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MED 2019 TAR VI FARVÄL av ett årtionde och går in i nästa. Kampen för 
mänskliga rättigheter fortsätter in i det nya decenniet med oförminskad kraft.

Under det årtionde som gått kan vi konstatera att det skedde en hel del 
förändringar – både till det bättre och till det sämre.

	■ Flera icke-demokratiska ledare kom till makten, ledare som ifrågasätter bland 
annat de kanske allra mest omfattande överenskommelser som gjorts globalt  
– de om våra mänskliga rättigheter. 

	■ Flera tunga aktörer, som arbetet med Sustainable Development Goals (SDG) och 
FN:s utvecklingsprogram (UNDP), International Panel on Social Progress (IPSP), 
erkänner och lyfter numera fram att ojämlikhet är ett av vår tids största problem 
och att de system vi har i dag inte fungerar optimalt.  

	■ Den tekniska utvecklingen skapar både möjligheter och utmaningar. Digitala 
lösningar och artificiell intelligens påverkar politiska val. Det är en verklighet  
som inte fanns för tio år sedan. 

	■ Stora folkliga protester för demokrati och rättvisa har uppstått – och pågår  
– i bland annat Hongkong, Iran, Irak och Chile.  

	■ Det handlar också om klimatkrisen, där bland annat FN:s klimatpanel (IPCC) 
och Greta Thunbergs/Fridays for Futures insatser, betyder att det som forskare 
har vetat i många år vad gäller förändringar i klimatet, nu också har nått ut till en 
betydligt bredare allmänhet. Tiden är kort för oss att faktiskt påverka, vilket gör  
det än viktigare att agera snabbt.
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Det är förstås mycket annat som också har hänt. Det sker stora förändringar 
över hela världen som på olika sätt påverkar människors rättigheter. Men 
samtidigt som det finns ett teoretiskt erkännande kring vilka utmaningar vi har, 
så sker inte de förändringar vi behöver göra i praktiken, för att kunna möta och 
hantera utmaningarna, tillräckligt fort. Vi måste gå från teori till praktik.

Amnesty spelar en viktig roll för de människor som vill engagera sig för mänskli-
ga rättigheter och visionen om en bättre värld. Dels är Amnesty viktiga både för 
att hjälpa till att säkra att ramverket för mänskliga rättigheter finns kvar – men 
också för att hantera de utmaningar vi står inför. Dels är Amnesty unika i att vi 
är en global demokratisk organisation som mobiliserar miljontals människor. Att 
vara den starka rörelse som samlar människor gör att vi kan vara den kraft som 
bidrar till att makthavare tar sitt ansvar. Vi ser möjligheter till förändring på olika 
sätt. 

Vi på Amnesty har en oerhört avgörande roll att spela – vi har kunskapen och 
kraften. Det är just organisationer som Amnesty som kan stå upp och kämpa 
mot kränkningar av mänskliga rättigheter, samtidigt som vi mobiliserar till 
handling och sprider hopp. Vi skapar vår framtid.

Det finns mycket att kämpa för och vi blir glada när vi ser vår kraft och vad 
de framsteg vi bidrar till betyder för människor. När vi lyfter enskilda individer 
gör vi det för att uppmärksamma både individens rättigheter och de systemfel 
som påverkar så många andra. Även i år kan vi vara säkra på en sak: att vara 
upprörda räcker inte. Förändring sker när vi agerar tillsammans.

Anna Lindenfors   Amanda Jackson
Generalsekreterare  Ordförande

Anna Lindenfors

Amanda Jackson

Omslagsbild: Neonskylt vid Amnesty International UK:s kontor. 
©Sam Strudwick



4 ÅRSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2019 
Amnesty International, svenska sektionen 802004-0401

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EFFEKTRAPPORT

 

Amnesty Internationals vision är en värld där varje människa åtnjuter alla de 
rättigheter som ingår i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 
Amnesty International arbetar för att långsiktigt förbättra människors villkor 
och samtidigt hjälpa dem som drabbas här och nu. Vårt mål är en värld där de 
mänskliga rättigheterna gäller alla – nu och i framtiden. Amnesty International 
utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi 
utövar påtryckningar mot makthavare, bland annat genom opinionsbildning, 
för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de 
som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. För att öka kunskapen 
om de mänskliga rättigheterna arbetar Amnesty International också med 
information och utbildning. Amnestyfonden arbetar med bistånd inom ramen 
för de rättighetsfrågor som Amnesty International arbetar med. 

Under olika perioder fokuserar Amnesty Sverige på olika mål för vårt arbete. 
Genom att uppnå våra mål bidrar vi till att komma lite närmare Amnesty 
Internationals vision. 

Målen handlar dels om faktiska sakfrågor, som att avskaffa dödsstraffet eller 
att länder ska införa abortlagstiftning som säkerställer laglig och säker abort. 
Hur väl vi uppnår våra mål kan mätas i exempelvis ändrade lagar i olika 
länder, att nya lagförslag läggs fram, att dödsdömdas straff omvandlas eller 
avskrivs. Då det arbetet är långsiktigt sätter Amnesty Sverige upp delmål med 
kortare horisont. Mål som det går att mäta effekterna av i form av till exempel 
engagemang (antal namnunderskrifter på aktioner och kampanjer eller hur 
många personer som deltar i olika manifestationer), genomslag i media, möten 
med makthavare eller att frågan kommer upp i förberedning till lagstiftning. På 
så sätt kan vi se att det arbete vi genomför och de mål vi uppnår bidrar till att 
uppfylla Amnesty Internationals globala mål. 

Amnesty International är en del av den globala människorättsrörelsen. Som en  
del av den samarbetar vi ofta med andra människorätts- och civilsamhälles- 
organisationer både på lokal, nationell, regional och internationell nivå. Samar-
betet kan ta sig olika uttryck, till exempel gemensamt politiskt påverkansarbete 
eller opinionsbildning. I vårt arbete i Sverige bidrar vi till globalt uppsatta mål  
bland annat genom att kanalisera svenska medlemmars och aktivisters 
engagemang så att vi blir ännu fler som protesterar mot de orättvisor som sker 
i världen. Ett annat sätt är att påverka svenska makthavare, för att de ska föra 
vidare Amnestys ståndpunkter och rekommendationer i regionala och interna-
tionella beslutsprocesser via till exempel EU, FN eller Världsbanken.

Amnesty International är en global rörelse där mer än sju miljoner människor i 
världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
OCH EFFEKTRAPPORT
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Sektionsstyrelsen. Bakre raden: Madelaine Seidlitz, personalrepresentant, Ulrika Westerlund, ledamot, 
Clara Gustafsson, suppleant, Mårten Rosander, kassör, Lars Gäfvert, ledamot. Främre raden: Gosia 
Håkansson, ledamot, Amanda Jackson, ordförande. Linn Malmborg, vice ordförande, Nina Virkkalla, 
ledamot, Anna Fairbrass, ledamot. Saknas på bilden: Mehjar Azzouz, suppleant och Beatrice Schönning, 
personalrepresentant.

De gör det genom att skriva under namninsamlingar, delta i olika former av 
aktivism som till exempel demonstrationer, aktioner på stan, digital aktivism och 
annat. De gör det som anställda eller frivilliga.

Amnesty Sverige är en sektion av Amnesty International. Den internationella 
rörelsen samordnas av det internationella sekretariatet som har sitt huvudkontor 
i London och flera regionkontor runt om i världen. 

Den svenska sektionen av Amnesty International – Amnesty Sverige – bildades 
1964 och är liksom rörelsen i stort en demokratisk organisation. I slutet av 
2019 hade vi drygt 93 000 medlemmar. Mellan årsmötena är styrelsen det  
högsta beslutande organet. Styrelsen arbetar helt ideellt och består av tio leda-
möter som väljs av årsmötet. 2019 hade styrelsen tio styrelsemöten. Styrelsen 
fokuserade främst på planering och uppföljning av den löpande verksamheten, 
genomförandet av årsmötesbeslut, nästa strategiska period, ett projekt om 
stärkt medlemsdemokrati, att ta fram en strategi för jämlikhet och en strategi 
för aktivism. Det dagliga arbetet leds av generalsekreteraren. Den svenska 
sektionen har ungefär 140 anställda som är uppdelade på tre avdelningar  
– Opinion och Påverkan, Kommunikation och Fundraising samt Resurser  
och Styrning. Ledningsgruppen består av generalsekreteraren, avdelnings- 
cheferna, förändringsledaren och HR-ansvarig.

Amnesty International bedriver verksamhet i ungefär 80 länder. Där drivs 
verksamheten av lokala Amnestysektioner (som i likhet med den svenska 
sektionen drivs som självständiga organisationer) eller lokala Amnestykontor 
(regionkontor, som leds av det internationella sekretariatet i London). Utredningar 
och aktioner görs i närmare 150 länder. Organisationens högsta beslutande 
organ kallas för Global Assembly. Det hålls ett stort internationellt årsmöte varje år, 

Styrelsen 
©Karin Olsson
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men de stående representanterna i Global Assembly kan vid behov samman-
kallas oftare. Global Assembly beslutar bland annat i frågor om Amnesty 
Internationals åtaganden och väljer en internationell styrelse som svarar för den 
löpande verksamheten under året.

Aktivismen är en viktig del av Amnesty Internationals arbete. En central del 
av aktivismarbetet i Sverige utförs av lokala grupper. Det finns även ett antal 
specialgrupper som är inriktade på särskilda rättighetsfrågor eller en särskild 
region. Amnesty Internationals arbete bygger på många människors ideella 
arbete och gruppernas aktioner inom våra kampanjer, ett arbete som är helt 
avgörande för vårt genomslag.

Förutom svenska sektionen består Amnesty Sverige av Amnestyfonden samt 
distrikts- och redovisningsgrupper som var för sig är juridiska personer. Ungefär 
hälften av grupperna är egna juridiska personer som årligen lämnar in en 
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till den svenska sektionen.

Amnestyfonden är en stiftelse inom Amnesty Sverige som arbetar med människo- 
rättsbistånd – alltså bistånd som kompletterar Amnesty Internationals övriga 
arbete genom att erbjuda konkret stöd i akuta situationer. Stödet går dels till 
individer vars mänskliga rättigheter kränkts, dels till arbete som ska förhindra 
att övergrepp äger rum och att förövare ställs till svars, alltså det arbete som 
bedrivs av enskilda människorättsförsvarare och lokala människorättsorganisa-
tioner världen över. Syftet är att mildra de många gånger förödande ekonomiska 
och sociala konsekvenserna av människorättsbrott samt att stärka individer 
och organisationer och göra det möjligt för dem att själva värna och verka för 
mänskliga rättigheter i sin egen miljö. Amnestyfonden kan också ge stöd till 
flyktingar i Sverige för tortyrskadeutredningar och rättshjälp i syfte att garantera 
en rättssäker asylprocess. Människorättsbiståndet innebär att akut hjälp kan 
ges till människor eller organisationer som arbetar med de frågor som Amnesty 
International arbetar med mer långsiktiga lösningar på. 

Manifestation för Nasrin Sotoudeh  
på Norrmalmstorg i Stockholm. 

©Tova Jertfelt



7ÅRSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2019 
Amnesty International, svenska sektionen 802004-0401

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EFFEKTRAPPORT

Amnestyfonden grundades 1966 och har en egen styrelse och två heltids-
anställda medarbetare. De två medarbetarna sköter det dagliga arbetet med 
att bereda ansökningar till Amnestyfonden och bistår styrelsen i dess arbete. 
Amnestyfonden har ett nära samarbete med Amnesty International. Det är 
kollegor på Amnesty Internationals regionkontor eller olika avdelningar på 
Amnestys internationella huvudkontor som i första hand förmedlar de ansök-
ningar som når Amnestyfonden. 

För att försöka förändra världen och nå vår vision har Amnesty International 
utvecklat en förändringsteori som förklarar hur vi ser på världen och hur 
samhällsförändring sker. Förändringsteorin heter Dimensions of Change och 
är grunden för vår analys av förändringar inom olika frågor, länder, målgrupper 
och över tid. 

Det som alltid står i fokus i Amnesty Internationals projekt och kampanjer är 
“förändring i människors liv”. Men även om Amnesty Internationals arbete 
har som mål att få till stånd en förändring för individer, måste vi också uppnå 
strukturella förändringar om vi vill att förändringarna ska vara långsiktiga. 
Mycket av Amnesty Internationals verksamhet fokuserar på att påverka 
makthavare att agera till förmån för sin befolkning. Därför innehåller Amnesty 
Internationals förändringsteori ytterligare tre dimensioner:

	■ förändring i lagar och policys
	■ förändring av ansvarsutkrävande
	■ förändring av aktivism och mobilisering för mänskliga rättigheter 

Dessa tre dimensioner är sammanlänkade. En förändring inom ett av dessa 
områden kan också generera en förändring på andra områden. Ett projekt eller 
program kan fokusera på en eller flera dimensioner.

