersoner 
uppmärksammar vi både individens rättigheter och tillkortakommande i systemen. Och återigen har vi 
bekräftat en insikt vi kan vara säkra på: Att vara upprörda räcker inte. Förändring sker när vi handlar 
tillsammans. 
 
Kampanjen “Min kropp mina rättigheter” avslutades 2016. Där har vi verkligen sett bevis på kraften i vårt 
arbete som en global organisation - kampanjen bidrog bland annat till att María Teresa Rivera från El 
Salvador frigavs under året - efter att ha dömts till 40 års fängelse för mord efter ett missfall.  
 
Även tortyrkampanjen avslutades 2016. En av personerna vi arbetade för, Yecenia Armenta i Mexiko, 
frigavs i juni.  Yecenia fängslades den 10 juli 2012. Hon misshandlades, kvävdes nästan till döds och 
våldtogs under 15 timmars tortyr tills hon erkände att ha varit involverad i mordet på sin man. Från 
fängelset hälsade hon:  ”När jag tar emot alla dessa brev som säger att jag inte är ensam känns det 
fantastiskt. Och jag tänker: ‘Ja, det är sant, jag är inte ensam.” 
 
Under försommaren 2016 slöt många medlemmar och aktivister upp och tillsammans agerade vi i 
kampanjen “SOS Sverige”, där det skickades in över 66 000 personliga mail till våra riksdagsledamöter 
med vädjan om att rösta nej till den tillfälliga lagen.  
 
Även kampanjen Skriv för frihet har fortskridit. I Sverige arrangerades många evenemang - allt från 
luciatåg och ljusmanifestationer till brevskrivningsmaraton, filmkvällar och föreläsningar. Amnesty syntes 
på utåtriktade aktioner på skolor, på stan och på en hel del julmarknader. Allt för att samla 
namnunderskrifter och få folk att skicka solidaritetshälsningar till de personer vi arbetade för. Många 
kända profiler stöttade kampanjen, bland annat Jonas Gardell, Silvana Imam, Maxida Märak och Alexa 
Lundberg. Hela 99 Amnestygrupper deltog, och fokus i årets kampanj var människorättskränkningar i 
USA, Iran, Egypten och Peru. Fler är 114 000 namn samlades in, vilket är helt fantastiskt!  
 
Utöver våra stora kampanjer har grupper, medlemmar och aktivister också verkat för individer genom 
blixtaktioner och enträget brevskrivande och för att människor ska känna till mänskliga rättigheter och 
Amnesty. Under sommaren kampanjade aktivister för hbtqi-personers rättigheter på ett stort antal 
festivaler - från Almedalen till pridefestivaler pratade vi om mänskliga rättigheter. 
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Det är med stolthet och värme vi tänker på allt det viktiga arbete vi gör tillsammans. Vi påverkar genom 
politisk påverkan, opinionsbildning och mobilisering. Det som berör en annan människa någon 
annanstans berör också oss.  
 
Med tanke på hur utvecklingen ser ut just nu i världen - är vårt arbete för mänskliga rättigheter viktigare 
än någonsin. Vi ger inte upp. Vi kommer fortsätta arbeta mot förtryck, diskriminering, sexuellt våld, tortyr, 
vapenhandel och för att de mänskliga rättigheterna ska gälla för alla, alltid. Och det arbetet fortsätter vi 
med - tillsammans! 
 
 
 
Anna LIndenfors                Tora Törnqvist 
generalsekreterare            ordförande  
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Mänskliga rättigheter 
 
Min kropp mina rättigheter 
Varje människa har rätt att själv bestämma över sin kropp och sitt liv utan att staten, religiösa ledare, 
familjen eller samhället hotar, straffar, kontrollerar och kriminaliserar den personen. Tyvärr ser inte 
verkligheten ut så för hundratals miljoner människor. Kampanjen Min kropp mina rättigheter  inleddes i 
mars 2014 och avslutades i maj 2016. Målet med kampanjen var att statliga och icke-statliga aktörers 
kontroll och kriminalisering av människors sexualitet och reproduktion upphör.  
 
I maj kom besked från El Salvador om Maria Teresa Riveras frigivning. Hon hade då avtjänat fyra år av 
sitt 40-åriga fängelsestraff. Men glädjen blev kortvarig då riksåklagaren omedelbart meddelade att han 
skulle överklaga frigivningsbeslutet. Maria Teresa lämnade landet för att söka asyl. Maria Teresa tillhör 
"Las 17" - en grupp kvinnor som fängslats och dömts till långa fängelsestraff för mord för att ha fått 
missfall eller för tidiga förlossningar och dödfödda barn till följd av komplikationer under graviditeten.  
 
Under sommaren la en grupp parlamentariker från oppositionen i El Salvador fram ett förslag om att höja 
straffet för abort till 50 års fängelse. Amnesty protesterade skarpt mot förslaget och fick medhåll från 
flera politiska företrädare. Ett annat förslag om att tillåta abort under vissa omständigheter kan istället 
komma att få ökat stöd, vilket är ett steg framåt. 
 
27-åriga Belén från Argentina som fått missfall dömdes i april till åtta års fängelse för mord. I juli kunde 
Amnesty överlämna drygt 120 000 namnunderskrifter till landets myndigheter och träffade dessutom 
ministrar och åklagare. Fallet uppmärksammades även av olika FN- organ och i augusti beslutade 
högsta domstolen i delstaten Tucumán att det inte fanns tillräckliga skäl att kvarhålla Belén. Hon frigavs 
kort därefter.  
 
Den svenska sektionen har arbetat med att synliggöra den restriktiva abortlagstiftningen i dessa och 
andra länder. Grupperna som arbetat med kampanjen har löpande skrivit brev, samlat 
namnunderskrifter och anordnat utåtriktade aktiviteter. Efter att kampanjen avslutades har svenska 
sektionen bildat ett nätverk av Amnestygrupper som fortsätter att aktivt arbeta för kvinnors rättigheter, 
inklusive sexuella och reproduktiva rättigheter.  
 
Stoppa tortyr 
Under det avslutande året av den globala kampanjen Stoppa tortyr  deltog den svenska sektionen under 
våren i en vykortskampanj där kort skickades direkt till de anläggningar i Uzbekistan där Amnesty vet att 
tortyr förekommer. Under sommaren genomfördes också en aktion med fokus på tortyr av kvinnor i 
Mexiko. 
I början av juni frigavs Yecenia Armenta från Mexiko, som i nära fyra års tid satt fängslad i väntan på 
rättegång, anklagad för att ha mördat sin man. Åtalet mot henne byggde helt på uppgifter framtvingade 
under tortyr och den ansvarige domaren ansåg inte att åklagarens “bevis” gick att pröva i domstol. I 
samband med frigivningen uttryckte Yecenia sitt varma tack till alla dem som arbetat för henne:  
"Till alla de människor som har följt mig vill jag ge mitt stora tack. Utan deras stöd skulle det ha varit 
nästan omöjligt. Jag vill tacka för er fortsatta kamp, för att ni inte upphör med detta fina arbete, att 
kämpa för andras rättigheter. Rättvisan tar tid ibland, men den kommer." 
 
I och med frigivningen av Yecenia har alla de fem mexikanska fall som Amnesty tagit upp under 
kampanjen blivit frigivna. 
 
Under november besökte Moses Akatugba den svenska sektionen, tillsammans med Amnestys 
Nigeriautredare Damian Ugwu. Moses dömdes till döden för rån. Han nekade till brottet, men torterades 
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i fängelset och erkände efter det. Under besöket medverkade de på Amnestyfondens 50-årsfirande i 
Stockholm och träffade även Amnestymedlemmar i Göteborg. Moses höll ett långt anförande om den 
tortyr han utsattes för, om tiden som dödsdömd och om benådningen i maj 2015. Moses advokat 
gästade sektionens årsmöte i Halmstad i maj, då han berättade om arbetet med att få Moses benådad. 

Trots löften från President Obama är Guantánamofängelset fortsatt i bruk. Under året förflyttades ett 
antal personer från Guantánamo till länder där de kunde återfå sin frihet. Sverige tog fortfarande inte 
emot något fånge, trots vädjan från såväl Amnesty International som andra organisationer. Vi fortsatte 
vårt arbete för en stängning av Guantánamo och för att de personer mot vilka misstankar om brott 
riktades antingen skulle ställas till svars i rättvisa rättegångar i civila domstolar, eller försättas på fri fot.  
 
Flyktingars och migranters rättigheter  
Flyktingsituationen under sensommaren och hösten 2015, och de åtgärder som vissa stater vidtagit i 
samband med det, ledde till att Amnesty International den 4 oktober 2016 lanserade en global kampanj 
för flyktingars rättigheter, under namnet I Welcome . Under året har planering pågått i svenska sektionen 
för hur kampanjen ska genomdrivas i Sverige, med preliminär start i maj 2017. Kampanjen handlar i 
stort om att verka för ökad global fördelning av ansvaret för flyktingar och asylsökande, motverkande av 
policies som kränker asylrätten och upprätthållande av flyktingars- och migranters grundläggande 
rättigheter.  
 
