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Övergripande kommentarer 

Sektionen har visat förmåga på stor omställningsförmåga med anledning av coronakrisen som intog vårt samhälle i 
början/mitten av mars. Alla medarbetare har varit kreativa och professionella i arbetet att finna nya former att bedriva 
verksamhet när förutsättningarna ändrades drastiskt. F2F har ställt om sin verksamhet till att arbeta med 
telefundraising med mycket goda resultat. Detta tack vare ett gott samarbete och fantastiska medarbetare. Ett stort 
antal evenemang har ställt in, där en del har ersatts med mycket väl ”besökta” webbinarier. En förklaring till det höga 
deltagarantalet på webbinarierna (75 deltagare på seminarium om Polen) är att vi blir tillgängliga oavsett var du än 
bor. Ett nytt koncept för webbinarier har utvecklats - Amnesty Talks. Amnesty når ut bra med sin digitala verksamhet 
och vi når nya grupper. Att AIS initialt fick pausa utredningsarbetet eftersom en inte kan resa och vara på plats har 
påverkat sektionens möjligheter att bedriva vissa typer av verksamhet, men i de flesta fall har det gått att revidera 
plan och AIS har över tid ställt om arbetet och hittat andra vägar för utredningsarbetet. Också det långsiktiga arbetet, 
framför allt diskussionerna kring nästa strategiska period, är pausat för att prioritera hantering av covid-19 samt för 
att möjliggöra analyser för hur det påverkar oss på sikt.  
  Gällande synlighet så är det för tidigt att göra analyser, men uppfattningen är att vi når ut bra, får en god respons 
och att vår relevans snarare ökat än minskat. Det verkar finnas ett sug efter positiva nyheter, vilket ställer krav på en 
balans mellan att rapportera om MR-kränkningar i relation till coronakrisen och om positiva förändringar.  
   Ang mobilisering har Amnesty lyckats engagera en mycket hög andel av grupperna, sammanlagt 55 st. Nu återstår 
att säkerställa att vi lyckas bibehålla engagemanget. Det är viktigt att vara förberedd på hantering av 
“coronamättnad” och säkerställa att vi i mobilisering har beredskap.  
  En utmaning att arbeta med framöver är att Amnesty behöver utveckla engagemangsformerna. Vi har många 
möjligheter att skriva under en aktion, men sedan är nästa steg att bli kärnaktivist. Vi behöver bli mer flexibla 
gällande engagemangsformer, för att kunna erbjuda engagemangsformer för de supporters som vill fördjupa sitt 
engagemang, men som ännu inte är redo att engagera sig i mer krävande engagemangsformer.  
  Ett stort kliv framåt har tagits i jämlikhetsarbetet där såväl baseline som intervjuer visar på stort stöd och vilja till 
handling. Det finns också en utvecklad beredskap i det fortsatta arbetet gällande såväl incidenthantering som 
handlingsplaner på övergripande och gruppnivå.  
Rekommendationer från Time for Change- och Också människa-rapporterna lyftes fram av andra aktörer än 
Amnesty under Sveriges Universal Periodic Review i januari 2020, vilket ska ses som ett mycket gott resultat av 
Amnestys arbete. Därtill gav EU:s justitiekommissionär Reynders ett löfte om att införa ny lagstiftning om företag, 
mänskliga rättigheter och miljö som ska inkludera sanktioner, gälla alla företag och möjliggöra gottgörelse för de 
drabbade (s.k. HUman Rights Due Diligence).  

Om Amnestys tertialrapportering 

Syftet med tertialrapportering:  
● Att följa upp verksamhetsresultat  
● Att synliggöra behov av åtgärder eller nya prioriteringar 
● Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte inom sektionen 

 
Amnestys tertialrapport fokuserar på två olika sorters resultat - aktiviteter och effekter. I tertialrapporten används 
indikatorer som mått. Alla delmål är skattade enligt trafikljusmodellen enligt nedanstående:  

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

GRÖN: Vi har genomfört majoriteten av planerade aktiviteter 
under perioden och arbetet har i stort sett gått enligt plan.  
GUL: Vi har gjort en del större förändringar i planeringen. För 
vissa planerade aktiviteter har vi utvecklat alternativa lösningar 
och andra har vi fått ställa in.  
RÖD: Vi har ställt in många planerade aktiviteter och gjort 
omfattande förändringar i ursprunglig plan för perioden.  

GRÖN: Vi bör kunna uppnå planerad effekt för 
verksamhetsåret, utifrån vad vi hittills har kunnat åstadkomma.  
GUL: Vi kommer till viss del kunna uppnå planerad effekt för 
verksamhetsåret, utifrån vad vi hittills har kunnat åstadkomma.  
RÖD: Vi ser stora svårigheter att uppnå planerad effekt för 
verksamhetsåret, utifrån vad vi hittills har kunnat åstadkomma.  



 
Strategiskt mål 1: Reclaiming freedoms.  

Verksamhetsmål 1.1: MR-FÖRSVARARE & DET CIVILA SAMHÄLLET  

Ett verkningsfullt påverkans- och mobiliseringsarbete för att skydda människorättsförsvarare och förbättra deras 
möjligheter att verka.  