Med avstamp i vår förändringsteori beslutar Global Assembly om en strategisk 
plan där vissa frågor och områden är prioriterade. Planen gäller för hela 
den globala rörelsen. Arbetsmetoderna inkluderar allt ifrån lobbyarbete 
och diplomatiska påverkanssamtal till utåtriktade aktioner, manifestationer, 
brevskrivande och namninsamlingar. Varje år har Amnesty International också 
större globala kampanjer där flera Amnestysektioner riktar ljus på en och 
samma fråga under samma period, för att uppnå maximal effekt. Grunden 
för allt Amnesty Internationals arbete är noggranna utredningar om olika 
människorättskränkningar runt om i världen. På nästa sida följer en beskrivning 
av våra metoder.
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VI UTREDER PÅ PLATS
En grundsten i Amnesty Internationals arbete är de utredningar vi gör. Det 
är våra utredningar som gör att vi kan avslöja kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna och det är dessa rapporter som ligger till grund för vårt påver-
kansarbete. Utredningarna är oberoende och ger oss fakta – och de görs 
nästan alltid på plats. Det händer att vi inte får komma in i det land eller  
den region där MR-kränkningarna sker – då talar vi istället med människor  
som har flytt därifrån, men också med advokater, journalister och lokala 
människorättsorganisationer.

VI PÅVERKAR MAKTHAVARE FÖR ATT SKAPA FÖRÄNDRING
Amnesty International arbetar med att påverka makthavare, regeringar och 
stater för att de ska förhindra att det sker brott mot mänskliga rättigheter, straffa 
de som kränker mänskliga rättigheter och skapa lagar som skyddar ländernas 
invånare mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna. De utredningar som 
Amnesty International tar fram ligger till grund för arbetet.

Ben Walsby, Mellanösternutredare 
för Amnesty International och 
Donatella Rovera, senior crisis 
response adviser arbetar i  
Raqqa, Syrien i februari 2018.  
© Amnesty International

Hakan Yaman med  
Egbert Myjer, tidigare domare i  

Europadomstolen, vid en lobbyturné. 
©Amnesty International
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VI SAMLAR MÄNNISKORS KRAFT FÖR ATT SÄTTA  
PRESS PÅ DE SOM KRÄNKER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
En av de viktigaste bitarna av Amnesty Internationals arbete är vanliga människors 
röster. Det är allmänhetens stöd som gör att saker faktiskt förändras, att världen 
får veta vad som sker och att det som vissa makthavare vill dölja dras fram i 
ljuset. Människors engagemang bidrar till att personer som är fängslade utan 
rättegång eller är falskt anklagade för påhittade brott inte glöms bort. Vårt 
globala nätverk av röster gör det möjligt för oss att se till att de som gjort sig 
skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter ställs till svars. 

Amnesty Internationals utredare har sin bas på det internationella sekretariatet 
i London eller på något av Amnesty Internationals regionkontor. Här finns både 
land- och sakfrågeexperter som samarbetar med andra lokala organisationer 
och nätverk över hela världen. Människorättskränkningar världen över utreds 
och dokumenteras och sammanställs därefter i rapporter som blir verktyg som 
hela den internationella rörelsen kan arbeta med. Amnesty International har 
ett gemensamt finansiellt system för hela den globala rörelsen. Det möjliggör 
ekonomiska analyser och rapportering på global, regional och landnivå. 

På Amnesty Sverige finns det också sakkunniga inom en rad rättighets-
områden, samt experter inom aktivism och kampanj, lobby, kommunikation, 
medlemsvård, insamling, ekonomi, HR och IT.

Inom Amnesty Internationals kampanjer arbetar Amnesty Sverige i projekt 
där flera delar av organisationen samverkar för att nå de bästa resultaten. 
Kommunikatörerna informerar både i sociala och traditionella medier om 
sakfrågan, de bakomliggande orsakerna och om Amnestys insatser för att 
skapa engagemang och uppnå förändring. De sakkunniga bidrar med expertis 
i olika rättighetsfrågor och träffar beslutsfattare på nationell, regional och 
internationell nivå för att informera om situationen och Amnestys krav och 
rekommendationer. Kampanjledarna mobiliserar Amnestygrupper som i sin tur 
informerar och mobiliserar allmänheten att agera för att sätta press på besluts-
fattare. Insamling lyfter också ämnet som kampanjen berör i sina kanaler, till 
exempel i givarbrev. Ekonomer och IT-specialister ser till att kampanjen har de 
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rätta förutsättningarna för att implementeras. HR säkerställer att organisationen 
har rätt kompetens och att samtliga medarbetare har rätt förutsättningar i sitt 
arbete. 

När Amnesty Sverige arbetar på detta sammanhållna sätt är vi starka och när vi 
agerar för ett och samma mål tillsammans och samtidigt med hela den globala 
rörelsen kan vi uppnå stora förändringar. 

Nationella verksamhetsplaner utformas så att Amnestys arbete och aktiviteter i 
respektive land bidrar till att uppfylla Amnestys internationella, gemensamma, 
övergripande mål. Amnesty planerar målstyrt och resultatstyrt. Det innebär 
att vi ser en kedja från våra aktiviteter till förväntad effekt. Utifrån analyser 
säkerställer vi att våra aktiviteter faktiskt leder till de effekter vi vill uppnå. Målen 
i den svenska verksamhetsplanen är uppdelade i delmål, resultatmål och akti-
vitetsmål där olika nyckeltal är definierade. Kvantitativa nyckeltal är till exempel: 
antal människor som agerar mot en kränkning, antal grupper som agerar vid 
en nationell aktionsdag, antal gymnasieungdomar som utbildas i mänskliga 
rättigheter, antal anordnade påverkansmöten. Exempel på kvalitativa indikatorer 
kan vara att en viss minister i samtal med representanter från ett visst land tar 
upp en fråga som vi driver, att ett företag inleder en intern utredning efter att 
vi har uppmärksammat dem på potentiella människorättskränkningar i sina 
leverantörsled, att lagförslag som skyddar mänskliga rättigheter utarbetas eller 
implementeras till följd av vårt påverkansarbete och så vidare. 
 
Indikatorerna ger oss sedan en möjlighet att följa upp och se om vi når våra 
förväntade effekter eller inte. Vi följer upp verksamheten vid flera tillfällen varje 
år. Efter varje större aktivitet, aktionsdag eller kampanj utvärderar vi även detta 
i relation till förväntade resultat och effekter. Den svenska verksamhetsplanens 
struktur följer våra globala finansiella system vilket möjliggör kostnadsanalyser 
kopplade till verksamhetsmål.

En stor del av Amnesty Sveriges arbete bedrivs i projektform och projekten 
utgår också ifrån de mål som är formulerade i vår verksamhetsplan. Vi arbetar 
utifrån en projektmodell som har som syfte att göra arbetet ännu mer målstyrt 
och effektivt samtidigt som modellen skapar större tydlighet och trygghet för 
personalen under själva arbetsprocessen. Modellen ska också bidra till det 
kontinuerliga lärandet för vår organisation. Varje projekt utvärderas. 

Allt Amnestys arbete ska i förlängningen ha effekt på människors liv och 
därmed skydda och stärka de mänskliga rättigheterna. Vissa förändringar 
kan ske snabbt, exempelvis när en dödsdom blir omvandlad, medan andra 
förändringar tar betydligt längre tid, till exempel att påverka världens länder att 
avskaffa dödsstraffet. På 1970-talet hade bara 16 länder avskaffat dödsstraffet. 
I slutet av 2018 hade 106 länder helt avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning. 
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Demonstration mot polisvåld  
organiserad av Amnesty  
International Frankrike 
©Benjamin Girette



12 ÅRSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2019 
Amnesty International, svenska sektionen 802004-0401

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH EFFEKTRAPPORT

KVINNORS RÄTTIGHETER
Våld mot kvinnor förekommer över hela världen. 
I och utanför hemmet, i krig och fredstid blir 
kvinnor misshandlade, våldtagna, könsstympade 
och dödade. I vissa länder är diskriminering 
av kvinnor inskriven i lagen. På de flesta håll i 
världen erkänns inte kvinnors rättigheter som 
mänskliga rättigheter. Det kan vi inte acceptera. 
Amnesty Sverige arbetar för att våldtäktsöver-
levare ska få tillgång till rättvisa, upprättelse 
och stöd, och för rätten till laglig abort runt 
om i världen.
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Time for Change
I april 2019 publicerade Amnesty rapporten “Time for Change: Justice for rape 
survivors in the Nordic Countries”. Rapporten är till viss del en uppföljning på 
rapporten “Fallet Nedlagt” från 2008. “Time for Change” fokuserar på hinder 
för våldtäktsöverlevare att få tillgång till rättvisa, upprättelse och stöd. Kort efter 
rapportens lansering inleddes en kampanj med samma namn som rapporten. 

I samband med lanseringen av rapporten träffade Amnesty Sverige inrikes- 
minister Mikael Damberg för att ta upp frågan om förbättrade polisutredningar 
i våldtäktsärenden. Inrikesministern välkomnade rapporten. Vi startade även 
en namninsamling riktad till rikspolischef Anders Thornberg med krav på att 
polisen i Sverige måste prioritera och förbättra arbetet med våldtäktsutred- 
ningar. Namninsamlingen skrevs under av 18 514 personer. 

Rapporten fick stor spridning i svenska medier och bidrog till att uppmärksamma 
brister i rättsväsendets hantering av våldtäktsärenden. Den 14 juni beslutade 
polismyndighetens ledning att intensifiera sitt arbete kring våldtäkt genom en 
särskild satsning – motsvarande 300 miljoner kronor årligen i resursförstärk-
ningar och 350 nya medarbetare. De nya utredarna skulle finnas på plats vid 
årsskiftet 2019/2020 och ska enbart arbeta med att utreda våldtäkter, sexual- 
brott mot barn och brott i nära relationer. Rikspolischefen bjöd in Amnesty 
Sverige till ett möte som hölls den 17 juni, där även riksåklagaren deltog. Mötet 
fokuserade på den särskilda satsning som polisledningen tillkännagett den 14 juni.

Under sommaren 2019 arbetade Amnestyaktivister med kampanjen Time for 
Change på fyra stora festivaler: Malmöfestivalen, Way Out West, Lollapalooza 
och Brännbollsyran. Eftersom festivaler de senaste åren har varit en arena där 
samtal om sexuella övergrepp och våldtäkt har varit aktuellt såg vi det som 
relevant att lyfta fram kampanjen i samband med festivalerna. Denna del av 
kampanjen kallade vi för Marked Safe. Den genomfördes både i digitala medier 
och i form av fysiska vykort som skickades till rikspolischefen. Det handlade 
om att påminna rikspolischefen om vad han lovat att genomföra. Totalt skrevs 
Marked Safe under av 6 124 personer – 1 786 vykort skickades och 4 338 
personer agerade digitalt. 

Under senhösten 2019 inleddes ett arbete kring skadliga myter och stereotyper 
som ibland omger rapportering kring våldtäkt i media. Syftet är att genom 
dialog med lokala tidningsredaktioner för få till stånd en mer ansvarsfull 
rapportering.

I oktober träffade vi jämställdhetsminister Åsa Lindhagen för att presentera 
Amnestys rapport och arbete i frågan. 

Demonstration vid rapport- 
lansering i Danmark 2019.  
©Amnesty International Danmark
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Samtyckeslag i andra europeiska länder
2018 trädde den nya svenska våldtäktslagstiftningen i kraft – populärt 
kallad samtyckeslagen. Amnesty International arbetade under 2019 med att 
få fler europeiska länder att anta en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning. 
Det arbetet genomfördes under kampanjparaplyet Let’s Talk About Yes. På 
internationella kvinnodagen den 8 mars kampanjade svenska Amnestyaktivister 
för en samtyckeslagstiftning i Danmark. 47 grupper deltog i arbetet och 3 092 
namnunderskrifter samlades in till stöd för en samtyckeslag i Danmark. 

Amnesty Grekland har noga följt den svenska erfarenheten av att anta en sam-
tyckeslag. I april deltog Amnesty Sveriges sakkunniga på kvinnors rättigheter i 
påverkansarbetet för en sådan lag i Grekland. I juni antogs en samtyckeslag i 
Grekland. 

Aborträtt och sexualundervisning i världen
Under 2019 var aborträtten på agendan i flera delar av världen. Amnesty 
International bevakar utvecklingen, mobiliserar och informerar. Amnesty Sveriges 
arbete fokuserade på rätten till säker och laglig abort samt tillgång till heltäckande 
och evidensbaserad seuxualundervisning. Under 2019 uppmärksammade och 
kritiserade vi restriktiva lagförslag som lagts fram i flera amerikanska delstater, 
bland annat Alabama, samt i Argentina, El Salvador, Guatemala och Slovakien. 
Det gjordes genom informationsspridning i sociala medier och i form av 
namninsamlingar. Vi stöttade även kampen för fri abort i Argentina.

Demonstration för  
aborträtt i Mexico City   
©Itzel Plascencia/Amnesty 
International Mexico
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 Amnestysupporters vid  
Pride i Taiwan 2016.  

©Amnesty International
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DISKRIMINIERING
Diskriminering innebär enkelt uttryckt att  
någon missgynnas eller kränks på grund av  
vem hen är, vad hen tror på eller hur hen lever.  
Amnesty Sverige arbetar med diskriminerings- 
frågor bland annat kopplade till utsatta 
EU-medborgare, samer och hbtqi-personer. 

Också människa
Kampanjen Också människa, som inleddes 2018 och grundades på rapporten 
“Sweden: A Cold Welcome. Human rights of Roma and other ‘vulnerable EU 
citizens’ at risk” fortsatte under året. Tre olika mål rymdes inom kampanjen: 
att utsatta EU-medborgare ska få tillgång till boende och vård, att svenska 
kommuner inte ska införa tiggeriförbud samt att svensk polis inte ska trakassera 
personer som tigger. 