Amnestys fokus under våren handlade mycket om regeringens åtgärdspaket för att minska antalet 
asylsökande som kommer till Sverige. Vi startade ett upprop för att stoppa ett förslag om att alla som 
beviljas skydd i Sverige enbart ska beviljas tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta, vilket 
försvårar möjligheten till familjeåterförening. Vi uppmanade alla människor i Sverige att skicka 
personliga brev till riksdagsledamöterna och vädja till att rösta nej till det lagförslag som sedermera 
presenterades. Vi hade också personliga samtal med ett antal politiker och anordnade ett seminarium 
med deltagare som utifrån olika professioner presenterade sina farhågor kopplat till lagförslaget. Lagen 
röstades igenom i riksdagen och gäller nu fram till den 20 juli 2019. Vi arbetar nu med att bevaka olika 
konsekvenser av lagen i samarbete med andra organisationer. 
 
Vi har fortsatt arbeta med enskilda asylsökande och att ge rådgivning. Vi har även intervenerat med 
yttranden i några asylärenden där det finns en risk för att personen utsätts för allvarliga kränkningar av 
sina mänskliga rättigheter om hon återsänds till hemlandet.  
 
Arbetet med  EU-relaterade frågor fortgick och var under året intensivt.  Arbetet har bland annat kretsat 
kring de olika förslag som presenterats av EU-kommissionen. Ett nytt asylpaket är initierat och vi har 
arbetat mycket med granskning av dess olika delförslag och att ge remissyttranden. Arbetet mot det så 
kallade EU-Turkiet avtalet var mycket intensivt under året och fortsätter i delar. 
 
Skriv för frihet 
Under sex veckor i november-december deltog den svenska sektionen för sjätte gången i den 
internationella kampanjen Skriv för frihet (Write for rights) . 99 Amnestygrupper från hela landet deltog i 
arbetet och fler än 98 000 namnunderskrifter samlades in. Kampanjen stöttades av 40 kända personer 
där bland andra Jonas Gardell, Maxida Märak och Adam Tensta filmades då de lyfte olika kampanjfall 
medan bland andra Looptroop Rockers, Sofia Jannok, Nour El-Refai och Baker Karim stöttade 
kampanjen genom att sprida den i sina digitala kanaler. 
 
Under årets kampanj har vi arbetat för att frige Zeynab Jalalian, en iransk kurd som efter en några 
minuter lång rättegång blev dömd till livstids fängelse. Hon riskerar även att förlora synen på grund av 
att hon nekas medicinsk behandling för den försämring av synen som hennes familj tror kan ha orsakats 
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av tortyr och annan misshandel. Vi har även arbetat för att frige den egyptiske fotojournalisten Mahmoud 
Abu Zeid "Shawkan"  som riskerar dödsstraff efter att ha bevakat hur säkerhetsstyrkor med våld 
upplöste demonstrationer i Kairo. Häktningstiden för Mahmoud Abu Zeid har för länge sedan passerat 
den i lag stadgade tiden på två år men hans rättegång fortsätter i skrivande stund att skjutas fram gång 
efter gång. Vi har även arbetat för att ge skydd till Máxima Acuna, en bonde i norra Peru som är i dispyt 
med ett gruvbolag om äganderätt till mark. Familjen har upprepade gånger blivit hotad och trakasserad 
av polisen, och de har även blivit tvångsavhysta.  
 
Vi har även uppmanat före detta presidenten Obama att benåda visselblåsaren Edward Snowden. Han 
befinner sig sedan juni 2013 i Ryssland efter att ha läckt hemliga dokument om 
massövervakningssystem som avslöjade att USA och allierade länder ägnade sig åt massövervakning 
av en skala ingen kunnat föreställa sig. Hans asyl i Ryssland går ut 2017 och framtiden är oviss; 
återvänder han till USA kan en rättvis rättegång inte garanteras och han riskerar 30 års fängelse. I 
Sverige fick vårt arbete för Snowden stor uppmärksamhet i media och bland allmänheten och i 
november deltog Snowden via länk vid de svenska Internetdagarna där han, inbjuden av Amnesty och 
Right Livelihood Award, höll ett prisat anförande. Fler än 24 000 personer i Sverige skrev under för hans 
benådande. 
 
Med nästan hundra engagerade Amnestygrupper har många aktiviteter genomförts. I Umeå 
uppmärksammades alla årets kampanjfall och en av de solidaritetshälsningar de gjorde var att filma 
Umeås studentkör på Luciadagen när de sjöng “Jul jul, strålande jul” som sedan skickades till Máxima 
Acuna. På Medborgarplatsen i Stockholm anordnades bland annat ett luciatåg för yttrandefrihet samt en 
ljusmanifestation medan aktivister i Lund arrangerade filmvisning och aktivister i Göteborg spelade in en 
egen film med solidaritetshälsningar. 
 
Diskriminering 
Under 2016 växlade  den svenska sektionen upp arbetet mot diskriminering. Fokus var diskriminering 
mot romer och HBTQI-personer. Romerna fortsätter att vara Europas mest diskriminerade, 
marginaliserade och utsatta minoritet. I juni tvångsförflyttades runt 300 romer från ett läger i Giugliano 
utanför Neapel i Italien till ett övergivet fabriksområde där fyrverkeripjäser tidigare tillverkats. Lägret de 
flyttats från låg bredvid en dumpningsplats för farligt avfall. I stället för att skapa möjligheter för ett 
värdigt boende tvångsförflyttades människorna till en lika olämplig miljö. Amnesty har under året 
protesterat mot tvångsförflyttningen och bostadssituationen för romer i Italien och kommer att fortsätta 
att sätta press på italienska myndigheter. 
I september trädde en ny lag i kraft i Tjeckien som är ett steg i rätt riktning för att få stopp på 
segregeringen av romska barn i skolan. Lagändringen är en följd av överträdelseförfarandet som 
EU-kommissionen inledde mot Tjeckien i september 2014, efter intensivt påtryckningsarbete från bland 
andra Amnesty.  
 
Vi har börjat uppmärksamma situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige, varav många är romer. 
Ett debattinlägg om migrerande romers rätt till vatten och sanitet i Sverige fick stor uppmärksamhet i 
september 2016. 
 
Rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning och könsidentitet är en grundläggande mänsklig 
rättighet. I december 2015 anhölls sex män på en fest i en stad i Tunisien efter att grannar larmat 
polisen. Männen ställdes inför rätta nästa dag, tvingades genomgå analundersökning och dömdes till tre 
års fängelse och förbud mot att återvända till sin hemstad under fem års tid. Deras brott: ”sodomi”. I 
Tunisien är samkönat sex olagligt och kan ge upp till tre års fängelse. Under sommaren 2016 
genomförde svenska sektionen en kampanj för att lyfta situationen för HBTQI-personer i Tunisien och 
för att kräva att paragraf 230 som kriminaliserar samkönat sex avskaffas.  
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Amnesty deltog under 2016 på flera pridefestivaler för att uppmärksamma HBTQI-rättigheter i Sverige 
och världen. Under hösten 2016 skapade de tre Amnestygrupper som specialiserar sig på 
HBTQI-rättigheter ett gemensamt nätverk, Queer Amnesty Sweden , med syftet att tillsammans lyfta 
HBTQI-frågorna inom och utanför Amnesty och ordna gemensamma aktioner och evenemang.  
 
Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter 
Amnesty arbetar med att uppmärksamma människorättskränkningar där företag är inblandade och där 
regeringar underlåter att förhindra dessa kränkningar och även underlåter att ställa de ansvariga till 
svars.  

I januari 2016 släppte Amnesty tillsammans med Afrewatch en rapport som spårar försäljningen av 
kobolt, en metall som används i litium-jonbatterier. Kobolten kommer från gruvor där vuxna och barn, en 
del så unga som sju år, arbetar under farliga och skadliga förhållanden utan skyddskläder eller 
utrustning. Amnesty upptäckte att välkända märken som Apple, Samsung och Sony inte gör några 
grundläggande kontroller för att säkerställa att kobolt som bryts av barn inte återfinns i deras produkter.  

Amnestysektioner i hela världen hade olika aktioner under 2016 för att kräva att dessa företag 
undersöker sitt leverantörsled, förhindrar kränkningar av de mänskliga rättigheterna och är transparenta 
angående vilka underleverantörer de använder. Och det har börjat ge resultat. Både Samsung och 
Apple har lovat att förbättra krav och kontroll på sitt leverantörsled.  

Amnesty kommer att släppa en uppföljningsrapport till  “This is what we die for: Human rights abuses in 
the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt”   under 2017. Vi fortsätter att 
arbeta med frågan tills vi ser förbättringar på marken i Demokratiska republiken Kongo.  
 
Kriser och konflikter 
I inbördeskrigets Syrien eskalerade stridigheterna under slutet av 2016 i östra Aleppo och 
hundratusentals civila hölls belägrade. Amnesty agerade för att de människor som senare evakuerades 
från området skulle skyddas och krävde att att FN skulle övervaka evakueringen och även få möjlighet 
att utreda krigsbrott. Över 300 000 människor runt om i världen skrev under Amnestys krav. 
 
