
 

Förslag strategiskt mål 3 - 2020 
 

Strategiskt mål 3: En värld där människor är skyddade under konflikter och förföljelse. 
Outcome 3.2 Människor som flyr väpnad konflikt, tortyr och förföljelse har en ökad tillgång till skydd 

Verksamhetsmål 3.1: FLYKTINGARS OCH 
MIGRANTERS RÄTTIGHETER I EU OCH 
VÄRLDEN 
 
Verkningsfullt påverkansarbete gällande 
människor på flykt och deras möjligheter att 
genom säkra och legala vägar ta sig till ett 
land och ansöka om asyl och erhålla en 
rättssäker asylprocess samt gällande “people 
on the move” och deras rätt att inte utsättas 
för våld och övergrepp samt att ges tillgång 
till grundläggande mänskliga rättigheter. 
 
 

Förväntade effekter: 
 
MR i Sverige 
Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt 

● Svenska regeringen, 
riksdagsledamöter och EU- 
parlamentariker driver frågan om 
säkra och legala vägar utöver 
kvotsystemet i FN-och 
EU-sammanhang 

● Den svenska regeringen lyfter frågan 
om respekten för alla människors lika 
värde i relation till flyktingar och 
migranter nationellt och i 
internationella sammanhang 
inkluderat FN 

 
MR internationellt  

● Frågan om respekten för alla 
människors lika värde i relation till 
flyktingar och migranter lyfts på FN- 
nivå 

Övergripande indikatorer: 
 
MR i Sverige 

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

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

 
Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt 

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

 
 
 

 



 

● Behovet av att fler människor bereds 
möjlighet till skydd finns på agendan 

● Rättssäkra asylprövnings- och 
mottagningssystem utgör del av EU:s 
samarbete med tredje land 

Huvudaktiviteter : 
Faktabearbetning rörande utvecklingen om:  

- vikten av säkra och legala vägar (utöver kvotsystemet) i kontakter med EU-parlamentariker, svenska regeringen, svenska 
riksdagsledamöter och media 

- om effekterna av EU:s avtal och samarbeten med tredje land olika åtgärder som innebär som leder till, eller riskerar att leda till 
externalisering/ansvarsfrånskjutning vad gäller flyktingars rättigheter 

- Tortyr och konsekvenser för människor “on the move” 
 

Påverkans- och lobbyarbete om frågorna ovan: 
- arrangerar och deltar i seminarier och politikersamtal  
- mediearbete - intervjuer, bakgrundsinformation 
- samarbete, dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte m andra organisationer, partners, Amnesty-rörelsen, myndigheter och domstolar  

 
Reaktivt arbete i förhållande till kris/nyhetsutveckling, i form av lobby, kommunikation, aktion och/eller fundraising 
 
Beredskap för att uppmärksamma klimatflyktingskap och dess konsekvenser 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Strategiskt globalt mål 3: En värld där människor är skyddade under konflikter och förföljelse. 
Outcome 3.2 Människor som flyr väpnad konflikt, tortyr och förföljelse har en ökad tillgång till skydd 
 

Verksamhetsmål 3.4: FLYKTINGARS OCH 
MIGRANTERS RÄTTIGHETER I SVERIGE 
 
Verkningsfullt arbete för att tillse ett 
upprätthållande av tillgång till en rättssäker 
asylprocess för asylsökande i Sverige. 
 
 
 

Förväntade effekter: 
 
Mobilisering 

● Flykting-och migrationssamordnarna 
finns spridda över hela landet och 
deltar regelbundet i relevant arbete 

● Fungerande förvarsgrupper finns på 
alla förvar 

 
MR i Sverige 

● En förhöjd kompetensnivå hos 
offentliga biträden som bidrar till en 
mer rättssäker asylprövning 

● Av beslutsmotiveringar i asylärenden 
framgår en koppling mellan aktuell 
och relevant landinformation och den 
enskildes individuella asylskäl 

● Svenska myndigheter tolkar och rättar 
sig i högre utsträckning efter 
relevanta internationella avgöranden 

● Migrationsdomstolarna, 
Migrationsverket och 
polismyndigheten besitter en gedigen 
kunskap om internationell flyktingrätt 

Övergripande indikatorer: 
 

Mobilisering 
● Antal flykting- och 

migrationssamordnare samt 
förvarsgrupper och plats de verkar 

● Antal flykting- och 
migrationssamordnare som agerar  

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

 
MR i Sverige 

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

 

 



 

och folkrätt samt har vetskap om 
relevanta internationella avgöranden 

Huvudaktiviteter:  
Förvarsgrupperna besöker regelbundet Migrationsverkets förvar. Besökarna och sekretariatet utbyter erfarenheter och kunskap kring 
förvarsbesöken 
Flykting- och migrationsgruppen håller utbildningar och föreläsningar om flyktingars rättigheter. Utbildningarna erbjuds till alla Amnestys 
distrikt  
Två nationella möten per år för flykting- och migrationsgruppen. Flykting- och migrationssamordnare och sekretariatet håller dessa 
tillsammans  
Mailutskick till flykting- och migrationsgruppen 1 ggr/månad 
Tre grundutbildningar i asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar och migranter 
 