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT  

● Under tertialen har vi har lyft fem  webbaktioner om MR-försvarare och skickat ut ytterligare sex blixtaktioner 
till aktivister.  

● En demonstration och överlämning om omskolningslägren vid Kinas ambassad, samt en digital överlämning 
för Gui Minhai.  

● Underskrifter för Yasaman Aryiani från ‘Skriv för frihet’ skickades till iranska ambassaden efter 
mötesförfrågan som nekades. 

● Ytterligare två brev till Turkiet om Buyukadagruppen. Anna Lindenfors deltog i rättegången i Istanbul i 
februari. samt möte om Turkiet/Buyukada i riksdagens MR-grupp. Täckning i media av rättegången, även 
bra mediatäckning om Gui Minhais dom. 

● Ett brev till brittiska ambassadören om Assange och tre brev från riksdagens MR-grupp om enskilda 
människorättsförsvarare som Amnesty arbetar för. 

● Möte m FN:s särskilda sändebud för mänskliga rättigheter i Iran, lyfte kvinnorättsförsvarares situation. Möte 
med utrikesminister Ann Linde, lyfte kvinnorättsförsvarares situation i Iran (och protesterna). 

 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Det är svårare att agera och mobilisera för aktivister. Få utåtriktade ageranden pga Corona. En inställd MR-turné. 
Risk att tappa många aktivister som inte längre kan vara aktiva på vis de känner till. De människorättsförsvarare vi 
lyfter som aktioner är ofta kopplade till corona.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Brave-kampanjen håller på att avslutas, men frågan kvarstår hur vi ska jobba för MR-försvarare 2021?  
Det är viktigt att se till att de olika delarna av BRAVE arbetet lyfter varandra t ex när kraften i aktivismen blir stark 
ökar också påverkansmöjligheter politiskt, när vi pratat med UD kan det också vara snyggt att lyfta i sociala medier 
etc för att visa att vi är med och påverkar.  

  



Strategiskt mål 2:  En värld där mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts av alla, utan 

diskriminering. 

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 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 

● Heltäckande opinionsbildande arbete runt och under internationella kvinnodagen den 8 mars 
● Förnyad och stärkt kontakt med samverkansorganisationer i frågan om vård och stöd för 

våldtäktsöverlevare samt visst gemensamt arbete med dessa organisationer. 
● Påbörjat arbetet för tillgång till vård och stöd genom lobbyutbildning samt förberedande kartläggning av 6 

regioner.  
● Intervjuer med schweizisk och fransk media gällande samtyckeslagen. 
● Två av Amnestys rekommendationer gällande våldtäkt lyftes från medlemsstater till Sverige under Universal 

Periodic Review, UPR, i januari.  
● Time for change-kampanjens budskap nådde ut till nya målgrupper genom annonsering / delningar av stora 

konton på instagram, biovisningar etc 
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Coronapandemin har påverkat Amnestys möjligheter att aktivt driva frågan om stöd och vård för våldtäktsöverlevare. 
t ex Sveriges kommuner och regioners (SKR) kartläggning om vård och stöd för våldtäktsöverlevare är försenad pga 
coronakriser. Vi har därför behövt prioritera kartläggning och förberedande arbete samt opinionsbildande arbete om 
hur kvinnors rättigheter påverkas av rådande pandemi.  
Ytterligare ett potentiell hinder är att Amnestys policy om mänskliga rättigheter för dem som säljer sex i viss 
utsträckning fortfarande påverkar hur vårt arbete på detta område mottas.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Fler grupper agerade på 8 mars i år jämfört med förra året - det tar tid att arbeta in nya områden och arbetssätt. Nya 
former att arbeta på under 8 mars har dessutom bidragit till större kreativitet bland aktivister. Återanvändning av 
befintliga och starka budskap är bra. Delvis tar det tid att arbeta in våra budskap (de tål att upprepas) men det frigör 
också resurser och skapar utrymme att tänka kreativt kring spridning och mobilisering. Detta blir en förenklad 
process där vi tar vara på det vi redan skapat och skapar förlängd livslängd.  



 

Verksamhetsmål 2.3: KVINNORS RÄTTIGHETER INTERNATIONELLT 

Amnesty i Sverige bidrar effektivt till det internationella kampanjarbetet för att motverka eller avskaffa 
diskriminerande lagstiftning, inklusive lagar, som kriminaliserar abort. 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
 
RESULTAT  

● Petition om avkriminalisering av abort i Argentina 
● Mailaktion för Evelyn Hernandez i El Salvador 
● Mailaktion för SRHR i Polen  
● Webbinarium om SRHR i Polen 
● Ökad kommunikation kring corona och aborträtten 
● Argentinas president har utlovat en ny abortlag (men frågan har lagts på hyllan pga corona 
● Lagförslagen i Polen om inskränkning av aborträtten har (tillfälligt) lagts på is 
● Stort engagemang bland supporters och community i abortfrågan (exempelvis 93% av de som agerade i 