I frågan om trakasserier av personer som tigger inleddes året med en namn-
insamling riktad till rikspolischef Anders Tornberg. Namninsamlingen gällde 
Stockholmspolisens trakasserier av utsatta EU-medborgare. 9 648 namn- 
underskrifter samlades in och lämnades över till företrädare för rikspolischefen 
i februari. I augusti hade vi ett uppföljningsmöte med den hos polisen som 
är ansvarig för människorättsfrågor. Under mötet meddelades att ett internt 
rättsligt ställningstagande, i enlighet med Amnestys rekommendationer, var på 
gång. Mötena följdes upp, men vid årets slut hade vi inte sett några konkreta 
resultat.

Vid flera tillfällen under året agerade Amnesty Sverige reaktivt vid myndighets-
ingripanden som inneburit trakasserier eller övergrepp mot utsatta EU-med-
borgare. Vi träffade bland annat Stockholms socialborgarråd och Stockholms 
Lokaltrafik (SL) och kontaktade städbolaget PEAB med anledning av konkreta 
incidenter. Vi upprättade också rutiner och instruktioner för uppföljning av 
myndighetsingripanden gentemot utsatta EU-medborgare, när de kommer till 
vår kännedom. 

I frågan om boende uppmanades aktivistgrupper som är anslutna till kampanjen 
att skicka in medborgarförslag till sina kommuner. Det gjordes i samarbete med 
gruppen Linje 17 som stödjer utsatta EU-medborgare längs tunnelbanelinjen 
mot Skarpnäck i Stockholm. Tre medborgarförslag om boende skickades in till 
kommuner och stadsdelsnämnder i Stockholm. 

Efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut i december 2018, som innebar att 
det är möjligt att införa tiggeriförbud i kommunala ordningsstadgor, bestämde 
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Amnesty Sverige att inkludera frågan om tiggeriförbud i kampanjen Också 
människa. Under året genomfördes namninsamlingar, där ett e-postmeddelande 
skickades till en vald mottagare. E-posten riktades till lokala partiföreträdare i 
kommuner där lokala tiggeriförbud diskuterades. En generell namninsamling 
till Sveriges kommuner genomfördes också under året. Namninsamlingen drog 
in 5 768 underskrifter. I flera kommuner genomfördes även politikersamtal. 
Vi publicerade omkring tio debattartiklar och redaktionella texter i nationella 
tidningar och medlemmar uppmanades att skriva insändare till lokala tidningar. 
Det resulterade i cirka 30 insändare. Vi kunde under året se att flera lokala 
politiker drog nytta av våra argument och formuleringar i uttalanden och 
diskussioner om tiggeriförbud. 

I dagsläget har 66 svenska kommuner röstat ner konkreta förslag om 
tiggeriförbud. Tio svenska kommuner har infört tiggeriförbud eller tillståndsplikt 
för att tigga. Ytterligare nio kommuner förväntas göra det i närtid. Övriga 271 
kommuner är i allt väsentligt negativa till tiggeriförbud. 

Tillsammans med Läkare i Världen inledde vi i början av sommaren 2019 den 
del av kampanjen som handlar om rätten till vård. Syftet är bland annat att 
mobilisera intresseorganisationer och fackförbund som delar Amnesty Sveriges 
uppfattning om att EU-medborgare i Sverige som saknar det europeiska 
sjukförsäkringskortet ska ha rätt till åtminstone samma vård som papperslösa 
har i dag, att detta ska kommuniceras till alla regioner och implementeras 
skyndsamt i hela landet. Både Vårdförbundet och Sveriges sjuksköterskefören-
ing stödjer våra krav. I slutet av 2019 hade cirka 2 350 personer skrivit under 
en namninsamling riktad till socialminister Lena Hallengren. Regeringen har 
hittills nekat till alla förfrågningar om ett möte. 

Hbtqi-personers rättigheter
Hbtqi-personers rättigheter kränks fortfarande över hela världen. Även om en 
del framsteg gjorts på vissa håll, går flera länder i motsatt riktning. Till de positiva 
förändringarna hör att flera afrikanska länder under 2019 avkriminaliserade 
homosexualitet och i bland annat Finland, Tyskland och Malta legaliserades 
samkönade äktenskap. Våldet mot hbtqi-personer eskalerade dock i Tjetjenien, 
Kamerun och Tanzania. I Tchad kriminaliserades samkönade relationer och i 
Uganda infördes dödsstraff för homosexuella relationer. I bland annat Brasilien 
och USA var det flera politiker som ägnade sig åt hatisk retorik mot hbtqi-personer. 

En namninsamling mot förföljelsen av hbtqi-personer i Tjetjenien samlade in  
10 225 underskrifter. Den 5 mars ordnade Amnesty Sverige och RFSL en 
marsch till den ryska ambassaden för överlämning av namnunderskrifterna. 
Aktionen fick en bra spridning i både traditionella och sociala medier. I mars var 
Amnesty Sveriges sakkunniga inom diskriminering på plats i Ukraina för att genom 
internationell närvaro visa stöd och ge skydd vid en kvinnorättsdemonstration  
i Uzhgorod. 

I november bildades en hbtqi-grupp av aktivister i Göteborg. Amnesty Sverige 
har nu tre verksamma hbtqi-grupper; i Stockholm, Göteborg och Malmö. 
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Samers rättigheter i Sverige, urfolks rättigheter i världen
Amnesty Sveriges arbete gällande samers rättigheter i Sverige utvecklades 
under 2019. I och med bland annat Girjas-rättegången och att andra frågor 
relaterade till samers rättigheter fick mer uppmärksamhet i media kunde vi 
förändra Amnesty Sveriges insatser från att enbart vara reaktiva till att också 
innehålla ett mer strategiskt och framåtblickande arbete. På samernas national-
dag den 6 februari publicerades en debattartikel riktad till den nya regeringen. 

En Amnestygrupp med bas i Umeå som fokuserar särskilt på samiska frågor 
och rättigheter – Amnesty Sábmie – blev mer aktiv. Gruppen deltog bland 
annat vid repatrieringsceremonin i Lycksele på internationella urfolksdagen 
den 9 augusti, när samiska kvarlevor återbördades. Gruppen skrev i samband 
med detta en debattartikel om vikten att värna urfolksrätten i Sverige. Under 
ceremonin i Lycksele meddelade statssekreterare Helene Öberg att regeringen 
nu avser att gå vidare med planerna på en samisk sanningskommission. Det är 
en fråga som Amnesty Sverige drivit länge och välkomnade med ett uttalande.

I oktober närvarade Amnesty Sverige vid förhandlingarna i Högsta domstolen, 
i det så kallade Girjas-målet. Efter det publicerade Amnesty Sverige en debatt-
artikel om statens mycket problematiska retorik under rättegången, vilken vi menar 
var både rasistisk och folkrättsligt felaktig. Artikeln undertecknades även av 
Civil Rights Defenders och Landsförbundet svenska samer och publicerades i 
SvD den 29 oktober. Redan den 1 november skrev kultur- och demokratiminister 
Amanda Lind en replik, men hon kommenterade inte regeringens ansvar för det 
språkbruk som fördes av statens representanter under rättegången. 

Internt jämlikhetsarbete på Amnesty Sverige
I januari 2018 inleddes ett jämlikhetsprojekt på Amnesty Sverige. Det syftar
till att öka jämlikheten bland både anställda och medlemmar. Kartläggnings-
fasen avslutades under 2019. Därefter har arbetet fokuserats på att lägga en 
grund för implementeringsarbetet. 

Genom workshops på temat förändring och strukturell diskriminering för- 
ankrades behovet av förändring hos personalen på Amnesty Sverige. Det 
genomfördes också en översyn av styrdokument för incidenthantering och 
chefer och andra personer i arbetsledande positioner fick utbildning i hur 
riktlinjerna ska följas. 

Människorättskränkningar och diskriminering i Sverige
Under 2019 påbörjades också arbetet med hur Amnesty Sverige kan bli mer 
aktiva i frågor som rör rasdiskriminering och religiös diskriminering i Sverige. Vi 
inledde ett kartläggningsarbete kring den specifika frågan om ordningsvakters 
hantering av rasifierade personer i det offentliga rummet. Arbetet kommer att 
dra igång på allvar under 2020.
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Flagga bränns upp vid mani- 
festation för rättvisa för Bhopal.  

©Giles Clarke/Reportage by Getty
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FÖRETAGSANSVAR OCH 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Företag har en enorm möjlighet att påverka 
mänskliga rättigheter i de samhällen där de 
verkar. Amnesty arbetar på olika sätt för att 
företag ska ta ansvar för mänskliga rättigheter 
i sin verksamhet. 

Under 2019 fokuserade Amnesty Sverige på tre områden: att granska 
svenska företags hållbarhetsrapporter, att föra upp kravet på att företag måste 
genomföra Human Rights Due Diligence på agendan hos beslutsfattare och att 
påverka företag så att de kontinuerligt använder detta som verktyg i sitt arbete 
med mänskliga rättigheter. 

Under våren 2019 publicerades en debattartikel baserad på den granskning av 
hållbarhetsrapporter som Amnesty Sverige, Diakonia och FairAction genom- 
fört under hösten 2018. Syftet med granskningen var att se vilken effekt en 
ny lagstiftning har haft på företagens rapportering om mänskliga rättigheter. 
Under hösten 2019 genomfördes den andra omgången av granskningar. Ett 
utbildningstillfälle om granskningsmetod genomfördes av aktivister i september. 

Som en direkt följd av Amnesty Sveriges kritik och rekommendationer i svensk 
media våren 2019 meddelade ett svenskt vårdföretag med verksamhet i ett 
högriskland i Mellanöstern att de har börjat genomföra kontinuerlig Human 
Rights Due Diligence. 

I en utvärdering av de sju banker i Sverige som ingick i Amnestys rapport  
“Still Irresponsible Investments” från 2018 (inom ramen för Fair Finance Guide) 
konstaterade Amnesty Sverige att två av bankerna har ökat sin transparens i 
linje med Amnestys rekommendationer. 

Under hösten 2019 var Amnesty Sverige tongivande i framtagandet av en 
kampanj för lagkrav på Human Rights Due Diligence i Sverige. Kampanjen 
kommer att genomföras våren 2020 inom ramen för Concord som består av 
cirka 15 civilsamhällesorganisationer som arbetar med företag och mänskliga 
rättigheter. 

Katastrofen i Bhopal
2019 var det 35 år sedan en av de största människorättskatastroferna i modern 
tid ägde rum, när en fabrik i Bhopal i Indien släppte ut stora mängder giftig gas. 
Tusentals personer dog av gasen och människorna i området lider fortfarande 
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av katastrofens konsekvenser. Företaget som låg bakom katastrofen – Dow 
Chemical/Dow Inc. (tidigare Union Carbide) vägrar fortfarande att ta sitt ansvar. 
Amnesty har under flera år arbetat med att sätta press på företaget att sanera 
den förorenade marken och betala ut skälig kompensation till de drabbade, 
men utan resultat. 

När frågan återigen uppmärksammades 2019 fokuserade Amnesty Sverige på 
de svenska storbanker som investerar pengar i företaget. Vissa banker klassar 
till och med investeringarna som etiska. Som investerare har bankerna stora 
möjligheter att ställa krav på Dow Inc att ta sitt ansvar. För att påverka bankerna 
att göra det, uppmuntrades bankernas kunder att kontakta sin bank med krav 
på att de ska agera gentemot Dow Inc. Informationen om aktionen spreds i 
sociala medier och nyhetsbrev. Aktivister ordnade filmvisningar, genomförde 
manifestationer och skrev insändare i lokal media. 16 grupper agerade och  
272 unika mail skickades till de sju storbankerna. 

Rättsprocessen mot Shell
Amnesty Sverige och Amnestyfonden gjorde det möjligt för vittnen i fallet 
Kiobel vs Shell att höras av domstolen i Haag i oktober 2019. Rättsprocessen 
mot Shell pågår in i 2020.

Tillsammans med Swedwatch, Pax NL, Amnesty Norge och Global Reporting 
publicerade Amnesty Sverige en debattartikel där vi lyfte fram investerarnas 
ansvar att se till att gottgörelse sker i fallet där två representanter för Lundin 
Petroleum står anklagade för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Amnesty Sverige 
investerade också i en aktie i Lundin Petroleum och deltog på företagets 
årsstämma för att som aktieägare kunna rösta för ett aktieägarförslag som 
handlade om att investerarna skulle ta sitt ansvar som samhällsaktör och byta 
ut styrelsen, styrelseordförande, vd samt högsta ledningen. Stämman röstade 
ner förslaget. Vi sålde vår påverkansaktie direkt efter stämman eftersom vi inte 
längre ser en påverkansmöjlighet.

I november 2019 lanserade Amnesty International rapporten “Surveillance 
giants” och konstaterade i den att Facebooks och Googles vittomspännande 
övervakning av miljarder människor utgör ett hot mot mänskliga rättigheter. I 
samband med rapportlanseringen intervjuades Amnesty Sveriges generalse-
kreterare om Amnestys krav på reglering av branschen. Sveriges energi- och 
digitaliseringsminister Anders Ygeman svarade att han ser behovet av striktare 
lagstiftning och användarvillkor, och att han vill driva detta inom EU. Detta 
uttalande var en direkt effekt av Amnestys utredningar och rapportering.
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DÖDSSTRAFF
Det finns inga hållbara argument för döds- 
straffet. Det är grymt, godtyckligt – och i värsta 
fall avrättas dessutom oskyldiga. Det förhindrar 
inte heller några brott. Stater ska aldrig avrätta  
sina medborgare, och dödsstraffet hör inte 
hemma i ett modernt och civiliserat rättssystem. 
Det är Amnesty Internationals grundläggande 
inställning, och den inställningen ligger till 
grund för vårt arbete mot dödsstraffet. 

