
Förslag strategiskt mål 4 - 2020  
 

Strategiskt mål 4: En värld där de som kränker mänskliga rättigheterna ställs till svars.  
Outcome 4.1 governance/styrning och ansvarsutkrävande gällande mänskliga rättigheter stärks på nationell nivå, med särskilt fokus på att 
stödja uppfyllande av mål 1-3. Outcome 4.2 regionala och globala system för mänskliga rättigheter stärks där nationellt skydd brister.) 
Theory of Change för Corporate Accountability ingår under Outcome 4.1 med följande tillägg:  Starkare lagar, policies, institutioner och 
nationella rättssystem som levererar tillgång till rättslig prövning vid MR-kränkningar, även för dem som är fattiga och marginaliserade. 
Starkare nationellt (inklusive extraterritoriellt) och internationellt skydd mot kränkningar av mänskliga rättigheter där företag är inblandade.  
 
 

Verksamhetsmål 4.1:  STATENS ANSVAR 
FÖR SVENSKA MULTINATIONELLA 
FÖRETAG  
 
Verkningsfullt påverkansarbete som leder till 
ett ökat intresse hos svenska regeringen för 
ett bindande regelverk kring mänskliga 
rättigheters due diligence för svenska 
multinationella företag som har verksamhet i 
högriskländer.  
 
Förklaring due diligence (HRDD): Mänskliga 
rättigheters due diligence är en process för 
att kontinuerligt identifiera, förhindra och 
redogöra för hur risker för negativ påverkan 
av de mänskliga rättigheterna hanteras - 
hädanefter kallad mänskliga rättigheters 
riskanalyser.  
 

Förväntade effekter: 
 
Mobilisering 

● Engagemanget för frågor rörande 
företagsansvar ökar bland aktivister i 
Sverige, medlemmar och Amnestys 
målgrupper 

 
MR i Sverige 

● HRDD är på den politiska agendan i 
Sverige 

● Ökat stöd för HRDD från aktörer i 
näringslivet  

● Amnesty fortsätter att uppfattas som 
en trovärdig aktör  

● Åtal väcks i anledning av utredningen 
av Lundin Petroleums och 
folkrättsbrott i Sydsudan 

Övergripande indikatorer: 
 

Mobilisering 

● Antal amnestystrukturer som agerar 
ökar 

● Antal underskrifter och annat 
engagemang ökar 

● Exempel på lyckat genomslag i 
sociala medier  

● Fortsatt 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 till följd av vårt 
arbete 

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

Huvudaktiviteter:  
Kampanj om HRDD-lagstiftning inom ramen för CONCORD-samarbetet - namn: Visa handlingskraft  
 
Lobbyarbete utifrån granskade hållbarhetsredovisningar - gentemot beslutsfattare och företag  
 
Fair Finance Guide rapport med Amnesty som huvudförfattare - fokus kobolt/mineraler i ev. bilar/fordon  
 
Kartläggning för pilotprojekt om våld/trakasserier mot rasifierade av ordningsvakter/väktare (se även 2.8) 
 
Lobbytbildning för CORE-aktivister: inom området företagsansvar är detta relevant för Visa handlingskraft, hållbarhetsgranskningsarbetet 
samt uppföljning av Ethical Battery Project - ska även koordineras med kampanjerna Också Människa samt Time for change  
 
Mediearbete - samarbete kring pressreleaser, uttalanden/intervjuer 
 
Beredskap för reaktiva insatser inom MR-teamet 
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Verksamhetsmål 4.2 FÖRETAGSANSVAR 
GLOBALT 
 
Amnesty i Sverige bidrar effektivt till 
internationellt kampanjarbete beträffande 
mänskliga rättigheters riskanalyser, samt 
gottgörelse för rättighetsbärare i specifika 
fall, i syfte att stärka mänskliga rättigheter på 
internationell nivå.   
 
 
 

Förväntade effekter:  
 
Mobilisering 

● Engagemanget för frågor rörande 
företagsansvar ökar bland aktivister i 
Sverige, medlemmar och Amnestys 
målgrupper 

 
Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt 

● Konkreta exempel på kränkningar av 
de mänskliga rättigheterna i företags 
leverantörsled avslöjas 

● Svenska banker påverkar bolagen 
som ingår i internationella kampanjer 

 
MR internationellt  

● Minst två företag som använder 
litium-jon batterier är fullständigt 

Övergripande indikatorer: 
 
Mobilisering 

● Antal Amnestystrukturer som agerar 
● Antal underskrifter och annat 

engagemang 
● Exempel på lyckade genomslag i 

sociala medier 
● 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 till följd av vårt 
arbete 



transparenta om sitt leverantörsled 
och vad de gör för att motverka 
negativa effekter på mänskliga 
rättigheter (projekt 159)  

● Situationen i småskaliga koboltgruvor 
i Katanga i Demokratiska Republiken 
Kongo förbättras (projekt 159) 

● Minst en jurisdiktion inför obligatorisk 
mänskliga rättigheters riskanalyser för 
mineraler utöver tenn, tantalum, 
volfram och guld (projekt 159)  

● Något land ändrar/inför lagstiftning 
som närmar sig obligatorisk HRDD 

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

 
 

Huvudaktiviteter 
Lyfta rapport om diamanter i samband med 14 feb (fokus: supply chain/Sierra Leone) - eventuellt fundraisingaktivitet 
 