Polenaktionen var nya kontakter)  
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Aborträtten och tillgången till abort hotas eller kommer i skymundan av eller pga corona i såväl Polen som i flera 
amerikanska delstater. Detta har krävt vissa omprioriteringar av teamet. 
Färre troll när Amnesty lyfter abortfrågan, vilket kan vara ett resultat av att supporterskaran har ökat.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Tydligt att frågor som rör abort skapar stort engagemang bland nya målgrupper vilket skapar potential för både 
fundraising, stärkt varumärke och stärkt aktivism. Störst potential att nå brett är när vi har kunnat erbjuda ett sätt att 
AGERA i frågan.  
Ett tätt samarbete med AIS och bra samarbete inom teamet är avgörande för att vi ska kunna bedriva snabbfotat, 
kraftfullt och framgångsrikt arbete - Polen är ett exempel på detta! 
Efterarbete och återkoppling krattar för fördjupat engagemang i både tid och pengar. Det långsiktiga arbetet med 
specifika länder underlättar detta (El Salvador, Argentina, Polen och USA)  
  



 

Verksamhetsmål 2.5: UTSATTA EU-MEDBORGARES RÄTTIGHETER I SVERIGE 

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

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
 
RESULTAT 

● Amnesty stod värd för en arbetsdag i januari, där aktörer som arbetar med utsatta EU-medborgare 
samlades för att diskutera samverkan och verksamhet.  

● Hög synlighet i medier & sociala kanaler: Bl a genom kritisk debattartikel om slutrapporten från nationella 
samordnaren för utsatta EU-medborgare, hemlöshetsaktionen samt i samband med diskussionen om 
tiggeriförbud i Järfälla och Ekerö. 

● Amnesty bjöds in att tala för kommunfullmäktigeledamöter i Järfälla och vid diskussion om långtidshärbärge 
i Enskede/Årsta/Vantörs stadsdel. 

● Dialog och möte med Socialstyrelsen om hemlöshet och covid-19. 
● Medialt intresse för frågorna i t ex Sveriges Radio om utsatta EU-medborgares situation under pandemin 
● Tydlig relevans i corona diskussionen kopplad till vård och hemlöshet - en fråga som har fått stor synlighet 

och många människor har agerat.  
● Ökat intresse bland aktivister, bl a genom användning av nya metoder (lobbyutbildning, webbinarium) som 

långsiktigt fokuserar på att stärka och utveckla organisering.  
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Planerad folkomröstning om tiggeriförbud ställdes in och därmed även en planerad större mobiliseringinsats.  
Frågan om vård för utsatta EU-medborgare har blivit svår att skapa uppmärksamhet kring iom coronakrisen. 
Amnesty driver nu frågan inom ramen för ett bredare för arbete kring frågan om hemlöshet.  
Våra frågor kan vara fortsatt svårmobiliserade bland vissa av Amnestys kärngrupper. Vi reagerar ibland för långsamt 
i tiggerifrågan -- behöver bli mer snabbfotade pga snabba kast i kommunerna. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Coronakrisen har ställt krav på omprioriteringar, men vi har kunnat integrera planerade frågor i nya fokusområden. 
Ekerö visade att vi kan jobba mer kreativt med tiggerifrågan; däremot behövs system för att bättre kunna bevaka 
utvecklingen i kommunerna och ha beredskap för att reagera snabbt. 
Att bredda arbetet till att prata om hemlöshet under coronakrisen har varit bra och nödvändigt.  
 



 

Verksamhetsmål 2.6: HBTQI- PERSONERS RÄTTIGHETER I SVERIGE OCH 

INTERNATIONELLT 

Amnesty i Sverige deltar effektivt i internationellt kampanjarbete för att motverka hatbrott och diskriminering av 
HBTQI-personer i olika delar av världen i lag och levd erfarenhet. 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
 
RESULTAT 
Det här delmålet har inte prioriterats under verksamhetsperioden och därmed finns få resultat att redogöra för.  
Viss kontakt med HBTQI-gruppernas gruppsekreterare för att förbereda inför Pride. 
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Plan att agera i Amnesty Japans kampanj, men stora delar av kampanjen ställdes dock in pga corona. Den delen 
som finns kvar agerar vi på. 
  
 

Verksamhetsmål 2.7: SAMERS RÄTTIGHETER I SVERIGE 

Amnesty i Sverige är en etablerad trovärdig aktör för samers mänskliga rättigheter för att på sikt bidra till 
förverkligandet av samers rättigheter  

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 

● Amnesty agerade i samband med att domen föll i Girjas-rättegången, genom uttalande och att ta avstånd 
mot rasismen som följde domen genom att lansera hashtaggen #backaSapmi 

● Amnesty Sábmie fortsatt aktiva, publicerade bl a debattartikel i samband med Girjasdomen 
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Inga identifierade hot eller risker.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Även fortsatt behöver vi knyta närmare och bättre kontakter med samiska aktörer.  