Vidare initierade vi, tillsammans med drygt 220 andra icke-statliga organisationer ett initiativ för att förmå 
FNs generalförsamling att träda in där säkerhetsrådet misslyckats och agera för att få ett slut på 
stridigheterna i Syrien och ställa de ansvariga inför rätta. I december antog FNs generalförsamling en 
resolution för att etablera en oberoende internationell mekanism för att säkerställa ansvarsutkrävande 
för de krigsbrott och brott mot mänskligheten som begåtts i Syrien sedan mars 2011. Amnesty, som 
arbetat för ansvarsutkrävande sedan april 2011, välkomnade resolutionen som bryter dödläget i 
säkerhetsrådet och utgör ett första, viktigt steg mot rättvisa för tusentals offer.  
 
Vi uppvaktade även Iraks ambassad under hösten för att diskutera Amnestys kritik av de olika 
milisgrupper som i teorin lyder under Iraks armé. Amnesty har släppt ett antal rapporter som 
dokumenterar allvarliga människorättskränkningar utförda av dessa grupper som i praktiken agerar helt 
utan ansvarsutkrävande och med straffrihet i skuggan av kampen mot Daesh. Ambassadören lyssnade 
på kritiken och lovade att ta upp den med relevanta myndigheter på plats i Irak. 
 
Under året fortsatte Amnestys arbete gällande vapenexport och mänskliga rättigheter. Den svenska 
vapenexporten till Saudiarabien fortsätter trots att den svenska lagstiftningen och riktlinjerna slår fast att 
respekt för mänskliga rättigheter skall vara ett centralt villkor för export och Amnesty har uttalat sig flera 
gånger i frågan. Dessutom bedrivs ett pågående lobbyarbete för att påverka den kommande nya 
svenska vapenexportlagstiftningen så att mänskliga rättigheter fortsatt skall vara centralt. Vi har 
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uppvaktat partiledare och försvarspolitiska talespersoner, ansvarig minister och haft kontakter med 
utrikesdepartementet. 
 
 
Ett aktivt Amnesty 
 
Tillväxt och medlemsvärvning 
Amnesty Internationals svenska sektion hade från 2004 en stadig tillväxt av både medlemmar, givare 
och intäkter. Tillväxten av medlemmar och givare bröts 2015 och har tyvärr fortsatt minska även under 
2016. Intäkterna har trots detta fortsatt att öka. Amnesty samlade under 2016 in drygt 114 miljoner 
kronor, då ingår inte de drygt 9 miljonerna från PostkodLotteriet som är knutna till specialprojekt. För att 
säkerställa ökad tillväxt och för att höja kvaliteten ytterligare på vårt mobiliseringsarbete påbörjades ett 
förändrings- och utvecklingsarbete under 2016; en ny organisation som ska gynna styrning och 
uppföljning, ett omfattande arbete med målgruppsanalys för att nå ut till fler, ett nytt uppringningssystem 
som gör att vi når fler medlemmar och presumtiva medlemmar och att införa digital signering för att inte 
tappa personer som faktiskt redan sagt “ja, jag vill bli medlem”, men som inte fullföljer för att vi inte har 
rätt betalsystem. 
Den nya organisationen underlättar också ett mer integrerat arbetssätt. Ett exempel på detta är den 
HBTQI-kampanj Amnesty genomförde under sommaren. Här arbetade aktivister, kampanj och 
fundraising sida vid sida för att nå och engagera så många människor som möjligt. På det viset lyckades 
vi inte endast med att möta fler än 10.000 personer att prata mänskliga rättigheter och HBTQI-frågor 
med, utan fick också kontakt med tusentals människor som är intresserade av att engagera sig för alla 
människors lika värde.  
I slutet av 2016 hade Amnesty totalt 98 645 medlemmar och 4338 givare (totalt 102 983 medlemmar 
och givare) i Sverige. Vi har ökat andelen av medlemmar som betalar på autogiro till drygt 89 procent. 
Värvning av nya medlemmar och givare sker fortfarande huvudsakligen genom våra värvare ute på stan. 
Webb- och sms-givare har dock ökat starkt. Genom våra kommunikatörer på telefon har vi både värvat 
nya medlemmar och ökat stödet från våra befintliga medlemmar.  
 
Totalt valde 7518 personer  (9901 personer  2015) att engagera sig i mänskliga rättigheter genom att bli 
ny medlem eller givare till Amnesty International under 2016. 
 
Under 2016 fick vi även ta emot 10 miljoner kronor i icke öronmärkt stöd från PostkodLotteriet. Vi 
fortsatte också att arbeta med de två specialprojekten Alt Click och Nätverk mot Tortyr i Nigeria som vi 
fått medel från Svenska PostkodLotteriet 2015 för att genomföra. Med Alt Click  vill vi inspirera 
teknikintresserade människorättsaktivister till att vara en del av Amnestys arbete med dokumentation, 
verifiering och sammanställning av kränkningar av mänskliga rättigheter.  I projektet Nätverk mot tortyr 
skapar Amnesty International och partnerorganisationer ett nätverk som snabbt kan skicka volontärer till 
häkten som är ökända för sina tortyrkammare.  
 
 
 
 
Kommunikation och synlighet 
 
Digitala medier 
Arbetet med att göra så att fler personer skriver under petitioner, läser rapporter och stöttar Amnesty 
med tid och pengar innebär att en digital närvaro är fortsatt viktig. Målgruppsanpassad kommunikation 
var minst lika viktig under 2016 som tidigare år och är något som sektionen fortsätter att utveckla för att 
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kunna uppnå bästa effekt. Bloggen Uttryck  har varit ett bra komplement till de rapporter, nyheter och 
informationssidor som finns på amnesty.se och har inspirerat till djupare läsning om allt från palmolja till 
Amnestygruppers arbete för individer, till exempel utsatta EU-medborgares rättigheter. Från och med 
november 2016 finns alla petitioner från amnesty.se även på bloggen och det är i första hand dit trafik 
från de digitala kanalerna hänvisas då bloggen är mobilanpassad och därmed lättare att navigera från 
en smartphone eller surfplatta. Besökarantalet ökade med 20% från 2015 och nådde drygt 52 000.  
 
Följarantalet på Facebook fortsätter att öka och passerade vid årsskiftet 88 000. På Twitter har vi nu 12 
900 följare och på Instagram har vi 4500 följare, en ökning med över 65% sedan förra årsskiftet. 
 
Webbplatsen Amnesty.se hade 725 630 besök, en minskning med ungefär 50 000. Då mycket av 
trafiken från digitala kanaler drivs till bloggen och särskilda kampanjsidor är minskningen delvis väntad. 
De största trafikkällorna är Google, Apsis (nyhetsbrev) och Facebook. Fortfarande är cirka 60% av 
besöken från desktop, det låga antalet besök från mobil och läsplatta beror på att webbplatsen inte är 
anpassad för visning i dessa format. Antal prenumerationer på det digitala nyhetsbrevet har ökat från 82 
000 till 100 000 . Nya prenumeranter är en viktig del i arbetet med att samla in nya kontaktuppgifter för 
bland annat medlemsrekrytering. 
 
Press  
Svenska Amnesty har fortsatt att synas och höras väldigt bra under 2016, och förutom ett antal 
debattartiklar, ensamma eller tillsammans med andra relevanta organisationer, har våra svenska 
talespersoner och vår generalsekreterare återkommande hörts och synts i press, radio och tv. Ofta i 
samband med våra rapporter, men också som experter eller kommentatorer inom olika områden. Vi har 
också medverkat vid några större manifestationer som i sig genererat mycket press, exempel på dessa 
är solidaritetsmanifestationer gällande situationen i Turkiet och i Syrien och aktioner för den fängslade 
svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak samt för visselblåsaren Edward Snowden.  
 
Konflikterna i Syrien och Jemen, samt händelseutvecklingen i Turkiet, Filippinerna, Israel och Irak är 
några av de världshändelser där vi ofta både publicerat rapporter och/eller pressmeddelanden kring 
människorättskränkningar som fått stor uppmärksamhet och där vi löpande blivit tillfrågade om att 
kommentera händelseutvecklingen och bakgrunden.  
 
Vi fick också mycket publicitet gällande överenskommelsen mellan EU och Turkiet, och överlag har 
flykting- och migrationsfrågor varit ett ämne som media sökt mycket kunskap om under året. Det har 
bland annat handlat om frågor kopplade till den tillfälliga lagen och de hårdare reglerna kring 
familjeåterförening i Sverige, men också om frågor som rör EU och andra delar av världen; som 
Australien, Kenya och Afghanistan. 
 
Ett annat sådant ämne som många journalister hört av sig om är företags ansvar där den allra största 
mediahändelsen under året var vår rapport om att barnarbete och farliga arbetsförhållanden förekommer 
i samband med koboltutvinning i Demokratiska republiken Kongo. 
 
Några andra utvalda exempel på händelser som fått väldigt stor medial uppmärksamhet och där 
svenska Amnesty medverkat är; Peter Dahlin som satt fängslad i Kina, Obamas besök på Kuba, de så 
kallade “oskuldhetskontroller” som avslöjades av TV4s Kalla Fakta, OS och de 
människorättskränkningar vi sett från säkerhetstjänsten, vår kampanj Skriv för frihet  samt 
statsministerns besök till Saudiarabien.  
 