Uppföljning och bevakning av Kiobelfallet - samordnas med fonden  
 
Utveckla vårt arbete med  Ethical Battery Project inklusive kampanj- och lobbyaktiviteter  
 
Bevakning samt mediearbete kring ev. åtal och rättegång ang Lundin Petroleum samt deltagande och vara organisationsstöd vid Corporate 
Crimes Project årliga retreat i Stockholm  
 
Mediearbete - samarbete kring pressreleaser, uttalanden/intervjuer 
 
Beredskap för reaktiva insatser inom MR-teamet i första hand i förhållande till internationella utvecklingar 
 
Aktioner på webben 



Stöd till Amnestygrupper med befintliga aktionsfall 
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Theory of Change för dödsstraffet ingår under Outcome 4.1 governance/styrning och ansvarsutkrävande gällande mänskliga rättigheter 
stärks på nationell nivå, med särskilt fokus på att stödja uppfyllande av mål 1-3 med följande tillägg: Framsteg görs för att eliminera 
dödsstraffet och bekämpa regressiva tendenser i dess användning. 
 

Verksamhetsmål 4.3: DÖDSSTRAFFET 
INTERNATIONELLT 
 
Amnesty i Sverige bidrar effektivt till 
internationellt kampanj- och 
kommunikationsarbete som leder till att 
dödsstraffet avskaffas i lag och dödsdomar 
omvandlas.  
 
 
 

Förväntade effekter: 
 
Mobilisering 

● Fortsatt stort genomslag för frågan i 
svensk media  

● Ökat engagemang bland aktivister i 
Sverige och Amnestys målgrupper 

 
MR internationellt  

● Minst två amerikanska stater 
avskaffar dödsstraffet i lag  

● Minst tre länder inför ett moratorium 
för avrättningar eller avskaffar 
dödsstraffet  

● Minst fyra personer får sina 
dödsdomar omvandlade  

Övergripande indikatorer: 
 

Mobilisering 

● Antal amnestystrukturer som agerar 
● Antal underskrifter och annat 

engagemang 
● Fortsatt genomslag i svensk media till 

följd av Amnestys arbete 
 
 

Huvudaktiviteter: 
Möjliggör regelbunden aktivism på området i syfte att mobilisera fler 
 



Bilda arbetsgrupper i de storstäder där det i dagsläget inte finns - Stockholm och Malmö 
 
Fortsätta att bedriva ett arbete på alla nivåer för att frige Djalali, eventuellt lyfta årsdagen av fängslandet i april 
 
Utöka kampanjtoppar från en till två  
 
Ta fram ett nytt basmaterial (folder, affisch och ev banderoll) 
 
Digital kommunikation som skapar uppmärksamhet kring frågan i samband med ovan nämnda toppar  

 
Ta upp frågor om dödsstraffet i samtliga ambassadbesök och liknande. (Dödsstraffet är också en återkommande fråga för IGO-arbetet, se 
4:4.) 
 
Reaktiv beredskap att kommunicera MR-området 
 
Aktioner på webben 
 
Stöd till grupper med aktionsfall 

 
 
  



 

Strategiskt mål 4: En värld där de som kränker mänskliga rättigheterna ställs till svars. 
Outcome 4.2 Där nationella mekanismer fallerat har de stärkts på global och regional nivå för att säkerställa skyddet av mänskliga 
rättigheter. 
Nivå: låg 

Verksamhetsmål 4.4 FN-ARBETE OCH 
INTERNATIONELLT PÅVERKANSARBETE 
 
Amnesty i Sverige bidrar effektivt till det 
internationella lobbyarbetet gällande FN:s 
MR-råd, generalförsamling och säkerhetsråd 
samt inom ramen för FN-systemet gällande 
enskilda länder med MR-problematik av 
strategisk betydelse (tex lagstiftning som kan 
ha symbolisk effekt och riskerar att spridas, 
ex. kriminalisering av homosexualitet el 
kriminalisering av NGOs och MR-försvarare) 
 
 

Förväntade effekter: 
 

Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt 

● Sverige är en stark röst för mänskliga 
rättigheter i alla dessa tre forum, tex 
genom uttalanden, att driva och rösta 
för bra MR-resolutioner, aktivt delta i 
UPR-processen, och driva frågor 
gällande MR i säkerhetsrådet. 

● Sverige agerar i frågor som rör 
enskilda länder och MR, tex gällande 
lagförslag, enskilda fall och tematiska 
MR-områden. 

● Sverige bidrar till att MR initiativ går 
igenom och inte stoppas (ex att 
resolutioner blir antagna och 
specialrapportörer utnämns och får 
behålla sina mandat där det är 
behövs) genom sitt agerande i 
relevanta FN-forum 

Övergripande indikatorer: 
 

Aktörer i Sverige bidrar till MR internationellt 

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

 

Huvudaktiviteter: 
Regelbundna möten med UD inför FN:s generalförsamling (UNGA) och FN:s människorättsråd (HRC) 
 
Ad hoc-möten/kontakter med UD-tjänstepersoner, framför allt i förhållande till UNGA och HRC 



 
Delta i arbetet inom AIS IGO-coordinatorsnätverk 
 
Seminarier/paneler med koppling till internationella fora och MR-mekanismer 
 
Mediearbete - samarbete kring pressreleaser, uttalanden/intervjuer 

 
 