 

Verksamhetsmål 2.8: MR-KRÄNKNINGAR & DISKRIMINERING I SVERIGE 

Amnesty i Sverige är en etablerad och trovärdig aktör i frågor om diskriminering i Sverige för att på sikt arbeta för 
allas lika värde och mot diskriminering och rasism i Sverige  

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 
Stort fokus på att slutföra pilotprojekt om ordningsvakter och rasprofilering under perioden, där resultat kommer att 
presenteras under T2.  
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Inga identifierade hot eller risker.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Behovet av att fokusera på ESK-rättigheter i relation till coronakrisen är påtaglig. Däremot krävs att vi utvecklar ett 
tydligt uppdrag och fokus för Amnestys arbete, med tydliga ramar och rätt förutsättningar för att göra frågan rättvisa.  
 
  



 

Strategiskt mål 3: En värld där människor är skyddade under konflikter och förföljelse. 

Verksamhetsmål 3.1: FLYKTINGARS OCH MIGRANTERS RÄTTIGHETER I EU OCH 

VÄRLDEN 

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

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 

● I frågan om att få till stånd säkra och legala vägar för människor i behov av skydd, utöver kvotsystemet, 
ingår Amnesty i en arbetsgrupp initierad av UNHCR. Arbetsgruppen undersöker möjligheten att införa ett s k 
“community sponsorship” program i Sverige.  

● Effekterna av EU:s avtal och samarbeten med tredje land har lyfts främst i förhållande till 
överenskommelsen med Turkiet. Detta i samband med att flyktingar i Turkiet med den falska förespeglingen 
att gränsen till Grekland vad öppen, tog sig dit i stora antal men stoppades från att ta sig in i Grekland. 
Amnesty hade en aktion som fick stor spridning och engagemang i såväl tid som pengar. Kritik framfördes 
sedermera också av EU:s kommissionär Ylva Johansson som underströk att rätten att söka asyl är absolut 
och inte kan sättas på undantag.  

● Omänsklig behandling (inom tortyrbegreppet) har illustrerats med situationen i flyktingläger i Grekland. 
Amnesty har, tillsammans med bl a andra Human Rights Watch, Röda Korset och Rädda Barnen tillskrivit 
Morgan Johansson med uppmaningen att också Sverige bör sälla sig till de EU-medlemsstater som är med 
i en omfördelningsmekanism med syfte att ensamkommande asylsökande barn i Grekland ska kunna föras 
över till andra medlemsstater. 

● Möte med migrationsministern, Migrationsverkets generaldirektör och rättschef samt med chefen för 
gränspolisen. Amnesty har lyft frågor kring Dublinförordningen och Grekland, avsaknaden av sök-och 
räddningsinsatser i Medelhavet  och utvisningar till Afghanistan.  

● Ett panelsamtal/seminarium i Delmi-regi och kopplat till en rapport om återvändande gav goda möjligheter 
att förmedla Amnestys uppfattning kring respekten för flyktingskapet och betydelsen av värdiga och 
rättssäkra återvändanden. 

 
AVVIKELSER 
Covid-19 har inneburit stora förändringar för flyktingar och migranter. Redan utsatta grupper blir än mer utsatta vad 
gäller möjlighet att fly, tillgång till vård och svårigheter att tillfredsställa de allra mest grundläggande behoven. Det 
nästan totala fokus på Covid-19 i media innebär också att övergrepp kan ske, och sker, i tysthet. En del planering har 
fått läggas på is eftersom intresset för “annat” har varit begränsat. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR 
Det krävs utrymme för en stor flexibilitet i arbetet. Skeenden i omvärlden ger direkt effekt på Amnestys arbete och 
prioriteringar. 
Det går utmärkt att kommunicera om flyktingar och migranter genom att lyfta de flyktingrättsliga- och folkrättsliga 
perspektiven och att det skapar engagemang. Det finns en outnyttjad potential kring insamling och bred mobilisering 
kopplat till människor på flykt som befinner sig i EU eller även på andra håll i världen. 
 
 
  



 

Verksamhetsmål 3.4: FLYKTINGARS OCH MIGRANTERS RÄTTIGHETER I SVERIGE 

Verkningsfullt arbete för att tillse ett upprätthållande av tillgång till en rättssäker asylprocess för asylsökande i 
Sverige.  

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 

● Fortsatt mycket arbete med Afghanistan där en debattartikel tillsammans med Röda Korset gav stor 
uppmärksamhet och stor spridning i sociala medier. 

● Rådgivning till (främst) asylsökande och deras ombud/gode män med flera har pågått som vanligt fram till 
dess att alla uppmanas arbeta hemma och även efter det med några modifikationer. 

● Fyra yttranden har upprättats ang personer från Afghanistan och Etiopien. 
● Därtill har Amnesty remissvarat på ett utkast till uppdatering av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande 

om Afghanistan. 
● Möte med Migrationsverkets generaldirektör och rättschef. Där lyftes asylprövningen och bedömningarna 

gällande HBTQ-personer samt frågan om Migrationsverkets tolkning av rätten till asyl kopplat till avsaknad 
av tillgång till vård i hemlandet vid allvarlig sjukdom. Det sistnämnda mot bakgrund av ett avgörande i 
Europadomstolen.  

