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Övergripande
Under 2019 inleddes arbetet med ny global strategi inom Amnesty, med omfattande konsultationer om hur vi som rörelse tar oss an frågor som 
klimatkrisens inverkan på mänskliga rättigheter, den teknologiska utvecklingens hot mot integritet och yttrandefrihet, ökade klyftor och ojämlik 
resursfördelning. Den svenska sektionen deltog aktivt i den första konsultationsfasen med inbjudan till medlemmar och aktivister att tycka till inom ramen 
för de övergripande frågor som presenteras. Under året togs beslut om att flytta fram start för ny svensk strategisk period till 2022, för att bättre kunna följa 
de internationella prioriteringar som fastställs på Global Assembly 2020 och skapa utrymme för medlemmar och aktivister att delta i processen. Den 
ekonomiska situationen och organisationsförändringarna på AIS har påverkat den svenska sektionen under större delen av året. Löpande har diskussioner 
förts om vilka konsekvenser eventuella nedskärningar skulle få för verksamheten. Det har varit en prioriterad fråga att ha insyn i de beslut som kan få 
konsekvenser för globala rörelsen. Svenska sektionen har bidragit med 10 mSEK i Additional Voluntary Contribution. 
   Greta Thunberg och Fridays for Future mottog Amnestys Ambassador of Conscience Award 2019, som är Amnestys mest prestigefyllda 
människorättspris. Utmärkelsen fick stor medial uppmärksamhet i Sverige och internationellt, och vi nådde nya/yngre målgrupper.  
   Under året släpptes rapporten Time for Change - Justice for rape Survivors in the Nordic Countries som uppföljning på rapporten Fallet Nedlagt. Under 
våren meddelade polisledningen beslut om en särskild satsning för att intensifiera arbetet kring våldtäkter. Satsningen omfattar resursförstärkningar 
motsvarande 350 miljoner kronor och 350 nya utredare som ska finnas på plats f r o m årsskiftet och som enbart ska arbeta med att utreda våldtäkt, 
sexualbrott mot barn samt brott i nära relation. Arbete kan tydligt kopplas till Amnestys påverkansarbete under våren. 
   Frågan om tiggeriförbud fick fokus i Också människa-kampanjen efter Högsta Förvaltningsdomstolens dom som möjliggjorde införandet av tiggeriförbud 
i kommunala ordningsstadgor. Ett omfattande lokalt påverkansarbete inleddes i Amnesty genom grupper och aktivister. 10 svenska kommuner infört 
tiggeriförbud eller tillståndsplikt för att tigga. Ytterligare 9 kommuner kan förväntas göra det i närtid. Övriga 271 kommuner är i allt väsentligt negativa till 
tiggeriförbud. Av dessa har 66 kommuner röstat ner konkreta förslag.
   I samband med årsmötet avslutades Medlemsdemokratiprojektet, då förslag om att införa representativ demokrati avslogs. Under hösten antogs en 
Strategi för aktivism som bygger på idén om Active participation. Strategin kommer att verka som grund för hela sektionens aktivism- och 
medlemsverksamhet i syfte att stärka inflytande och delaktighet.
   Under 2019 intensifierades Amnestys jämlikhetsarbete, och en Policy för jämlikhet samt en Strategi för jämlikhet antogs i syfte att stärka utgångspunkten 
för jämlikhetsarbetet i sektionen. Handlingsplaner för anställda har utvecklats i syfte att integrera jämlikhetsarbetet i daglig verksamhet. Såväl 
aktivismstrategin som det pågående jämlikhetsarbetet är ett resultat av ett målmedvetet arbete med sin grund i de prioriteringar som fastställts i den  
långsiktiga riktningen. 
   Sektionen nådde inte intäktsmålen för 2019. En översyn har gjorts av F2F-verksamheten vilket har lett till fortsatt utveckling av verksamheten i 
Stockholm, men avveckling av F2F i Malmö och Göteborg. Under 2019 fattades beslut om att inleda ett projekt för ett större fundraisingprojekt 2021, i 
syfte att stärka Amnestys fundraisingverksamhet och  skapa stärkt uppmärksamhet för mänskliga rättigheter. 
   Under året har mycket resurser fokuserats på att stärka organisationen internt, för att bättre stå rustade inför ny strategiskt period vilket är ett arbete som 
kommer fortsätta under 2020.  



Mål 1 - Reclaiming freedoms
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Verksamhetsmål 1.1: Ett verkningsfullt påverkans- och mobiliseringsarbete för att skydda 
människorättsförsvarare och förbättra deras möjligheter att verka  

2018 2019

Antal 
amnestystrukturer 
som agerar

314 63 unika grupper och andra strukturer har tillsammans agerat 
100 gånger inom Brave under 2019 (exklusive Skriv För Frihet 
där fler än 90 grupper och 35 samarbetsskolor har agerat)

Antal underskrifter och 
annat engagemang

168 359 150 815 (varav 65 929 SFF)
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Verksamhetsmål 1.1: Ett verkningsfullt påverkans- och mobiliseringsarbete för att skydda människorättsförsvarare och förbättra 
deras möjligheter att verka  

2018 2019

Antal och exempel 
på genomslag i 
svensk media till 
följd av Amnestys 
arbete

Nystartad ungdomsgrupp samlade 250 
underskrifter för Atena Daemi 
16-åriga Noor i Örebro skickar brev för att 
stötta aktivist i Sydafrika 
Amnestys ordförande ställs inför rätta i Turkiet 
Amnesty uppmärksammade åtalad 
kvinnorättskämpen Azza Soliman 
280 skrev på Amnestykampanj  
FORTS NÄSTA SLIDE

Grupp 119 från Kalmar, uppmärksammar fängsladmänniskorättsförsvarare, 
Nordkoreaner i exil, SR
Domen mot Nasrin Sotoudeh i Iran, A:rikspolitik
Stöd till de iranska människorättsaktivisterna, A:Rikspolitik
Aktivist döms till fyra års fängelse i Tjetjenien, TT-utrikes
Amnesty: Saudiska aktivister torteras, TT
Sydafrika: Livsfarligt att motarbeta gruvindustrin
ÅRSMÖTE2019: ”Vi kämpar för Moder Jord” – kampen mot gruvdrift i Pondoland
ETC: ”Min största sorg blev min största kamp”
Mônica Benícios livskamrat mördades
Amnesty i Nigeria: Bolag som Shell och Lundin måste ställas till svars
Globalportalen: Iran: Frige kvinnorättsförsvararna som häktats för fredliga protester mot slöjtvång
Aftonbladet: Saudiskt styre skapar ”känsla av panik”
Aftonbladet: Ledare för proteströrelse flyr Marocko
Medicinsk hjälp till Djalali
Aftonbladet: Stark reaktion på gripande av rysk journalist

Aftonbladet: Tjetjensk människorättsaktivist benådad
Aftonbladet: Turkisk åklagare vill fria svensk IT-konsult
GP: Demonstranter sköts från helikopter

Exempel på 
kontakter som 
Amnesty haft med 
skyldighetsbärare 

Rundabordssamtal med FN:s tillträdande 
högkommissarie för MR Michele Bachelet. Möte 
med Turkiets ambassadör, med fokus på 
människorättsförsvarare, inkl Osman Kavala och 
Taner Kilic.
Möte med Sveriges Människorättsambassadör 
om situationen för människorättsorganisationer i 
Indien, inkl Amnesty och Greenpeace. 

Möte med Sydafrikas chargé d-affair om Nonhle Mbuthuma.
Tre möten med UD-företrädare om läget för MR i Nordkorea m besökande HRDs och AI-kolleger, bl a m särskilda 
sändebudet Kent Härstedt, och 1:e sek på Sveriges Ambassad i Pyongyang.
Möte på UD:s enhet för Östeuropa och FMR m Vitalina Koval:
Inbjudna av Amnesty Ukraina deltog vi i manifestation, presskonferens 8 mars i Uzhgorod.
Träffade företrädare för UD tillsammans med Marielle Francos änka Monica Benicio; 
MR-gruppen i riksdagen;
Iran: Nassim Papayianni fr AIS på besök och diskuterade bl a situationen för kvinnorättsförsvare i Iran, våldet mot 
demonstranter under hösten
Möte på UD, i riksdagen och media.

http://www.bt.se/mark/nystartad-ungdomsgrupp-samlade-250-underskrifter/
http://www.bt.se/mark/nystartad-ungdomsgrupp-samlade-250-underskrifter/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/orebros-forsta-amnestyskola-skickar-stodbrev-till-manniskorattskampar
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/orebros-forsta-amnestyskola-skickar-stodbrev-till-manniskorattskampar
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/amnestys-ordforande-i-turkiet-stalls-infor-ratta/
http://redir.opoint.com/?key=fjbwxRBdqoAuCp5w9nAu
http://redir.opoint.com/?key=fjbwxRBdqoAuCp5w9nAu
http://paper.opoint.com/?id_site=87584&id_article=57154&code=393
http://redir.opoint.com/?key=Hxvuh9DAV5AeMlQBYSYC&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7179550
https://www.altinget.se/rikspolitik/rssitem.aspx?id=120538
https://www.altinget.se/rikspolitik/rssitem.aspx?id=120539
http://redir.opoint.com/?key=ujfC0Nlg2wHMRBE2B2hk
http://redir.opoint.com/?key=QvhxgOZBoOcvB12is9HS
https://tidningensyre.se/2019/4-juli/sydafrika-livsfarligt-att-motarbeta-gruvindustrin/
http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26431/arsmote2019-vi-kampar-moder-jord-kampen-mot-gruvdr/
http://paper.opoint.com/?id_site=91400&id_article=14247&code=26
http://www.amnestypress.se/fran-tidningsarkivet/reportage/26464/monica-benicios-livskamrat-mordades/
https://nyhetsnotiser.se/ekonomi/amnesty-i-nigeria_-bolag-som-shell-och-lundin-maste-stallas-till-svars/1145574
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/mRE3KL/turkisk-aklagare-vill-fria-svensk-it-konsult
https://www.gp.se/nyheter/v%C3%A4rlden/amnesty-demonstranter-sk%C3%B6ts-fr%C3%A5n-helikopter-1.20875249
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Verksamhetsmål 1.1: Ett verkningsfullt påverkans- och mobiliseringsarbete för att skydda 
människorättsförsvarare och förbättra deras möjligheter att verka  

2018 2019

Exempel på 
åtgärder tagna 
av beslutsfattare 
eller andra 
nyckelaktörer i 
linje med 
Amnestys 
rekommen-
dationer 
och/eller till följd 
av vårt arbete.

Taner Kilic frigavs i augusti 2018. 
Bangladeshs ambassadören 
utlovade att myndigheterna skulle 
inrätta en specialgrupp för att 
utreda Xulhaz Mannan(s död).
Riksdagens tvärpolitiska 
människorättsgrupp skickade 
vädjandebrev till höga 
myndighetsföreträdare om bland 
många andra 
människorättsförsvarare: Juan 
Carrillo, Atena Daemi, Amal Fathy 
och Ouyb Titiev.

Oyub Titiev frigavs villkorligt efter att ha suttit frihetsberövad i över ett 
och ett halvt år. 
Ali Gharavi och fyra andra av #Istanbul10 bör frias enligt åklagarens 
slutplädering. 
Aziza al-Yousef och Iman al-Nafjan (två av de kvinnorättsförsvararna 
som vi lyft tillsammans med Loujain al-Hathloul från Saudiarabien) är 
tillfälligt frigivna i väntan på rättegång. 
Riksdagens tvärpolitiska människorättsgrupp skickade 
vädjandebrev till höga myndighetsföreträdare om bland många andra 
människorättsförsvarare: Nasrin Sotoudeh (Iran), Nonhle Mbuthuma 
(SA), Maria Ressa (Filippinerna), Anastasia Shevchanko (Ryssland); 4 
ledare av Umbrella movement (Hongkong) Nasrin Sotoudeh (Iran) 
Cristina Palabay-Secretary general of Karapatan (Filippinerna) Loujain 
al- Hathoul (Saudi), plus inom Skriv för frihet: Yasaman Aryani (Iran) 
och Ibrahim Ezz El-Din (Egypten). 
Riksdagsledamöterna Fredrik Malm (L) och Anders Österberg (s) 
riktade separata frågor t UM Wallström om Nasrin Sotoudeh, m 
hänvisning till Amnesty.
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Kommentarer och analys

MÅL 1: Aktiviteter
Återkommande BRAVE-nyhetsbrev, tillsammans med aktionsmaterial för grupper, studentgrupper och samarbetsskolor samt fall lyfta via agerasidan 
på amnesty.se.
Amnestys aktivister och grupper har under 2019 agerat för ett antal MR-försvarare: Vitalina Koval (Ukraina), Atena Daemi (Iran), Loujain al-Hathloul, 
Aziza al-Yousef och Iman al-Nafjan (Saudiarabien), Yasaman Aryani (Iran), Arash Sadeghi (Iran), Tran Thi Nga (Vietnam), och Scott Warren (USA). 
MR-turné med Kvinno- och HBTQI-rättsförsvararen Vitalina Koval, samt ett par Edith-a-thons.
Deltagande i manifestationer, aktivt påverkansarbete mot UD, riksdagen, ambassader etc. 
Internationella besök: Vitalina Koval, Monica Benicio, Nonhle Mbuthuma, och MR-försvarare från Nordkorea, Nassim Papayianni  
67 000 underskrifter inom Skriv för frihet.
Över 100 aktioner som resulterat i 16 660 underskrifter. 
Nasrin Sotoudehs fall från i Iran samlade in 56 177 namnunderskrifter i Sverige (som överlämnades till den Iranska ambassades i Sthlm), 
internationellt blev det totalt över en miljon signaturer! 