I övrigt uppmärksammades som brukligt både årsrapporten, som visar på situationen när det gäller 
mänskliga rättigheter i världens länder samt dödsstraffsrapporten, den årliga rapporten om 
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användningen av dödsstraff i världen, mycket stort i media.  
 
Aktioner/Individfall 
Under 2016 lade sektionen upp 72 olika aktioner på hemsidan gällande 42 länder i alla världsdelar. De 
tog bland annat upp dödsstraffet, samvetsfångar, lagförslag om abort, flyktingar, rättssäkerhet och 
urfolks rättigheter. Upplägget på hemsidan ändrades under året så att alla aktioner nu ligger på samma 
sida. Antalet underskrifter per aktion varierade stort, från 11 200 på aktionen inför EU:s toppmöte om 
asylrätt till strax över 100 på en aktion om två ukrainska män som dömts hårt i Ryssland. Under året tog 
19 grupper sig an 15 nya individfall från 10 olika länder. Vi avslutade 20 individfall, en del på grund av 
frigivningar, andra för att annat mål med aktionen uppnåtts och några för att uppdaterad information om 
fallet var för bristfällig. På sidan Goda nyheter på hemsidan publicerade vi 42 notiser med goda nyheter 
om bland annat  frigivningar, stoppade avrättningar och reformer i lagstiftningar. 
 
Amnesty Press 
Svenska sektionens tidning Amnesty Press utkom under 2016 med fyra nummer. Tidningens nya layout 
och förbättrade papperskvalitet var mycket uppskattad av läsarna. Den tryckta snittupplagan var 96 669 
exemplar varav nästan 1 200 exemplar beställdes av skolor via företaget Utbudet. Tidningens tryckta 
upplaga minskade jämfört med föregående år då antalet medlemmar i sektionen minskade. Nummer 3 
skickades på begäran av Amnesty Finland i 12 000 exemplar till hushållen i det svensktalande Åland. 
På tidningens hemsida publicerades också nyhetsnotiser, reportage kring frågor om mänskliga 
rättigheter och kulturmaterial. Under året gjorde tidningen större satsningar på webb-bevakning av 
årsmötet i Halmstad, Almedalen, MR-dagarna och Baltic Pride i Vilnius. Tidningen har numera en egen 
Facebooksida. E-nytt, ett nyhetsbrev med Amnestynyheter, skickades ut fem gånger under 2016 till 
cirka 3 400 prenumeranter. 
 
 
Amnesty i skolan 
 
Skola för mänskliga rättigheter 
Under 2016 har samarbetsformen “Skola för mänskliga rättigheter” utvecklats ytterligare. Under våren 
öppnades anmälan för gymnasieskolor att bli samarbetsskolor. Intresset var stort då vi fick in 40 
ansökningar. Av dessa 40 valdes 10 ut att bli nya samarbetsskolor och det totala antalet är nu  21 
stycken. Vår geografiska spridning ökade med nya skolor utanför storstäderna, bland annat i Gävle, 
Falun och Åtvidaberg. På lärarkonferensen i september ökade således även antalet deltagare och vi 
hade 85 deltagande lärare från våra samarbetsskolor. Temat för konferensen var Mellanöstern.  

Under kampanjen Skriv för frihet  deltog samtliga skolor genom insamling av namnunderskrifter, 
brevskrivning och andra aktiviteter för att skapa engagemang på skolorna. Vi fick in ca 13 500 
namnunderskrifter och ca 3000 brev skickades från skolorna. Vi har under året arbetat strategiskt med 
att öka aktivismen på samarbetsskolorna. Resultatet föll väl ut. Nu finns ungdomsgrupper på 14 av 21 
samarbetsskolor.  
A-day 
Vi har också fortsatt med vårt framgångsrika koncept A-day, en film- och temadag för gymnasieelever 
som arrangeras på biografer i storstäderna. Under 2016 genomfördes 43 A-day och 5 061 elever deltog 
på någon av våra föreställningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Engagemanget följdes upp och 
ledde till att flera nya ungdomsgrupper bildades i storstäderna.  
 
Ny sajt för lärare 
Under 2016 genomfördes en omfattande omarbetning av vår sajt för gymnasielärare. Sajten har fått ett 
nytt utseende och blivit mer lättnavigerad. Vårt utbildningsmaterial för gymnasieskolan har uppdaterats 
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och utvecklats och vi erbjuder nu även ett “basmaterial” om mänskliga rättigheter, vid sidan av några 
tematiska fördjupningar. Ett nytt filmbibliotek har skapats där vinnarfilmer från Angelägets filmtävling 
samlas, tillsammans med pedagogiskt material.  
 
Angeläget 
Under hösten 2016 fattades beslutet att höstens omgång av dokumentärfilmstävlingen Angeläget skulle 
bli den sista. I februari 2017 genomförs den sista Angelägetfestivalen.  
 
Aktiva medlemmar 
Amnesty är en aktivist- och påverkansorganisation och aktivismen utgör en viktig del av påverkans- och 
kampanjarbetet. Våra lokala grupper arrangerar kulturevenemang, seminarier, filmvisningar, utåtriktade 
aktioner, pengainsamlingar och utställningar. I samband med internationella kvinnodagen agerade 
aktivister för att uppmärksamma situationen för kvinnor som utsatts för sexuellt våld i Tunisien. Under 
sommaren 2016 synliggjorde aktivister Amnestys arbete mot diskriminering av hbtqi-personers 
mänskliga rättigheter på ett 20-tal festivaler, och under hösten och vintern synliggjordes Amnesty i 
samband globala kampanjen Skriv för frihet . I Halmstad, Hörby och Lund drivs second hand-butiker av 
medlemmar. 

Vid årets slut hade sektionen 178 lokala grupper utspridda över hela Sverige, 52 av dessa var 
ungdomsgrupper som är aktiva i framför allt gymnasieskolor. Siffrorna anger en liten minskning av 
antalet lokala arbetsgrupper och en glädjande ökning av ungdomsgrupper. Under året har 
ansträngningar gjorts för att bilda studentgrupper på högskolor och universitet och sektionen har nu 
närvaro på ett tiotal högskolor och universitet. Dessutom har ett studentnätverk bildats med uppdrag att 
öka synlighet och aktivismen på högskolor och universitet. 

De lokala grupperna har stöd av förtroendevalda aktivister som samordnar distriktens verksamhet. 
Amnestys distrikt utgörs av aktivister inom ett geografiskt område, det finns 18 distrikt i svenska 
sektionen varav flertalet bedriver verksamhet. 

I sektionen arbetar också drygt tio specialgrupper med kunskaper om specifika teman som dödsstraff, 
kvinnors rättigheter eller ekonomiska aktörer. Som en länk mellan Amnestys internationella sekretariat 
och sektionens arbetsgrupper fungerar en handfull samordnare med kunskap om geografiska områden i 
världen. Våra prenumeranter på “Agera på egen hand” där vem som helst kan bidra till Amnestys 
påverkansarbete genom att agera med ett färdigt material och samla namnunderskrifter uppgick i slutet 
av året till 570 stycken.  

En utbildning för nya aktivister har tagits fram och ca 120 aktivister har utbildats under hösten av ett 
tiotal ideella utbildare, detta är ett nytt uppdrag som tidigare var avlönat. Sektionens ledarskapsprogram 
utbildade 18 aktivister utifrån sina uppdrag.  
 
Årsmöte, styrelse och sekretariat 
Sektionens årsmöte hölls i Halmstad 13-15 maj. Totalt deltog 209 personer, varav 157 röstberättigade 
på plats och 14 röstberättigade på distans. De röstberättigade på distans kunde enbart rösta i 
personvalen. Årsmötet gästades bland annat av Justine ljeomah från HURSDEF, en nigeriansk 
människorättsorganisation, som 2013 fått svenska regeringens Per Angerpris och Jimmy Sserwadda 
som lever i exil i Sverige efter att ha flytt förtrycket mot homosexuella i Uganda. Under årsmötet fattades 
flera viktiga beslut rörande organisationens inriktning och framtid, bland annat antog årsmötet en 
långsiktig riktning för den svenska sektionen som sträcker sig fram till 2027.  
 
Mellan årsmötena leds sektionens verksamhet av styrelsen. Styrelsen arbetar ideellt och ansvarar för att 
arbetet bedrivs enligt Amnesty Internationals långsiktiga strategiska plan, globala prioriteringar och 
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sektionens verksamhetsplan. Styrelsen ansvarar också för att årsmötesbeslut verkställs och att budget 
fastställs.  
 
Tora Törnquist omvaldes till sektionens ordförande för perioden 2016-2018. Årsmötet valde även ett 
antal styrelsemedlemmar. Amanda Jackson och Lars Gäfvert omvaldes till ordinarie ledamöter för 
perioden 2016-2018, Staffan Johansson, tidigare suppleant, valdes också till ordinarie ledamot för 
perioden 2016-2018 och Ulrika Westerlund valdes till ordinarie ledamot för perioden 2016-2017. Till 
suppleanter valdes Anna Skantze och Nina Vollmer för perioden 2016-2017.  
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och generalsekreteraren för Amnesty International, svenska sektionen med 
organisationsnummer 802004-0401, med huvudsäte i Stockholm, avger härmed årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016. 
 