● Amnesty doltog i utbildning av cirka hundra jurister och advokater i Migrationsrättskollegiet i Skåne. 
● Aktivt följt, analyserat och delvis intervenerat i den migrationspolitiska kommitténs arbete samt haft 

regelbunden kontakt med politiker för juridiskt stöd och analys. 
 
AVVIKELSER 
Covid-19 har dock inneburit att förvarsbesöken i Migrationsverkets förvar som fram till dess fortsatta har gjorts 
regelbundet i Märsta, Gävle, Kållered och Åstorp inte längre kan ske. Istället har andra former av 
kommunikationsmöjligheter utvecklats, men som inte går att jämföra med fysiska besök. Fortsatt kommunikation med 
Migrationsverket om detta.  
Några planerade saker har inte ännu kunnat genomföras på grund av Covid-19, såsom förvarsbesöken och fortsatta 
diskussioner med Migrationsverket för att genomföra utbildningar i tortyrens konsekvenser samt samarbete med 
Migrationsverket kring frågor om offentliga biträden.  
Det politiska läget har påverkat och komplicerat arbetet inom den migrationspolitiska kommittén. Detta har krävt mer 
resurser från Amnesty i form av utökad kontakta och genomläsningar för att kunna ge relevant feedback, t ex på den 
externa utvärdering som Oxford Analytics har utfört.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR 
Kommunikation kring flykting-och migrationsfrågor i sociala medier och i förhållande till insamling fungerar bra. Det 
finns behov av att förstärka arbetssätt internt för att knyta ihop påverkansarbete med mobilisering.  
 
 



 

Verksamhetsmål 3.5: MÄNNISKORÄTTSKRISER  

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

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
 
MR-teamet har pausat sin verksamhet under T1 pga pandemin.  
 
 

Verksamhetsmål 3.6 SVENSK VAPENEXPORT 

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

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT (utifrån effektmål och indikatorer) 
Fokus för verksamheten har varit export av produkter med dubbla användningsområden. Förutom kontakter med 
journalister gällande bla svensk vapenexport till Egypten och de stridande parterna i kriget i Jemen, inkl TV-intervju i 
Viasat Sport(!), har arbetet påverkats negativt av Covid-19, se nedan. 
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Det årliga mötet med Inspektionen för Strategiska Produkter och dess GD ställdes in pga corona. Det var ISP som 
ställde in och de har inte velat mötas online. Då mötet hålls i anslutning till släppet av Sveriges årliga 
vapenexportstatistik och är en möjlighet till fördjupade frågor och påverkan är det begränsar det Amnestys möjlighet 
att verka i frågan. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Dialog på ett fysiskt möte är viktig när frågorna är känsliga. Att inte kunna träffas har också påverkat NGO-nätverket 
och samarbetet i frågan, där nya former för samverkan/möten behöver utvecklas utifrån rådande omständigheter.  
  



Strategiskt mål 4: En värld där de som kränker mänskliga rättigheterna ställs till svars. 

Verksamhetsmål 4.1:  STATENS ANSVAR FÖR SVENSKA MULTINATIONELLA FÖRETAG 

Verkningsfullt påverkansarbete som leder till ett ökat intresse hos svenska regeringen för ett bindande regelverk 
kring mänskliga rättigheters due diligence för svenska multinationella företag som har verksamhet i högriskländer. 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
 
RESULTAT  

● Mobiliserat engagemang för HRDD (Human Rights Due Diligence) bland Amnestys aktivister, men ännu 
inte möjligt att se mätbara effekter av det pga corona och framskjuten kampanj. 

● Produktion & publicering av hållbarhetsgranskning del två med rekommendationer om bl.a. en utredning om 
en nationell HRDD lag. 

● Presentation av granskning för UD:s CSR team, med ABG grupper, vilket är ett bevis på att Amnesty räknas 
som en trovärdig. Detta kan vara en följd av att vi varit en av de mer tongivande organisationerna i 
utformningen av kampanjen Visa handlingskraft.  

● Amnesty lobbar ett företag att stå bakom HRDD och uppropet i Visa handlingskraft 
● Fortsatt konstruktiv dialog med hållbarhetsstrateg som jobbar med SL och lokaltrafik i Stockholm till följd av 

diskriminerande incidenter (något vi bl.a. påtalat vid tre tillfällen för en t-banelinje under 2019 och 2020). 
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Kampanjen Visa handlingskraft pausades från mars tillsvidare pga covid-19 pandemin. Aktivism och 
materialproduktion i hög utsträckning på paus pga detta. Debattartikel om hållbarhetsgranskningen framskjuten pga 
covid-19.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Inget att rapportera.  
 
  



 

Verksamhetsmål 4.2 FÖRETAGSANSVAR GLOBALT 

Amnesty i Sverige bidrar effektivt till internationellt kampanjarbete beträffande mänskliga rättigheters riskanalyser, 
samt gottgörelse för rättighetsbärare i specifika fall, i syfte att stärka mänskliga rättigheter på internationell nivå. 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
 
RESULTAT 

● Den 29 april gav EU justitiekommissionär Reynders ett löfte om en lagstiftning om företag, mänskliga 
rättigheter och miljö som ska inkludera sanktioner, gälla alla företag och möjliggöra gottgörelse för de 
drabbade. Detta betyder att Amnesty har placerat och bekräftat att HRDD är på den politiska agendan inom 
EU. 

