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INLEDNING
Amnesty International grundades 1961. Sedan dess har vi bedrivit en outtröttlig kamp för de 
mänskliga rättigheterna. Idag är vi 10 miljoner supporters och medlemmar över hela världen 
som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Amnesty 
International är en global människorättsrörelse - det lokala, nationella och globala arbetet är 
sammanlänkat. Amnesty Sverige har internationell solidaritet som utgångspunkt och arbetar 
mot människorättskränkningar var de än sker i världen. 

Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi “Making noise - defending lives 2022-2030” 
antogs på svenska sektionens årsmöte 2022. Verksamhetsplanen 2023 utgår från dessa 
prioriteringar. Nedan presenteras de mål, och taktiska prioriteringar som kommer att styra 
sekretariatets verksamhet under 2023. Dessutom beskrivs vad som krävs i form av stödjande 
resurser, system och arbetssätt.
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INVÄRLD OCH OMVÄRLD
Amnesty Sveriges mål och prioriteringar för 2023 har tagit hänsyn till en rad omvärldsfaktorer, som med all sannolikhet 
kommer att påverka verksamheten, engagemanget och medlemsorganisationen under 2023:

● Hög grad av reaktivitet präglar Amnestys internationella arbete. Människorättskriser går inte alltid att förutse och 
kräver närvaro och resurser, detta får konsekvenser får det planerade och långsiktiga arbetet.

● Ny politisk kontext i Sverige med politiska förslag som riskerar att allvarligt hota rättsstatens principer och 
grundläggande mänskliga rättigheter.

● Minskade utrymme för civilsamhället i Sverige att verka och agera självständigt och oberoende av sina finansiärer.
● Ökad konkurrens om privat finansiering när offentlig finansiering minskar/prioriteras om. 
● Hat och hot påverkar vilka som kan/vill engagera sig för mänskliga rättigheter och får konsekvenser för aktivister, 

förtroendevalda och anställda.
● Amnesty som organisation och dess ståndpunkter politiseras - svårare att hävda partipolitisk obundenhet.
● Färre antal organiserade aktivister i organisation - aktivismen har inte återhämtat sig efter covid-19. Behov av nya 

engagemangsformer och lägre trösklar.
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1. AGERA FÖR MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER 

2. BYGGA, STÄRKA OCH UTVECKLA 
VÅR MÄNNISKORÄTTSRÖRELSE I 
SVERIGE 

3. FINANSIERA AMNESTYS ARBETE 
FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER 

AMNESTY SVERIGES VISION OCH UPPDRAG 

Vi arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden!

Amnesty Sverige har tre uppdrag:  
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MÅL FÖR 2023
1.1. AMNESTY SVERIGE BIDRAR TILL ATT STÄRKA MÖTES- OCH YTTRANDEFRIHETEN 