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser 
föregående år. 
 
Allmänt om verksamheten 
Amnesty International, svenska sektionen (Amnesty) är en ideell förening. Förutom svenska sektionen 
består svenska Amnesty av stiftelsen Amnestyfonden samt distrikt och arbetsgrupper som var för sig är 
juridiska personer med eget ekonomiskt ansvar. 
 
Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de mänskliga rättigheter som 
ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och andra internationella normer för 
mänskliga rättigheter. I sin strävan att uppnå denna vision åtar sig Amnesty International att utreda och 
agera för att förhindra och göra slut på allvarliga kränkningar av dessa rättigheter. 
 
För att finansiera verksamheten är Amnesty beroende av medlemmar och givare. Amnesty International 
är en global rörelse med 2 miljoner medlemmar och givare, drygt 100 000 finns i Sverige. Under ett år 
agerar ytterligare 5 miljoner människor runt om i världen för att mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid. 
Organisationens internationella sekretariatet ligger i London. Det pågår just nu stora internationella 
förändringsprocesser inom Amnesty och en del av detta handlar om att utlokalisera verksamheten i 
London.  Merparten av utlokaliseringen är genomförd 2016 men regionkontor i Sydasien och 
Sydostasien kvarstår. En utvärdering av arbetet genomfördes under slutet av 2016. Mycket arbete 
kvarstår i processen då det påverkar t.ex hur regionkontor och sektioner samarbetar. En annan stor 
process som pågår är förändringar kring den demokratiska styrningen globalt.  
 
Väsentliga händelser under året 
 
Den svenska sektionens verksamhet 2016 
Sektionens arbete har utgått från de globala prioriteringar Amnesty International beslutat om för 
perioden 2016-2017 och som utgjort grunden för sektionens verksamhetsplan 2016. I nedanstående 
sammanställning har följande prioriterade områden gällande mänskliga rättigheter lyfts fram: 
 
· Kampanjen Min kropp mina rättigheter 
· Flyktingars och migranters rättigheter 
· Kriser och konflikter 
· Kampanjen Stoppa tortyr 
· Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter 
· Diskriminering  
 
Min kropp mina rättigheter 
Varje människa har rätt att själv bestämma över sin kropp och sitt liv utan att staten, religiösa ledare, 
familjen eller samhället hotar, straffar, kontrollerar eller kriminaliserar den personen. Tyvärr ser inte 
verkligheten ut så för hundratals miljoner människor. Kampanjen Min kropp mina rättigheter  inleddes i 
mars 2014 och avslutades i maj 2016. Målet med kampanjen var att statliga och icke-statliga aktörers 
kontroll och kriminalisering av människors sexualitet och reproduktion upphör. 
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Under 2016 har arbetet mot restriktiva abortlagar fortsatt, vilket bidragit till förändringar, både för 
enskilda kvinnor och i ett antal länder. I mars godkände Chiles parlament ett lagförslag som ger flickor 
och kvinnor rätt till abort under vissa omständigheter. Den nya lagen satte punkt för totalförbudet mot 
abort som infördes av Pinochet år 1989. 

Under sommaren la en grupp parlamentariker från oppositionen i El Salvador fram ett förslag om att höja 
straffet för abort till 50 års fängelse. Amnesty protesterade skarpt mot förslaget och träffade politiska 
företrädare och överlämnade en global petition. Flera av dem uttryckte oro över lagförslaget som 
sannolikt inte kommer att tas upp för omröstning. Vi såg även försök att inskränka den redan 
begränsade rätten till abort i Polen. Det mötte hårt motstånd som ledde till att planerna lades på is. 

I december lade president Medina i Dominikanska republiken in sitt veto mot den ändrade strafflagen 
som senaten nyligen godkänt. Skälet är att strafflagen fortfarande innehåller förbud mot abort - 
undantaget är om kvinnans liv hotas. Presidenten har uppmanat lagstiftarna att även avkriminalisera 
abort då graviditeten utgör en risk för kvinnans hälsa, om den är ett resultat av våldtäkt eller incest, samt 
i de fall då fostret inte är livsdugligt. 

Den svenska sektionen har arbetat med att synliggöra de restriktiva abortlagstiftning i dessa och andra 
länder. Grupperna som arbetat med kampanjen har löpande skrivit brev, samlat namnunderskrifter och 
anordnat utåtriktade aktiviteter. Efter att kampanjen avslutades har svenska sektionen bildat ett nätverk 
av Amnestygrupper som fortsätter att aktivt arbeta för kvinnors rättigheter, inklusive sexuella och 
reproduktiva rättigheter.  
 
Flyktingars och migranters rättigheter 
Amnesty International har under de senaste åren, i ljuset av en förvärrad flyktingsituation i och kring 
Europa och globalt, drivit ett flertal kampanjer för bland annat rätten att söka asyl, säkra och legala 
vägar till skydd och respekt för flyktingars och migranters grundläggande rättigheter. Flyktingsituationen 
under sensommaren och hösten 2015, och de åtgärder som vissa stater vidtagit i samband med det, 
ledde till att Amnesty International den 4 oktober 2016 lanserade en global kampanj för flyktingars 
rättigheter, under namnet I Welcome . Under året har planering pågått i svenska sektionen för hur 
kampanjen ska genomdrivas i Sverige, med preliminär start i maj 2017. Kampanjen handlar i stort om att 
verka för ökad global fördelning av ansvaret för flyktingar och asylsökande, motverkande av policies 
som kränker asylrätten och upprätthållande av flyktingars- och migranters grundläggande rättigheter.  

Amnestys fokus under våren handlade mycket om regeringens åtgärdspaket för att minska antalet 
asylsökande som kommer till Sverige. Vi startade ett upprop för att stoppa ett förslag om att alla som 
beviljas skydd i Sverige enbart ska beviljas tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta. Det skulle 
innebära mycket stora begränsningar i möjligheten till familjeåterförening. Vi uppmanade alla människor 
i Sverige att skicka personliga brev till riksdagsledamöterna och vädja till att rösta nej till det lagförslag 
som sedermera presenterades. Vi hade också personliga samtal med ett antal politiker och anordnade 
ett seminarium med deltagare som utifrån olika professioner presenterade sina farhågor kopplat till 
lagförslaget. Lagen röstades igenom i riksdagen och gäller nu fram till den 20 juli 2019. Vi arbetar nu 
med att bevaka olika konsekvenser av lagen i samarbete med andra organisationer. 

Vi har fortsatt arbeta med enskilda asylsökande och att ge rådgivning. Vi har även intervenerat med 
yttranden i några  asylärenden där det finns en risk för att personen utsätts för allvarliga kränkningar av 
sina mänskliga rättigheter om hon återsänds till hemlandet. Arbetet med  EU-relaterade frågor fortgick 
och var under året intensivt.  Arbetet har bland annat kretsat kring de olika förslag som presenterats av 
EU-kommissionen. Ett nytt asylpaket är initierat och vi har arbetat mycket med granskning av dess olika 
delförslag och att ge remissyttranden. Arbetet mot det så kallade EU-Turkiet avtalet var mycket intensivt 
under året och fortsätter i delar. 

 
Kriser och konflikter 
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I inbördeskrigets Syrien eskalerade stridigheterna under slutet av 2016 i östra Aleppo och 
hundratusentals civila hölls belägrade. Amnesty agerade för att de människor som senare evakuerades 
från området skulle skyddas och krävde att att FN skulle övervaka evakueringen och även få möjlighet 
att utreda krigsbrott. Över 300 000 människor runt om i världen skrev under Amnestys krav. 

Vidare initierade vi, tillsammans med drygt 220 andra icke-statliga organisationer ett initiativ för att förmå 
FNs generalförsamling att träda in där säkerhetsrådet misslyckats och agera för att få ett slut på 
stridigheterna i Syrien och ställa de ansvariga inför rätta. I december antog FNs generalförsamling en 
resolution för att etablera en oberoende internationell mekanism för att säkerställa ansvarsutkrävande 
för de krigsbrott och brott mot mänskligheten som begåtts i Syrien sedan mars 2011. Amnesty, som 
arbetat för ansvarsutkrävande sedan april 2011, välkomnade resolutionen som bryter dödläget i 
säkerhetsrådet och utgör ett första, viktigt steg mot rättvisa för tusentals offer. 

Vi uppvaktade även Iraks ambassad under hösten för att diskutera Amnestys kritik av de olika 
milisgrupper som i teorin lyder under Iraks armé. Amnesty har släppt ett antal rapporter som 
dokumenterar allvarliga människorättskränkningar utförda av dessa grupper som i praktiken agerar helt 
utan ansvarsutkrävande och med straffrihet i skuggan av kampen mot Daesh. Ambassadören lyssnade 
på kritiken och lovade att ta upp den med relevanta myndigheter på plats i Irak. 

Under året fortsatte Amnestys arbete gällande vapenexport och mänskliga rättigheter. Den svenska 
vapenexporten till Saudiarabien fortsätter trots att den svenska lagstiftningen och riktlinjerna slår fast att 
respekt för mänskliga rättigheter skall vara ett centralt villkor för export och Amnesty har uttalat sig flera 
gånger i frågan. Dessutom bedrivs ett pågående lobbyarbete för att påverka den kommande nya 
svenska vapenexportlagstiftningen så att mänskliga rättigheter fortsatt skall vara centrala. Vi har 
uppvaktat partiledare och försvarspolitiska talespersoner, ansvarig minister och haft kontakter med 
utrikesdepartementet. 
 
