
 

Förslag strategiskt mål 2 - 2020 
 

Strategiskt mål 2:  En värld där mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla, utan diskriminering.  
Outcome 2.1: Diskriminering och våld på grund av identitet minskar. Outcome 2.2: Framsteg görs avseende jämställdhet och jämlikhet med 
hänsyn till sexuell läggning och könsidentitet. Outcome 2.3: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter förverkligas bättre i människors liv. 

Verksamhetsmål 2.1:  
KVINNORS RÄTTIGHETER I SVERIGE  
 
Verkningsfullt påverkansarbete för att 
personer som överlever våldtäkt i Sverige 
ska skyddas av lagen och få tillgång till 
rättvisa, stöd och upprättelse 

Förväntade effekter: 
Mobilisering 

● Fortsatt och fördjupat engagemang 
bland våra medlemmar och externa 
målgrupper  

● Amnesty i Sverige uppfattas som en 
trovärdig aktör för kvinnors rättigheter 

 
MR i Sverige 

● Brister i polisens hantering av våldtäkt 
som identifierats, åtgärder påbörjas  

● Behovet av förbättrat stöd till 
våldtäktsöverlevare identifieras och 
lyfts politiskt i minst 2 regioner  

● Lokaltidningar som vi riktat oss mot 
förbättrar sin rapportering om våldtäkt  

Övergripande indikatorer: 
Mobilisering 

● Antal amnestystrukturer som agerar 
● Antal actions taken och annat 

engagemang i tid och/eller pengar 
 

MR i Sverige 
● Exempel på hur polisens särskilda 

satsning implementerats i 
polisregionerna  

● Exempel på åtgärder tagna av 
regionala beslutsfattare eller andra 
nyckelaktörer i linje med Amnestys 
rekommendationer och/eller till följd 
av vårt arbete  

● Exempel på förbättrad information i 
samband med lokaltidningars 
rapportering om våldtäkt  

● Exempel på genomslag i svensk 
media till följd av Amnestys arbete 

Huvudaktiviteter: 

 



 

Vi engagerar och mobiliserar grupper att lyfta Time for Change under 8 mars. Ambitionen är att fler grupper agerar än 2019 (målsätts av 
resp. regionalt team) 
 
Bygga upp aktivistråd/aktivistnätverk bestående av representanter från 6 KRG (mål vår 2020) 
 
Se över och förbättra nuvarande nätverk/Facebook-grupper och andra mobiliserings- och informationskanaler 
 
Vi lyfter frågan om stöd till våldtäktsöverlevare i seminarieform och enskilda politikersamtal där regionala politiker befinner sig 
 
Vi undersöker om/hur vi kan lyfta frågan om stöd till våldtäktsöverlevare inför partiernas kommundagar 
  
Bygga upp samarbeten för stödinsatser till våldtäktsöverlevare med andra aktörer lokalt och nationellt 
 
Utbilda minst 10 aktivister som vill genomföra lobbysamtal med regionpolitiker gällande behovet av stöd till våldtäktsöverlevare, arrangera 
politikerutfrågningar mm 
 
CEDAW-rapport 

 
  

 



 

 

Strategiskt mål 2:  En värld där mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla, utan diskriminering.  
Outcome 2.1: Diskriminering och våld på grund av identitet minskar. Outcome 2.2: Framsteg görs avseende jämställdhet och jämlikhet med 
hänsyn till sexuell läggning och könsidentitet. Outcome 2.3: Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter förverkligas bättre i människors liv. 

Verksamhetsmål 2.3:  
KVINNORS RÄTTIGHETER 
INTERNATIONELLT 
 
Amnesty i Sverige bidrar effektivt till det 
internationella kampanjarbetet för att 
motverka eller avskaffa diskriminerande 
lagstiftning, inklusive lagar, som 
kriminaliserar abort 
 
 
 

 

Mobilisering 

● Fortsatt engagemang bland våra 
medlemmar och externa målgrupper  

● Amnesty i Sverige uppfattas som en 
trovärdig aktör för kvinnors rättigheter 

 
MR internationellt 

● Enskilda kvinnor som fängslats på 
grund av abort eller graviditets- 
relaterade komplikationer, friges 