Med anledning av en motion på årsmötet i maj 2019 prioriterade Amnesty 
Sverige upp arbetet mot dödsstraff jämfört med tidigare år. Ett resultat av det 
var att det skedde mer aktiviteter runt internationella dagen mot dödsstraff den 
10 oktober än tidigare år. Den så kallade dödstraffsrapporten publicerades 
som tidigare i april, och fick stort mediagenomslag. Arbetet för den dödsdömde 
svensk-iranske medborgaren Ahmadreza Djalali fortsatte vara högprioriterat 
under året. 

Aktion Ahmadreza Djalali med  
Amnestyanställda och aktivister  

utanför Irans ambassad på Lidingö. 
©Amnesty International/Hilda Forsell
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I samband med Världsdagen mot dödsstraffet den 10 oktober genomfördes 
aktioner med syfte att påverka såväl lagstiftning som ett enskilt fall i Malaysia  
– den dödsdömde Hoo Yew Wah. Även Ahmadreza Djalali uppmärksammades 
den här dagen. Cirka 40 aktivistgrupper agerade på skolor, gator, bibliotek 
och andra platser. Djalali dömdes den 21 oktober 2017 till döden av en iransk 
domstol. På Världsdagen mot dödsstraffet samlade vi in underskrifter för att 
stödja kravet på att han friges och frias från anklagelser. Amnestyaktivister 
samlade även in solidaritetshälsningar till Djalali. För Hoo Yew Wah samlades  
2 712 namnunderskrifter in, och 254 solidaritetsvykort skickades. För Ahmadreza 
Djalali samlade den webbaserade namninsamlingen nästan 10 000 under-
skrifter, och 584 solidaritetsvykort skickades. Ungdomsaktivister i Stockholm 
gjorde en aktion utanför Irans ambassad där de hängde upp en banderoll med 
uppmaningen att släppa Ahmadreza Djalali fri. Banderollen försvann sedermera 
mystiskt vilket plockades upp i en “efterlyst-aktion” på sociala medier.

Lanseringen av Amnesty Internationals årliga rapport om dödsstraffet i 
världen – dödsstraffsrapporten – släpptes i april och medförde ett stort 
mediegenomslag. Amnesty Sverige är den organisation i Sverige som driver 
dödsstraffsfrågan, vilket betyder att när frågan lyfts fram i media är det oftast 
Amnesty Sverige som kommenterar den. Dödsstraffsrapporten ger också 
material till många inlägg i sociala medier. De har som regel mycket god 
räckvidd och skapar ett stort engagemang. 

Vi kan utifrån det här anta att Amnesty Sverige bidragit till en ökad medveten-
het om dödsstraffet i världen. Ett positivt exempel är Iran som trots att landet 
sällan verkar lyssna på internationell kritik ändå har ändrat vissa av sina lagar 
gällande dödsstraff. Att landet inte längre använder stening och har tagit bort 
ett antal brottsrubriceringar gällande narkotikarelaterade brott som tidigare 
straffades med obligatoriskt dödsstraff är ett kvitto på att våra påtryckningar 
har gett resultat. 

I dödsstraffsrapporten kunde vi konstatera att minst 690 personer avrättades  
i 20 länder under 2018. Det är en minskning med 31 procent jämfört med 2017 
(då minst 993 människor avrättades). Den här siffran utgör det lägsta antal 
avrättningar som Amnesty kunnat notera under de senaste 10 åren. Antalet 
avrättningar minskade kraftigt i Iran, Irak och Pakistan. I Iran minskade antalet 
avrättningar från minst 507 under 2017 till minst 253 under 2018 – en  
minskning med 50 procent. Siffrorna från 2019 publiceras i april 2020. 

I rapporten konstaterades även att Burkina Faso avskaffade dödsstraffet 
2018 i samband med att landet antog en ny strafflag. I februari respektive juli 
2018 meddelade såväl Gambia som Malaysia att de infört ett moratorium för 
avrättningar, vilket alltså innebär att inga avrättningar genomförs. I USA fann 
delstaten Washingtons högsta domstol i oktober 2018 att dödsstraffet var 
oförenligt med delstatens konstitution. 

I slutet av 2018 var det 106 länder (över hälften av världens länder) som hade 
avskaffat dödsstraffet helt. Totalt var det 142 länder (över två tredjedelar av 
världens länder) som avskaffat dödsstraffet helt eller i praktiken. 56 länder har 
dödsstraffet kvar i sin lagstiftning för så kallade “vanliga brott”.
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Ombord på sjöräddningsbåten  
Seawatch3 i december 2018.  

©Felix Weiss/Seawatch
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FLYKTINGAR OCH 
MIGRATION
Amnesty International arbetar för att ingen 
människa ska tvingas fly sitt hem. När så ändå 
är ett faktum verkar vi för att människor på 
flykt inte ska utsättas för kränkningar av sina 
mänskliga rättigheter. Vi arbetar för en värld 
där det finns hållbara lösningar för människor 
på flykt och där alla länder tar sitt ansvar. 

Under 2019 fokuserade Amnesty Sverige bland annat på EU:s arbete med  
så kallad externalisering, överenskommelsen med Turkiet och samarbetet 
med den libyska kustbevakningen. Verksamheten i Sverige handlade främst  
om frågor som rör förvar, enskilda asylärenden och frågan om utvisningar  
till Afghanistan. 

Vi organiserade och deltog i ett nationellt möte med Migrationsverket och andra 
organisationer som besöker förvaren. Vi besökte regelbundet Migrationsverkets 
förvar i Gävle, Märsta, Kållered och Åstorp. Vid besöken kan vi ge viss rådgivning, 
men också inhämta information. Besöken bidrar också till att förvarstagna 
personer behandlas med respekt och att rättssäkerhetsgarantier, som rätten  
till ett offentligt biträde, upprätthålls. 

Under året genomfördes tre grundutbildningar i asylrätt. Vi skrev också remiss-
svar till tre av Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, om asylansökningar 
från Afghanistan, Irak och Syrien. Vi bistod asylsökande med rådgivning och 
information och i flera fall yttrade vi oss till Migrationsverket och migrations-
domstolarna. I några beslut och domar bidrog Amnesty Sveriges yttrande till att 
de sökande beviljades uppehållstillstånd. I vissa fall hänvisas tydligt till Amnesty 
Sveriges yttrande i beslutsmotiveringen. 

En namninsamling riktad till migrationsminister Morgan Johansson, angående 
EU:s bristande sök- och räddningsinsatser på Medelhavet samt dess samarbete 
med den libyska kustbevakningen, resulterade i drygt 2 500 underskrifter. 
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MÄNNISKORÄTTSKRISER
Läget för mänskliga rättigheter är allvarligt  
på många håll i världen. Kampen tar inte slut  
– vi kommer aldrig att sluta kämpa förrän alla 
människor har lika tillgång till sina rättigheter. 
Vi jobbar över hela världen, men vill särskilt 
lyfta fram några av de områden där Amnesty 
Sverige var aktiva 2019.

Kina
Människorättssituationen i Kina präglades under 2019 av två stora kriser: 
interneringslägren för uigurer i Xinjiang och de omfattande protesterna i 
Hongkong. 

Situationen för uigurer uppmärksammades dels genom ett seminarium under 
politikerveckan i Almedalen, dels genom att Amnesty Sverige deltog i panel-
samtal och intervjuer i media. Vi lyfte även fram ett individfall – Yiliyasijiang 
Reheman – som resulterade i 24 460 namnunderskrifter. 

Demonstrationerna i Hongkong informerade vi om på amnesty.se och i sociala 
medier. Vi hade även möte med UD och arrangerade ett välbesökt frukostsemi-
narium med Amnesty Internationals Östasienchef Joshua Rosenzwieg. 

Chile
Massprotester i Chile möttes med övervåld från polisen under hösten 2019. 
Amnesty International hade ett kristeam på plats och digitala kanaler sattes 
upp för att samla in vittnesmål. Amnesty Sverige spred information om 
möjligheten att lämna vittnesmål, och översatte informationen till spanska. 
Informationen spreds dels i sociala medier men också genom vårt nätverk 
Amnesty Alert, där den nådde cirka 30 000 personer. 

Protester mot lagförslaget om  
utlämning till Fastlandskina  

i Hongkong, sommaren 2019. 
©everydayaphoto
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MÄNNISKORÄTTS- 
FÖRSVARARE
Kritiska röster tystas först, i en tid när de 
behövs som allra mest. Det drabbar de 
människorättsförsvarare som står i frontlinjen 
för oss andra. De som står i försvar inte bara 
för sina rättigheter, utan allas rättigheter.             

Amnesty har arbetat med människorättsförsvarare i årtionden, men under de 
senaste åren har deras utsatthet ökat. Därför har Amnesty International sjösatt 
den globala kampanjen BRAVE. Inom ramen för BRAVE arbetar Amnesty för 
att förändra situationen för människorättsförsvarare och bidra till att deras 
egenmakt stärks så att de kan verka utan risker, i en säker miljö. Det gör vi 
genom kampanjer och med lobbyinsatser i förhållande till enskilda personer 
och grupper av människorättsförsvarare. 

Manifestation för Ibrahim  
Ezz El-Din vid Egyptens  
Ambassad. 
©Amnesty International
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AKTIONER
En viktig del av Amnestys arbete är de aktio-
ner och namninsamlingar vi gör. I dem lyfts 
en person eller grupp fram för att visa på en 
bredare problematik. Namninsamlingarna sker 
ofta över hela världen och är ett exempel på 
hur brett Amnesty jobbar, och vilket stöd de 
frågor vi driver har i världen.            

Nasrin Sotoudeh är en internationellt välkänd människorättsjurist i Iran som 
under många år fört en outtröttlig kamp för kvinnors rättigheter och mot 
dödsstraff. Hon har försvarat många författare och människorättsaktivister.  
Den 11 mars 2019 dömdes hon i sin frånvaro till 33 års fängelse och 148 
piskrapp för att ha ”konspirerat mot regimen” och ”förolämpat” Irans högste 
andlige ledare Ayatolla Ali Khamenei. En aktion till förmån för henne samlade  
in 56 177 namnunderskrifter som lämnades över till Irans ambassad i 
Stockholm. Globalt samlades över en miljon namnunderskrifter in! 

För den dödsdömda iransk-svenska Ahmadreza Djalali resulterade två aktioner i 
10 000 namnunderskrifter under året. Den ena aktionen var en löpande aktion 
som låg publicerad på amnesty.se, den andra aktionen genomfördes när han 
under sommaren fördes bort från sin cell i Evin-fängelset till en okänd plats.

Samtidigt lyfter vi deras arbete, mod och rättighetsfrågor. Därigenom hoppas vi 
inspirera andra människor att agera för mänskliga rättigheter och mot orättvisor. 

Under 2019 genomförde ungdomsgrupper, studentgrupper och arbetsgrupper 
fler än 100 aktioner inom ramen för BRAVE. Aktionerna resulterade i 16 600 
namnunderskrifter för de människorättsförsvarare vi agerade för. 

I vår globala kampanj Skriv för frihet, som syftar till att skapa förändring  
för individer som utsatts för människorättskränkningar, lyftes fyra fall varav  
två människorättsförsvarare – Yasaman Aryani och Ibrahim Ezz El-Din.  
Här medverkade alla 35 samarbetsskolor (läs mer under Amnesty i skolan)  
och närmare 100 aktivistgrupper. Tillsammans samlade samarbetsskolorna  
och aktivistgrupperna, samt namninsamling på amnesty.se, in fler än  
67 000 namnunderskrifter.
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AMNESTY I SKOLAN
Amnesty i skolan erbjuder utbildningsmaterial 
och föreläsningar om mänskliga rättigheter. Flera 
gymnasieskolor ingår även i ett fördjupat sam-
arbete med oss. Syftet är att öka kunskapen 
om och engagemanget för mänskliga rättig- 
heter bland unga i Sverige.            

Skola för mänskliga rättigheter 
I dagsläget har Amnesty Sverige 35 samarbetsskolor runt om i landet. Vi kallar 
det “Skola för mänskliga rättigheter”. Syftet är att öka kunskapen och engage-
manget för mänskliga rättigheter bland både elever och lärare på gymnasiet. 
Det banar också väg för ett djupare engagemang inom Amnesty. I september 
anordnades en uppstartskonferens på temat att utbilda om yttrandefrihet där 
125 lärare deltog. 

A-day
A-day är en föreläsning med dramatiseringar, filmvisning och interaktion. Under 
A-day får eleverna en spännande och engagerande introduktion till mänskliga 
rättigheter. Men framförallt handlar A-day om människor – om de som vågar 
stå upp för sina egna och andras rättigheter, trots stora risker. Under hösten 
genomförde Amnesty Sveriges informatörer 54 föreställningar av A-day på 
skolor runt om i landet. Fyra kortare varianter av A-day framfördes också på 
Bokmässan i Göteborg. Drygt 8 700 elever nåddes av våra aktiviteter. På 
hälften av skolorna vi besökte fanns ungdomsgrupper sedan tidigare. Utöver 
befintliga grupper startades 15 nya grupper på andra skolor. De flesta befintliga 
grupperna fick nya medlemmar.