 
Stoppa regeringars tortyr 
Under det avslutande året av den globala kampanjen Stoppa tortyr  deltog den svenska sektionen under 
våren i en vykortskampanj där kort skickades direkt till de anläggningar i Uzbekistan där Amnesty vet att 
tortyr förekommer. Under sommaren genomfördes också en aktion med fokus på tortyr av kvinnor i 
Mexiko. 

I början av juni frigavs Yecenia Armenta från Mexiko, som i nära fyra års tid satt fängslad i väntan på 
rättegång, anklagad för att ha mördat sin man. Åtalet mot henne byggde helt på uppgifter framtvingade 
under tortyr och den ansvarige domaren ansåg inte att åklagarens “bevis” gick att pröva i domstol. I och 
med frigivningen av Yecenia har alla de fem mexikanska fall som Amnesty tagit upp under kampanjen 
blivit frigivna. 

Under november besökte Moses Akatugba den svenska sektionen, tillsammans med Amnestys 
Nigeriautredare Damian Ugwu. Moses dömdes till döden för rån. Han nekade till brottet, men torterades 
i fängelset och erkände efter det. Under besöket medverkade de på Amnestyfondens 50-årsfirande i 
Stockholm och träffade även Amnestymedlemmar i Göteborg. Moses höll ett långt anförande om den 
tortyr han utsattes för, om tiden som dödsdömd och om benådningen i maj 2015. Moses advokat 
gästade sektionens årsmöte i Halmstad i maj, då han berättade om arbetet med att få Moses benådad 

Trots löften från USA:s förre president Obama är Guantánamofängelset fortsatt i bruk. Under året 
förflyttades ett antal personer från Guantánamo till länder där de kunde återfå sin frihet. Sverige tog 
fortfarande inte emot något fånge, trots vädjan från såväl Amnesty International som andra 
organisationer. Vi fortsatte vårt arbete för en stängning av Guantánamo och för att de personer mot vilka 
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misstankar om brott riktades antingen skulle ställas till svars i rättvisa rättegångar i civila domstolar, eller 
försättas på fri fot.  

 
Ekonomiska aktörer och mänskliga rättigheter 
Amnesty arbetar med att uppmärksamma människorättskränkningar där företag är inblandade och där 
regeringar underlåter att förhindra dessa kränkningar och även underlåter att ställa de ansvariga till 
svars.  

I januari 2016 släppte Amnesty tillsammans med Afrewatch en rapport som spårar försäljningen av 
kobolt, en metall som används i litium-jonbatterier. Kobolten kommer från gruvor där vuxna och barn, en 
del så unga som sju år, arbetar under farliga och skadliga förhållanden utan skyddskläder eller 
utrustning. Amnesty upptäckte att välkända märken som Apple, Samsung och Sony inte gör några 
grundläggande kontroller för att säkerställa att kobolt som bryts av barn inte återfinns i deras produkter. 

Amnestysektioner i hela världen hade olika aktioner under 2016 för att kräva att dessa företag 
undersöker sitt leverantörsled, förhindrar kränkningar av de mänskliga rättigheterna och är transparenta 
angående vilka underleverantörer de använder. Och det har börjat ge resultat. Både Samsung och 
Apple har lovat att förbättra krav och kontroll på sina leverantörsled. 

Amnesty kommer att släppa en uppföljningsrapport till “This is what we die for: Human rights abuses in 
the Democratic Republic of the Congo power the global trade in cobalt”   under 2017. Vi fortsätter att 
arbeta med frågan tills vi ser förbättringar på marken i Demokratiska republiken Kongo.  
 
Diskriminering  
Under 2016 växlade  den svenska sektionen upp arbetet mot diskriminering. Fokus var diskriminering 
mot romer och HBTQI-personer. Romerna fortsätter att vara Europas mest diskriminerade, 
marginaliserade och utsatta minoritet. Amnesty har under året protesterat mot tvångsförflyttningen och 
bostadssituationen för romer i Italien och kommer att fortsätta att sätta press på italienska myndigheter. 

I september trädde en ny lag i kraft i Tjeckien som är ett steg i rätt riktning för att få stopp på 
segregeringen av romska barn i skolan. Lagändringen är en följd av överträdelseförfarandet som 
EU-kommissionen inledde mot Tjeckien i september 2014, efter intensivt påtryckningsarbete från bland 
andra Amnesty.  

Vi har börjat uppmärksamma situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige, varav många är romer. 
Ett debattinlägg om migrerande romers rätt till vatten och sanitet i Sverige fick stor uppmärksamhet i 
september 2016. 

Rätten att leva i enlighet med sin sexuella läggning och könsidentitet är en grundläggande mänsklig 
rättighet. Under sommaren 2016 genomförde svenska sektionen en kampanj för att lyfta situationen för 
HBTQI-personer i Tunisien och för att kräva att paragraf 230 som kriminaliserar samkönat sex 
avskaffas. Det kan ge upp till tre års fängelse. Män utsätts regelmässigt för analundersökningar i jakt på 
”bevis” för analsex. Det finns inget rättsmedicinskt värde i dessa diskriminerande och förnedrande 
ingrepp som kränker individers rättigheter, däribland rätten till fysisk och mental hälsa, privatliv samt 
rätten att inte utsättas för tortyr och annan grym förnedrande behandling eller bestraffning. 

Amnesty deltog under 2016 i Stockholm Pride, West Pride i Göteborg, Springpride i Eskilstuna och 
Regnbågsfestivalen i Malmö för att uppmärksamma HBTQI-rättigheter i Sverige och världen. Under 
hösten 2016 skapade de tre Amnestygrupper som specialiserar sig på HBTQI-rättigheter ett gemensamt 
nätverk, Queer Amnesty Sweden , med syftet att tillsammans lyfta HBTQI-frågorna inom och utanför 
Amnesty och ordna gemensamma aktioner och evenemang. 
 
Aktiviteter 

15  
 
 
 
 

http://www.amnesty.se/press/#/pressreleases/barnarbete-ligger-bakom-tillverkningen-av-batterier-till-smartphones-och-elbilar-1294875
http://www.amnesty.se/press/#/pressreleases/barnarbete-ligger-bakom-tillverkningen-av-batterier-till-smartphones-och-elbilar-1294875


 
Amnesty International, svenska sektionen, 

802004-0401 

Under kampanjen Skriv för frihet  samlade sektionen in fler än 98 000 underskrifter för de fyra 
kampanjfallen. 99 grupper från hela landet deltog i arbetet, liksom de skolor som Amnesty samarbetar 
med. Kampanjen stöttades av 40 kända personer, bland andra Jonas Gardell, Maxida Märak och Nour 
El-Refai. De har lyft fram olika fall och även spridit kampanjen i sina digitala kanaler. Våra 
medlemsvärvare bidrog också till att samla in underskrifter, och kampanjfallen lyftes även inom ramen 
för aktionsformerna sms-aktivist och "Agera på egen hand". 

”Agera på egen hand”  innebär att enskilda aktivister kan agera med ett färdigt material och samla 
namnunderskrifter. I slutet av 2016 hade vi ungefär 570 prenumeranter. Många av dem som beställt 
materialet finns på orter där vi inte har grupper vilket är glädjande. 

En utbildning för nya aktivister har tagits fram och ca 120 aktivister har utbildats under hösten av ett 
tiotal ideella utbildare, detta är ett nytt uppdrag som tidigare var avlönat. Sektionens ledarskapsprogram 
utbildade 18 aktivister utifrån sina uppdrag. 

Vid årets slut hade sektionen 178 arbetsgrupper, vilket tyvärr är en minskning från tidigare år. 
Ungdomsgrupperna (52 av de 178) har dock ökat och ligger nu på den högsta noteringen sedan statistik 
började föras 2007. Ungdomarna utgör en viktig del i det utåtriktade kampanjarbetet. Trots en fortsatt 
minskning av antalet lokala grupper ser vi flera områden där aktivismen utvecklats under året - 
studentgrupper med tillhörande nätverk, i några av distrikten, aktivister som utbildare och det lokala 
arbetet med att rekrytera nya aktivister är några exempel. 
 
Insamling 
Den svenska sektionen av Amnesty International minskade sina intäkter till 114 912 tkr (146 910 tkr). 
Anledningen till minskningen för 2016 var att sektionen år 2015 fick ett stort arv om ca 48 miljoner 
kronor, varav 11% gick till Stiftelsen Amnestyfonden enligt avtal om gemensam insamling. Antalet 
medlemmar och givare minskade under året med 2 309 till 102 983 (105 292) varav  
98 645 (100 331) medlemmar. 
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Resultat och ställning 
 
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)  2016 2015 2014 2013 2012 

Verksamhetsintäkter  114 912 146 910 106 663 104 358 94 540 

Verksamhetskostnader  -112 300 -102 339 -102 842 -102 277 -92 793 

Resultat från finansiella 
instrument 

 11 8 188 139 500 

Årets resultat  2 623 44 579 4 009 2 221 2 247 

       

Ekonomisk ställning (tkr)  2016 2015 2014 2013 2012 

Eget kapital  80 978 78 355 33 779 29 770 27 549 

       

       

Nyckeltal  2016 2015 2014 2013 2012 

Ändamålskostnader i förhållande 
till verksamhetsintäkter 

 76% 53% 75% 78% 77% 

Insamlings- och 
administrationskostnader i 
förhållande till 
verksamhetsintäkter 

 22% 17% 22% 20% 22% 

 
 
 
 
Finansiella instrument 
 
Amnesty placerar passivt sitt värdepappersinnehav främst i räntebärande papper. 
 