● Minst en stat vidtar konkreta steg för 
att säkerställa flickors och kvinnors 
tillgång till  laglig och säker abort  

● Länder avstår från att inskränka på 
rätten till abort och/eller kriminalisera 
abort 

● Lagar mot könsbaserat våld skyddar 
offren - inte förövarna 

Mobilisering 

● Antal amnestystrukturer som agerar 
● Antal underskrifter och annat 

engagemang 
● Exempel på genomslag i svensk 

media till följd av Amnestys arbete 
 

Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt 

● Exempel på åtgärder tagna av 
nyckelaktörer i Sverige i linje med 
Amnestys rekommendationer 
och/eller till följd av vårt arbete för att 
påverka situationen internationellt 

 
 

Huvudaktiviteter:  
Utveckla/testa sätt att öka det reaktiva arbetet i abortfrågan i samarbete med kommunikation (Inre + yttre cirklar i CoC) 
 
Internationella dagen mot våld mot kvinnor 25 november: samtliga KRG arrangerar aktiviteter som uppmärksammar kvinnors rättigheter. 

 



 

Internationella dagen för avkriminalisering av abort 28 september: vi mobiliserar grupper att agera för fri abort genom t ex solidaritetsaktioner 
eller aktioner utanför ambassader eller om det kommer aktionsmaterial 
 
Vi samverkar med andra om/när det är strategiskt 
 
Aktioner på webben 
 
Stöd till Amnestygrupper med befintliga aktionsfall  

 
 
 

Strategiskt mål 2:  En värld där mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla, utan diskriminering.  
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Verksamhetsmål 2.5: UTSATTA 
EU-MEDBORGARES RÄTTIGHETER I 
SVERIGE 
 
Amnesty i Sverige bedriver ett verkningsfullt 
påverkansarbete beträffande utsatta 
EU-medborgares grundläggande rättigheter, 
såsom rätten till vatten och sanitet, 
skolgång och hälso- och sjukvård i Sverige, 
bostad samt skydd mot polistrakasserier 
 
 
 

 

Förväntade effekter: 
 

Mobilisering 

● Engagemanget för romers rättigheter 
ökar bland aktivister i Sverige och 
Amnestys målgrupper 

● Andra organisationer/verksamheter 
som ger stöd till utsatta 
EU-medborgare deltar i kampanjen 
Också människa 

 

MR i Sverige 

Övergripande  indikatorer: 
 

Mobilisering 

● Antal amnestystrukturer som agerar 
● Antal underskrifter och annat 

engagemang 
● Antal externa deltagare i kampanjen 

 
MR i Sverige 

● Exempel på genomslag i svensk 
media till följd av Amnestys arbete 

● Exempel på åtgärder tagna av 
beslutsfattare eller andra 

 



 

 ● Amnesty i Sverige har en god grund 
för att effektivt verka för utsatta 
EU-medborgares rättigheter i Sverige 
och hur aktivismen kan bidra i det 
arbetet (även mobilisering) 

● Amnesty i Sverige betraktas som en 
trovärdig aktör i frågan om utsatta 
EU-medborgares rättigheter i Sverige 

● Riktlinjer från staten och/eller SKL 
utfärdas till kommuner och landsting 
som klargör att utsatta 
EU-medborgare har rätt till vård som 
inte kan vänta  

● Samtliga sex kommuner som 
förekommer i Amnestys rapport har 
antagit och börjat implementera 
rättighetsbaserade kommunala 
policys för utsatta EU-medborgare i 
kommunen 

● Amnesty har synliggjort att 
EU-medborgares situation i Sverige 
är en rättighetsfråga, med 
motsvarande skyldigheter 

 
MR internationellt 

● Amnesty globalt uttalar sig om rätten 
för utsatta migrerande 
EU-medborgare att tillgå 

nyckelaktörer i linje med Amnestys 
rekommendationer och/eller till följd 
av vårt arbete 

● Exempel på fora dit Amnesty bjuds in 
för att diskutera frågorna 

● Exempel på kontakter som Amnesty 
haft med skyldighetsbärare på 
nationell, regional eller lokal nivå 

 
 
 

 



 

grundläggande rättigheter i 
värdstaten 

Huvudaktiviteter: 
 
Kampanjen Också människa fortsätter under 2020. Huvudfokus i kampanjen ligger på politisk påverkan gentemot kommuner i frågor om 
tiggeriförbud och boendelösningar för utsatta EU-medborgare. Vi arbetar också för att utsatta EU-medborgare ska få rätt till vård, ett arbete 
som riktar sig mot regeringen, landsting/regioner och enskilda sjukhus/vårdinrättningar.  
 