MÅL 1: Resultat och effekter
Utrikesminister Wallström sade sig vilja följa upp våra rekommendationer om att 1) ambassadpersonal träffar utsatta MR-försvarare också utanför 
huvudstäder för att bättre rikta sig mot WHRDs och mer marginaliserade grupper; 2) säkerställa att resurser finns för att delta på rättegångar också 
utanför huvudstäder av samma skäl.
Nordkoreanska MR-försvarare för första gången fick träffa beslutsfattare, under deras besök i Stockholm.
Närvaron av bl a Monica Benicio och Nonhle Mbuthuma på årsmötet och påverkansmöten stärker rättighetsbärarares aktiva deltagande.
Ali Gharavi och 4 andra av #Istanbul10  frias enligt åklagaren. Resterande 5 av Istanbul 10 och Taner Kilic riskerar mångåriga fängelsestraff. Oyub 
Titiejv frigavs villkorligt efter att ha varit frihetsberövad 1,5 år. Aziza al-Yousef och Iman al-Nafjan är tillfälligt frigivna i väntan på rättegång.
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Mål 2 - Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla
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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

2018 2019

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

I maj antog riksdagen en ny 
sexualbrottslagstiftning som 
innefattade en samtyckeslag gällande 
våldtäkt.

Polisens utvecklingscentrum sjösätter 
pilotutbildning för 
sexualbrottsutredare. 

Ekot: Samtyckeslag kartlagd av 
Amnesty
SVD/TT: Få länder med samtyckeslag

Rapporten “Time for change - justice for rape survivors in the Nordic 
countries” släpptes den 3 april, i Stockholm arrangerades nordiskt 
lanseringsevent med bl a Kumi Naidoo.
Möte med inrikesminister Mikael Damberg om polisens hantering av 
våldtäktsärenden den 4 april. Ministern underströk att våldtäkt är prio för 
arbetet med brottsbekämpning. 
Gemensamt uttalande med FATTA m fl på årsdagen av samtyckeslagen 23 
maj.
I juni meddelade den nationella polisledningen sitt beslut om en särskild 
satsning för att stärka arbetet med bl a våldtäktsutredningar. Satsningen 
omfattar bland annat ökade resurser - 350 nya utredare samt resursers som 
skjuts till för verksamheten vid Nationellt forensiskt centrum. En del av 
satsningen handlar om att bättre tillämpa de arbetsmetoder som visat sig 
vara med framgångsrika i arbetet med våldtäktsutredningar. Amnestys arbete 
kan ha bidragit till och/eller påskyndat detta.  

Antal Amnestystrukturer som 
agerat

6 grupper deltog i kampanjuttaget “Marked Safe” på festivaler

Antal actions taken och annat 
engagemang i tid/pengar

Petitionen till rikspolischef Anders Thornberg 18 514 underskrifter
Kampanjuttag “Marked Safe” 6124 underskrifter varav 1786 offline och 4338 
online.

 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7098193
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7098193
https://www.svd.se/fa-lander-med-samtyckeslag
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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

2018 2019

Antal och exempel på genomslag i svensk media till 
följd av Amnestys arbete

Exempel på mediagenomslag i samband med att 
vi släppte rapporten Time for Change: 
https://www.amnesty.se/agerahub/time-change/ti
me-change-amnesty-och-rapporten-i-media/

https://www.amnesty.se/agerahub/time-change/time-change-amnesty-och-rapporten-i-media/
https://www.amnesty.se/agerahub/time-change/time-change-amnesty-och-rapporten-i-media/


Mål 2 - Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla
 

Tertialuppföljning 3 201911

Verksamhetsmål 2.2: Amnesty i Sverige bidrar effektivt till det europeiska kampanjarbetet inom ramen för 
projektet Yes means Yes

2018 2019

Antal amnestystrukturer som 
agerar

- 8 mars deltog 47 grupper och samlade in 3092 underskrifter för samtyckeslag i 
Danmark

Antal underskrifter och annat 
engagemang

- 50 ungdomsaktivister deltog i Nordic Youth Conference i Stockholm i juli. Konferensen 
hade temat Time for Change och fokuserade särskilt på samtyckeslagen i Finland. Ett 
möte med finska ambassaden genomfördes.

AI Sverige bidrog till AI Greklands arbete för en samtyckeslag genom att delta på plats 
i Aten i seminarium, lobbymöte och mediaintervjuer i april, då just Sverige figurerade 
mycket i den grekiska debatten. Den 6 juni antogs en samtyckesbaserad 
våldtäktslagstiftning. 
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Verksamhetsmål 2.2: Amnesty i Sverige bidrar effektivt till det europeiska kampanjarbetet inom ramen för 
projektet Yes means Yes

2018 2019

Antal och exempel på 
svensk media till följd av 
Amnestys arbete

Viss mediauppmärksamhet här IS släppte rapporten 
The right to be free from rape - Overview of 
legislation and state of play in Europe and 
international human rights standards som släpptes 
25/11
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/0E8zdM/fa-land
er-med-samtyckeslag

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/14/samtyck
eslagen-har-haft-effekt-pa-domarna-i-sverige-m
en-fortfarande-behandlas

Picknicken utanför polishuset
https://tidningensyre.se/stockholm/2019/nummer
-135/manifestation-for-battre-valdtaktsutredning

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/14/samtyckeslagen-har-haft-effekt-pa-domarna-i-sverige-men-fortfarande-behandlas
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/14/samtyckeslagen-har-haft-effekt-pa-domarna-i-sverige-men-fortfarande-behandlas
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/06/14/samtyckeslagen-har-haft-effekt-pa-domarna-i-sverige-men-fortfarande-behandlas
https://tidningensyre.se/stockholm/2019/nummer-135/manifestation-for-battre-valdtaktsutredningar/
https://tidningensyre.se/stockholm/2019/nummer-135/manifestation-for-battre-valdtaktsutredningar/
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Verksamhetsmål 2.3:Amnesty i Sverige bidrar effektivt till det internationella kampanjarbetet för att 
motverka eller avskaffa diskriminerande lagstiftning, inklusive lagar, som kriminaliserar abort.

2018 2019

Antal amnesty-
strukturer som agerar

-

Antal underskrifter och 
annat engagemang

58 557 underskrifter överlämnades på plats till 
lagkommissionen i El Salvador i mars (dessa 
hade samlats in under 2017/ 2018) 

Drygt 20 000 underskrifter mot lagförslag i 
Guatemala samlades in på en vecka i september 

7104 underskrifter samlades in för Imelda Cortez 
frigivning i El Salvador . 

Webaktioner 2019: 
-Guatemala: - vi bad människor att maila direkt till 
partiledarna i landet. 

Argentina - pågående i skrivande stund

Sociala medier: USA/Alabama
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Verksamhetsmål 2.3:Amnesty i Sverige bidrar effektivt till det internationella kampanjarbetet för att motverka eller 
avskaffa diskriminerande lagstiftning, inklusive lagar, som kriminaliserar abort.

2018 2019

Antal och exempel på genomslag i svensk 
media till följd av Amnestys arbete

Irland ska rösta om abort 

Irland röstar om abort

Stora protester mot 
abortlagen i El Salvador 

Polen kan införa hårdare 
abortlag - stora protester i 
landet 

Argentina röstar om abort 

Kvinnor har fått nog av 
politikers oförmåga

Tidningen ETC skrev om USA
https://www.etc.se/utrikes/starkt-stod-lagen-som-ska-sakra-abortratte

Aftonbladet uppmärksammade globala trender (RFSU + Amnesty) 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/awKBWL/tydlig-trend-att-abortm
otstandet-mobiliserar

SVTs webb uppmärksammade aborträtten i Europa: 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-ser-abortratten-ut-i-europa

Tidningen Arbetaren skrev om hur det högerkristna nätverket Agenda 
Europe koordinerar kampen för att inskränka aborträtten och 
hbtq-personer rättigheter i Europa.
https://www.arbetaren.se/2019/05/15/agenda-europe-vill-inskranka-m
anskliga-rattigheter/

https://www.arbetaren.se/2019/05/15/har-ar-svenskarna-i-agenda-eur
ope/

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

Totalförbudet mot abort i El 
Salvador har lyfts av en 
svensk EU-parlamentariker 
från Mp som vi samarbetat 
en hel del med. 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6872953
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6959676
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/stora-protester-mot-abortlagstiftning-i-el-salvador/
https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2018/stora-protester-mot-abortlagstiftning-i-el-salvador/
https://www.svt.se/nyheter/abort
https://www.svt.se/nyheter/abort
https://www.svt.se/nyheter/abort
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7015841
https://www.svd.se/kvinnor-har-fatt-nog-av-politikernas-oformaga
https://www.svd.se/kvinnor-har-fatt-nog-av-politikernas-oformaga
https://www.etc.se/utrikes/starkt-stod-lagen-som-ska-sakra-abortratten
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/awKBWL/tydlig-trend-att-abortmotstandet-mobiliserar
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/awKBWL/tydlig-trend-att-abortmotstandet-mobiliserar
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sa-ser-abortratten-ut-i-europa
https://www.arbetaren.se/2019/05/15/agenda-europe-vill-inskranka-manskliga-rattigheter/
https://www.arbetaren.se/2019/05/15/agenda-europe-vill-inskranka-manskliga-rattigheter/
https://www.arbetaren.se/2019/05/15/har-ar-svenskarna-i-agenda-europe/
https://www.arbetaren.se/2019/05/15/har-ar-svenskarna-i-agenda-europe/
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Verksamhetsmål 2.5: Amnesty i Sverige bedriver ett verkningsfullt påverkansarbete beträffande utsatta EU-medborgares rätt till 
vatten och sanitet, skolgång och hälso- och sjukvård i Sverige.

2018 2019

Antal 
amnestystrukturer 
som agerar

4 aktioner
1 politikersamtal
- 15 grupper skrev insändare

26 Amnestygrupper anmälda till kampanjen, samt 
ca 10 grupper/verksamheter utanför Amnesty. 

Antal underskrifter 
och annat 
engagemang

157 personer deltog på kampanjutbildningar
Minst 10 000 underskrifter till rikspolishefen
450 namn i Borås
250 pers beställde material mot tiggeriförbud
Ca 2200 personer får kampanjens mejlutskick

17 779 underskrifter på petitioner till 
rikspolischefen, socialministern och svenska 
kommuner
7 456 anslutna till kampanjens nätverk
Utåtriktade aktiviteter, föreläsningar 
namninsamlingar och utställningar på 20 orter

Antal och exempel 
på genomslag i 
svensk media till 
följd av Amnestys 
arbete

https://www.amnesty.se/agerahub/ocksa-manniska/ocksa-ma
nniska-amnesty-och-rapporten-i-media/ Ett utdrag av 
mediabevakningen 

Dokument med alla 18 insändare publicerade av 
aktivister/engagerade under 2018 (färre är rapporterade ovan 
pga några är inte Amnestystrukturer)

Insändare, debattartiklar, redaktionella texter, 
medverkan i radio och TV vid ca 30 tillfällen under 
året. Vid ytterligare ca 50 tillfällen har andra 
skribenter hänvisat till vår kampanj.

Exempelvis:
https://etidning.vlt.se/399/VLT/246431/2019-09-25/
9868013/Nej-tack-till-tiggeriforbud

https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/%C3%B6ver-20-
svenska-kommuner-vill-inf%C3%B6ra-tiggerif%C3
%B6rbud-11969806

https://www.amnesty.se/agerahub/ocksa-manniska/ocksa-manniska-amnesty-och-rapporten-i-media/
https://www.amnesty.se/agerahub/ocksa-manniska/ocksa-manniska-amnesty-och-rapporten-i-media/
https://docs.google.com/document/d/1wWJfuKee1hJsv86gR5qIbAIXF9_FXPpiGsQKeoOoemY/edit
https://etidning.vlt.se/399/VLT/246431/2019-09-25/9868013/Nej-tack-till-tiggeriforbud
https://etidning.vlt.se/399/VLT/246431/2019-09-25/9868013/Nej-tack-till-tiggeriforbud
https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/%C3%B6ver-20-svenska-kommuner-vill-inf%C3%B6ra-tiggerif%C3%B6rbud-11969806
https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/%C3%B6ver-20-svenska-kommuner-vill-inf%C3%B6ra-tiggerif%C3%B6rbud-11969806
https://www.tv4.se/efter-fem/klipp/%C3%B6ver-20-svenska-kommuner-vill-inf%C3%B6ra-tiggerif%C3%B6rbud-11969806


Mål 2 - Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla

Tertialuppföljning 3 201916

Verksamhetsmål 2.5: Amnesty i Sverige bedriver ett verkningsfullt påverkansarbete beträffande utsatta 
EU-medborgares rätt till vatten och sanitet, skolgång och hälso- och sjukvård i Sverige.