Utbildningsmaterial
Under 2019 utvecklades ett nytt digitalt material till skolsidan amnesty.se/skola.  
Materialet kan läsas på lätt svenska och kan laddas ner som ljudfiler. Vi  
utvecklade även en ny övning om argumentationsteknik, inspirerad av  
formatet på debattprogram i tv.
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DET AKTIVA AMNESTY
Mycket av Amnestys arbete utförs av engage-
rade aktivister som bedriver påverkansarbete 
för mänskliga rättigheter på sin fritid. De allra 
flesta är engagerade i arbetsgrupper och  
ungdoms- eller studentgrupper. De utgör en  
av Amnestys viktigaste resurser för påverkan.           

2019 antog Amnesty Sveriges styrelse en ny strategi för aktivism. Målet med 
strategin är att skapa en gemensam riktning för hur vi bygger framtidens 
aktivism. För att göra det lättare att förstå organisationen och vilka möjligheter 
det finns att bli aktiv i Amnesty Sverige genomfördes också en översyn av 
informationen på Amnesty Sveriges publika webbplats, amnesty.se. 

Arbetsgrupper, studentgrupper och ungdomsgrupper
Under 2019 bibehöll Amnesty Sverige antalet arbetsgrupper, medan antalet 
ungdomsgrupper och studentgrupper ökade. Likaså ökade den geografiska 
spridningen något. Det etablerades nya grupper i Dorotea, Sundsvall, Linköping 
och på Gotland, medan vissa grupper i storstäderna lade ner sin verksamhet. 
Vid slutet av 2019 hade Amnesty Sverige sammanlagt 207 aktiva grupper. 

Utbildningar
Det var ett fortsatt stort intresse för Amnesty Sveriges olika utbildningsinsatser, 
som lägger grunden för ett mer långsiktigt engagemang inom Amnesty. Samtliga 
aktiva medlemmar bjöds in till regionala distriktsutvecklingsdagar. Under dessa  
dagar etablerades kontakter med nya förtroendevalda som utbildades i 
Amnestys verktyg “Circle of Commitment” och “Organising vs Mobilising”. 

Genom att utbilda framtida lokala ledare blir det lättare att bygga upp en stabil 
organisering på lokal nivå. För att utveckla distriktens verksamhet arrangerades 
bland annat ledarskapsprogram på regional nivå. De lokala valberedningarna 
har också en viktig roll att spela i organisationen. Därför genomfördes en 
nationell utbildning för samtliga valberedare. Syftet med utbildningen var att ge 
deltagarna en tydlig bild av sitt uppdrag och att diskutera hur arbetet praktiskt 
kan genomföras.

Fyra nya studentsamordnare utbildades också i början av hösten. Studentsam-
ordnarna arbetar ideellt med att stötta en eller flera studentgrupper på lokal nivå. 
Under sommaren arrangerades Nordic Youth Conference i Sverige. Kon-
ferensen är ett samarbete mellan de nordiska sektionerna och värdskapet 
roterar mellan länderna. Drygt 50 ungdomsaktivister samlades för fem dagars 
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utbildning. Utvärderingarna av Nordic Youth Conference visar att deltagarna 
genom konferensen får ökad kunskap om Amnesty och mänskliga rättigheter 
och utvecklar sina färdigheter i att genomföra kampanjer, leda lokala grupper 
och organisera evenemang. Deltagarna uppger också att de efter konferensen 
känner större befogenhet att bygga en ungdomsgemenskap inom rörelsen. 
2019 var inget undantag. 

En helg i november genomfördes en gruppsekreterarutbildning i Göteborg med 
40 deltagare. Ett nytt inslag i utbildningen, som också utvärderingen visar var 
uppskattat, var ett pass om inkluderande aktivism och begreppsskola. Där 
gick vi igenom hur mer kunskap om jämlikhetsfrågor, privilegier och normkritik 
kan bidra till en mer inkluderande aktivism. Det kommer framöver att vara ett 
obligatoriskt pass i framtida gruppsekreterarutbildningar. 

Projekt om medlemsdemokrati
I september 2019 avslutades den demokratiöversyn av Amnesty Sverige som 
pågått sedan januari 2017. Projektets syfte var att undersöka medlemmarnas 
förväntningar och önskemål om engagemang och inflytande, vilka demokratiska 
strukturer och rutiner sektionen behöver för att fungera som en legitim och vital 
medlemsorganisation samt hur årsmötet ska arrangeras. För att svara på dessa 
frågor samlades information in från medlemmar, andra Amnestysektioner och 
andra ideella organisationer i Sverige. Med utgångspunkt i den insamlade 
informationen har förslag på metoder och strukturer för ett meningsfullt och 
effektivt medlemsinflytande arbetats fram och diskuterats av medlemmarna 
och sektionsstyrelsen.

Styrelsen för Amnesty Sverige har lagt fram tre förslag till årsmötet baserat på 
det som framkommit i 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 forum (till exempel till årsmötet, styrelsen  
eller sekretariatet). (Bifall 2018).

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

De lärdomar och insikter som sektionen gjort under projektet förvaltas nu 
framförallt i genomförandet av strategin för aktivism. 
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TILLVÄXT OCH 
MEDLEMSVÄRVNING 
Det är Amnestys medlemmar och givare som 
gör det möjligt för Amnesty att existera – och 
förändra. Verksamheten bygger nästan helt på 
den fantastiska generositet medlemmar och  
givare visar Amnesty och rörelsen är restriktiv 
när det gäller stöd från stater och företag. 
Därför är insamling och medlemsvärvning en 
förutsättning för det fortsatta arbetet.        

Amnesty Sverige hade från 2004 till 2015 en stadig tillväxt av både medlemmar, 
givare och intäkter. Tillväxten av medlemmar och givare bröts 2015 och har 
efter det planat ut medan intäkterna fortsätter att öka. Under 2019 samlade 
Amnesty Sverige in 142,7 miljoner kronor, inklusive 8,3 miljoner kronor från 
Postkodlotteriet som är knutna till specialprojekt. 9,4 miljoner kronor av de 
insamlade medlen gick till Stiftelsen Amnestyfonden i enlighet med det avtal 
om gemensam insamling som finns mellan organisationerna.

Gåvokort, illustrerade av Tova Jertfelt,  
som lanserades i slutet av året 
©Amnesty International
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Amnesty Alert
Sms-nätverket Amnesty Alert som lanserades under 2018 gjorde under 2019 
en stabil och långt över förväntad ökning i antal supporters som gick med. Vid 
årets slut bestod Amnesty Alert av 29 545 supporters, som tar emot sms-ut-
skick om akuta namninsamlingar och insamlingsinsatser. Totalt under året 
samlades 730 000 kronor och 40 091 namnunderskrifter in via Amnesty Alert. 

Antal medlemmar och insamlingsresultat
I slutet av 2019 hade Amnesty Sverige 93 510 medlemmar och 10 327 givare 
(totalt 103 837 medlemmar och givare). 85,9 procent av medlemmar och 
givare betalar via autogiro. Värvning av nya medlemmar och givare sker 
huvudsakligen genom Amnesty Sveriges värvare på stan och via telefon. 
Medlemsvärvning och insamling via webb och sms ökade under året, likaså 
stödet från Amnesty Sveriges befintliga medlemmar. Totalt valde 13 597 personer 
(6 911 personer 2018) att engagera sig i mänskliga rättigheter genom att bli ny 
medlem eller givare till Amnesty International under 2019. 

Under året gjordes en omfattande översyn av Amnesty Sveriges F2F-verksam-
het. Det resulterade i ett förändringsarbete som påbörjades sommaren 2019 
och innebar ett fortsatt utvecklingsarbete i Stockholm, men en avslutning av 
verksamheten i Göteborg och Malmö.

I slutet på året förbättrades gåvomöjligheterna genom lansering av ett nytt 
gåvokortskoncept. En lanseringskampanj pågick i sex veckor och syntes 
bland annat i sociala medier, i Stockholms tunnelbana, på amnesty.se och på 
brickbord på ett flertal SJ-tåg runt om i landet. 

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotterier. Postkodlotteriets 
vision är att världen behöver starka civilsamhällen. Sedan starten 2005 har 
Postkodlotteriet genererat mer än 11 miljarder kronor till ideella organisa- 
tioner, där Amnesty Sverige har fått sammanlagt 186 miljoner kronor – tack  
vare alla som köpt lotter. Samtidigt har över 1 200 svenskar blivit miljonärer.

Under 2019 fick Amnesty Sverige även ta emot 14,4 miljoner kronor från 
Postkodlotteriet till stöd för vårt människorättsarbete. 2017 beviljades sex 
miljoner kronor från Postkodlotteriet i öronmärkt stöd till specialprojektet  
"Mobilisera mångfald: Rättigheter för hbtqi-personer i Latinamerika och 
Karibien”. Projektet ska bidra till en hållbar förändring av de mänskliga 
rättigheterna, främja likabehandling och minska diskriminering för hbtqi- 
personer i Chile, Paraguay, Puerto Rico och Venezuela, med särskild inriktning 
på ungdomar och transpersoner. Specialprojektet pågår från februari 2018  
till juli 2020. 

Specialprojektet “Defend the Defenders” som genomfördes tillsammans 
med Greenpeace och We Effect avslutades 2019 och slutrapporteras januari 
2020. Projektets syfte var att stärka och utbilda människorättsförsvarare och 
miljöaktivister med fokus på unga, kvinnor och hbtqi-försvarare och aktivister i 
Brasilien, Honduras och Guatemala. Projektet pågick från september 2017 till 
oktober 2019.
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KOMMUNIKATION  
OCH SYNLIGHET 
Kommunikationen är en avgörande del av  
Amnestys arbete för att påverka och skapa  
förändring. Tydlig och strategisk kommunika-
tion synliggör såväl människorättskränkningar 
som Amnestys arbete och resultat. Tydlig  
kommunikation är vårt verktyg för att vinna 
våra supportrars förtroende, växa som organi-
sation och i förlängningen förändra attityder. 
För att nå fler människor och kunna skapa  
ett långsiktigt engagemang för Amnestys  
verksamhet och mänskliga rättigheter arbetar 
vi för att kommunicera Amnestys budskap  
på ett sätt som berör och engagerar.        

Stillbild ur filmen  
Boys, boys, boys
©Amnesty International
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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 vi utformade och effektiviserade rutiner, skapade kanal-
specifika strategier och ett nytt formspråk samt genom en mer kommunikativ 
paketering för aktuellt och löpande innehåll på webbplats och i sociala medier.

Digitala kanaler 
Amnesty Sveriges digitala närvaro är en viktig del i arbetet med att skapa 
engagemang för och öka kännedomen om mänskliga rättigheter. Där kan vi 
nå människor som stödjer oss, följer vårt arbete eller som på något annat sätt 
redan känner till Amnesty Sverige. Där har vi även möjlighet att nå dem som 
inte känner till oss så bra, de som inte redan följer oss eller de som inte håller 
med oss i olika frågor. 

	■ 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 människo- 
rättsorganisation, engagera och öka kunskapen om människorättsfrågor, och  
i förlängningen stärka Amnestys varumärke.  

	■ Under året kommenterade vi många aktuella händelser i sociala medier, till exempel 
bränderna i Amazonas, protester i världen, övervåld mot demonstranter från polis 
och/eller militär och nya lagförslag som hotar aborträtten. 

	■ Amnesty Sveriges facebooksida fortsätter att få fler följare. Vid årets slut hade 
sidan 98 000 följare, jämfört med 97 000 följare året innan. 
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Några exempel från året: 

	■ Fredliga demonstranter attackeras i Sudan 
I juni 2019 attackerades fredliga demonstranter av säkerhetsstyrkor i Sudan 
och hundratals personer dödades. Media rapporterade till att börja med nästan 
ingenting om vad som pågick i Sudan. Vi var snabba med att gå ut i bland annat 
sociala medier om vad som pågick och kunde samtidigt erbjuda ett sätt att agera 
direkt genom att skriva under en aktion. Från slutet av maj till slutet av juli ökade 
vi vårt följarantal på Instagram med cirka tio procent. Under den perioden gick vi 
bland annat ut med inlägg om Sudan, som vi fick stor spridning på.  

	■ Kränkningar av mänskliga rättigheter vid protester i Chile 
Under oktober månad gick vi i flera sociala medier-inlägg ut med informationen 
om att vårt kristeam satt upp kanaler dit personer kunde skicka vittnesmål och be-
vis på kränkningar av mänskliga rättigheter under protesterna i Chile. Inläggen fick 
stor spridning i våra sociala medier. Vårt följarantal på Instagram ökade med cirka 
sex procent under oktober månad, och på Facebook är det ett av de inlägg som 
nådde flest människor helt organiskt under året. Inläggen om Chile och Sudan var 
också några av de mest delade inläggen under året.  

	■ En sammanfattning av protester runt om i världen 
I november fortsatte vi att kommunicera om protester i världen genom ett samlat 
inlägg om vad som just nu pågår i en rad länder runt om i världen och hur 
demonstranter dödas, frihetsberövas och utsätts för övervåld. Även här fick vi stor 
spridning, många delningar och nya följare på Instagram.  