Våra huvudmetoder i kampanjen är kommunala medborgarförslag om boendelösningar, lokala politikersamtal/uppvaktningar, påtryckningar 
via brevskrivning riktad till kommuner som diskuterar tiggeriförbud, samt petitioner, frågeformulär, samtal och uppvaktningar i frågan om 
vård. 
 
Vi fortsätter kontakterna med Stockholmspolisen till dess att tydliga riktlinjer antagits om att inte trakassera personer som tigger genom att 
klassa dem som “ordningstörningar”. 
 
I frågan om vård mobiliserar och samverkar vi med andra relevanta organisationer/verksamheter, till exempel Läkare i världen och 
Vårdförbundet. Vi planerar en uppvaktning av regeringen och mobilisering till en särskild aktionsdag. 
 
Vi håller 8-10 lokala möten/utbildningar för medverkande i kampanjen under året. I januari/februari utbildar vi 10-15 
kampanjmobilisatörer/utbildare, som under året ska kunna leda dessa möten/utbildningar i samverkan med personal, eller på egen hand. 
 
Vi genomför 2-3 externa mobiliseringsmöten, möjligen i kommuner som blivit “profilerade” för sitt motstånd mot utsatta EU-medborgares 
rättigheter, exempelvis Vellinge, Eskilstuna, Katrineholm, Danderyd eller Lidingö. 
 
Vi deltar aktivt i debatten om utsatta EU-medborgares rättigheter, både centralt och via aktivister. Dels för att förebygga nya beslut om 
tiggeriförbud, dels för att motverka spridningen av fördomar och myter. 
 

 



 

Vi fortsätter agera via “myndighetsgranskning” vid avhysningar och polisingripanden mot utsatta EU-medborgare. Vi erbjuder även andra 
verksamheter (exempelvis HEM, Crossroads och Räddningsmissionen) stöd och utbildning för att kunna bedriva den typen av arbete. 
 
Vi arbetar kommunikativt via uttalanden/debattartiklar och inlägg på sociala medier för att öka kunskap och förståelse för utsatta 
EU-medborgares livssituation och rättigheter. Vi genomför en särskild kommunikativ aktivitet i samband med internationella romadagen den 
8 april. 
 
Vi står värd för en konferens/arbetsdag om arbetet med utsatta EU-medborgare den 17 januari för civilsamhällesorganisationer som jobbar 
med frågan. 
 
Vi deltar i nationella nätverk där utsatta EU-medborgares situation diskuteras.  
 
Vi bidrar med remissvar och annan direkt politisk påverkan vid behov. 
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Verksamhetsmål 2.6: HBTQI- 
PERSONERS RÄTTIGHETER I SVERIGE 
OCH INTERNATIONELLT 
 
Amnesty i Sverige deltar effektivt i 
internationellt kampanjarbete för att motverka 
hatbrott och diskriminering av 
HBTQI-personer i olika delar av världen i lag 
och levd erfarenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förväntade effekter: 
 

Mobilisering 

● Ökat engagemang bland 
Amnestygrupper och medlemmar och 
våra målgrupper  

 

MR i Sverige 

● Ökad kunskap om och engagemang 
för HBTQI-personers rättigheter bland 
allmänhet, makthavare, 
opinionsbildare och aktivister i 
Sverige  

 

MR-internationellt: 
● Amnesty bidrar till att kränkningar mot 

HBTQI-rättigheter uppmärksammas 
och att HBTQI-aktivister stärks och 
blir bättre rustade att utkräva sina 
rättigheter 

Övergripande indikatorer: 
 
Mobilisering 

● Antal amnestystrukturer som agerar 
● Antal underskrifter och annat 

engagemang 
 

MR i Sverige 

● Exempel på genomslag i svensk 
media till följd av Amnestys arbete 

● Antal uttalanden och remissvar inom 
relevanta områden/lagförslag 

 
 