1.2. AMNESTY VERKAR MOT DISKRIMINERING OCH FÖR RÄTTSSTATENS PRINCIPER

1.3 AMNESTY SVERIGE BIDRAR TILL ATT STÄRKA RÄTTEN TILL ABORT OCH FRIHET 

FRÅN KÖNSBASERAT VÅLD

1.4. AMNESTY SVERIGE BIDRAR TILL ATT STÄRKA OCH SKYDDA FLYKTINGAR OCH 

MIGRANTERS RÄTTIGHETER

1.5. AMNESTY SVERIGE ARBETAR FÖR EN RÄTTVIS KLIMATOMSTÄLLNING

1.6. AMNESTY SVERIGE BIDRAR TILL DEN INTERNATIONELLA RÖRELSENS ARBETE 

PÅ OMFATTANDE MÄNNISKORÄTTSKRISER   

2.1. ÖKA ENGAGEMANG I TID, BREDD OCH DJUP

2.2. ÖKA FÖRTROENDE FÖR AMNESTY SVERIGE

2.3. ÖKA LOKAL NÄRVARO OCH RELEVANS

3.1. ÖKA INSAMLADE MEDEL OCH ANTALET MEDLEMMAR OCH GIVARE

3.2. ÖKA GRADEN AV ÖRONMÄRKTA  MEDEL

4.1. MEDARBETARE HAR ETT ENGAGEMANG FÖR JÄMLIKHET OCH EN VILJA ATT 

UTVECKLA SIG OCH SIN KOMPETENS

4.2. SEKRETARIATET ÄR EN MER JÄMLIK OCH INKLUDERANDE ARBETSPLATS

4.3. LEDARE PÅ SEKRETARIATET HAR ETT MER INKLUDERANDE LEDARSKAP

4.4. SEKRETARIATET GENOMFÖR DISKRIMINERINGSFRI OCH JÄMLIK REKRYTERING

4..5. AMNESTY SVERIGE HAR STYRDOKUMENT SOM FRÄMJAR JÄMLIKHET OCH  

SÄKERSTÄLLER EFTERLEVNAD

5.1. AMNESTY SVERIGE ÄR EN MODERN OCH PROFESSIONELL ARBETSGIVARE 

5.2. AMNESTY SVERIGE HAR EN ÄNDAMÅLSENLIG OCH KOSTNADSEFFEKTIV IT- OCH 

INFORMATIONSSÄKERHET

5.3. SEKRETARIATET HAR ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER

5.4. VI HAR STYRSYSTEM SOM SÄKERSTÄLLER ATT RESURSER ANVÄNDS EFFEKTIVT 

OCH ÄNDAMÅLSENLIGT

5.5. AMNESTY SVERIGE HAR EN SÄKERSTÄLLD REGELEFTERLEVNAD 

5.6. AMNESTY SVERIGE BIDRAR TILL EN HÅLLBAR UTVECKLING GENOM ATT TA 

MILJÖMÄSSIG, SOCIAL OCH EKONOMISK HÄNSYN

5. RESURSER & 
STYRNING

4. JÄMLIKHET & 
ANTIRASISM

3. FUNDRAISING

2. BYGGA OCH 
STÄRKA 
RÖRELSEN

1. MÄNNISKO-
RÄTTSARBETE

AMNESTY 
SVERIGES 
MÅL 2023



1. MÄNNISKORÄTTSARBETE 2023

VERKSAMHETSMÅL: 

1.1 Amnesty Sverige bidrar till att stärka mötes- och yttrandefriheten

1.2 Amnesty verkar mot diskriminering och för rättsstatens principer

1.3 Amnesty Sverige bidrar till att stärka rätten till abort och frihet från könsbaserat våld

1.4 Amnesty Sverige bidrar till att stärka och skydda flyktingars och migranters rättigheter

1.5  Amnesty Sverige verkar för en rättvis klimatomställning

1.6 Amnesty Sverige bidrar till den internationella rörelsens arbete på omfattande människorättskriser



1. FORT. MÄNNISKORÄTTSARBETE 2023
● Vi utreder rätten att protestera i Sverige och agerar globalt

● Vi verkar för yttrandefriheten och agerar för individer, organisationer och 

människorättsförsvarare

● Vi bygger kapacitet och bevakar rättssäkerheten i Sverige

● Vi bygger kapacitet och verkar för social rättvisa

● Vi ökar vår förmåga att agera för flyktingar och migranters rättigheter, utifrån nuvarande 

politisk kontext

● Vi agerar för aborträtten globalt

● Vi verkar för HBTQI-personers rättigheter i Sverige

● Vi verkar för våldtäktsöverlevares tillgång till rättvisa, vård och stöd i Sverige

● Vi verkar för att urfolks rättigheter skyddas i omställningen till en hållbar värld, med särskilt 

fokus på exploateringen av Sápmi.