	■ Boys, boys, boys 
I oktober 2019 gick vi ut med en film (Boys, boys, boys) med budskapet att: ”I 
nio av tio våldtäktsfall fortsätter livet som vanligt. Utom för den som blivit utsatt.” 
Filmen publicerades bland annat på Instagram och Facebook och annonserades 
brett i båda kanalerna. Vi nådde över 450 000 personer, och 148 118 personer 
såg filmen i sin helhet. Mottagandet skiljde sig mycket mellan kanalerna. Vi fick 
många negativa kommentarer på Facebook medan kommentarerna på Instagram 
var positiva. Filmen delades av många – alltifrån kvinnorättsorganisationer till 
tjejjourer och privatpersoner. Under perioden ökade vi också antalet följare på 
Instagram med fem procent. 

amnesty.se
Amnesty.se är Amnesty Sveriges publika webbplats. Där samlas såväl innehåll 
om de rättighetsfrågor vi arbetar med, sätt att agera, fundraisinglösningar, 
kampanjer som information om hur organisationen fungerar. Under 2019 hade 
amnesty.se totalt en en dryg miljon unika sidvisningar. 
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Press & media 
Amnesty Sverige hade under 2019 ett fortsatt mycket bra mediagenomslag. 
Totalt handlar det om 10 600 införanden i print, webb och eter, med brut-
toräckvidden 1 108 miljoner exponeringstillfällen. 

Amnestys Sveriges talespersoner och generalsekreterare hördes och syntes 
återkommande i press, radio och tv. Ofta i samband med lanseringen av 
Amnesty Internationals globala rapporter, men också som experter inom olika 
sakområden eller för att kommentera situationen i till exempel ett visst land.

Några exempel på sakområden där vi ofta medverkade i media under 2019 är: 
situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige, kvinnors rättigheter, flykting/
migration/asyl, dödsstraff, företagsansvar, vapenhandel och yttrandefrihet. 
Flera enskilda fall som Amnesty Sverige arbetade med lyftes också fram av 
journalister, till exempel Ahmadreza Djalali, forskare bosatt i Sverige med sin 
familj, numera svensk medborgare, som dömts till döden i Iran.

Vi publicerade även ett antal debattartiklar, både själva och tillsammans med 
andra relevanta organisationer och aktörer. Även aktivisternas/medlemmarnas 
engagemang i Amnestys frågor och kampanjer syntes och hördes i lokal media.

Under våren släpptes den nordiska rapporten om hur våldtäktsärenden 
hanteras i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Rapporten fick ett massivt 
mediagenomslag. Så också Amnesty Internationals årliga dödsstraffsrapport 
som släpptes i början av året.

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 kränk-
ningar 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 Press
Amnesty Sveriges tidning, Amnesty Press, publicerade under 2019 fyra 
nummer. Tidningen var fortsatt uppskattad av läsarna. Den tryckta snittupp-
lagan 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.

På tidningens hemsida publicerades också reportage, nyhetsnotiser, och 
intervjuer kring frågor om mänskliga rättigheter samt kulturmaterial. Under året 
gjorde tidningen större satsningar på bevakning av Amnesty Sveriges årsmöte 
i Gävle, politikerveckan i Almedalen, Stockholm Pride och MR-dagarna i 
Linköping. Dessutom bevakades Baltic Pride i Vilnius och det historiska första 
Pride i Sarajevo. Amnesty Press har också en egen Facebooksida.
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Årsredovisningen sammanfattar dels 
Amnesty Sveriges ekonomiska händelser 
under året och året innan, samt viktiga 
händelser för Amnesty Sverige och 
Amnesty International globalt under året 
och hur den svenska sektionen förvaltas.

Årsredovisningen består av  
sju olika delar: 
	■ Förvaltningsberättelse
	■ Resultaträkning
	■ Balansräkning
	■ Förändring av eget kapital
	■ Kassaflöde
	■ Noter
	■ Revisionsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE:
I förvaltningsberättelsen går det att läsa 
om Amnesty Sveriges verksamhet. Det 
vill säga väsentliga händelser under 
året, den framtida utvecklingen, själva 
förvaltningen och övrig information. 
Med förvaltning menas hur Amnesty 
Sverige styrs, det vill säga vem som 
bestämmer vad, samt vilka revisorer 
som granskar styrning och ekonomi.

I förvaltningberättelsen finns även olika 
nyckeltal presenterade, ofta med jämförel-
sesiffror för fem år. Exempel på nyckeltal 
är sammanfattningen av resultat och 
ställning (hur mycket pengar som finns i 
det egna kapitalet), Svensk Insamlings-
kontrolls nyckeltal samt antalet medlem-
mar och givare. När det i texten står tal 
inom parentes gäller dessa året innan.

RESULTATRÄKNING:
I resultaträkningen framgår det hur det 
gått ekonomisk för Amnesty Sverige 
under året jämfört med året innan. Re-
sultaträkningen börjar med intäkterna, 
det vill säga hur mycket pengar med-
lemmar och givare skänkt till Amnesty 

Sverige. Därefter kommer kostnaderna, 
som visar vad pengarna som samlats 
in har använts till. Längst ned i resul-
taträkningen står resultatet. Resultatet 
fås genom att minska intäkterna med 
kostnaderna. Är resultatet positivt, det 
vill säga om intäkterna är större än 
kostnaderna, används pengarna nästa 
år. Att resultatet blir positivt kan till 
exempel hända när Amnesty Sverige får 
ett stort arv. Är resultatet negativt har 
Amnesty Sverige använt pengar som 
samlats in från tidigare år.

För att resultaträkningen inte ska bli för 
lång presenteras olika poster i resultat- 
räkningen uppdelade i noter. De poster i 
resultaträkningen som delas upp i noter 
har en siffra efter sig så att det går att 
hitta dem i noterna.

BALANSRÄKNING:
I balansräkningen framgår det vilka 
tillgångar och skulder Amnesty Sverige 
hade per den sista december jämfört 
med de tillgångar och skulder som fanns 
per den sista december året innan. Till-
gångarna är uppdelade i anläggningstill-
gångar, omsättningstillgångar, kortfristiga 
placeringar samt kassa och bank. 

Under rubriken anläggningstillgångar 
återfinns det kvarvarande värdet på det 
egenutvecklade SRM-systemet (med-
lems- och givarregister) och den nya 
hemsidan (immateriella anläggnings-
tillgångar) samt det kvarvarande värdet 
på inköpta möbler och it-utrustning 
(materiella anläggningstillgångar). Värdet 
på en immateriell anläggningstillgång 
ökar med utveckling av nya funktioner 
i SRM-systemet respektive utveckling 
av sidor på hemsidan. Anläggningstill-
gångar minskas med avskrivningar som 
återfinns i resultaträkningen.

VAD ÄR EN 
ÅRSREDOVISNING?
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Under rubriken omsättningstillgångar  
återfinns kundfordringar, övriga 
fordringar och förutbetalda kostnader. 
Fordringar är pengar som Amnesty 
Sverige skulle ha fått enligt avtal under 
året, men som per den sista december 
inte har betalats än. Förutbetalade 
kostnader är kostnader som Amnesty 
Sverige betalat under året men som 
gäller året efter. För att dessa inte ska 
påverka resultaträkningen för året läggs 
kostnaderna i balansräkningen.

Under rubriken kortfristiga placeringar 
finns värdet per den sista december på 
de pengar som Amnesty Sverige har 
placerat i värdepapper enligt placerings-
policyn och värdet på de fonder och 
aktier som Amnesty Sverige har ärvt 
under året men inte haft möjlighet att 
sälja under året.

Under rubriken kassa och bank finns 
saldot på Amnesty Sveriges bankkonton 
per den sista december. 

Skulderna är uppdelade i eget kapital 
och kortfristiga skulder. Under rubri-
ken eget kapital återfinns balanserat 
resultat, summan av tidigare års resultat 
och årets resultat. 

Eget kapital ökar om årets resultat är 
positivt och minskar om årets resultat är 
negativt. 

De kortfristiga skulderna består av leve-
rantörsskulder, övriga skulder, erhållna ej 
nyttjade bidrag samt upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter. Leverantörs-
skulder är summan av de kvarvarande 
fakturor för året som svenska sektionen 
ska betala men som har betalningsdag 
efter den 31 december. Övriga skulder är 
till exempel den del av december månads 
intäkter som ska betalas till Stiftelsen 
svenska Amnestyfonden, eftersom 
Amnesty Sverige och Amnestyfonden har 
gemensam insamling, och sociala avgif-
ter och arbetsgivaravgifter för december 
månad som ska betalas till skatteverket 
under januari. Erhållna ej nyttjade bidrag 
är öronmärkta medel som inte har  

använts under året. Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter är till exempel 
kostnader som har betalats under året 
men gäller året efter och därför inte ska 
vara med i årets resultaträkning.

För att balansräkningen inte ska bli 
för lång specificeras olika poster i 
balansräkningen i noterna. De poster 
i balansräkningen som specificeras 
i noterna har en siffra efter sig som 
återfinns i noterna.

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL:
Visar hur det egna kapitalet har förändrats 
per den sista december. Det som för-
ändrar det egna kapitalet är årets resultat.

KASSAFLÖDESANALYS:
Kassaflödesanalysen är en beskrivning 
av in- och utbetalningar. Den beskriver till 
exempel om svenska sektionens pengar 
har använts till investeringar eller om de 
har använts till att betala andra kostnader. 

NOTER:
För att resultat- respektive balans-
räkningen inte ska bli för lång och 
detaljerad förklaras och delas de olika 
beloppen i resultat- respektive balans-
räkningen upp i noterna. Varje not har 
en siffra och det är samma siffra som 
står i resultat- respektive balansräk-
ningen vid det belopp som delats upp 
och förklarats. Den första och andra 
noten återfinns varken i resultat- eller 
balansräkningen utan de beskriver vilka 
redovisnings- och värderingsprinciper 
respektive vilka uppskattningar och 
bedömningar som har använts i  
resultat- och balansräkningen.

REVISIONSBERÄTTELSE:
Revisorerna utses av svenska sektionens 
medlemmar på årsmötet. Revisorernas 
uppgifter är att kontrollera att årsredovis-
ningen (bokföringen) följer lagen och att 
granska styrelsens arbete under året. 

I revisionsberättelsen skriver revisorer-
na om de rekommenderar styrelsen 
ansvarsfrihet.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Om inte särskilt anges, redovisas alla 
belopp i tusentals kronor. Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 
Amnesty International, svenska sek-
tionen (Amnesty) är en ideell förening. 
Förutom svenska sektionen består 
Amnesty Sverige av Stiftelsen svenska 
Amnestyfonden samt distrikt och ar-
betsgrupper som var för sig är juridiska 
personer med eget ekonomiskt ansvar.

Amnesty Internationals vision är en 
värld där varje människa åtnjuter alla de 
mänskliga rättigheter som ingår i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna och andra internationella 
normer för mänskliga rättigheter. I sin 
strävan att uppnå denna vision åtar sig 
Amnesty International att utreda och 
agera för att förhindra och göra slut på 
allvarliga kränkningar av dessa rättig-
heter.

För att finansiera verksamheten är 
Amnesty beroende av medlemmar och 
givare. Amnesty International är en global 
rörelse med två miljoner medlemmar  
och givare, varav cirka 100 000 finns i 
Sverige. Under ett år agerar ytterligare 
fem miljoner människor runt om i världen 
för att mänskliga rättigheter ska gälla 
alla, nu och i framtiden. Amnestys 
internationella sekretariatet ligger 
huvudsakligen i London, men Amnesty 
International har också flera region-
kontor som ingår i det internationella 
sekretariatet. 

Varje år hålls ett internationellt års-
möte, Global Assembly Meeting, där 
varje sektion har en röst. Sektionerna 
representeras av en stående represen-
tant och två ytterligare delegater, vart 
tredje år har sektionenerna även rätt att 
delta med en fjärde ungdomsdelegat. 
De stående representanterna i Global 
Assembly kan vid behov sammankallas 
under hela året. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
RÄKENSKAPSÅRET – DEN SVENSKA 
SEKTIONENS VERKSAMHET 2019 
2019 var ett intensivt och omväxlande 
år då det skedde en hel del förändring-
ar, både till det bättre och till det sämre. 
I världen i stort fortsätter icke-demokra-
tiska ledare att ifrågasätta och kränka 
mänskliga rättigheter, den tekniska 
utvecklingen skapar nya möjligheter 
att till exempel påverka politiska val, 
tunga aktörer internationellt lyfter fram 
att ökad ojämlikhet i samhället utgör 
ett stort problem som kan hämma en 
positiv utveckling och klimatkrisen 
står i fokus som en av nutidens största 
samhällsutmaningar. 

Amnesty International fortsätter att 
kämpa för en bättre värld och påbörja-
de 2019 planeringen av nästa strate-
giska period, med nya globala mål som 
ska gälla för hela den internationella 
rörelsen. Amnesty Sverige deltog aktivt 
i arbetet för att göra målen relevanta för 
den samtid vi lever i. 

Det internationella sekretariatet tvinga-
des under 2019 att göra större omstruk-

ÅRSREDOVISNING
HÄRMED AVGER STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN FÖR 
AMNESTY INTERNATIONAL, SVENSKA SEKTIONEN (AMNESTY), MED 
ORGANISATIONSNUMMER 802004-0401 OCH MED HUVUDSÄTE I 
STOCKHOLM, ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019.
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tureringar för att minska verksamhetens 
kostnader. Förändringarna berodde 
bland annat på att rörelsen i sin helhet 
inte uppnådde uppsatta insamlingsmål. 
Amnesty Sverige stöttade det interna-
tionella sekretariatet genom att nyckel-
personer på svenska sektionen bidrog 
med sin arbetstid för att stödja föränd-
ringsarbetet och genom att sektionen 
avsatte ytterligare tio miljoner kronor, 
utöver sektionens årliga bidrag, till den 
internationella rörelsen. 