Placeringspolicy 
Amnestys placeringspolicy medger inte placeringar i aktier eller aktiefonder förutom av andelar om 50 tkr 
vardera i Human- och Hjälpfonden. Gåvor i form av aktier avyttras snarast möjligt. 
 

Medlemmar       

  2016 2015 2014 2013 2012 

Antal medlemmar  98 645 100 331 101 139 100 537 95 842 
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Framtida utveckling 
Svenska sektionens styrelse beslöt i december 2016 om en verksamhetsplan som sträcker sig fram t o 
m 2019 och som bygger på de globala prioriteringar och målsättningar för perioden som Amnesty 
International gemensamt beslutat om. Fokus för arbetet med de mänskliga rättigheterna under denna 
period är människorättsförsvarare, antidiskriminering (med fokus på kvinnors rättigheter, romer och 
HBTQI-personer), flyktingars och migranters rättigheter samt företagsansvar.  
 
Globala kampanjer 
Under 2017 kommer vi att delta i två stora globala kampanjer med fokus på människor på flykt 
respektive människorättsförsvarare.  
 
Långsiktig riktning 
Den svenska sektionens årsmöte 2016 antog en långsiktig inriktning för sektionens verksamhet fram till 
2027 som anger Amnesty i Sveriges gemensamma utgångspunkter och vägleder oss i hur vi prioriterar 
och planerar verksamheten inom följande områden: 
 
- Internationella rörelsen 
- Prioriteringar 
- Påverkan och synlighet 
- Medlemsdemokrati och aktivism 
- Mångfald 
- Mobilisering 
 
Satsning på ökat engagemang och tillväxt 
Sektionen ska utifrån Amnestys globala tillväxt- och fundraisingstrategier utveckla nya 
insamlingsmetoder och fortsatt satsa på att integrera kommunikation, kampanjarbete och fundraising i 
syfte att öka intäkterna och antalet människor som stödjer organisationen och agerar till förmån för de 
mänskliga rättigheterna. 
 
 
Förvaltning 
Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande men kan erhålla 
skattepliktig ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst för deltagande i möten och uppdrag. 
Årsmötet utser även en valberedning och en granskningskommitté. Styrelsen understöds i 
utredningsarbetet av uppdragsgrupper där deltagarna kan vara anställda, medlemmar och 
styrelseledamöter. Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med kampanjer, ger stöd 
till grupper och medlemmar, genomför utbildningar, sprider information om mänskliga rättigheter samt 
bedriver flyktingrådgivning. I sekretariatets uppgifter ingår också administration och insamling. På 
sekretariatet arbetar även frivilliga och praktikanter. Där gör de en värdefull insats för sektionens 
kampanjer, flyktingarbete, administration, distribution och insamling. 
 
 
Övrig Information 
Amnesty International svenska sektionen är godkänd 90-kontoinnehavare (pg 90 00 72-0, pg 90 04 00-3 
samt bg 900-0720) och står under kontroll av Svensk insamlingskontroll. Amnesty är också medlem i 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar därmed FRII:s etiska riktlinjer för insamling. 
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Från och med verksamhetsåret 2009 upprättas dessutom FRII:s kvalitetskod. Mer information om 
Amnestys verksamhet finns att få på hemsidan www.amnesty.se. 
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RESULTATRÄKNING (tkr) 
 Not 2016  2015 

Verksamhetsintäkter 1, 2, 3    

Medlemsavgifter  23 505  23 826 

Gåvor  90 963  122 718 

Bidrag              -          - 

Nettoomsättning  444  366 

Summa verksamhetsintäkter  114 912  146 910 

     

Verksamhetskostnader 1, 3, 4    

Ändamålskostnader  -87 107  -77 409 

Insamlingskostnader  -18 166  -15 665 

Administrationskostnader  -7 027  -9 265 

Summa verksamhetskostnader  -112 300  -102 339 

     

Verksamhetsresultat  2 612  44 571 

     

Resultat från finansiella investeringar 5    

     

Ränteintäkter och liknande resultatposter  11  8 

Summa resultat från finansiella investeringar  11  8 

     

Resultat efter finansiella poster     

     

Årets resultat  2 623  44 579 
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BALANSRÄKNING (tkr) 
 
 

 Not 2016  2015 

TILLGÅNGAR     

     

Anläggningstillgångar     

     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för programvara 7 2 493  1 525 

     

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier 8 744  504 

     

Summa anläggningstillgångar  3 237  2 029 

     

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar  138  17 

Övriga fordringar 9 13 540  12 287 

Förutbetalda kostnader 10 7 056  6 838 

  20 734  19 142 

     

Kortfristiga placeringar 11 29 498  24 094 

     

Kassa och bank  47 591  64 288 

     

Summa omsättningstillgångar  97 823  107 524 

     

Summa tillgångar  101 060  109 553 
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BALANSRÄKNING (tkr) 
 

 Not 2016  2015 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

     

Eget kapital     

Balanserat kapital  78 355  33 779 

Korrigering av eget kapital 2014  -  -3 

Årets resultat  2 623  44 579 

  80 978  78 355 

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  3 172  3 218 

Övriga skulder 12 687  3 068 

Erhållna ej nyttjade bidrag 13 9 421  18 925 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 6 802  5 987 

  20 082  31 198 

     

Summa eget kapital och skulder  101 060  109 553 
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (tkr) 
 
 

  Balanserat kapital  Totalt eget kapital 

     

Ingående balans  78 355  78 355 

     

Årets resultat  2 623   

     

Utgående balans  80 978  80 978 
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KASSAFLÖDESANALYS (tkr) 
 

  2016-01-01 
2016-12-31 

 2015-01-01 
2015-12-31 

Den löpande verksamheten     

Verksamhetsresultat  2 612  44 571 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  173  807 

Erhållen ränta  11  8 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 796  45 386 

     

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar  -121  33 

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  -1 472  -8 964 

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder  -46  1 518 

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder  -11 070  20 292 

     

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -12 709  12 879 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av anläggningstillgångar  -1 380  -2 397 

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga placeringar  -5 404  -2 517 

     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -6 784  -4 914 

     

Förändring av likvida medel  -16 697  53 351 

Likvida medel vid årets början  64 288  10 937 

Kvar att fördela  0  0 

Likvida medel vid årets slut  47 591  64 288 
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NOTER (tkr) 
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Redovisningsprinciper 
 
Svenska sektionen av Amnesty Internationals (Amnesty) redovisnings- och 
värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och 
FRIIs Styrande Riktlinjer för årsredovisning. 
 
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år. 
 
Värderingsprinciper 
 
RESULTATRÄKNINGEN 
 
Verksamhetsintäkter 
Endast de inflöden av ekonomiska fördelar som Amnesty erhållit eller kommer att erhålla för 
egen räkning redovisas som intäkt. 
 
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkligt värde av det som erhållits eller 
kommer att erhållas. 
 
Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisning sker. 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar från medlemsskap i Amnesty. Ingen periodisering 
sker då huvuddelen (89,24%) av medlemsavgifterna betalas via månadsvisa 
autogirodragningar. 
 
Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Amnesty tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att 
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. 
 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Amnesty uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa 
villkor och om Amnesty har skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, 
är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 
 
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts 
redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas eller 
inte. Gåvor som Amnesty avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som 
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. 
 
Gåvor värderas i huvudsak till verkligt värde. 
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I de fall Amnesty lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med 
ersättningen. 
 
I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och 
organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. 
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Medlemstidningen 
ingår i medlemsavgiften och inga periodiseringar sker därför av prenumerationerna. 
 
Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande  funktioner: ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader. Amnesty har så kallade samkostnader som är gemensamma för 
olika funktioner. Samkostnader är till exempel IT- och telefonikostnader, lokalhyra et cetera, 
vilka fördelas på respektive funktion 
 
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Amnestys uppdrag enligt 
stadgarna. Den enskilt största ändamålskostnaden är bidraget till det internationella 
sekretariatet, 40,4 (35,8) mkr. Det internationella sekretariatet utför alla fallutredningar, 
skriver de rapporter utifrån vilka Amnesty arbetar, samt utarbetar planer för de internationella 
och globala kampanjer Amnesty bedriver. 
 
Till ändamålskostnader räknas kostnader för kampanj- och opinionsbildning, Amnesty Press, 
stöd till aktivism och flyktingrådgivning. Som ändamålskostnader räknas även lönekostnader 
för de anställda som aktivt arbetar med Amnestys mål samt de till ändamålskostnader 
fördelade gemensamma kostnader (samkostnader). 
 