● Amnesty Sverige har regelbundna möten med norska, finska och danska sektionen om deras respektive 
kampanjer för nationell HRDD lag för att synka vårt arbete och dela erfarenhet i HRDD frågan. 

 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Pga att AIS har haft minskade resurser och pga covid-19 har en del planerade aktiviteter inte genomförts då vi inte 
haft material såsom diamantrapport (feb) och litiumrapport (mars). 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Bristen på material från AIS har å andra sidan gett oss utrymme att fokusera på den nationella kampanjen Visa 
handlingskraft inom Concord-samarbetet, och på hållbarhetsgranskningen. 
  



 

Verksamhetsmål 4.3: DÖDSSTRAFFET INTERNATIONELLT 

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

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
 
RESULTAT  

● Kampanjtopp i samband med den årliga dödsstraffsrapporten där vi agerade för Ahmadreza Djalali. På 
grund av corona fick planen ställas om rejält, men utfallet blev bra givet de ändrade förutsättningarna. 182 
aktivister från 54 grupper deltog i kampanjtoppen, flera online-events av aktivister och kampanjutbildning av 
sekreterare anordnades. Digitalt rapportsläpp för UD. Mindre genomslag i media än normalt. Samarbete 
med KI och KVI och löpande kontakt med UD. 

● Möte med FN:s specialapportör för MR i Iran samt med utrikesministern där vi nämnde bl a Djalali. 
Mobilisering av aktivister och riksdagens MR-grupp att agera på blixtaktioner.  

● Uppmärksammande av avskaffandet av dödsstraff i Colorado samt Saudiarabiens uttalande om att avskaffa 
dödsstraff för minderåriga.  

 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Alla fysiska evenemang ställdes in, vilket påverkar hur brett vi nådde ut och hur många nya aktivister vi kunde 
rekrytera, samt gör arbetet att starta nya dödsstraffsgrupper mer tungrott då nytt engagemang är svårt att förvalta på 
distans.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Dödsstraffsfrågan resonerar bra i rörelsen och är bra att bygga kampanj kring. Frågan är inte så kontroversiell i 
Sverige och det finns alltid ett tydligt sätt att agera. Goda resultat trots corona, tack vare flexibilitet i planering och 
tydlig förändringsteori för kampanjtoppen. Dödsstraffet är också en fråga vi står i framkant i, och det finns möjlighet 
till ännu mer synlighet i frågan. Vi ser över potentiella nya allianser och målgrupper (vårdstudenter etc.) 
 

  



 

Verksamhetsmål 4.4 FN-ARBETE OCH INTERNATIONELLT PÅVERKANSARBETE 

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

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 

● Möte och kommunikation med UD-FMR gällande FN:s MR-rådsession i februari-mars  och i samband med 
UPR-processer, inklusive Turkiets och Sveriges UPR. Speciellt fokus har bl.a. lagts på en kinesisk 
resolution som riskerar att undergräva MR-arbetet i FN. Ett nytt fokus på MR och covid-19 har tillkommit. 

● Amnestys nya årsrapporter har kommunicerats till alla landshandläggare på UD med stort positivt gensvar. 
● Sverige har drivit MR-frågor i linje med Amnestys rekommendationer i FN och EU, inkl gällande den 

kinesiska resolutionen och MR i Israel och ockuperade områden. 
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Eftersom MR-rådssessionen ställdes in pga coronaviruset är flera frågor/resolutioner fortfarande öppna men vi 
fortsätter att arbeta med dem. Ökning av mängden av Amnestypublikationer vi skickar till UD eftersom vi inte ses på 
fysiska möten och fått mkt positiv feedback på detta från UD. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Omställningen  till onlinearbete och webbaserade möten har gått smärtfritt i relation till lobbyarbetet och UD. 
Kontakterna med riksdagens MR-grupp har dock hittills försvårats något med anledning av att ledamöter inte är på 
plats. 
 
 
 
 
 
  



Strategiskt mål 5: Amnesty international är en större och starkare rörelse 

Verksamhetsmål 5.1: TILLVÄXT 

Ett verkningsfullare och hållbart mobiliseringsarbete för att öka tillväxten av medlemmar, givare och insamlade 
medel.  

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT  

● Stor framgång med att be om gåva direkt efter underskrift av aktion. Det ger många nya givare när aktionen 
når brett.  

● F2F-verksamheten har pga restriktionerna kopplade till Corona-pandemin flyttat in på kontoret och värvar 
medlemmar via telefon. Under omständigheterna ett fantastiskt resultat på 80 % mot budget för T1. (budget 
är på samma nivå som för 2019 då vi hade verksamhet i både Göteborg och Stockholm T1) 

 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Felperiodisering av intäkter F2F ger stor avvikelse mot budget (22%) men mot korrekt periodisering 80 %.  
Testamenten släpar efter men flera på väg. Finns risk för påverkan av börs och fastighetsmarknad.  
Försening i kampanj för Amnesty Alert pga tekniska problem med verktyget Connect.  
I princip samtliga insamlingskanaler under hot pga Corona.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Lärdom att det går att ställa om F2F-verksamhet till TF-verksamhet, med goda resultat. Vi ska jobba mer aktivt och 
integrerat med fundraising kopplat till aktioner och insamlingar kopplade till aktuella budskap., det ger bra resultat. 
 