Under 2019 fortsatte Amnesty Sverige 
också det arbete som inleddes 2018, 
som innebär ett större fokus på Sverige, 
jämfört med tidigare år. Arbetet för 
utsatta EU-medborgare gick in i en 
ny fas där rätten till vård var en av de 
frågor som lyftes fram. Arbetet till stöd 
för samers rättigheter var mer proaktivt 
än tidigare och tillsammans med flera 
nordiska länder lanserade Amnesty 
Sverige en ny rapport “Time for Change: 
Justice for rape survivors in the Nordic 
Countries”.

DISKRIMINERING 
Under 2019 fortsatte Amnesty Sverige 
det arbete som inleddes med rapporten 
“Sweden: A Cold Welcome. Human 
rights of Roma and other ´vulnerable 
EU citizens´ at risk” från 2018. Inom 
ramen för kampanjen “Också männ-
iska” genomförde Amnesty Sveriges 
aktivister namninsamlingar och aktioner 
och skrev insändare i lokala tidningar 
som riktades till partiföreträdare i de 
kommuner som diskuterade att införa 
tiggeriförbud. Amnesty Sverige publi-
cerade också flera debattartiklar om 
frågan och hade möten med relevanta 
politiker. Arbetet bidrog till att flera 
lokala politiker drog nytta av Amnesty 
Sveriges argument och formuleringar. 
Vid årets slut hade 66 kommuner röstat 
ner konkreta förslag om tiggeriförbud 
medan tio kommuner hade valt att infö-
ra tiggeriförbud alternativt tillståndsplikt 
för att tigga. Tillsammans med Läkare 
i världen drev Amnesty Sverige också 
frågan om rätten till grundläggande 
vård (det vill säga likvärdig vård som 

för papperslösa) för EU-medborgare 
i Sverige som saknar det europeiska 
sjukförsäkringskortet. 

Amnesty Sverige gav också sitt stöd  
till andra sektioners arbete för hbt-
qi-personers rättigheter. Det bildades 
en ny hbtqi-grupp i Göteborg. Amnesty 
Sverige har nu tre verksamma hbtqi- 
grupper. 

Amnesty Sverige drog även nytta av 
att frågor kopplade till samers rättighe-
ter, såsom Girjasrättegången, fick en 
större representation i den allmänna 
debatten under 2019 och utvecklade 
Amnesty Sveriges arbete i dessa frågor. 
Amnestygruppen Amnesty Sábmie som 
är verksam i Umeå och fokuserar på 
samiska frågor och rättigheter deltog 
bland annat i repatrieringsceremonin i 
Lycksele när samiska kvarlevor åter- 
bördades. 

KVINNORS RÄTTIGHETER 
Varje år kränks miljontals kvinnors 
grundläggande rättigheter – rätten till 
hälsa, personlig säkerhet, lika skydd 
inför lagen och rätten till jämlikhet inom 
familjen. I vissa länder är diskriminering 
av kvinnor inskriven i lagen. Amnesty 
International har arbetat för kvinnors 
rättigheter under lång tid.

Rapporten “Time for Change: Justice for 
rape survivors in the Nordic Countries” 
som lanserades på våren 2019 är delvis 
en uppföljning av den tidigare rapporten 
“Fallet nedlagt” från 2008. I rapporten 
uppmärksammas brister i rättsväsen-
dets hantering av våldtäktsärenden. 
Amnesty Sveriges arbete under 2019 
inkluderade både påverkansarbete i 
form av möten med inrikesminister  
Mikael Damberg och rikspolischef 
Anders Thornberg samt kampanjer på 
utvalda festivaler. Amnesty Sveriges 
arbete bidrog bland annat till att polisen 
beslutade om en särskild satsning 
om 350 miljoner kronor och 350 nya ut-
redare som skulle tillsättas vid årsskiftet 
2019/2020. Amnesty Sverige tog under 
året också initiativ till en dialog med 
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lokala tidningsredaktörer för att få till 
stånd en mer ansvarsfull rapportering 
om våldtäkt i svensk media. 

Den svenska samtyckeslagstiftningen 
som trädde i kraft 2018 har inspirerat 
flera europeiska länder. Under 2019 
stöttade Amnesty Sverige bland annat 
den grekiska sektionens arbete genom 
att delta i deras påverkansarbete. I juni 
antog Grekland en samtyckeslag. 

MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE 
De senaste åren har klimatet för 
människorättsförsvare hårdnat allt mer. 
För att stötta personer, som trots hot 
om våld och repressalier, vågar agera 
och stå upp för sina och andras rättig-
heter driver Amnesty International en 
global kampanj under namnet “Brave”. 
Under 2019 genomförde studentgrup-
per, ungdomsgrupper och arbetsgrup-
per mer än 100 aktioner inom ramen 
för “Brave”. I Amnesty Sveriges kam-
panj “Skriv för frihet”, med fyra utvalda 
människorättsförsvare, medverkade 
också Amnesty Sveriges 35 samarbets-
skolor i kampanjen. Uppropen samlade 
över 67 000 namnunderskrifter. 

FÖRETAGSANSVAR OCH MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER
Företag har en enorm möjlighet att 
påverka mänskliga rättigheter i de 
samhällen där de verkar.

Under 2019 fortsatte Amnesty Sverige 
arbetet med att granska företags 
hållbarhetsrapporter och att ställa 
krav på företagens hållbarhetsarbete, 
med koppling till mänskliga rättigheter. 
Tillsammans med 15 andra civilsam-
hällesorganisationer inom nätverket 
Concord planerade Amnesty Sverige  
en kampanj som ska genomföras  
våren 2020. 

Amnesty Sverige uppmärksammade 
åter katastrofen i Bhopal i Indien som 
skedde för 35 år sedan. Denna gång 

riktades kampanjen till bankkunder 
för att de i sin tur skulle ställa krav på 
storbankerna att inte investera i det 
företag som orsakade katastrofen, men 
fortfarande vägrar att ta sitt ansvar. 

Året avslutades med Amnesty Inter-
nationals rapport “Surveillance giants” 
som handlar om Facebooks och Goog-
les övervakning av miljarder människor. 
Amnesty Sverige deltar i påverkansar-
betet som bland annat handlar om att 
få till stånd en reglering av branschen. 

FLYKTINGAR OCH MIGRATION 
Amnesty International arbetar för att ing-
en människa ska tvingas fly sitt hem. När 
det ändå är ett faktum verkar Amnesty för 
att människor på flykt inte ska utsättas för 
kränkningar av sina mänskliga rättigheter. 

Under 2019 fokuserades Amnesty 
Sveriges arbete med migration och 
personer på flykt främst på EU:s arbete 
med så kallad externalisering, framförallt 
överenskommelsen med Turkiet och den 
libyska kustbevakningen. Arbetet i Sverige 
handlade främst om flyktingförvar och en-
skilda asylärenden. Tre grundutbildningar 
i asylrätt genomfördes också. 

MÄNNISKORÄTTSKRISER 
Situationen vad gäller mänskliga rättig-
heter är allvarlig på flera håll i världen. 
Amnesty är på plats och utreder det 
som pågår i flera länder och regioner. 
Under 2019 pågick bland annat två 
stora kriser som Amnesty International 
och även Amnesty Sverige lyfte fram 
extra mycket. Dels interneringslägren 
för uigurer i Xinjiang i Kina, dels de 
omfattande protesterna i Hongkong. 

AKTIONER 
En viktig del av Amnestys arbete är de 
aktioner, eller namninsamlingar, som 
Amnesty gör. I dessa lyfts en person 
eller en grupp fram för att belysa när till 
exempel företags eller staters agerande 
strider mot de mänskliga rättigheterna.
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Under 2019 samlades 237 362  
(329 721) namnunderskrifter in. Den 
aktion som samlade in flest, 56 177,  
underskrifter under 2019 var till 
förmån för den välkända iranska 
människorättsjuristen Nasrin Sotoudeh. 
Nasrin Sotoudeh dömdes den 11 mars 
2019 i sin frånvaro till 33 års fängelse 
och 148 piskrapp för att bland annat  
ha “konspirerat mot regimen”. De  
56 177 underskrifterna överlämnades 
till Irans ambassad i Stockholm. För 
den dödsdömde svensk-iranske läkaren 
och forskaren Ahmadreza Djalali har två 
olika aktioner hållits, dels en löpande 
aktion i protest mot hans dödsdom, 
dels en då han fördes bort från sin cell 
i Evinfängelset till okänd plats. Dessa 
aktioner har resulterat i 10 000 namn-
underskrifter.

AMNESTY I SKOLAN 
Amnesty i skolan erbjuder utbildnings-
material och föreläsningar om mänsk-
liga rättigheter. Flera gymnasieskolor 
ingår även i ett fördjupat samarbete 
med Amnesty Sverige. Syftet är att öka 
kunskapen om och engagemanget för 
mänskliga rättigheter bland unga i Sve-
rige. I dagsläget har Amnesty 35 (29) 
samarbetsskolor runt om i Sverige. På 
flera av skolorna genomförde Amnesty 
Sverige 2019 föreställningen A-day, en 
interaktiv föreställning om mänskliga 
rättigheter.

2019 2018

Antal besökta 
skolor i samband 
med A-day

52 53

Antal åhörare  
på A-day (drygt)

8 700 11 000

DET AKTIVA AMNESTY 
Mycket av Amnestys arbete utförs av 
engagerade aktivister som bedriver på-
verkansarbete för mänskliga rättigheter 
på sin fritid. De allra flesta är engage-
rade i arbetsgrupper, ungdoms- eller 
studentgrupper. 

 2019 2018

Antal grupper 207 201

varav studentgrupper 11 10

varav ungdomsgrupper 73 73

Det pågår ett fortsatt arbete för att öka 
antalet aktivister och grupper. 2019 
hölls bland annat flera utbildningar som 
riktade sig till aktiva medlemmar på 
lokal nivå. Till exempel ledarskaps- 
programmet, utbildning för lokala val- 
beredare, distriktsutvecklingsdagar, 
utbildning för studentsamordnare, 
gruppsekreterarutbildning och Nordic 
Youth Conference. 

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET 
Under 2019 fortsatte arbetet med att 
omsätta Amnestys kommunikations- 
strategi till verksamhet. Arbetet in- 
kluderade bland annat uppdaterade 
riktlinjer för olika kommunikations- 
kanaler, ett utvecklingsarbete som 
kommer att fortsätta under 2020. 
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MEDIAGENOMSLAG
2019 2018

Antal artiklar/inslag 10 600 9 400

med antal exponeringstillfällen 1 180 miljoner 953 miljoner

Facebookföljare 97 778 92 946

Instagramföljare 15 900 11 203

Unika sidvisningar/besökare amnesty.se1 1 055 648 1 238 059

Amnesty press 4 utgåvor per år med en 
tryckt snittupplaga på2 

92 062 94 086

1		 Skillnader på antal unika sidvisningar/besökare mellan 2019 och 2018 beror på att  
 USA/Mexikoaktionen under en dag i juni 2018 hade 137 974 unika besökare.
2		Minskningen av Amnesty Press snittupplaga beror till största delen på minskat  
 antal medlemmar.

Amnesty Sverige erhåller årligen statistik över antal artiklar och inslag i print, webb, 
radio och tv från ett mediabevakningsföretag. Statistiken visar också på bruttoräck-
vidden, det vill säga hur många som totalt har kunnat ta del av rapporteringen om 
Amnesty i svensk media. Under 2019 ökade det totala mediagenomslaget jämfört 
med 2018.

Amnesty Sveriges talespersoner och generalsekreterare hördes och syntes åter- 
kommande i press, radio och tv. Ofta i samband med lanseringen av Amnesty 
Internationals globala rapporter, men också som experter eller kommentatorer inom 
olika sakområden eller för att kommentera situationen i ett visst land. Amnesty  
publicerade även ett antal debattartiklar, både ensamma och tillsammans med 
andra relevanta organisationer och aktörer.

Lanseringen av rapporterna “Time for Change – Justice for rape victims in the 
Nordic countries” och Amnesty Internationals årliga rapport om dödsstraffet gav  
ett stort medialt genomslag. 

Aktivisters och medlemmars engagemang i Amnestys frågor och kampanjer,  
framförallt i kampanjen "Skriv för frihet"/"Brave", fick också ett brett genomslag i  
lokala medier. Sekretariatet deltog också i ett antal manifestationer som gav  
mycket publicitet.  

HÖGNIVÅMÖTEN MED
2019 2018

Ministrar, inklusive statsministern 13 12

Statssekreterare 6 7

Generaldirektör/myndighetschefer 7 3

Ambassadörer/ ambassadörsrepresentanter 21 15
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RAPPORTER, REMISSVAR, YTTRANDEN 
Som den del av Amnesty Sveriges påverkansarbete skrev och med-
verkade Amnesty Sverige under 2019 i åtta rapporter, remissvar och 
yttranden.