2018 2019

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

- M i Stockholm släppte krav på tiggeriförbud.
- Stockholmspolisen meddelade att de ska se över 
sin praxis med att fösa bort människor som tigger.

66 kommuner har behandlat och röstat ner förslag om 
tiggeriförbud (eller tillståndsplikt för att tigga) under året. 
Ytterligare 205 har valt att inte lyfta frågan till omröstning. 19 
kommuner har infört tiggeriförbud, eller kommer sannolikt att 
göra det. Amnestys argument och påtryckningar har vid flera 
tillfällen nämnts i såväl debatt som formella protokoll.

Stockholmspolisens trakasserier av personer som tigger 
verkar ha minskat till följd av Amnestys påtryckningar.

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

- Polisens nationella hatbrottskonferens
- Romska kulturdagar i Malmö
- FEAD-konferens i Örnsköldsvik
- Uppsala universitet, panel om tiggeriförbud med 
partisekreterare Gunnar Strömmer (M)
- MR-dagarna
- CEMUS, Uppsala universitet

- Rundabordssamtal i riksdagen 8 maj
- Socionomstudenter/romska brobyggare, Södertörns FHS
- Seminarium om inkluderande stadsplanering, Stockholm
- Juridiska studentföreningen ELSA i Lund
- Akademin för rörelsejurister
- Konferens om utsatta EU-medborgare, Länsstyrelsen 
Örebro
- Föreläsningar på Uppsala och Umeå universitet

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

- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
- Stockholmspolisen
- Nationell samordnare för arbete med utsatta 
EU-medborgare
- Socialborgarråd i Stockholm
- Landstingsledning i Stockholm
- Intervjuer med en mängd beslutsfattare inom 
ramen för utredningen

- Påtryckningar på Stockholms förvaltningschef gällande IOP
- Uppvaktning av Stockholms Finans- och socialborgarråd 
gällande avhysningar
- Politikeruppvaktningar eller -samtal på ca 15 orter
- Seminarium om vård  i riksdagen 12 december
- Mötesförfrågningar (hittills nekade) till regeringen om vård



Verksamhetsmål 2.6: 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.

2018 2019

Antal amnestystrukturer 
som agerar

- 18 grupper i Prideparader
- 22 grupper beställde material (vissa gick ej i 
parader utan var på skolor etc)

- 26 grupper beställde material och agerade
- 17 grupper deltog i Pride
- 100 anmälda på nätverkslista
- Queer Amnesty har genomfört två 

ambassadsbesök - Turkiet och Sydkorea
- Aktion m bl a ungdomsgrupper utanför 

Rysslands ambassad
- En ny hbtqi-grupp, nu finns 3

Antal underskrifter och 
annat engagemang

30252 underskrifter
- Seminarium i både Stockholm och Göteborg under 
Europride
- 10 brev skickades till 10 riksdagsledamöter ma lag 
om transpersoner
- Solidaritetsfoto med ungdomar på Megahelgen om 
transpersoners rättigheter i Tyskland
- 1 panelsamtal om transpersoners på Malmö 
universitet

10 225 underskrifter Tjetjenien samt 
mediegenomslag
800 underskrifter Sydkorea
Drygt 2 000 underskrifter Zak

Mål 2 - Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla
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Verksamhetsmål 2.6: 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.

2018 2019

Antal och exempel på 
genomslag i svensk 
media till följd av 
Amnestys arbete

Sterilisering 
fortfarande krav för 
transpersoner i 
Finland
Tio misstänkta gripna 
på Zanzibar

Tjetjenien genomslag i media:
se bl a här, här och här

Tjetjenien fick också stort genomslag i sociala medier.

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.

- Två lagförslag som 
avsevärt kan förbättra 
situationen för 
transpersoner i 
Sverige
- Vi gav 3 remissvar 
om transpersoners 
rättigheter

Mål 2 - Mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla
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http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26207/sterilisering-fortsatt-krav-transpersoner-i-finlan/
http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26207/sterilisering-fortsatt-krav-transpersoner-i-finlan/
http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26207/sterilisering-fortsatt-krav-transpersoner-i-finlan/
http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26207/sterilisering-fortsatt-krav-transpersoner-i-finlan/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=7086736
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=7086736
http://redir.opoint.com/?key=OmXfiSdVqiALGGvogiD6
https://www.dn.se/nyheter/varlden/ny-vag-av-forfoljelser-mot-homosexuella-i-tjetjenien/
http://redir.opoint.com/?key=S76ILP3a7xbbzMhG3ZCi
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Verksamhetsmål 2.7: Amnesty i Sverige är en etablerad trovärdig aktör för samers mänskliga rättigheter för 
att på sikt bidra till förverkligandet av samers rättigheter

2018 2019

Antal amnestystrukturer som agerar Ny grupp (Amnesty 
Sápmi) har startats i 
Umeå

Sápmigruppen har fortsatt sitt arbete under året.
Heldagsworkshop om urfolksrätt och urfolksdeklaration i Umeå 27 
oktober, inbjuden av Amnesty Sábmie.

Exempel på fora dit Amnesty bjuds 
in för att diskutera frågan

Landshövding i 
Västerbotten bjöd in 
Amnesty ma av 
kåtbränningen

Sakkunnig pratade vid en stor manifestation om urfolksrättigheter i 
Amazonas.
Remissvar på  förslag på en konsultationsordning

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

Möte med representant för 
sametinget

Amnesty har samarbetat nära andra aktörer under året, som t ex Civil 
Rights Defenders, Swedish International Water Institute, 
Landsförbundet svenska samer och SSR

Exempel på uttalanden eller aktioner 
från Amnesty om vissa specifika 
samerättsfrågor

Uttalandet om bränning av 
kåtan

Debattartikel i Aftonbladet 
Halvdagsseminarium på Världsvattendagen
Sábmie deltog bland annat vid ceremonin i Lycksele där samiska 
kvarlevor återbördades och skrev i samband med detta en 
debattartikel om vikten av att värna urfolksrätten i Sverige
Girjas-målet: debattartikel om statens retorik under rättegången, 
vilken även Civil Rights Defenders och Landsförbundet svenska 
samer undertecknade.
Stort mediegenomslag

https://www.amnesty.se/aktuellt/den-brinnande-katan-maste-ses-ur-ljuset-av-historien-och-folkratten-amnesty-vill-se-en-utredning/
https://www.amnesty.se/aktuellt/den-brinnande-katan-maste-ses-ur-ljuset-av-historien-och-folkratten-amnesty-vill-se-en-utredning/
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/J1m397/sverige--ta-samernas-rattigheter-pa-allvar
https://www.vk.se/2019-08-09/ordet-fritt-ett-steg-i-ratt-riktning-for-samers-rattigheter
https://www.vk.se/2019-08-09/ordet-fritt-ett-steg-i-ratt-riktning-for-samers-rattigheter
https://www.svd.se/statens-argumentation-i-girjasmalet-chockerande
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Verksamhetsmål 2.8: 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

2018 2019

Antal 
Amnestystrukturer 
som agerar

14 grupper #inteminröst (exl all digital 
aktivism).

Ett distrikt “I glömskans land”

i.u

Antal underskrifter 
och annat 
engagemang

Uppropet #inteminröst fick stor 
spridning på sociala medier och fick 
28 864 underskrifter. Hundratals 
delade och spred uppropet i sina 
kanaler. Flera grupper anordnade 
utåtriktade aktiviteter.

Stockholmsdistriktet anordnade 
pjäsen “I glömskans land”.

Filmen “Ser du mig”  fick stor 
spridning på soc media jämfört med 
andra filmer vi delar. Den fick också 
många delningar. 

Ca 40 personer anmälde frivilligt 
intresse att delta i 
jämlikhetsdata-undersökningen via 
hemsidan.

i.u
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Verksamhetsmål 2.8: 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

2018 2019

Exempel på fora dit Amnesty 
bjuds in för att diskutera frågan

Referensgruppen mot rasism på Levande 
historia

Ökade förfrågningar/deltagande från 
aktivister/distrikt i frågor om jämlikhet

Möte med DO och SL om vårt påbörjade 
arbete med att undersöka våld/trakasserier 
av rasifierade.

Amnestys sakkunniga deltog i ett 
civilsamhällesmöte om rasism, vars syfte 
var att starta ett nätverk bland 
civilsamhällesaktörer.

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

Ansökan om böneutrop i Växjö, stort 
genomslag för våra uttalanden i media

Uttalande om förskjutningen i den politiska 
retoriken i samband med årsrapporten 
2017.

Pressmeddelande #inteminröst 

Amnesty har utformat interna riktlinjer kring 
när vi uttalar oss om rasism och liknande 
fientlighet

Planering har inletts av ett kommande 
pilotprojekt om våld/trakasserier av 
rasifierade på offentliga platser.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/amnesty-riktar-hard-kritik-mot-kommunalradet
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6892033
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6892033
http://www.mynewsdesk.com/se/amnesty_international__svenska_sektionen/pressreleases/sverige-tusentals-kraever-att-politikerna-tar-ansvar-foer-sin-retorik-2660945
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Kommentarer och analys

MÅL 2: Aktiviteter
Publicering av rapporten Time for Change - Justice for rape Survivors in the Nordic Countries följt av lansering, möten med politiker och myndighetsföreträader, 
seminarier och kampanjer. På internationella kvinnodagen den 8 mars kampanjade aktivister för en samtyckeslagstiftning i Danmark.
Via sociala medier lyft frågan om abort, t ex Alabama, Argentina Slovakien, Nordirland och Sydkorea.
Stöd för HBTQI-personer i Tjetjenien - manifestation utanför Rysslands ambassad och uppmärksamhet i media, medverkan vid en kvinnorättsdemonstrationen i 
Uzhgorod den 8 mars.
Ang utsatta EU-medborgare: en petition till rikspolischef Anders Thornberg gällande trakasserier från polisen, medborgarförslag till kommuner, gällande boende, 
inkludering av tiggeriförbud i kampanjen, information, opinionsbildning, samarbete med Folkets Bio kring dokumentärfilmen Josefin & Florin.
Debattartikel på samernas nationaldag som fick stor spridning och mycket uppmärksamhet. Under året har Amnesty Sábmie konsoliderat sig och blivit mer aktiva. 
Workshop om urfolksrätt och urfolksdeklaration. 
Deltagit i regeringens sakråd om hatbrott och rasism, och framförde synpunkter bl a på statens ansvar att se till så att privata aktörer (t ex ordningsvakter) inte 
diskriminerar. 

MÅL 2: Resultat och effekter
Polisledningen har beslutat att göra en särskild satsning för att intensifiera arbetet kring våldtäkter. Satsningen omfattar resursförstärkningar motsvarande 350 
miljoner kronor och 350 nya utredare som ska finnas på plats f r o m årsskiftet och som enbart ska arbeta med att utreda våldtäkt, sexualbrott mot barn samt brott i 
nära relation.
47 grupper agerade under internationella kvinnodagen och 3092 underskrifter samlades in för en samtyckeslag i Danmark. Aktivt deltagande i påverkansarbete i 
Grekland för en samtyckesbaserad lagstiftning. En samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning har utlovats  av regeringen i Danmark och Finland. En samtyckeslag 
antogs i juni i Grekland. 
Ca 30 Amnestygrupper, samt ca 10 andra grupper/verksamheter har anslutit sig till Också-människakampanjen. Därtill når vi 7.456 personer inom ramen för 
kampanjens nätverk.
Vi har samlat in totalt 17.779 underskrifter på våra petitioner om polistrakasserier till rikspolischef Anders Thornberg (9.648), vård för utsatta EU-medborgare till 
socialminister Lena Hallengren (2.363) och krav på att inte införa tiggeriförbud till svenska kommuner (5.768). 423 brev mot tiggeriförbud har skickats till politiker i ca 
tio kommuner via vår e-postfunktion Signbyme. 10 svenska kommuner har infört tiggeriförbud eller tillståndsplikt för att tigga. Det är sannolikt att ytterligare nio 
kommuner kan förväntas göra det i närtid. Övriga 271 kommuner är i allt väsentligt negativa till tiggeriförbud. Av dessa har 66 kommuner även röstat ner konkreta 
förslag.
Vi hade en namninsamling mot förföljelsen av HBTQI-personer i Tjetjenien som samlade 10 225 underskrifter, och den 5 mars ordnade vi en marsch tillsammans med 
RFSL till den ryska ambassaden där vi överlämnade underskrifterna.
Stort mediegenomslag i alla våra uttalanden, debattartiklar och inlägg ang samers rättigheter. Samiska frågor beskrivs mer i termer av rättigheter i dag, vilket är en 
viktig förändring med stor betydelse för samers möjlighet att hävda och åtnjuta sina rättigheter i Sverige. Amnesty är helt klart en del av den här förändringen
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Verksamhetsmål 3.1: 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.