Huvudaktiviteter:  
 
Vi genomför träffar i storstäderna för att informera och mobilisera aktivister samt om möjligt på årsmötet 

 



 

 
Vi ger stöd till grupper som vill engagera sig i frågan och om möjligt, startar nya  
 
Komplettera affischutställningen med en bas-affisch som går att använda året om vid allvarligare aktioner  
 
Extern kommunikation vid behov, uttalanden, debattartiklar osv. Spridning av aktioner 
 
Remissvar och deltagande i politiska samråd 
 
Aktioner på webben 
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Verksamhetsmål 2.7:  
SAMERS RÄTTIGHETER I SVERIGE 
 
Amnesty i Sverige är en etablerad trovärdig 
aktör för samers mänskliga rättigheter för att 
på sikt bidra till förverkligandet av samers 
rättigheter  
 
 
 
 

Förväntade effekter: 
 
MR i Sverige 

● Samiska aktivister känner förtroende 
för Amnesty i Sverige  

● Samarbete inleds mellan Amnesty i 
Sverige och företrädare för det 
samiska civilsamhället inom vissa 
avgränsade områden 

● Kopplingar och likheter mellan 
kränkningar av urfolksrättigheter i 
andra delar av världen och i Sverige 
synliggörs och uppmärksammas i 
media och i politiska fora 

● Politiker och allmänhet uppmärksammar 
att samers rättigheter är en del av urfolks 
rättigheter och att Sverige har 
motsvarande skyldigheter. 
 

Övergripande indikator: 
 
MR i Sverige 

● Exempel på fora dit Amnesty bjuds in 
för att diskutera frågan 

● Exempel på möten med 
representanter för det samiska 
civilsamhället som avlöpt i en 
förtroendefull anda 

● Exempel på uttalanden eller aktioner 
från Amnesty om vissa specifika 
samerättsfrågor 

 

Huvudaktiviteter:  
Vara närvarande på strategiska evenemang - t ex Jokkmokks marknad eller Sameveckan i Umeå. 
 
Närvara på Sápmi pride.  
 
Påbörja ett påverkansarbete där aktivism är ett verktyg och ta fram aktionsmaterial. Förslagsvis ILO.  

 



 

 
Vi deltar i samråd och svarar på remisser i frågan. 
 
Vi bevakar utvecklingen och agerar reaktivt, tex i debattartiklar och uttalanden. 
 
Ge aktivitetsbidrag för att synliggöra oss utåt genom aktivism. 
 
Vi tar ev fram externt kommunikationsmaterial 
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Verksamhetsmål 2.8:  
MR-KRÄNKNINGAR & DISKRIMINERING I 
SVERIGE 
 
Amnesty i Sverige är en etablerad och 
trovärdig aktör i frågor om diskriminering i 
Sverige för att på sikt arbeta för allas lika 
värde och mot diskriminering och rasism i 
Sverige  
 
 

Förväntade effekter: 
 
MR i Sverige 

● Kartläggning och ökad kunskap som 
ligger till grund för Amnestys 
eventuella fortsatta arbete på 
området 

● Förbättrade relationer med 
representanter för grupper som 
särskilt utsätts för diskriminering i 
Sverige 

Övergripande indikatorer: 
 
MR i Sverige 

● Exempel på fora dit Amnesty bjuds in 
för att diskutera frågorna  

● Amnesty uttalar sig i frågor som rör 
rasism och diskriminering i Sverige 

 

 



 

● Större synlighet för Amnesty som 
aktör mot rasism och för 
icke-diskriminering 

Huvudaktiviteter:  
Kartläggning för pilotprojekt om våld/trakasserier mot rasifierade av ordningsvakter/väktare (tillsammans med företag & MR) 
 
Nätverksbyggande med relevanta aktörer, t ex organisationer som representerar afrosvenskar, muslimska organisationer, andra 
MR-organisationer, anti-rasistiska nätverk 
 
Uttalanden/mediala utspel kopplade till kartläggningen 
 
Reaktiva aktiviteter, vid behov: uttalanden, debattartiklar 
 
Remissvar, om relevant 

 

 