  



 

Verksamhetsmål 5.2: Aktivister i sektionens långsiktiga strukturer är lojala, engagerade och 

kunniga. 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

  
RESULTAT  
Utmaningar i främst uppstart av ny grupper och nyrekryteringen/inslussningen av nya aktivister i befintliga strukturer, 
där relationsbyggandet är helt centralt. Att göra en omställning till digitala förutsättningar är ur det perspektivet 
utmanande. Befintliga grupper har dock klarat omställning med anledning av Covid-19 bra, med visst undantag för 
ungdomsverksamheten som haft en del utmaningar (se nedan). 
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Överlag har det gått att följa ursprungsplan, dock med en stor omställning från fysiska mötesformer till digitala. Detta 
har dock inneburit en viss förskjutning av några aktiviteter, ett exempel på det är våra ABC-utbildningar. Där en 
anpassning av materialet gjort att flertalet utbildningstillfällen ligger senare på året.  
Ungdomsverksamhet är kanske den del av verksamheten som påverkats mest av  Covid-19. Det har inte gått att 
besöka skolor och intressenter i samma utsträckning vilket lett till att färre grupper startat. Prognos är att de flesta 
gruppstarter sker under höstterminen i samband med A-day. På grund av omställningen till digitala möten har det 
varit svårare än vanligt att bygga relationer till ungdomsaktivisterna via t ex regionala/nationella träffar. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR 
Verksamheten har snabbt behövts anpassas och utvecklas i relation till nya former för möten, utbildningar och 
aktivism. Den interna diskussionen och anpassningen kommer vara viktiga i vårt arbete för att på sikt  växa och nå 
nya målgrupper. Det har genererat massa idéer som vi kan ta tillvara i vårt fortsatta arbete. 
  



 

Verksamhetsmål 5.3: AKTIVISM 

Amnesty i Sverige bedriver ett verkningsfullare och hållbart mobiliseringsarbete för att öka tillväxten av aktiva 
medlemmar och aktiva handlingar för våra prioriterade MR-frågor. 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 

 
RESULTAT  
Ny form för arbete kring aktioner med ett aktionsteam för att kunna ta ett helhetsgrepp kring vår mobilisering i tid, 
pengar och beslut om aktioner på bl.a. amnesty.se, Amnesty Alert och sociala medier. Detta arbete har gett goda 
resultat i form av nya supportrar och gemensamt lärande.  
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
I kampanjarbetet har omställning skett pga Covid-19 då vi inte kunnat genomföra utåtriktade aktiviteter. Snabbt 
ställdes planeringen om kring en nationell lobbyutbildning till tre digitala lobbyutbildningar och vi har insett 
möjligheten i digitala utbildningar och webinarier i mobiliserande syfte. Vi har även fått ta fram anpassade 
kampanjformer utifrån rådande omständigheter.  



 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Framöver kommer vi kunna skicka ut Amnesty Alert själva vilket ger ökad möjlighet till flexibilitet och lärande. Arbetet 
med CRM och aktivistresan fortsätter enligt plan. Vi behöver prioritera ökad kontakt med redan befintliga 
organiserade aktivister för att säkerställa att de inte tappar sitt engagemang och prioritera att hitta nya organiserande 
arbetsformer för vårt kampanjarbete som även fungerar i dessa Coronatider. Här prioriteras tex uppstarten av nya 
engagemangsformer som aktionsnätverken. 
 
 

Verksamhetsmål 5.4: ÖKAT ENGAGEMANG 

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

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 
Resultat av målen redovisas främst i T3. Inget att tillägga i nuläget.  
  
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Ett nytt lektionsmaterial utvecklades för gymnasieskolan om hur stater åsidosätter mänskliga rättigheter i strävan att 
hindra smittspridning av en pandemi. 
Till hösten planeras våra större event som lärarkonferensen och A-day äga rum. Nuvarande situation innebär att vi 
tagit fram nya planer för hur dessa kan genomföras. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Inget i nuläget.  
 
 

Verksamhetsmål 5.5: MEDLEMSDEMOKRATI 

Amnesty i Sverige har väl utvecklade strukturer för en effektiv medlemsdemokrati. 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
Då årsmötet flyttats fram till oktober, sker rapportering av 5.5 i T3.  
  



 

Verksamhetsmål 5.6: JÄMLIKHET 

Amnesty i Sverige är en mer jämlik, inkluderande och tillgänglig organisation.  

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 

● Övergripande handlingsplan för arbetet med jämlikhet vilket skapar en tydlig väg framåt, tillsammans med 
alla gruppers egna planer. Framtagandet av planerna ökade delaktighet och ägarskap för arbetet. Ett 20-tal 
djupintervjuer med chefer och representanter för jämlikhetsnätverket har genomförts. Resultatet visar stort 
stöd för jämlikhetsarbetet och en vilja att nu gå från ord till handling. Detta bekräftas av den baseline som 
gjorts under våren.  