2018 2019

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

Migrationsverket publicerade nya riktlinjer kring 
risker för uighurer från Xinjian i Kina, efter 
rapportering från Amnesty.
Migrationsverkets och svenska ambassadens i 
Sudan handläggningstider för ansökningar om 
familjeåterförening har minskat betydligt.

EU:s och medlemsstaternas agerande i förhållande till tredje 
land och brist på agerande vad gäller sök- och 
räddningsinsatser på Medelhavet har dokumenterats och lyfts i 
media och vid seminarier, vid frågestunder i Riksdagen med 
flera tillfällen.
Rättighetsperspektivet och det folkrättsliga ansvaret blir synligt i 
debatten liksom de skeenden och politiska beslut som leder till 
kränkningar. Flyktingars och migranters rättigheter belyses som 
en motpol till en annan bild som idag finns i samhället och där 
grupperna misstänkliggörs

Antal och exempel på 
genomslag i svensk media 
till följd av Amnestys arbete

Vi har återkommande deltagit i SR om frågan om rätt 
till familjeåterförening. 
Kopplat till långa handläggningstider samt vad gäller 
syrier, bristen på svenska ambassader som tar emot 
ansökningar och dit syrier kan ta sig utan krav på 
visering.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=
1650&artikel=6879942

Vi har deltagit i SR med våra krav på obligatoriska 
och återkommande kunskapstester för offentliga 
biträden. 

En tweet med Amnestys remissyttrande om rättsliga 
ställningstagandet angående Afghanistan retweetades av starka 
opinionsbildare som Anne Ramberg och Ulf Bjereld.
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Verksamhetsmål 3.1: 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.

2018 2019

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

Frågorna har funnits på agendan ur ett 
rättighetsperspektiv för flyktingar och 
migranter. En motbild till det schabloniserade 
misstänkliggörandet av flyktingar och 
migranter har lyfts. 
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Verksamhetsmål 3.2: Verkningsfullt påverkans- och mobiliseringsarbete för ett hållbart globalt 
ansvarstagande för flyktingar där asylrätten upprätthålls och solidariteten med flyktingar stärks (I 
Welcome).

2018 2019

Antal amnestystrukturer 
som agerar

i.u.

Antal underskrifter och 
annat engagemang

-109506 underskrifter på aktionen om familjeseparationer 
vid gränsen mellan Mexiko och USA
-279 medlemmar i kampanjnätverket för flyktingars 
rättigheter
-Uppmanat medlemmar i kampanjnätverket att agera för 
PIKPA-lägret på Grekland
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/07/sa
ve-pikpa-refugee-solidarity-camp-on-lesvos-at-imminent-r
isk-of-closure/ 

568 underskrifter på aktion för Hakeem Ali 
Al-Araibi, som riskerade att utlämnas från 
Thailand till Bahrain där han riskerade tortyr. 
Hakeem släpptes i februari.

Utskicken i kampanjnätverket har varit 
oregelbundna och reaktiva. De har främst rört 
aktioner samt information om 
grundutbildningarna i asylrätt. 

Antal grupper som anslutit 
sig till ett fortsatt 
långsiktigt arbete för 
flyktingars rättigheter vid 
2019 års utgång. 

--Arbete fortsätter med flykting-och migrationssamordnare och 
förvarsgruppsbesökare har olika former av aktiviteter.  Antal 
grupper har inte mätts dock har individuella medlemmar anslutit 
sig. 

https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/07/save-pikpa-refugee-solidarity-camp-on-lesvos-at-imminent-risk-of-closure/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/07/save-pikpa-refugee-solidarity-camp-on-lesvos-at-imminent-risk-of-closure/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/07/save-pikpa-refugee-solidarity-camp-on-lesvos-at-imminent-risk-of-closure/
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Verksamhetsmål 3.3: Verkningsfullt påverkansarbete gällande ett värdigt mottagande av asylsökande och en 
rättssäker asylprövning på EU-nivå.

2018 2019

Exempel på 
åtgärder 
tagna av 
beslutsfattar
e eller andra 
nyckelaktöre
r i linje med 
Amnestys 
rekommend
ationer 
och/eller till 
följd av vårt 
arbete. 

Media har vid upprepade tillfällen lyft frågan om såväl Libyen, sök-och 
räddningsinsatser i Medelhavet. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1099782?programid=2151&start=2
85

Vissa riksdagspolitiker lyfter frågan om Libyen och Medelhavet, bland 
annat Malin Björk (v)i ETC. 
http://paper.opoint.com/?id_site=87674&id_article=53563&code=267 

Fullsatt seminarium i Almedalen där frågor kring sök-och 
räddningsinsatser i Medelhavet diskuterades och där deltagarna bland 
andra chefen gränspolisen och Migrationsverketsgeneraldirektör 
enades kring en samsyn om frågans dignitet och behovet av lösning.

European Migration Network anordnade konferens bl a om frågan om 
Libyen m beslutsfattare, tjänstemän från EU-länder, Frontex, EASO, 
Justitiedepartementet: 

EU-parlamentet röstade ja till att uppmana Kommissionen att ta fram 
ett lagförslag om sk humanitära viseringar, dvs ett system för säkra 
och legala vägar för personer på flykt att ta sig till EU för att söka asyl.
https://www.europaportalen.se/content/eu-parlament-vill-se-inforsel-av-
humanitara-visum

Amnesty har i möten med parlamentariker, 
Migrationsverket och Polisen haft dialoger kring 
asylprövningen och kring formerna för tvångsvisa 
återsändanden. Rundabordssamtal kring EU:s 
gemensamma asylsystem och  vägen framåt. Vi 
anordnade ett nordiskt och baltiskt nätverksmöte 
(NOCRE/ECRE) vid vilket diskuterades såväl 
EU-rättsliga som nationella frågor och där utbyte av 
“best practise” och planerade verksamheter bidrog till 
kunskapsöverföring och gemensamma aktiviteter. 

Ganska stor medial uppmärksamhet i såväl radio, 
tidningar som tv. Vi var med i Efter fem på TV4 om bland 
annat sök- och räddningsinsatser i Medelhavet och EU:s 
samarbete med Libyens kustbevakning. 
https://www.tv4play.se/program/efter-fem/11962713 
samt i Ekdal och Ekdal på Svt. 

http://paper.opoint.com/?id_site=87674&id_article=53563&code=267
http://program.almedalsveckan.info/50764
http://program.almedalsveckan.info/50764
http://program.almedalsveckan.info/50764
http://program.almedalsveckan.info/50764
http://www.emnsweden.se/toppmeny/natverk/nationellakonferenser/2018.4.48e1fe4a1672765730627.html
http://www.emnsweden.se/toppmeny/natverk/nationellakonferenser/2018.4.48e1fe4a1672765730627.html
http://www.emnsweden.se/toppmeny/natverk/nationellakonferenser/2018.4.48e1fe4a1672765730627.html
https://www.tv4play.se/program/efter-fem/11962713
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Verksamhetsmål 3.4: Verkningsfullt arbete för att tillse ett upprätthållande av tillgång till en rättssäker 
asylprocess för asylsökande i Sverige.

2018 2019

Antal flykting- och 
migrationssamordn
are samt 
förvarsgrupper och 
plats de verkar

27 personer varav 21 också är 
förvarsbesökare. Åstorp,Märsta, 
Gävle, Göteborg (end en i Flen)

Det finns  stabila förvarsgrupper i Kållered, Märsta, Gävle, Åstorp. 

Antal flykting- och 
migrationssamordn
are som agerar 

27 Totalt 25 aktiva i flykting- och migrationsgruppen, varav 21 är 
förvarsbesökare.

Antal och exempel 
på genomslag i 
svensk media till 
följd av Amnestys 
arbete

Med i SR om betydelsen av 
obligatoriska och återkommande 
kunskapstester för offentliga biträden 
samt möjligheten att byta.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.as
px?programid=87&artikel=7073479

Med i Tidningen Syre om förvar 
https://tidningensyre.se/2018/numme
r-299/forvaret/ 

Amnesty har intervjuats i media kring utvisningar till Afghanistan och 
nämns också ofta i artiklar och insändare som rör utvisningar till 
Afghanistan.  

Med i SVD 
https://www.svd.se/utvisningshotade-satts-i-hakte-inte-rattssak
ert
och SR om att förvarstagna placeras i arrestlokaler
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artik
el=7167945 
Med i P4 Stockholm om häktesplaceringar av förvarstagna (25/2)
Med i Svt Nyheter angående att Amnesty anser som huvudregel att 
ingen ska tas i förvar (6/3)

27

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7073479
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7073479
https://tidningensyre.se/2018/nummer-299/forvaret/
https://tidningensyre.se/2018/nummer-299/forvaret/
https://www.svd.se/utvisningshotade-satts-i-hakte-inte-rattssakert
https://www.svd.se/utvisningshotade-satts-i-hakte-inte-rattssakert
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7167945
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=7167945
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Verksamhetsmål 3.4: Verkningsfullt arbete för att tillse ett upprätthållande av tillgång till en rättssäker 
asylprocess för asylsökande i Sverige.

2018 2019

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

- I paneldebatt i valrörelsen under Pride 
uppgav migrationspolitiska talespersoner 
för sju partier (SD frånvarande) att de 
stöder Amnestys förslag om obligato- 
riska kunskapstester för jurister som vill 
agera som offentliga biträden i 
asylärenden. 
- Samarrangerat 2-dagars nationellt 
möte om förvar med Migrationsverket 
och andra organisationer för ökad 
förståelse för våra olika roller, gm 
diskussion och fördjupning om tortyr och 
trauma, folkrätt och tillgång till vård.
Svarade på remiss om utredningen Ett 
ordnat mottagande - gemensamt ansvar 
för snabb etablering eller återvändande. 
Med i Hem&Hyra angående den 
https://www.hemhyra.se/nyheter/sa-vill-r
egeringen-styra-vart-asylsokande-flyttar/

-Inkom m synpunkter på utkast till Migrationsverkets rättsliga 
ställningstagande angående prövningen av asylansökningar från afghanska 
medborgare.
- Amnesty skrev ett öppet brev till Morgan Johansson angående situationen i 
Medelhavet (januari).
-Amnesty svarade på remiss angående förlängningen av tillfälliga 
begränsningslagen.  
- Amnesty träffade samtliga S ledamöter i Socialförsäkringsutskottet och fick 
under en timme presentera- och samtal kring våra prioriterade frågor.
- Amnesty hade möte med Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer kring 
Europadomstolens dom Paposhvili angående tillgång till vård kopplat till 
artikel 3:s tortyrförbud.
- Amnesty har yttrat sig till Migrationsverket och migrationsdomstolen i 
enskilda asylärenden, angående risk för skyddsgrundande behandling. I 
några beslut och domar har Amnestys yttrande bidragit till att de sökande 
beviljats uppehållstillstånd. I vissa fall hänvisas tydligt till vårt yttrande.
- Samtal med riksdagsledamot för att ge stöd och argument inför en an hen 
initierade debatt om Afghanistan i Riksdagen.
-Amnesty har haft enskilda möten med flera av Riksdagens 
migrationspolitiska talespersoner.
- Amnesty har, tillsammans med MSF och HRW haft möte med 
statssekreterare Lars Westbratt om Libyen och sök-och räddningsinsatser i 
Medelhavet.
- Möte med statssekreterare Maria Ferm. Möten med migrationspolitiska 
talespersoner. 

28



Mål 3 - Människor är skyddade under konflikter och förföljelse

Tertialuppföljning 3 201929

Verksamhetsmål 3.5: 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

2018 2019

Antal 
undersk
rifter 
och 
annat 
engage-
mang

32550 underskrifter på aktioner poå webben (Syrien, Gaza och 
Myanmar)
På Bokmässan (Gbg) visade vi installation om Saydnayafängelset. 
GS invigde, utställningsvärdar informerade om Amnestys arbete vid 
montern. En petition samlade 266 underskrifter;.
Myanmar/MR-rådet: Bidrog till internationell petition för 
påtryckningar om en oberoende faktainsamlingsmekanism i 
Myanmar, som samlade 60,000 underskrifter.
Amnestyaktion vid Ungerska ambassaden 5 feb 2018
Två manifestationer, okt och nov, i s m mordet på saudiske 
journalisten Khashoggi och till stöd f MR-försvarare

Nordkorea: Öppet frukostseminarium samt en aktivistsammankomst/slutet 
kvällsseminarium.
Kina/Xinjiang: Ett individfall inom Skriv för frihet (Yiliyasijang Reheman)
En Sverigeuigur har skrivit krönika i Insats.
Kina/Hongkong: mkt välbesökt frukostseminarium med AIS Östasienchef; 
Webbaktion via .org
Iran: de flesta aktioner har rört MR-försvarare och Ahmadreza Djalali: 
rapporterade under mål 1 resp 3.6.  
Välbesökt frukostseminarium m AIS senior campaigner på kontoret. 
Massprotester Chile: aktion med uppmaning att skicka vittnesmål till AIS 
kristeam på plats i landet, via Alert (30,000 pers).