Av medlems- och givarvärvningskostnaderna behandlas 29% som ändamålskostnad. Detta 
då det i samband med värvning av av nya medlemmar även sker ett informations- och 
påverkansarbete samt eftersom medlemmar är en en förutsättning för Amnestys 
kampanjarbete. 
 
Insamlingskostnader 
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot 
alla givare, det vill säga där intäkterna är i form av gåvor, testamenten och donationer. Detta 
omfattar både arbetet med befintliga givare och arbetet med att söka nya givare. 
 
Insamlingskostnaderna inkluderar såväl direkta kostnader som lönekostnader för personal 
som arbetar med insamling samt även fördelade samkostnader. 
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Administrationskostnader 
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera och driva 
Amnesty. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren, genom att 
säkerställa en god kvalitet på Amnestys interna kontroll samt extern och intern rapportering. 
 
I administrationskostnader ingår även fördelade samkostnader. Till administrationskostnader 
räknas även delar av kostnader för medlemsvärvning och medlemsregister. 
 
Leasing 
Amnestys leasingavtal redovisas som operationella, det vill säga leasingavgiften, inklusive 
första förhöjda hyra, redovisas linjärt över leasingperioden. 
 
Ersättning till anställda 
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i 
takt med att de anställda utför tjänster. 
 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad 
det år pensionen tjänas in. 
 
BALANSRÄKNINGEN 
 
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. 
 
Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre belopp än 9 % av 
prisbasbeloppet. 
 
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat 
anskaffningsvärdet. 
 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
 

SRM (CRM)-system  5 år 

Kontorsinventarier  5 år 

Datorer och programvaror  4 år 

 
Amnestys SRM-system, Supporter Relationship Management, är en egenupparbetad 
immateriell anläggningstillgång, där utvecklingskostnaderna aktiveras var efter de uppstår. 
De utvecklingskostnader som aktiverades 2015 skrivs av löpande och de 
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utvecklingskostnader som aktiverades 2016 kommer att börja skrivas av löpande när hela 
SRM-systemet har satts i produktion. 
 
Finansiella tillgångar 
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg 
för direkta transaktionsutgifter. 
 
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets 
princip, det vill säga till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och netttoförsäljningsvärdet 
på balansdagen. 
 
Fordringar 
Fordring upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. 
 
Utländska valutor 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
 
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag 
I de fall Amnesty erhållit bidrag men ännu ej uppfyllt villkoren redovisas en skuld. 
 
Eventualförpliktelser 
Amnesty lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när Amnesty har en möjlig 
förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Amnestys 
kontroll, inträffar eller uteblir eller om Amnesty har befintlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens 
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. 
 
 
 
Not 2 Verksamhetsintäkter 
 
Amnesty och Stiftelsen svenska Amnestyfonden bedriver från och med 2004 gemensam 
insamling. All insamling sköts av Amnesty och inriktas på Amnestys insamlingskonton. 
Amnestyfonden bidrar med att betala en del av insamlingskostnaderna. 
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2016 

  
 

2015 

Medlemsavgifter  23 505  23 826 

     

Gåvor som redovisats i resultaträkningen     

Insamlade medel     

Allmänheten inklusive Stiftelsen svenska 
Postkodlotteriet AB 

  
85 745 

  
132 271 

Fonder  5 527  5 366 

Företag  251  238 

Amnestyfondens andel  -10 062  -15 157 

Summa insamlade medel  81 461  122 718 

     

Bidrag som redovisas som intäkter     

Stiftelsen svenska Postkodlotteriet, Alt click  6 107            - 

Stiftelsen svenska Postkodlotteriet, Nätverket mot 
tortyr 

  
2 995 

  
           - 

Birgitstiftelsen, Decriminalize abortion in El salvador  400            - 

Summa bidrag  9 502            - 

     

Nettoomsättning     

Uppdragsutbildning  121  74 

Försäljning  267  248 

Amnesty Press och övriga publikationer  56  44 

Summa försäljning  444  366 

     

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER  114 912  146 910 
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Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 
 
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterat till normal 
arbetstid. Enligt BFNAR 2006:11 p.11 tas inte anställda med som uppburit högst ett halvt 
prisbasbelopp i ersättning. 
 

  2016  2015 

Medelantal anställda har varit  83  84 

var av män  28  30 

 
 
Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare 
 

  2016  2015 

Styrelseledamöter  8  8 

var av män  (4)  (4) 

Generalsekreterare och andra ledande 
befattningshavare 

 4  4 

Var av män  (1)                    - 

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 
 

  2016  2015 

Löner och andra ersättningar     

Styrelse och generalsekreterare  777  760 

Övriga anställda   31 478  29 326 

Totala löner och ersättningar  32 255  30 086 

     

Sociala kostnader  11 058  8 968 

(var av pensionskostnader exklusive löneskatt)  (-3 286)  (-1 350) 

     

Summa  43 313  39 054 
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Av pensionskostnaderna avser 43 (45) tkr Amnestys generalsekreterare. 
Generalsekreteraren har inget pensionsavtal som avviker från avtal för övrig personal. 
 
Ideellt arbete  
Amnestys arbete möjliggörs av omkring 2 000 ideellt arbetande personer i ett stort antal 
arbetsgrupper spridda över hela landet. Dessutom finns cirka 7 (30) ideellt arbetande 
personer, motsvarande 3,5 (15) heltidstjänster knutna till sekretariatet. Dessa frivilliga 
arbetar  med administration, kampanjer och insamlingsverksamhet. Det ekonomiska värdet 
av det ideella arbetet framgår inte i resultaträkningen.  
 

 
Not 4 Leasing 
 
Amnesty leasar framför allt kontorslokaler samt kontorsutrustning. Kostnadsförda 
leasingavgifter uppgår till 3 795 (3 554) tkr. Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 
 
 

  2016  2015 

Inom 1 år           2 741           2 741 

2-5 år  5 483  8 285 

Senare än 5 år                 -                 - 

Summa  8 224  11 026 
 
 
Avtalen om lokalhyra utgår 2019-09-30 för Stockholm, 2019-05-31 för Göteborg samt 
2017-09-30 för Malmö. 
 
 
Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 
 

  2016  2015 

Utdelningar  -  - 

Räntor  11  8 

Summa  11  8 
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Not 6 Exceptionella intäkter och kostnader 
 

  2016  2015 

Ett enskilt arv  -  42 898 

Summa  -  42 898 
 
 
 
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 
 
 
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar 
 
 

  2016  2015 

Balanserade utgifter för programvara     

Ingående anskaffningsvärde  1 907   

Året aktiverade utgifter  1 348  1 906 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 255  1 906 

     

Ingående avskrivningar  -381   

Årets avskrivningar  -381  -381 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -762  -381 

     

Utgående redovisat värde  2 493  1 525 
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Not 8 Materiella anläggningstillgångar 
 
 

  2016  2015 

Inventarier     

Ingående anskaffningsvärde  4 687  4 197 

Inköp  574  490 

Utrangering  -542  - 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 719  4 687 

     

Ingående avskrivningar  -4 183  -3 754 

Årets avskrivningar  -334  -429 

Utrangeringar  542                         - 

Utgående ackumulerade avskrivningar  -3 975  -4 183 

     

Utgående redovisat värde  744  504 
 
 
 
Not 9 Övriga fordringar 
 

  2016  2015 

Fordran Stiftelsen svenska Amnestyfonden  459                   - 

Fordran Amnestys Internationella Sekretariat  12 264  12 027 

Övriga fordringar  817  260 

Summa  13 540  12 287 
 
 
 
 
 
Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
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  2016  2015 

Förutbetald hyra  861  720 

Förutbetalda kostnader  663  633 

Humanfonden  5 528  5 366 

Övriga poster  4  119 

Summa  7 056  6 838 
 
 
Not 11 Kortfristiga placeringar 
 

  Redovisat 
värde 

 Marknadsvärde 

Räntebärande placeringar     

Penningmarknadsfond  21 685  21 685 

Alfred Berg Företagsobligationsfond  4 941  5 047 

Alfred Berg Penningmarknadsfond Hållbar  2 740  2 760 

Övriga     

Bancos Humanfond  69  137 

Övriga  63  70 

Summa  29 498  29 699 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Not 12 Övriga Skulder 
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  2016  2015 

Personalens källskatt  648  571 

Stiftelsen svenska Amnestyfonden  -  1 974 

Preliminärskatt  39  39 

Övriga skulder  -  484 

Summa  687  3 068 

     
 
 
 
 
Not 13 Erhållna ej nyttjade bidrag 
 

  2016  2015 

Stiftelsen Svenska Postkodlotteriet  8 396  17 500 

Birgitstiftelsen            -  400 

Stiftelsen Radiohjälpen  1 025  1 025 

Summa  9 421  18 925 
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Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 

  2016  2015 

Upplupen semester- och övrig lön  3 410  3 809 

Upplupna sociala avgifter  1 785  1 380 

Reservering Europeiska kontoret, Amnesty 
International 

  
549 

  
549 

Övriga poster  1 058  249 

Summa  6 802  5 987 
 
 
 
Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 
Inga väsentliga händelser. 
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