● Under slutet av perioden inleddes arbetet med kompetensutveckling och medvetandehöjning bland 
medarbetare i frågor om diskriminering och rasism utifrån individuell och strukturell nivå.  

● Arbete med en ordlista över begreppsanvändning har påbörjats. 
● Arbete har inletts med kompetensutveckling av chefer och introduktion av nya medarbetare där 

jämlikhetsarbetet säkerställs. 
● I arbetet med aktivistkåren har vi börjat jämlikhetsintegrera ledarskapsprogammet.  
● Bättre rustade än tidigare på att hantera incidenter. Detta tack vare uppdaterade riktlinjer och 

chefsutbildning samt större nyttjande av HR i processerna för att säkerställa kvalitet och enhetlighet. 
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Inga större avvikelser att rapportera.  
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Handlingsplanerna är fortfarande ganska nya så vi har precis gått in i ett nytt skede och det är för tidigt att dra 
slutsatser/lärdomar nu. 
Vad som krävs i det fortsatta arbetet är ett tydligt ägarskap i linjen.  
 
 
 
 
 



Strategiskt mål 6: Amnesty i Sverige har goda förutsättningar för en effektiv måluppfyllelse 

på strategiskt mål 1-5 och ett systematiskt utvecklingsarbete i den internationella rörelsen 

Verksamhetsmål 6.1: PÅVERKAN OCH SYNLIGHET 

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

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

  
RESULTAT 
Sedan januari organiseras vårt arbete kring aktioner på ett nytt sätt med ett aktionsteam för att kunna ta ett 
helhetsgrepp kring vår mobilisering i tid och pengar och beslut om aktioner på bl.a. amnesty.se, Amnesty Alert och 
sociala medier. Detta arbete har börjat ge goda resultat i form av ökat antal underskrifter och spridning.  Antal unika 
besök på amnesty.se ökade med 9% jämfört med samma period 2019.  
 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Kommunikationsmässigt har vi nu fått förhålla oss till covid-19. Vi har blandat budskap kopplade till hopp och 
solidaritet med att lyfta hur corona påverkar mänskliga rättigheter, bland annat genom fokus på några av våra 
kärnfrågor från svenska sektionen: kvinnors rättigheter, diskriminering, flyktingars rättigheter. Även goda nyheter 
kopplat till aborträtten och dödsstraffet har nått ut bra - det märks att människor är i behov av positiva nyheter. Släpp 
av den  årliga dödsstraffsrapporten gav inte lika mkt media som det brukar vara men ändå ett visst genomslag, under 
omständigheterna. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Vi utvecklar hela tiden vår kommunikation och våra budskap utifrån nya förutsättningar. Ett arbete med att fastställa 
riktlinjer för vårt arbete i sociala medier har genomförts.  Ett arbete som ska mynna ut i ett mer strategiskt arbete med 
Twitter har startats upp under våren. En kommunikationskoncept för seminarier och webbinarier har tagits fram 
under april och börjat användas  - Amnesty Talks. 
 
  



 

Verksamhetsmål 6.2: INTERNATIONELLA RÖRELSEN 

Amnesty i Sverige har identifierat vilket värde vi adderar till och hur vi bidrar till att utveckla den internationella 
rörelsen på ett systematiskt sätt 

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 

● Svenska sektionen deltagit i ett antal diskussioner på global och regional nivå för att ta fram en strategi för 
hur vi ska agera och kunna lyfta mänskliga rättigheter på ett relevant sätt i covid-19.  

● Sektionen deltar också i gemensamt arbete om att analysera vilka finansiella effekter covid-19 får på oss 
som global organisation. Det är osäkra bedömningar i en osäker tid men, därför viktigt att agera som ETT 
Amnesty. 

 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Internationella styrelsen har pausat arbetet med nästa strategiska period samt ställt in vårt internationella årsmöte. 
Fokus har legat på justeringar och hantering av effekten av covid-19 i det korta tidsperspektivet med framtagande av 
övergripande strategi som nu gäller till december 2021 samt skapa överblick och hantera effekten av intäktsbortfall 
hos olika sektioner. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Ett gott samarbete och en fantastisk insats av alla berörda att ställa om verksamheten. Täta dialoger med AIS ger 
inblick och möjlighet att bidra samtidigt som det tar mer tid i anspråk.  
 

Verksamhetsmål 6.3: SEKRETARIATET 

Ett organisatoriskt stärkt, inkluderande och effektivare sekretariat med högre kvalitet på arbetet.  

GENOMFÖRANDE EFFEKT 

 
RESULTAT 

● Goda resultat gällande personalomsättning och sjukfrånvaro - förbättring jämfört med tidigare mätningar. 
Analys av bidragande orsaker kvarstår.  

 
AVVIKELSER OCH IDENTIFIERADE RISKER  
Inget att rapportera. 
 
UTVECKLING OCH LÄRDOMAR  
Inget att rapportera. 