Antal 
och 
exempel 
på 
genomsl
ag i 
svensk 
media 
till följd 
av 
Amnest
ys 
arbete

Myanmar: Dagen om ansvarsutkrävande:
https://www.dagen.se/nyheter/amnesty-de-ansvariga-maste-sta-till-
svars-1.1194358; Svt om gripna journalister som undersökte 
militärens våld i Rakhine: 
https://www.svt.se/kultur/amnesty-startar-blixtaktion-vill-att-de-tva-g
ripna-journalisterna-i-burma-slapps
Turkiet efter kuppförsöket: Vju med Idil Eser: 
https://www.etc.se/utrikes/hon-overlevde-113-dygn-i-erdogans-fang
elsehala
Konflikt, P1, om jakten på Gülenrörelsen. 
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1084294?programid=1300
Uppföljningsrapport om sparkade offentliganställda:
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/11796596
Arbetaren om lagförslaget i Guatemala:
https://www.arbetaren.se/2018/09/14/nytt-lagforslag-kan-kriminalise
ra-missfall/

Nordkoreaner i exil, Sveriges Radio
Låst läge i Hongkong, Arbetet
Amnesty: Övergrepp mot demonstranter i Hongkong, Sveriges radio
Många döda i protester i Iran, P1 Morgon 
Demonstranter sköts från helikopter, TT
TV4Nyheterna om Amnestys kritik mot övervåld i Chile  

https://www.dagen.se/nyheter/amnesty-de-ansvariga-maste-sta-till-svars-1.1194358
https://www.dagen.se/nyheter/amnesty-de-ansvariga-maste-sta-till-svars-1.1194358
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=7179550
https://arbetet.se/2019/11/08/last-lage-i-hongkong-nar-motpart-saknas/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7349400
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=7353156
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lAm98k/amnesty-demonstranter-skots-fran-helikopter
https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/demonstranter-i-chile-f%C3%B6rlorade-synen-tr%C3%A4ffades-av-gummikulor-12510513
https://allears.ai/sv/m/tv4nyheterna-demonstranter-i-chile-forlorade-synen-traffades-av-gummikulor--f0d12d4d-1b88-4f41-a02c-1a37d5e05020


Verksamhetsmål 3.5: 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

2018 2019

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

Amnesty Turkiets f d ordförande Idil Eser deltog 
i möte på UD m Amnesty Sverige. UD lovade 
fortsatt prio för utv i Turkiet och MR-försvarare 
och att ambassaden fortsätter bevaka 
rättegångar för MR-försvarare i synk med andra 
EU-länder.
Sverige stödde resolutionen i FN:s 
människorättsråd om att skapa en internationell 
oberoende accountability mechanisms 
(liknande IIIM i Syrien) och agerade inom 
ramen för säkerhetsrådet för 
ansvarsutkrävande, i linje med Amnestys 
rekommendationer

Amnesty bidrog till Europaturné av MR-försvarare från Nordkorea, i exil i Syd för 
att uppmärksamma MR-frågor inför MR-rådets UPR-granskning av Nordkorea. 
Omfattande UD-möten, medieintervjuer m HRDs och med AIS utredare, möte i 
riksdagen; öppet frukostseminarium.
Välbesökt seminarium i Almedalen om situationen för uigurer, medieintervjuer om 
lägren, och deltagit i paneler, samt tryckt på för krav i MR-rådet på tillträde för 
oberoende monitorer.
Hongkong: AIS Östasienchefs (Joshua Rosenzwieg) besök i Sverige haft 
UD-möte, plus medieintervjuer.
I Iran har utsattheten för MR-försvarare eskalerat, därtill omfattande protester i 
nov som slogs ner m kraftig övervåld. AIS senior campaigner besökte Stockholm 
och deltog på högnivåmöte på UD med utrikesrådet Elinor Hammarskjöld, 
riksdagens MR-grupp, plus media. UM Lindes gav första högnivåuttalande om 
dödliga våldet.
Massprotesterna och polisens övervåld i Chile var föremål för en översatt aktion 
med uppmaning att skicka vittnesmål till AIS kristeam på plats i landet. Den gick 
ut genom Amnesty Alerts nätverk på 30,000 personer.

Antal tillfällen som Amnesty i 
Sverige agerar snabbt för att 
motverka en människorättskris 
genom  att genomföra 
utåtriktade aktioner, 
webbaktioner, mediaarbete och i 
vissa fall lobbyarbete.

Hungary LexNGO2018 - solidaritetsaktion vid 
Ungerska amb 5 feb 2018, mot lagförslag, inkl 
brev t ambassadören.
Indien - UD-möte m MR-abassadören plus övr 
om utv i Indien, inkl mot Amnesty och  
Greenpeace;
I möte om FNs säkerhetsråd tog vi  upp 
behovet i Centralafrikanska republikens av 
fortsatt fredsbevarande närvaro. Sverige 
uttryckte vikten av att frågan finns kvar på 
säkerhetsrådets dagordning.
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Verksamhetsmål 3.6: 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.

2018 2019

Exempel på 
åtgärder tagna 
av beslutsfattare 
eller andra 
nyckelaktörer i 
linje med 
Amnestys 
rekommendation
er och/eller till 
följd av vårt 
arbete.

Ny svensk lagstiftning trädde i kraft 15 
april 2018 och föregicks av en debatt i 
riksdagen den 28 februari. 
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video
/betankande/skarpt-exportkontroll-krigsm
ateriel_H501UU9
Lotta Johansson Fornarve (V) sa i 
debatten: “Mycket av vår trovärdighet går 
förlorad när vi säljer vapen till länder som 
Saudiarabien och Förenade 
Arabemiraten. Dessa vapen används 
troligen för att föra krig i Jemen. Det är en 
krigföring som räknas som krigsbrott av 
bland annat Amnesty International, där 
skolor, sjukhus, marknader och moskéer 
angripits.”
Generaldirektör för Inspektionen för 
Strategiska Produkter (ISP), Christer 
Ahlström sa i ett möte i mars att 
lagstiftningen kommer att förändra vilka 
länder Sverige kan exportera 
krigsmateriel till. På fråga om det tex 
skulle kunna gälla Förenade 
Arabemiraten och Saudiarabien svarar 
han ja.

Ny lagstiftning på plats, men oklart hur stor skillnad de nya formuleringarna kommer att 
göra i praktiken. Punkt 70 i januariavtalet ang svensk vapenexport till de stridande 
parterna i Jemen får sägas vara ett resultat av SAV-organisationernas (inkl Amnesty) 
påtryckningar men är vagt formulerad och svårtolkad . 

Amnesty har bra synlighet i media då frågorna är av stort intresse. Amnesty släppte en 
rapport om vapenindustrins eget ansvar, inkl Saab, som fick mkt mediauppmärksamhet

Amnesty har under året träffat Inspektionen för strategiska produkter (ISP) två gånger 
för att diskutera bla lagtolkning/implementering. ISP:s beslut att stoppa svensk 
vapenexport till Turkiet får sägas vara ett resultat av påtryckningar från NGO:s

Amnesty träffade även justitieministerns statssekreterare Lars Westbratt och frågade 
bla varför regeringen inte stoppar vapenexporten till Jemenkriget.(speciellt m a a 
januariavtalet)

Amnesty lämnade in remissvar till utredningen om Sveriges tillträde till 
kärnvapenkonventionen.

Ex på debattartiklar:
https://www.svd.se/skamligt-att-inte-stoppa-vapenexporten/i/senaste/om/debatt 
https://www.unt.se/asikt/debatt/historisk-chans-till-karnvapennedrustning-5292775.asp
x

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/skarpt-exportkontroll-krigsmateriel_H501UU9
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/skarpt-exportkontroll-krigsmateriel_H501UU9
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/skarpt-exportkontroll-krigsmateriel_H501UU9
https://www.svd.se/skamligt-att-inte-stoppa-vapenexporten/i/senaste/om/debatt
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Verksamhetsmål 3.6: 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.

2018 2019

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

I november sa ISP i ett möte att lagens påverkan är 
ytterst oklar men att inget ärende lämnats över till 
regeringen mellan det att lagen trätt i kraft 15/4 och 
mötets datum, 13/11. Citat Karl Evertsson, Chef 
Krigsmateriel, ISP: “Jag tänkte bara meddela att vi inte 
ser något hinder mot att lämna ut uppgiften om att inget 
ärende överlämnats till regeringen sedan 15 april i år. 
Jag har också fört fram önskemål om att bjuda in 
civilsamhället till Exportkontrollrådet så snart ett nytt råd 
tillträtt.”

Under året har Amnesty, tillsammans med koalitionen av 
organisationer i SAV (Svenska arbetsgruppen gällande vapenexport) 
haft flera möten med Inspektionen för Strategiska Produkter för att 
bla höra hur de implementerar och tolkar det nya 
vapenexportregelverket. (Antogs 15 april 2018), Vi har också träffat 
UD.s nedrustningsavdelning ett antal gånger för att framföra våra 
rekommendationer gällande bla ATT, Sveriges vapenexport och 
kärnvapenkonventionen. Dessutom har vi skrivit gemensamma 
debattartiklar gällande frågan. 

Förändringen av vapenexportregelverket är genomförd, nu återstår 
uppföljning och påtryckningar för att tolkning och implementering 
skall visa på en förändring i praktiken. Mötet med politiskt ansvarig 
statssekreterare Lars Westbratt i november 2019 var en del av detta, 
genom diskussion om det politiska ansvaret för vapenexporten. 

Frågan om Sveriges eventuella ratifikation av FN:s konvention mot 
kärnvapen hamnar också under denna rubrik. I detta sammanhang 
har Amnesty bedrivit lobbyarbete (inklusive i möten med f.d. 
utrikesminister Wallström), undertecknat debattartiklar i koalition, och 
lämnat remissvar om kärnvapenkonventionen.



Mål 3 - Människor är skyddade under konflikter och förföljelse

Kommentarer och analys

MÅL 3: Aktiviteter
Aktioner och påverkansarbete i syfte att 1) få till stånd och stärka sök-och räddningsinsatser på Medelhavet, 2) att villkora allt samarbete med tredje 
land med krav på respekt för flyktingars och migranters grundläggande rättigheter 3) att alla relevanta aktörer använder sig av FN:s två “global 
compact”.
Verksamhet i Sverige har haft fokus på frågor som rör förvar, samt möten med Migrationsverket och andra organisationer kring förvarsbesöken. 
Avseende enskilda asylärenden fortsatt fokus på Afghanistan, samt Iran, Irak, och Etiopien.
Amnesty ingår i arbetsgrupp till Migrationsverkets särskilda grupp för bevakning av personers mänskliga rättigheter vid återsändande, i syfte att 
bevaka rapportering från monitorerna samt ha dialog med Migrationsverket, Gränspolisen och Kriminalvårdens transporttjänst.
Tre grundutbildningar i asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar och migranter.
Remissvar på utkast till tre rättsliga ställningstaganden hos Migrationsverket, angående asylansökningar från Afghanistan, Irak och Syrien. 
Amnesty har, tillsammans med koalitionen av organisationer Svenska arbetsgruppen gällande vapenexport haft möten med Inspektionen för 
Strategiska Produkter ang tolkning av det nya vapenexportregelverket. Vi har också träffat UD.s nedrustningsavdelning ett antal gånger för att 
framföra våra rekommendationer gällande bla ATT, Sveriges vapenexport och kärnvapenkonventionen.

MÅL 3: Resultat och effekter
Stabila förvarsgrupper i Kållered, Märsta, Gävle, Åstorp. Totalt har vi 25 aktiva i flykting- och migrationsgruppen, varav 21 är förvarsbesökare. 
568 underskrifter på aktion för Hakeem Ali Al-Araibi, som riskerade att utlämnas från Thailand till Bahrain där han riskerade tortyr. Hakeem släpptes i 
februari.
Gott mediegenomslag för Hongkong/Joshua Rosenzweig och Iran/Nassim Papayianni , synlighet om Xinjiang.
UM Ann Linde uttalade sig mot övervåldet i Iran, med siffror från Amnesty.
Förändringen av vapenexportregelverket är genomförd, nu återstår uppföljning och påtryckningar för att tolkning och implementering skall visa på en 
förändring i praktiken.
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Verksamhetsmål 4.1: 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.

2018 2019

Antal amnestystrukturer som agerar 22 grupper deltog i kampanj om elbilar och kobolt Två nya ABG-grupper har bildats i 
början av 2019. 

Antal underskrifter och annat engagemang Amnesty Business Group (ABG) genomförde 
granskning av hållbarhetsrapporter, efter utbildning 
på ENACT

ABG Stockholm deltog i 
SIDA-presentation av briefing 
pappret om första omgången av 
granskning av hållbarhetsrapporter. 
Tre ABG-grupper har deltagit i 
granskningsarbetet av svenska 
företags hållbarhetsrapporter under 
hösten 2019.

Antal och exempel på genomslag i svensk 
media till följd av Amnestys arbete

DI, SvD, SR, rapporterade om Fair Finance Guide 
och Amnestys granskning av bankers investeringar i 
företag som har dokumenterad negativ påverkan på 
mänskliga rättigheter)

Resultatet från granskning av 
hållbarhetsrapporter publicerades i 
Aktuellt Hållbarhet och Dagens 
Industri.