Stöd-och  rådgivning  till asylsökande, offentliga biträden och andra relevanta personer 
Stöd, kunskapsutbyte och samarbete med andra organisationer samt myndigheter och domstolar 
Upprättande av yttrande i enskilda asylärenden 
Upprättande av tematiska yttranden 
Remissyttranden 
Faktabearbetning rörande utvecklingen kring tortyr och asylsökande 
 
Påverkans- och lobbyarbete kring offentliga biträdens kunskapsnivåer och andra i Sverige relevanta frågor 

- arrangerar och deltar i seminarier och politikersamtal  lyfter frågorna i relevanta seminarier i bland annat Almedalen och under MR 
dagarna 

- mediearbete - intervjuer, bakgrundsinformation 
- samarbete, dialog, kunskaps- och erfarenhetsutbyte m andra organisationer, partners, Amnesty-rörelsen, myndigheter och domstolar  

 
Reaktivt arbete i förhållande till kris/nyhetsutveckling, i form av lobby, kommunikation, aktion och/eller fundraising 

 
 
 
 

 



 

Strategiskt mål: 3 - Människor är skyddade under konflikter och förföljelse. 
Outcome 3.1. De som har ansvaret för brott mot de mänskliga rättigheterna ställs till svars och de som drabbats får tillgång till rättvisa, 
sanning och gottgörelse. 3.3: Människor får bättre skydd genom effektiva åtgärder från internationella, regionala och nationella institutioner 
och mekanismer.  
 

Verksamhetsmål 3.5: 
MÄNNISKORÄTTSKRISER  
 
Amnesty i Sverige bidrar till det 
internationella reaktiva arbete i olika 
människorättskriser samt har en effektiv 
beredskap för att agera i nya och pågående 
MR-kriser 
 
 
 

Förväntade effekter: 
 
Mobilisering 

● Ökat engagemang bland 
Amnestygrupper och medlemmar och 
våra målgrupper  

 
Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt  

● Amnesty i Sverige uppfattas som en 
trovärdig aktör i arbetet med att 
uppmärksamma människorättskriser  

● Relevanta nyckelaktörer agerar i kris i 
linje med Amnestys 
rekommendationer  

 
MR internationellt 

● Svenska beslutsfattare och andra 
nyckelaktörer bidrar till att 
uppmärksamma människorättskriser i 
internationella fora, i linje med 
Amnestys rekommendationer  

Övergripande indikatorer: 
 
Mobilisering 

● Antal underskrifter och annat 
engagemang 

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

● Antal tillfällen som Amnesty i Sverige 
agerar snabbt för att motverka en 
människorättskris genom att 
genomföra utåtriktade aktioner och 
webbaktioner, inkl Alert 
 

Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt 

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

● Exempel på inbjudningar till fora med 
relevans för människorättskriser 

● Förfrågningar från media och 
beslutsfattare i f t olika kriser 

● Exempel på nätverk och 

 



 

koalitionsarbete i f t kriser 

Huvudaktiviteter: 
Regelbundna möten, ibland med gäster, i riksdagens MR-grupp 
 
Vädjandebrev till riksdagen, via MR-gruppen 
 
Mediearbete - samarbete kring pressreleaser, uttalanden/intervjuer 
 
Möten med rättighetsbärare/exilgrupper eller i förekommande fall besökare 
 
Ad hoc-möten med beskickningar i Sverige från de länder där kriser utspelar sig eller nyckelländer 
 
Seminarier - egna frukostseminarier, delta i panel hos andra aktörer 
 
Agera på MR-kriser,  

- mobilisera grupper och aktivister att engagera sig med kort varsel 
- rekrytera nya aktivister 
- bedriva kommunikations- och mediearbete 
- ad hoc-möten med UD med fokus på specifika kriser, för grupper, för/med enskilda individer etc 
- fundraising 
- aktioner på webben 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Strategiskt mål: 3 - Människor är skyddade under konflikter och förföljelse.  
Outcome: Människor får bättre skydd genom effektiva åtgärder från internationella, regionala och nationella institutioner och mekanismer.  
 

Verksamhetsmål 3.6 SVENSK 
VAPENEXPORT 
 
Svenska sektionen bedriver ett verkningsfullt 
påverkansarbete  för en fortsatt restriktiv 
vapenexportlagstiftning (och tolkning och 
tillämpning av lagen) i Sverige vilket bidrar till 
att Sverige inte exporterar vapen som 
riskerar att användas till att kränka mänskliga 
rättigheter. 
 
 

Förväntade effekter: 
 

MR i Sverige 

● En politisk majoritet för en fortsatt 
restriktiv tolkning av lagstiftningen 

● Den nya vapenexportlagstiftningen 
som trädde i kraft i april 2018 leder till 
en striktare efterlevnad av 
MR-kriteriet 

● En större transparens vad gäller 
exportkontrollen, framför allt rörande 
Exportkontrollrådets (EKR) arbete, så 
att politiker kan hållas ansvariga för 
sina beslut 

Övergripande  indikatorer: 
 
MR i Sverige 

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

 

Huvudaktiviteter: 
Regelbundna uppföljningsmöten m myndigheter (ISP, UD-NIS) om implementeringen av lagstiftning, sker oftast i koalition 
 
Reaktiva insatser för att klargöra/kartlägga specifika exportinsatser 
 
Delta i seminarier, rundabordssamtal om frågor som rör svensk vapenexport 
 
Mediearbete - samarbete kring pressreleaser, uttalanden/intervjuer 

 

 