2. BYGGA OCH STÄRKA MÄNNISKORÄTTSRÖRELSEN I SVERIGE

VERKSAMHETSMÅL: 
2.1 Öka engagemang i tid, bredd och djup
2.2 Öka förtroende för Amnesty Sverige
2.3 Öka lokal närvaro och relevans

● Vi utvecklar och implementerar en ny lokal organisation

● Vi stärker aktivisters inflytande i verksamheten 

● Vi ökar antalet nya supporters som stödjer Amnesty arbete

● Vi bygger nya relationer och lokala nätverk för att nå fler och nya grupper av människor

● Vi utvecklar arbetet med att nå unga i gymnasieskolor

● Vi synliggör Amnesty Sveriges arbete på nationell och global nivå för att skapa förtroende

● Vi kommunicerar vid människorättskriser i Sverige och globalt



3. FUNDRAISING 2023

VERKSAMHETSMÅL: 
3.1 Öka insamlade medel och antalet medlemmar och givare
3.2 Öka graden av öronmärkta medel 

● Vi satsar på större och färre fundraisingkampanjer

● Vi arbetar för att minska antalet avhopp och öka stödet från befintliga medlemmar

● Vi utvecklar nya och befintliga kanaler, såsom:

○ Major Donors

○ Testamenten 

○ Digital fundraising

○ Event med DMT 

● Vi utvecklar våra arbetssätt för att identifiera flera finansierbara projekt 



4. JÄMLIKHET OCH ANTIRASISM 

VERKSAMHETSMÅL: 
4.1 Medarbetare har ett engagemang för jämlikhet och en vilja att utveckla sig och sin kompetens
4.2 Sekretariatet är en mer jämlik, tillgänglig och inkluderande arbetsplats
4.3 Ledare på sekretariatet har ett mer inkluderande ledarskap
4.4 Sekretariatet genomför diskrimineringsfri och jämlik rekrytering
4.5  Amnesty Sverige har styrdokument som främjar jämlikhet och säkerställer efterlevnad

● Vi utvecklar våra medarbetares kompetens och förmåga att agera antirasistiskt och jämlikt

● Vi har en tydlig och förankrad värdegrund med utgångspunkt i inkludering och jämlikhet

● Vi har ledare med god kompetens i feministiskt ledarskap

● Vi har chefer och medarbetare med hög kompetens kring jämlik rekrytering

● Vi har en ansvarslinje för jämlikhet som tydliggör mandat och ansvar



5. RESURSER OCH STYRNING

VERKSAMHETSMÅL: 
5.1 Amnesty Sverige är en modern och professionell arbetsgivare
5.2 Amnesty Sverige har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv IT och informationssäkerhet
5.3 Sekretariatet har ändamålsenliga lokaler 
5.4 Vi har styrsystem som säkerställer att resurser används effektivt och ändamålsenligt
5.5 Amnesty Sverige har en säkerställd regelefterlevnad
5.6 Amnesty Sverige bidrar till en hållbar utveckling genom att ta miljömässig, social och ekonomisk 
hänsyn



5. FORT. RESURSER OCH STYRNING

● Vi har en gemensam värdegrund som är tydligt förankrad och kommunicerad

● Vi har strukturerade arbetssätt och IT- processer för support, förvaltning och utveckling 

● Vi säkerställer att nya system och tjänster implementeras på ett kontrollerat sätt

● Vi säkerställer att IT-system är lättförvaltade, kostnadseffektiva och håller god säkerhet

● Vi säkerställer att vi har lokaler som möter våra behov

● Vi kvalitetssäkrar våra styrdokument och vårt systemstöd

● Vi hanterar personuppgifter enligt regelverk

● Vi skapar förutsättningar för Amnesty Sverige att driva verksamheten utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv



TERTIALUPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLANEN 2023

T3

T1

T2
Rapporteras till styrelsen 
i mars 2023

Rapporteras till styrelsen 
i oktober 2023

Rapporteras till styrelsen 
i juni 2023

T1 och T2: Sekretariatet 
rapporterar på indikatorer 
(verksamhet) och nyckeltal 
(ekonomi), samt beskriver 
resultat, avvikelser, identifierade 
risker samt utveckling och 
lärdomar på övergripande nivå.

T3: Sekretariatet sammanställer 
årsredovisning och Effektrapport 
(GIVA), samt rapporterar i enlighet 
med den internationella rörelsens 
krav (SAR - Standard Action 
Reporting).

Syftet med tertialrapportering: 

● Att följa upp verksamhetsresultat 

● Att synliggöra behov av åtgärder eller nya prioriteringar

● Att bidra till lärande och erfarenhetsutbyte inom 

sektionen
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Making noise - defending lives 
2022-2030