Mål 4 - De som kränker mänskliga rättigheterna ställs till svars
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https://www.svd.se/svenska-banker-investerar-isvartlistade-foretag/av/mikael-tornwall


Verksamhetsmål 4.1: 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.

2018 2019

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

Statskontoret som fått i uppdrag av 
regeringen att se över Sveriges 
efterlevnad av FN:s riktlinjer inkluderade 
Amnestys rekommendation om 
obligatorisk human rights due diligence. 

Sveriges regering ställde sig bakom 
krav på att FN ska öppna upp 
databas över företag som är länkade 
till ockuperade palestinska territorier,  
vilket Amnesty lyfte i sin rapport 
‘Destination: occupation’ som 
publicerades i januari 2019. 

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

Amnesty har haft ett informellt möte med 
UD CSR ambassadör inför seminarium på 
MR dagarna om MR försvarare och 
företagsansvar.  Samarbetsinventering 
med Business Sweden februari 2018. 

Amnesty blev inbjuden till ett enskilt 
briefing möte med nya 
utrikeshandelsministern Anna 
Hallberg inför en resa till Dubai, vilket 
är ett tecken på att Amnesty en kraft 
och organisation att räkna med och 
har kredibilitet. Amnesty lyfte krav på 
HRDD i högriskländer.

Mål 4 - De som kränker mänskliga rättigheterna ställs till svars
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Verksamhetsmål 4.2: 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.

2018 2019

Antal amnestystrukturer som agerar ABG Stockholm, ABG Göteborg startar upp 
igen, ABG Lund grundas.

16 grupper agerade för Bhopal - åtta 
filmvisningar genomfördes, flertalet med 
efterföljande samtal. Aktioner 
genomfördes utanför Dow Chemicals 
kontor i Malmö och utanför banker i 
Visby. 

Antal underskrifter och annat engagemang 6122 underksifter via webben
5702 underskrifter kom in IRL, via sms och 
på webben i kampanj om elbilar och kobolt. 
Givarbrev om Esther Kiobel (Shell, Nigeria)
Medarrangör MR-dagarna: MR-försvarare 
och företagsansvar

I aktionen för Bhopal har det i dagsläget 
skickats 272 unika mail till de sju 
storbankerna. Inför aktionen 
organiserades ett webinarium för 
aktivister om frågan. 

Antal och exempel på genomslag i svensk media till 
följd av Amnestys arbete

Aftonbladet reportageserie om kobolt/DRC, 
samt debatt av Amnesty 

Flera medier rapporterade  om 
Amnestys kampanj om koboltfrågan. 
DN intervjuade Osai Ojigho från 
Amnesty Nigeria om Kiobel/Shellfallet.
Därför behöver Sverige en 
MR-lagstiftning, DI

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/3j6pWq/amnestys-svarta-lista-de-ar-samst-pa-manskliga-rattigheter/promo
https://www.di.se/hallbart-naringsliv/darfor-behover-sverige-en-mr-lagstiftning/
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Verksamhetsmål 4.2: 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.

2018 2019

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

Svenska banker fortsätter 
påverkansdialog med företag 
som t.ex. Shell, och Renault.
Svenska regeringen godkänner 
att svensk åklagare för åtala två 
representanter för Lundin 
Petroleum för medhjälp till 
folkrättsbrott i Sudan 
(nuvarande Sydsudan)

När Amnesty släppte rapporten ‘Surveillance giants’ uttalande sig Ygeman 
angående Amnestys krav på reglering av branschen, att han ser behovet av 
striktare lagstiftning och användarvillkor, och att han vill driva detta inom EU. 
Detta uttalande var en direkt effekt av Amnesty research och rapportering.

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

Amnesty har haft möten tillsammans med DanskeBank och Skandia om 
Bhopal och Dow Chemical. Dessa möten resulterade i att de båda bankerna 
nu har direkt kontakt med MR-försvararna för informationsutbyte, men det är 
osäkert om någon av bankerna kommer att ta upp påverkansdialog med Dow 
till följd av mötena trots att Amnesty lyfte detta i mötena. Amnesty har haft 
uppföljnigsmöte med GHP Healthcare vilket informerade att de nu genomför 
konitinuerlig human rights due diligence, fill följd av Amnestys påverkan 
under våren 2019,
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Verksamhetsmål 4.3: Amnesty i Sverige bidrar effektivt till internationellt kampanj- och kommunikationsarbete 
som leder till att dödsstraffet avskaffas i lag och dödsdomar omvandlas. 

2018 2019

Antal amnestystrukturer som 
agerar

AMD och HSV arrangerade som vanligt ett 
seminarium på internationella 
dödsstraffsdagen, i år hölls detta på 
sekratariatet.

AMD och HSV genomförde seminarium 10 oktober.
40 grupper agerade 10 oktober
Aktion utanför Irans ambassad

Antal underskrifter och annat 
engagemang

47657 underskrifter. Under året hade vi 6 
aktioner på nätet gällande dödsstraffet. Två av 
dessa gällde Iran, varav ett Ahmadreza Djalali. 
De övriga var Egypten, Japan, Saudiarabien 
och Sudan. 

Arbetet för dödsdömde Ahmadreza Djalali har 
fortsatt under året, inklusive aktioner, 
mediauppmärksamhet, ambassadsuppvaktning, 
(se artikel nedan) regelbundna kontakter med 
Ahmadrezas fru Vida Mehrannia, och insamling 
av underskrifter från Nobelpristagare och andra 
under Nobelveckan. 

Vi har löpande agerat för den iranske forskaren Ahmadreza 
Djalali, dömd till döden i Iran - både vid årsdagen för hans 
fängslande i april och i samband med världsdagen mot 
dödsstraffet i oktober. Amnesty hade både en webaktion och 
aktion med solidaritetshälsningar från aktivister (minst 500 
brev skickades till Evinfängelset).

MR-gruppen i riksdagen har också agerat i fallet och träffat 
Djalalis fru Vida och Amnestys Iranutredare. Utredaren 
träffade även UD och tog upp fallet under ett 
frukostseminarium om Iran.

Amnesty lyfte också dödsstraffet som fenomen samt Djalali 
på olika sätt genom såväl sociala medier som aktivism. 
Underskrifter för Djalalis frigivning samlades återigen in via 
webben.
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Verksamhetsmål 4.3: Amnesty i Sverige bidrar effektivt till internationellt kampanj- 
och kommunikationsarbete som leder till att dödsstraffet avskaffas i lag och 
dödsdomar omvandlas. 

2018 2019

Antal och exempel på 
genomslag i svensk media till 
följd av Amnestys arbete

https://www.svt.se/opinion/ska-djal
ali-offras-till-forman-for-relationen-
med-iran

https://www.svd.se/kraver-att-dods
domd-ki-forskare-i-iran-slapps

https://www.expressen.se/nyheter/
hundratusentals-stottar-dodsdomd-
ki-forskare/

https://www.svt.se/opinion/ska-djalali-offras-till-forman-for-relationen-med-iran
https://www.svt.se/opinion/ska-djalali-offras-till-forman-for-relationen-med-iran
https://www.svt.se/opinion/ska-djalali-offras-till-forman-for-relationen-med-iran
https://www.svd.se/kraver-att-dodsdomd-ki-forskare-i-iran-slapps
https://www.svd.se/kraver-att-dodsdomd-ki-forskare-i-iran-slapps
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Verksamhetsmål 4.4: 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)

2018 2019

Exempel på 
åtgärder tagna 
av 
beslutsfattare 
eller andra 
nyckelaktörer i 
linje med 
Amnestys 
rekommendati
oner och/eller 
till följd av vårt 
arbete.

Se även under krisrubriken för ytterligare 
info.

Vi har deltagit i 11 dialogmöten med UD 
gällande FN:s MR-råd, FN:s 
generalförsamling och säkerhetsrådet, inkl. 
flera med utrikesminister Wallström. 

Sverige har varit en stark röst för 
inkludering av SOGI (sexual orientation 
and gender identity) i alla 
resolutionsförhandlingar under året. Man 
har också arbetat för starka resolutioner 
angående Jemen och Iran,  fortsatt arbetat 
med frågan om utomrättsliga avrättningar 
(inklusive Filippinerna) och resolutionen 
om moratorium mot dödsstraff. (Där de 
uttryckligen tackat Amnesty för vår 
lobby-input)

Sverige var drivande på Myanmarfrågan i 
säkerhetsrådet under året. Även i 
MR-rådet och generalförsamlingen drev 
Sverige frågan.

Genom täta och regelbundna kontakter med UD, inkl utrikesministern, har Amnesty 
haft en god dialog och goda möjligheter att påverka.

Genom UPR-processen ser vi att Sverige ofta ger rekommendationer till länder i linje 
med Amnestys förslag, och vi får också direkt feedback från ansvariga på UD att vårt 
material är värdefullt för dem.

MR-rådet antog två resolutioner om Venezuela som bla etablerade den opartiska 
utredningsmekanism för människorättsbrott som Amnesty arbetat för att få till stånd.

Andra goda resultat i rådet är bla ett gemensamt uttalande om MR-situationen i 
Xinjiang i Kina, som Sverige var ett av från början bara 22 länder som vågade skriva 
under, trots att Kina aktivt motarbetade alla initiativ gällande frågan. Frågan om att få 
länderna i rådet att ta upp MR i Xinjiang har länge varit prioriterat för Amnesty och vi 
har tagit upp frågan på varenda möte med UD.

Under septembersessionen var Sverige med på ett uttalande om Saudiarabien, något 
som Amnesty uppmanat till under mkt lång tid.

Under året har Amnesty träffat UD:s MR ambassadör och andra medarbetare, ofta 
tillsammans med olika internationella Amnestyexperter, bla Iranutredaren och chefen 
för Amnestys Hongkongkontor.



Mål 4 - De som kränker mänskliga rättigheterna ställs till svars

Kommentarer och analys
MÅL 4: Aktiviteter
Publicering av briefing och debattartikel baserat på 2018 års granskning av hållbarhetsrapporter som ABG Stockholm, Diakonia och FairAction genomfört. En andra 
granskning av hållbarhetsrapporter genomfördes, där ABG Stockholm, ABG Uppsala samt ABG Göteborg, förutom FairAction och sakkunnig på företagsansvar deltog.
Möte med det svenska litiumjonbatteri företaget Northvolt där Amnesty framförde sina krav och rekommendationer på vilka internationella riktlinjer och standarder som 
företag som använder kobolt i produkter ska leva upp till för att kontrollera sin leverantörskedja.
Aktion för att påverka svenska storbanker ang investeringar i Dow Chemical, som låg bakom katastrofen i Bhopal.
Medverkan på internationell dödsstraffkonferens i Bryssel, till följd av antagna årsmötesmotioner. 
Agerat för  den dödsdömda iranske forskaren och svenska medborgaren svenska Ahmadreza Djalalis.
Det internationella påverkansarbetet har under året fokuserat på FN:s människorättsråds sessioner, inklusive den s.k. UPR- processen (Universal Periodic Review).

MÅL 4: Resultat och effekt 
Amnestys kampanj arbete för HRDD har resulterat i att Concords fokusgrupp om företag och mänskliga rättigheter startar en kampanj i januari 2020 riktat mot svenska 
beslutsfattare och att det ska finnas lagkrav på att företag måste genomföra HRDD. Agenda 2030-delegations slutbetänkade från mars 2019 innehåller rekommendationen 
att svenska beslutsfattare ska utreda lagkrav på HRDD. 
16 grupper agerade för Bhopal - åtta filmvisningar genomfördes, flertalet med efterföljande samtal. Aktioner genomfördes utanför Dow Chemicals kontor i Malmö och utanför 
banker i Visby. I aktionen för Bhopal har det i dagsläget skickats 272 unika mail till de sju storbankerna. 
Lanseringen av Amnestys årliga dödsstraffsrapport i april medförde ett stort mediegenomslag. Ett av inläggen om Djalali är det som nått flest personer och engagerat flest i 
social medier 2019. I samband med Världsdagen mot dödsstraffet agerade cirka 40 aktivistgrupper - på skolor, gator, bibliotek och andra platser. För Hoo Yew Wah 
genererade denna aktion 2712 underskrifter och 254 solidaritetskort. För Ahmadreza Djalali resulterade aktionen i 584 solidaritetsvykort. Webaktionen för Ahmadreza i 
samband med internationella dagen för dödsstraffet genererade nästan 10 000 underskrifter. 
Ett svenskt vårdföretag med verksamhet i högriskland i MENA regionen genomför kontinuerlig HRDD som direkt följd av Amnestys rekommendationer och kritik i svensk 
media under våren 2019.
Sveriges regering ställde sig bakom krav på att FN ska öppna upp databas över företag som är länkade till ockuperade palestinska territorier,  vilket Amnesty lyfte i sin 
rapport ‘Destination: occupation’ som publicerades i januari 2019.
Volvo Cars ska börja att genomföra granskning av leverantörskedjan för kobolt genom användning av blockkedjeteknik som ett sätt att minimera risken att barnarbete 
befläckar utvinning av kobolt i Demokratiska republiken Kongo.
Som respons på rapporten ‘Surveillance giants’ svarade Sveriges energi- och digitaliseringsminister Ygeman angående Amnestys krav på reglering av branschen, att det 
finns behov av striktare lagstiftning och användarvillkor, och att han vill driva detta inom EU. 
Genom vårt påverkansarbete har Amnesty uppmanat Sverige att bla arbeta för en resolution i MR-rådet gällande Filippinerna, vilket MR-rådet också gjorde vid sin 
sommarsession 2019. 
Under septembersessionen i MR-rådet var Sverige även med på ett uttalande om Saudiarabien, något som Amnesty uppmanat till under mkt lång tid.
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Mål 1-4 - Cross-cutting
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Verksamhetsmål 1-4: Verkningsfullt påverkansarbete för och med enskilda 
individer, grupper och samhällen samt gentemot vissa länder för att förhindra, 
stoppa och motverka kränkningar av  mänskliga rättigheter. 

2018 2019

Antal individaktioner som lyfts både utanför och inom 
ramen för våra globala kampanjer på webben.

70 37 
(Per den 6/12)

Antal aktionsfall inom ramen för Amnesty i Sveriges 
prioriterade områden.

i.u. i.u.

Antal underskrifter på våra aktioner på webben 
(inkluderat inom kampanjer) - denna är samma som 
5.3

262651 154 088

Antal grupper som arbetar med IAR-fall 66 63



Mål 1-4 - Cross-cutting
Kommentarer och analys

CROSS-CUTTING: Aktiviteter
Arbetsgrupper i svenska sektionen arbetar med ca 50 aktionsfall, fördelade i alla världens regioner. Samtliga instruktions-, rapporterings- och 
stödmaterial gällande arbetet med aktionsfall har uppdaterats.
Webbaktioner har lagts upp kontinuerligt under året för att belysa enskilda fall, människorättskriser och lagar eller ingripanden som utgör kränkningar 
mot mänskliga rättigheter.

CROSS-CUTTING: Resultat och effekter
Under året har 51 webb- eller Alertaktioner publicerats. 46 av dessa aktioner har avslutats, och samlat in 154.264 underskrifter. Positiva effekter kan 
utläsas kring 15 av de aktionsfall som sektionen arbetat med under året.Bland framstegen finns till exempel domarna mot sju militärer inom den 
colombianska armén för mord på åtta personer från fredsbyn San José de Apartado i Colombia, frigivningar av samvetsfångarna Giyas Ibrahimov, 
Bayram Mammadov och Ilkin Rustamzade från Azerbajdzjan, Liu Ping (ett av fallen i Skriv för frihet 2014), Dong Guangping, Su Changlan från Kina, 
Mahmoud “Shawkan” Abou Zeid från Egypten (ett av fallen i Skriv för frihet 2016) samt Oleg Sentsov och Aleksandr Kolchenko från Ryssland. Att den 
uighuriske samvetsfången Ilham Tothi från Kina tilldelats det prestigefulla Sacharov-priset får också ses som en framgång som Amnestys arbete kan 
ha haft betydelse för.

Tertialuppföljning 3 201943
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Verksamhetsmål 5.1: Ett verkningsfullare och hållbart mobiliseringsarbete 
för att öka tillväxten av medlemmar, givare och insamlade medel

2016 2017 2018 2019

Antal medlemmar och 
givare

102 983 104 090 99 716* 103 837

Total fundraisingintäkt 
(exkl restricted)

115 483 158 399 127 885 133 967**

Bidrag till internationella 
rörelsen

40 398 62 658 36 158 33 766 (exkl 
AVC)

* 2986 st sms-givare från tidigare sms-nätverk som 
avslutades maj 2018 pga GDPR. 14 000 i nytt sms-nätverk 
per 31 dec ännu ej givare 31 dec.  

** För mer detaljerad ekonomisk kommentar se 
“Kommentarer till det ekonomiska utfallet inkl resultatrapport 
2019”
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Verksamhetsmål 5.2: Aktivister i sektionens 
långsiktiga strukturer är lojala, engagerade och 
kunniga.

2016 2017 2018 2019

Antal nedlagda 
lokalgrupper

14 15 12 10

Antalet bildade 
lokalgrupper

9 14 11 14

Antal arbetsgrupper 130 129 128 134

Antal nedlagda 
ungdomsgrupper

11 11 15 25

Antal bildade 
ungdomsgrupper

15 28 21 21

Antal ungdomsgrupper 52 68 73 71

Antal ungdomsgrupper 
på MR-skolor

14 22 27 26

Antal studentgrupper 13 10 10 12

2016 2017 2018 2019

Antal deltagare i 
våra utbildningar. 
ABC

148 184 170 182

Antal orter med 
Amnestygrupper.

iu 70 64 69

Antal medlemmar i 
arb- och 
ungdomsgrupper

1 448 Ej info Ej 
info

Ej info

Tertialuppföljning 3 2019
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Verksamhetsmål 5.3: Amnesty i Sverige bedriver ett verkningsfullare och hållbart 
mobiliseringsarbete för att öka tillväxten av aktiva medlemmar och aktiva handlingar för 
våra prioriterade MR-frågor

2016 2017 2018 2019

Långsiktiga strukturer (inkl arbetsgrupper) på 
lokal nivå inom prioriterade kampanjer och 
MR-områden som bidrar till prioriterat 
MR-arbete.

i.u. i.u. 125

Antal underskrifter på våra aktioner på webben 
(inkluderat inom kampanjer)

112 566 141473 258 553 154 088

Antal underskrifter som Amnestygrupper samlat 
in.

51000+ 43 350+ 50216+

Antal aktiviteter som genomförs av Amnestys 
grupper eller aktivister inom Amnestys 
prioriterade frågor off-line och on-line

252 344+ 261 
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Verksamhetsmål 5.3: Amnesty i Sverige bedriver ett verkningsfullare och 
hållbart mobiliseringsarbete för att öka tillväxten av aktiva medlemmar och 
aktiva handlingar för våra prioriterade MR-frågor

2018 2019

Antal supporters 163 987 i.u

Antal deltagare på nationella och regionala 
kampanjutbildningar 

276 173

Antal deltagande orter på aktionsdagar 53+ 84

Antal deltagande distrikt på aktionsdagar 17 18

Antal aktionsdagar 4 samt tre längre 
aktionsperioder

7 samt tre längre 
aktionsperidoer

Antal kampanjinitierande funktioner på lokal eller 
distriktsnivå

i.u. i.u
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Verksamhetsmål 5.4: Amnestys arbete gentemot skolor skapar engagemang för mänskliga 
rättigheter, bildar opinion och främjar aktivism inom Amnesty hos unga människor.

2016 2017 2018 2019

Antal samarbetsskolor 21 25 29 35

Antal ungdomsgrupper på samarbetsskolor 
(se även verksamhetsplan 
Ungdomsaktivism)

14 22 27 26

Antal underskrifter och annat engagemang iu 3500
(räknade ej under 
våren)

5746 4354

Antal deltagare på olika aktiviteter
(Antal deltagare på A-day (mål 2019=9000))

5000  7317 11000 8753

Antal deltagare på lärarkonferensen 75 86 106 125
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Verksamhetsmål 5.5: Amnesty i Sverige har väl 
utvecklade strukturer för en effektiv medlemsdemokrati

2016 2017 2018 2019

Antal 
årsmötesdeltagare (+ 
online)

157 
+14

171 + 
4

2201 263 delt

196 röstber.

Betyg från 
medlemmar/årsmötesde
ltagare
(“Årmötesarrangemang
et som helhet”, mycket 
bra + bra)

89% 97% 96% 92 %

Antal motioner 12 6 42 15
(+7 från 
styrelsen)

Kommentarer och analys Mål 5.5

Totalt deltog 263 personer på årsmötet. Av dessa var 196 
röstberättigade medlemmar - utöver anställda, praktikanter 
och internationella gäster - varav 36 ungdomar 15-19 år. 
Årsmötet besöktes av nio gäster från andra sektioner och AIS. 
Dessa kom från Mexiko, Nigeria, Norge, Tyskland, Belgien, 
Frankrike, USA, Kenya och Schweiz. Två 
människorättsförsvarare - Monica Benicio från Brasilien och 
Nonhle Mbuthuma från Sydafrika - deltog i årsmötets program 
för att dela med sig av sina erfarenheter.   

I september 2019 avslutades demokratiöversynen. 
Sektionsstyrelsen la fram tre förslag till årsmötet 2018 baserat 

på det som kommit fram av demokratiöversynen:

● Rutin för att stänga öppna årsmötesbeslut. (Bifall 
2018).

● Införande av en beredningskommitté som ska bistå 
medlemmarna i att slussa frågor och förslag till rätt 
person eller forum. (Bifall 2018).

● Införande av en representativ styrmodell. (Avslag 
2019).

De lärdomar och insikter som sektionen gjort under projektet 
förvaltas nu framförallt inom ramen för aktivismstrategin.

 
1Registrerade röstberättigade
2varav 1 sent inkommen
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Verksamhetsmål 5.6: Amnesty i Sverige är en mer jämlik, inkluderande och 
tillgänglig organisation. 

2018 2019

Utvecklad och 
beslutad 
strategi/plan

- Policy
Strategi
Plan för att implementera strategin nästan klar
Förtydligande riktlinjer för incidenthantering

Exempel på 
jämställdhets-
integrerat arbete 
(kommunikation, 
internationellt)

-
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Kommentarer och analys Mål 5.6 Amnesty i Sverige är en mer jämlik, inkluderande och tillgänglig organisation. 
Översikt: Aktiviteter
Under 2019 har vi arbetat med att lägga grunden för implementeringsarbetet: 

1. Kartläggningen blev klar i början av året och presenterades för alla i personalen
2. Förankrat behovet av förändring. Vi genomförde workshops på temat förändring och strukturell diskriminering med all personal i mindre grupper. 
3. Sett över styrdokument kring incidenthantering, samt utbildning av chefer och andra i arbetsledande position
4. Tagit fram viktiga styrdokument; Policy för jämlikhet, Strategi för jämlikhet, Handlingsplaner per grupp och en övergripande
5. Breddat ägandeskapet: Varje grupp sin egen handlingsplan
6. Arbetat med organiserade aktivister; Årsmöte, Aktivistseminariet, Valberedningen

Enligt huvudaktiviteterna skulle vi jobba med att säkerställa ett jämlikhetsperspektiv på verksamhetsplanen 2021-2024. Eftersom vi har skjutit på nästa verksamhetsplan 
har detta inte kommit igång. Vi skulle även ha gjort en översyn av policys och riktlinjer. Detta arbete är påbörjat men mycket arbete kvarstår. 

Översikt: Resultat och effekter
Under 2019 har vi lagt grunden för att skapa förändring, även om vi ännu inte har sett så stor förändring ännu. 

Det finns nu på sekretariatet en betydligt större förståelse för behovet av förändring även om vi fortfarande har en för stor del av de anställda som inte har landat i att det 
finns ett behov förändring och att det finns en utsatthet bland vissa grupper. En viktig skillnad mot tidigare är dock att det nu finns fler människor som driver på och att 
ägandeskapet har ökat. Vi har ett nätverk som består av minst en representant från varje grupp som ett sätt att bredda ägandeskapet. Men även utanför detta nätverk tas 
initiativ på sekretariatet för att förändra i denna riktning utan att det har varit en del av det planerade arbetet. Och det är jättebra. Det är och kommer att vara en organisk 
process. Vi har riktning och handlingsplaner men de sistnämnda kommer att justeras och ändras vart eftersom. Ju mer vi lär oss kommer vi att se annat som behöver 
göras, justeras och är det enklare saker så kommer det att göras. 

Det finns även några viktiga ramar för arbetet i form av viktiga styrdokument såsom policy, strategi och handlingsplan. Även tydliggörandet av hantering av incidenter är ett 
viktigt steg i rätt riktning. Dock har vi fortfarande en alldeles för stor andel av de anställda som väljer att inte rapportera incidenter. Detta är något vi måste jobba vidare 
med. 

Vad gäller ramarna för arbetet saknas det två viktiga pusselbitar som behövs för att möjliggöra förändring. För det första behöver vi tydliggöra och konkretisera vilka 
värderingar som styr oss. Allas lika värde är något som i princip alla i Sverige ställer sig bakom men i praktiken vet vi att så är inte fallet. Vi har Uppförandekod men vi 
behöver se över den och konkretisera den och tydliggöra vad som händer om den bryts. 

Vi behöver också jobba vidare med utmaningarna i kulturen på sekretariatet som påverkar jämlikheten, dvs de informella hierarkierna och metoderna för att upprätthålla 
dem, ex härskartekniker. 
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Kommentarer och analys
MÅL 5 Översikt: Aktiviteter
I insamlade medel landar vi 99 % mot prognos tertial 2 och 94% mot budget. 
Medlemmar och givare ökar tack vare Amnesty Alert. Sms-nätverket, som lanserades dec 2018, ökade stabilt och över förväntan under 2019. Målet var 10 000 2019 och 
31 december bestod AA av 29 545 supporters.
Satsningar görs kontinuerligt för att öka medlemsvärvningen och insamlingen i olika kanaler - såsom Face-2-face, telephone fundraising, digitala kanaler, stiftelser och 
fonder samt testamenten. 
Beslut är fattat att inleda arbetet med ett större fundraisingevent 2021.
För ytterligare kommentarer om ekonomisk resultat se Tertialrapport ekonomi. 
En Strategi för aktivism har utvecklats och antagits, med målet att staka ut en riktning med hur vi bygger framtidens aktivism och vad som bedöms som de mest strategiska 
vägvalen.
Det löpande aktivismarbetet har fokuserats på att rekrytera fler aktivister till Amnesty samt transformera distriktens verksamhet mot en mer kvalitativ inriktning, primärt via 
utveckling av det lokala ledarskapet bl a genom att utveckla nya engagemangsformer för människor med olika förutsättningar.
Under 2019 genomfördes regionala distriktsutvecklingsdagar, regionala ledarskapsutbildningar, en nationell gruppsekreterarutbildning, en kick-off för studentrådet (och 
ungdomsrådet), en utbildning för studentsamordnare samt en nationell studentträff. Därtill arrangerades Nordic Youth Conference, drygt 50ungdomsaktivister samlades för 
en fem dagars utbildning i mänskliga rättigheter, kampanj och planerande och utförandet av en aktion. Under 2019 har det sammanlagt hållits i 12 stycken regionala 
ungdomsträffar nationellt. 
Uppstartskonferens för lärare arrangerades med temat att utbilda om yttrandefrihet, för 125 deltagare. På samtliga samarbetsskolor undervisades eleverna med Amnestys 
skolmaterial, skolan arrangerade en temadag och eleverna deltog i den globala kampanjen Skriv för frihet. På de flesta skolorna genomfördes även föreställningen A-day. 
Under hösten genomförde våra informatörer 50 föreställningar av A-day på skolor runt om i landet. Fyra kortare A-day framfördes också på Bokmässan i Göteborg. Drygt 8 
700 elever nåddes av våra A-day aktiviteter. Av dessa skrev 4 300 elever under vår petition för individfallet Arash Sadeghi.
I början av november inleddes projektet digital distruptors som syftar till att unga ska kunna skapa och driva sin egna digitala kampanj genom Amnesty.

MÅL 5 Översikt: Resultat och effekter
Under 2019 genomfördes ett översynsarbete av F2F-verksamhet, vilket har lett till ett fortsatt utvecklingsarbete i Stockholm men en avslutning av verksamheten i Göteborg 
och Malmö. 
Under 2019 tog Amnesty emot 14,4 miljoner kronor i basstöd för vårt människorättsarbete från Postkodlotteriet.
Studentrådsrepresentanter har blivit mer aktiva inom sina egna enskilda grupper och tagit större ansvar för att driva på grupperna till att genomföra mer aktiviteter samt 
utforska samarbeten mellan student grupperna.
Efter aktiviteter såsom NYC, Nationella och regionala ungdomsträffar och GS-utbildningar finns en direkt koppling till ökat engagemang och intresse för att engagera sig 
ytterligare.
Under 2019 tillkom 6 nya samarbetsskolor till Skola för mänskliga rättigheter. Nu ingår 35 gymnasieskolor i samarbetet fördelade över hela landet. 90 % av de 8 500 elever 
som tog del av A-day upplever att de lärt sig, eller delvis lärt sig, mer om mänskliga rättigheter. Lika många har en har en mycket bra eller bra uppfattning av Amnesty. Vi 
har startat 18 nya ungdomsgrupper under året genom insatser på skolor. Vårt utbildningsmaterial har laddats ner 14 600 ggr under året.
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Tertialuppföljning 3 201953

Verksamhetsmål 6.1: Amnesty i Sverige är en starkare och 
trovärdigare aktör för mänskliga rättigheter och bedriver ett 
effektivare påverkansarbete genom såväl opinionsbildning som 
politiskt påverkansarbete

2016 2017 2018 2019

Antal “pressklipp” och/eller 
inslag/interaktioner i  
mediakanaler där vi når 
våra målgrupper.

13 265 
inslag/
artiklar

11 615 
inslag/
artiklar

9 400
inslag/
artiklar

10 530 
inslag/
artiklar

Varumärkespreferens hos 
våra målgrupper.*

51 58 57 T2 

Antal underskrifter på våra 
aktioner på webben 
(inkluderat inom 
kampanjer).

112 566 141 473 258 553 184 794

Kommentarer och analys Mål 6.1
-  Bruttoräckvidd 1 176 miljoner (953 miljoner 2018)
- Ökat genomslag – mer publicitet i räckviddstarka medier
- Större Share of Voice – även HRW ökar. Amnesty den 
organisation som når ut mest i etern (liksom 2018)
- Greta-effekten en förklaring till publicitetsökningen – enormt 
medieintresse. Bra för att nå yngre målgrupp
- Landslagslägret i Qatar annan medialt tacksam fråga – tydliga 
uttalanden får spridning
- Större andel av publiciteten initierad av Amnesty
- Mer fokus på Sverige – mycket bra genomslag för kritik mot 
våldtäktsutredningar. Ansvarig minister reagerar.
- Mest publicitet om förhållandena i Iran – ofta initierat av Amnesty
- Amnestys svenska talespersoner når inte ut lika mycket som 
2018 men alla syns och hörs i etermedier
- Räckviddsstarka Aftonbladet.se publicerar mest – Svenska 
Dagbladet i topp bland tryckta tidningar
- Fortsatt låg synlighet i DI trots dubbelt så många artiklar – 
kritiken mot Saab ett undantag
- Lokalavdelningar skapar mer publicitet – stor aktivitet mot 
tiggeriförbud
- Kritik mot arbetsmiljön på organisationen (AIS) – snabbt 
agerande skickar rätt signaler
- Ytterst lite kritik mot ställningstaganden och faktauppgifter – viss 
debatt om EU-medborgare. Forts nästa sida. * ganska positiv+mycket positiv
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Kommentarer och analys MÅL 6.1 

Kommentar och analys kommunikation övergripande och digitala medier 
Under 2019 arbetade vi fram förutsättningar för att kommunikativt kunna reagera snabbare och tydligare i de frågor som har ett bredare nyhetsvärde. Det 
gjordes genom att utformade och effektiviserade rutiner, skapade kanalspecifika strategier och ett nytt formspråk samt genom en mer kommunikativ 
paketering för aktuellt och löpande innehåll på webbplats och i sociala medier.

Facebooks algoritmer ställer högre och högre krav på innehållet och det har blivit svårare att nå ut organiskt, alltså utan att sponsra eller annonsera de 
inlägg vi gör.

När vi är snabba och aktuella når vi bäst resultat i sociala medier. Det är när vi snabbt kan gå ut, reagera eller kommentera aktuella händelser och/eller 
händelser som media rapporterar mycket om som vi lyckas nå och engagera flest människor. Även i vissa fall när media inte rapporterar om kriser och 
konflikter kan vi fylla den lucka som uppstår och engagera många.

Genom att vara snabba och aktuella kan vi visa att vi är en relevant människorättsorganisation, engagera och öka kunskapen om människorättsfrågor, och 
i förlängningen stärka Amnestys varumärke. 

Effekterna av Amnesty Sveriges mediaarbete är flera och ytterst är målet att påverka människorättssituationen positivt. Andra effekter vi uppnår är att vi 
ökar kunskapen om mänskliga rättigheter, vi ökar medvetenheten om kränkningar av mänskliga rättigheter runt om i världen, vi synliggör Amnesty och 
ökar därmed vår trovärdighet som en människorättsorganisation hos makthavare och allmänhet, vi skapar opinion i människorättsfrågor och vi lockar 
människor att engagera sig i tid och pengar.

Amnesty Sveriges facebooksida fortsätter att få fler följare. Vid årets slut hade sidan 98 000 följare, jämfört med 97 000 följare året innan. 
Under 2019 hade amnesty.se totalt en en dryg miljon unika sidvisningar.

Amnesty Sveriges tidning, Amnesty Press, publicerade under 2019 fyra nummer. Tidningen var fortsatt uppskattad av läsarna. Den tryckta snittupplagan 
var 92 062 exemplar varav cirka 1 600 exemplar beställdes av skolor via företaget Utbudet. Tidningen skickas också till Amnesty Finland, där den 
distribueras till 400 svensktalande personer.
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Verksamhetsmål 6.2: Amnesty i Sverige har identifierat vilket 
värde vi adderar till och hur vi bidrar till att utveckla den 
internationella rörelsen på ett systematiskt sätt

2016 2017 2018 2019

Bedömning av 
genomslag i för 
oss viktiga 
frågor

Se nedan

Kommentarer och analys

Svenska sektionen har bidragit med 10 miljoner i AVC 
Additional Coluntary Contribution för att stödja AIS under 
2019. Därtill ha sektionen bidragit med tid och resurser för att 
finna konstruktiva lösningar i  relation till kris och 
omstrukturering.

Svenska sektionen deltog aktivt i konsultationens första fas i 
arbetet med nya strategiska mål, och kan se att vi fått 
genomslag i för oss viktiga frågor. 

I övrigt deltagit på Regional Forum och Global Assembly. 
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Verksamhetsmål 6.3: Ett organisatoriskt stärkt, inkluderande och effektivare sekretariat med högre 
kvalitet på arbetet

2016 2017 2018 2019

Intäkter i förhållande till kostnader1 1,02 1,04 0,93 0,89

Omdöme i medarbetar-
undersökning

79 202 -3 1 - 23
2. -25

Personalomsättning iu 49,05% 54,7% 55,45%

Sjukfrånvaro iu 8,6 8,7 9,68

Nivå i Core Standards iu Mätmetod behöver 
utvecklas

- -

1 Beskriver hur stora intäkterna är i förhållande till kostnaderna vilket 
betyder att värden över 1 innebär ett positivt resultat och följdaktligen 
värden under 1 ett negativt.
2*nps (net promotor score) är ny mätmetod i och med ny leverantör 
av MA-enkät. 
3 Vi har inte genomfört årets MA-undersökning än
2019 1.Pulsmätare april 2.Pulsmätare november 
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Kommentarer och analys
MÅL 6 Översikt: Aktiviteter
Sekretariatet har under flera år arbetat internt för att realisera intentionerna i den Långsiktiga riktningen som beslutades av årsmötet 2016 och vi börjar nu se konkreta 
resultat. Exempel på det är jämlikhetsarbetet där vi nu har en övergripande handlingsplan samt arbete som pågår på hela sekretariatet för att säkerställa att vår verksamhet 
i högre utsträckning  präglas av lika möjligheter för alla. Jämlikhetsarbetet går nu in i den viktiga implementeringsfasen  och kommer över tid att lämna projektfasen och 
integreras i vårt löpande arbete. Vi ska vara den förändring vi vill se i samhället.

Arbetet med att stärka medlemmar och aktivisters inflytande och delaktighet resulterade i ett förslag om representativ demokrati som röstades ned på årsmötet. Vi har dock 
lärt oss mycket under denna period och arbetar vidare med att realisera intentionen i den långsiktiga riktningen, som säger att “Amnesty i Sverige skapar större 
förutsättningar för gemensamt inflytande i och ansvar för organisationen för alla medlemmar som vill delta samt uppmuntrar till ökat deltagande. Vi bedriver proaktivt arbete 
för att stärka och utveckla former för medbestämmande och transparens.”. Under 2019 resulterade det i en Strategi för Aktivism  som nu ligger till grund för vår verksamhet, 
bl a genom fler lokala/regionala möten närmare aktivister/medlemmar.

Konkurrensen är tuff inom fundraising och styrelsen har under året beslutat om att arbeta vidare med ett större fundraisingprojekt. Samtidigt fortsätter arbetet med att 
verksamhetsutveckling i existerande kanaler.

MÅL 6 Översikt: Resultat och effekter
För att stärka vår ekonomi både på kort och lång sikt har vi haft djupare analyser och diskussioner kring hur vi kan effektivisera verksamheten. Många bra förslag kom fram 
vilket stärkte vår ekonomi. Vi kommer att fortsätta den här typen av analyser och arbete för att se hur vi kan öka effektiviteten och ändamålsenligheten. 
Förutom de 37 mSEK som vi bidrog med till vår internationella verksamhet för mänskliga rättigheter beslutade styrelsen om ytterligare 10 mSEK under 2019 för att stötta 
upp budgetunderskottet internationellt. Vi har också deltagit aktivt i hur vi på bästa sätt kan hantera budgetunderskottet internationellt för att åstadkomma minsta möjliga 
negativ effekt för vårt gemensamma arbete och för oss som sektion. Under konsultationen i arbetet med ny global strategi värnade vi särskilt om Amnestys kapacitet att 
göra utredningar samt vårt bistånd. Det resulterade bl.a i att resurserna för biståndet stärktes i efterföljande utkast som delades med rörelsen.  Den svenska 
generalsekreteraren blev vid två tillfällen tillfrågad om att delta i det internationella arbetet, dessvärre utan möjlighet att delta. Däremot så kunde vår nya avdelningschef för 
opinion och påverkan under hösten delta i den grupp som arbetade fram utkast på MR-mål inför nästa strategiska period.
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