	■ Rapport: Time for Change: Justice for rape survivors in the Nordic 
Countries, april 2019 

	■ Rapport: Sweden: Rights for all? The case of rape survivors and 
“vulnerable EU citizens”: Amnesty International submission for the  
UN universal periodic review, juli 2019 

	■ Remissvar: Synpunkter på utkastet till lagrådsremiss om en 
 konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket  
(diarienummer Ku2019/01308/RS) 

	■ Remissvar: Synpunkter på “Förslag till en nationell institution  
för mänskliga rättigheter i Sverige” (Ds 2019:4), maj 2019 

	■ Remissvar rörande utredning av konsekvenserna av ett svenskt 
tillträde till konventionen om ett förbud mot kärnvapen 

	■ Remissvar: På departementsskrivelsen Långsiktighet och stadga  
i arbetet – en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15) 

	■ Briefing paper: Höj ribban för företagen! En granskning av  
hållbarhetsredovisningar ur ett människorättsperspektiv 

	■ Briefing paper: En missriktad insats – Om tiggeriförbud och  
varför de inte bör införas i Sverige, april 2019 

	■ Kommentarer på ett utkast för Migrationsverkets rättsligt  
ställningstagande för Afghanistan, januari 2019 

	■ Kommentarer på ett utkast för Migrationsverkets rättsligt 
ställningstagande för Syrien, juli 2019 

	■ Kommentarer på ett utkast för Migrationsverkets rättsligt  
ställningstagande för Irak, november 2019 
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RESULTAT OCH STÄLLNING

Intäkts- och kostnadsanalys 
(tkr)

2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetsintäkter 142 760 122 500 148 237 114 912 146 910

Verksamhetskostnader -166 302 -134 296 -143 213 -112 300 -102 339

Resultat från finansiella 
instrument

-96 1 614 6 11 8

Årets resultat -23 638 -10 182 5 030 2 623 44 579

Ekonomisk ställning (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Eget kapital 52 188 75 826 86 008 80 978 78 355

Svensk Insamlingskontrolls 
nyckeltal 

2019 2018 2017 2016 2015

Ändamålskostnader i förhål-
lande till verksamhetsintäkter

94% 86% 78% 76% 53%

Insamlings- och administra-
tionskostnader i förhållande till 
verksamhetsintäkter

23% 23% 19% 22% 17%

Summa 117% 109% 97% 98% 70%

Kostnaderna sätts i relation till intäkterna för att beräkna nyckeltalen ovan i enlighet 
med Svensk Insamlingskontrolls regelverk. När intäkterna är högre eller lägre än 
kostnaderna summerar nyckeltalen ej till 100%.

Användning av finansiella instrument
Reglering av vilka finansiella instrument Amnesty får placera förvaltade medel i 
regleras av placeringspolicyn. I dagsläget är Amnestys tillgångar främst placerade 
som inlåning på konto i nordisk bank och i räntebärande fonder.

PLACERINGSPOLICY 
På septembermötet antog styrelsen en ny placeringspolicy. Den nya placerings- 
policyn reglerar såväl placering av de förvaltade medlen i tillåtna finansiella instrument 
och dess fördelning sinsemellan, som vilken risknivå och vilka etiska aspekter som 
gäller. Amnestys förvaltade medel ska inte användas för investeringar som strider 
mot Amnesty Internationals mål. Detta innebär att Amnesty alltid ska sträva efter att 
undvika att investera i företag som har negativ påverkan på mänskliga rättigheter. 
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Amnesty ska dessutom alltid kravställa att investeringar inte görs i vissa  
branscher, såsom:

	■ vapen och andra krigsmateriel
	■ alkohol och narkotika
	■ tobak
	■ kommersiell spelverksamhet
	■ pornografi
	■ fossila bränslen
	■ samt undvika att placera i bolag som  

är verksamma på ockuperat område
 
Upptäcks det vid genomgång/revidering av investeringarna/placeringarna att 
Amnestys etiska riktlinjer inte efterlevs ska tillgångarna avyttras skyndsamt.

Undantag från ovanstående gäller för så kallad påverkansaktie, som Amnesty 
innehar för att kunna delta på ett specifikt företags bolagsstämma för att kunna 
påverka företaget gällande mänskliga rättigheter.

MEDLEMMAR OCH GIVARE
2019 2018 2017 2016 2015

Antal medlemmar 93 510 96 058 98 635 98 645 100 331

Antal givare 10 327 3 657 5 455 4 338 4 961

Totalt antal medlemmar  
och givare

103 837 99 715 104 090 102 983 105 292

Den mest framträdande orsaken till att antalet givare ökade under 2019 är lanse-
ringen av SMS-nätverket Amnesty Alert där många valt att engagera sig genom att 
både skriva under aktioner och ge en gåva. Vid årets slut bestod Amnesty Alert av 
29 545 supporters. 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 

Jämlikhetsprojekt
I januari 2018 inleddes ett jämlikhetsprojekt på Amnesty Sverige. Det syftar till att 
öka jämlikheten bland både anställda och medlemmar. Ett gediget kartläggningsar-
bete gjordes under 2018. Styrelsen antog en policy för jämlikhet som tillsammans 
med resultatet av kartläggningen låg till grund för en strategi för jämlikhet som 
styrelsen antog under hösten 2019.

Under året fortsatte arbetet med att lägga grunden för implementering på sekre-
tariatet. Det har handlat om att förankra resultatet från kartläggningen, utarbeta 
handlingsplaner och att bredda engagemanget och ägandeskapet för jämlikhets- 
frågor på sekretariatet. För perioden 2020-2021 kommer fokus vara på att genom- 
föra strategin i den befintliga verksamheten och organisationen.
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Whistleblower 
Amnesty i Sverige har sedan 2013 en Whistleblower-funktion. För att trygga  
anonymiteten hanteras tjänsten av en extern tredje part, Whistleb, Whistleblowing 
Centre, whistleb.com. För mottagandet av rapporter ansvarar BDO Mälardalen. 
Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. 

Om ärendet bedöms kräva vidare utredning kontaktas HR- ansvarig på Amnesty 
Sverige. Om rapporten på något sätt inkluderar HR-ansvarig, kontaktas istället 
generalsekreteraren och/eller styrelseordföranden. 

2019 2018 2017 2016 2015

Antal rapporterade 
Whistleblower-incidenter

0 0 0 0 0

Miljöpolicy
I syfte att minimera miljöpåverkan använder Amnesty videokonferenser i så stor 
utsträckning som möjligt. Detta gäller såväl mellan kontoren i den svenska sektionen 
som inom den globala organisationen. Om resande ändå krävs väljs tåg framför flyg, 
buss eller bil. Riktlinjerna för möten och resor återfinns i sektionens miljöpolicy som 
uppdaterades 2018.

Den svenska sektionen genomför regelbundet medarbetarenkäter som riktar sig  
till den anställda personalen. Under 2019 genomfördes detta i form av två mindre  
omfattande medarbetarenkäter, så kallade pulsmätare. Svarsfrekvensen var 70% 
på vårens respektive 71% på höstens. Utifrån resultatet har medarbetarna tillsam-
mans med chefer tagit fram handlingsplaner som följs upp under 2020.

Kollektivavtal
Amnesty är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO, Kooperationens förhand-
lingsorganisation. Svenska sektionens styrelse har arbetsgivaransvaret för de 
anställda. Arbetsgivaransvaret är delegerat till generalsekreteraren.

Amnesty följer kollektivavtalet 0210 och 0211 KFO för ideella organisationer, som 
upprättats mellan Unionen och KFO och mellan KFO och Akademikerförbunden.
 
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING 
Under 2019 fattade styrelsen beslut om en ny reservpolicy som medger en mini-
minivå för sektionens reserver. Med reservpolicyn som utgångspunkt genomfördes 
en översyn av sektionens kostnadsposter i samband med budgetarbetet inför 2020. 
Denna översyn ledde till att kostnadsposterna minskades inför det kommande året. 
Styrelsens budgetbeslut för 2020 var därmed i enlighet med riktlinjerna i reserv- 
policyn och med hänsyn tagen till sektionens riskanalys. Det skapades också en ny 
dimension i ekonomisystemet som ska underlätta den ekonomiska uppföljningen 
framöver och skapa bättre förutsättningar för ekonomisk styrning. 

År 2020 är det sista året i den innevarande strategiska perioden för Amnesty 
International. Under våren 2020 kommer förslaget till nya strategiska mål för den 
internationella rörelsen att vara föremål för en bred, internationell konsultation. 
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Beslut om ny strategisk inriktning kommer att fattas på Global Assembly, Amnesty 
Internationals högsta beslutande organ, sommaren 2020. För att kunna konsultera 
den svenska medlemskåren om Amnesty Sveriges framtida prioriteringar, inom  
ramen för de globala målen, kommer sektionens nästa strategiska period att 
inledas först 2022. 

Prioriterade områden för Amnesty Sverige under 2020 kommer att vara ökade 
intäkter, diskrimineringsfrågor, kvinnors rättigheter, företagsansvar och utveck-
lingsarbete inom frågor kopplade till ökat medlemsinflytande, ökad jämlikhet och 
genomförandet av den aktivismstrategi som Amnesty Sverige har antagit under 
2019. I enlighet med tidigare årsmötesbeslut arbetar Amnesty Sverige också för att 
utveckla och intensifiera arbetet mot tortyr och dödsstraff. 

AMNESTY SVERIGES LÅNGSIKTIGA RIKTNING 2016-2027 
Den svenska sektionens årsmöte 2016 antog en långsiktig inriktning för sektionens 
verksamhet fram till 2027. Den långsiktiga riktningen anger Amnesty Sveriges 
gemensamma utgångspunkter och vägleder sektionen i hur verksamheten ska 
prioriteras och planeras. 

De två strategierna som styrelsen fattade beslut om 2019, dels strategi för jämlikhet, 
dels strategi för aktivism, har flera gemensamma beröringspunkter. Genomförandet 
av strategierna kommer att bidra till att sektionens arbete utvecklas i enlighet med 
sektionens långsiktiga riktning. 

Årsmötet 2019 röstade ner styrelsens förslag om en övergång till representativ 
demokrati, som hade utvecklats med ökat medlemsinflytande som målsättning. Det 
fortsatta utvecklingsarbetet gällande ökat medlemsinflytande tog därför en ny riktning 
under hösten 2019 och fortsätter framöver med sektionens direktdemokrati som 
utgångspunkt. Möten och forum där medlemmarna ska ges mer inflytande över 
både sektionens strategiska prioriteringar och konkret kampanjplanering håller på 
att utvecklas. 

Det fortsatta arbetet vad gäller människorättskränkningar som sker i Sverige är 
också i enlighet med sektionens långsiktiga riktning. 

ÖKAT ENGAGEMANG OCH TILLVÄXT 
Amnestys Internationella verksamhet och Amnesty Sveriges verksamhet bygger 
nästan helt på den generositet medlemmar och givare visar Amnesty då hela 
rörelsen är restriktiv när det gäller stöd från stater och företag. För att behålla 
Amnestys oberoende ställning är insamling och medlemsvärvning en förutsättning 
för Amnestys fortsatta arbete. 

Utifrån Amnestys globala tillväxt- och fundraisingstrategier ska sektionerna utveckla 
nya insamlingsmetoder och fortsätta satsa på kommunikation, kampanjarbete och 
fundraising, i syfte att öka intäkterna och antalet människor som på olika sätt 
stödjer Amnesty. Under 2019 fattade Amnesty Sveriges styrelse bland annat beslut 
om att påbörja arbetet med ett stort fundraisingevent som ska genomföras 2021. 
Det genomfördes också en översyn av Face2Face-verksamheten som resulterade 
i att verksamheten i Göteborg och Malmö avslutades medan det pågår ett fortsatt 
utvecklingsarbete av verksamheten i Stockholm. 
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FÖRVALTNING 
Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande 
men kan erhålla skattepliktig ersättning motsvarande förlorad arbetsinkomst för 
deltagande i möten och uppdrag. Årsmötet utser även en granskningskommitté, en 
beredningskommitté och en valberedning. Granskningsommittén har i uppdrag att 
granska svenska sektionens och svenska Amnestyfondens ekonomi och förvaltning. 
Beredningskomittén, som valdes första gången av årsmötet 2019, har i uppdrag 
att hjälpa medlemmar som vill ha stöd i att föra fram förslag till årsmötet, styrelsen 
eller sekretariatet. Valberedningens uppdrag består i att föreslå lämpliga kandidater 
till samtliga ovan nämnda förtroendeorgan inklusive till Amnestyfondens styrelse. 
Förtroendevalen förrättas under årsmötet. Sektionen granskas av externa revisorer. 
Under 2019 har BDO haft uppdraget.

Styrelsen understöds i utredningsarbetet av uppdragsgrupper där deltagarna kan 
vara anställda, medlemmar och styrelseledamöter. Styrelsen utser också Amnestys 
Internationella Kommitté som har i uppdrag att bistå styrelsen genom att bereda 
frågor med internationell koppling. 

Till styrelsen är ett sekretariat knutet. Sekretariatet arbetar med kampanjer, ger 
stöd till grupper och medlemmar, genomför utbildningar, sprider information om 
mänskliga rättigheter samt bedriver flyktingrådgivning. I sekretariatets uppgifter 
ingår också administration och insamling. På sekretariatet arbetar även frivilliga och 
praktikanter, vilka gör en värdefull insats för sektionens kampanjer, flyktingarbete, 
administration, distribution och insamling.

ANTAL STYRELSEMÖTEN
2019 2018

10 10
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STYRELSELEDAMÖTERNAS DELTAGANDE PÅ STYRELSEMÖTEN3

Namn 2019

Amanda Jackson 10/10

Anders Hällbom4 4/4

Lars Gäfvert 10/10

Linn Malmborg 9/10

Malgorzata Gosia Håkansson5 10/10

Mårten Rosander 10/10

Nina Virkkala 10/10

Ulrika Westerlund 9/10

Clara Gustafsson6 9/10

Anna Fairbrass7 6/6

Mehjar Azzouz8 5/6

Adam Sjöborg9 3/4

 3 På styrelsemötena deltar även två personalrepresentanterna, Madelaine Seidlitz och 
   Beatrice Schönning,som tillträdde vid årsmötet i maj 2019 då Ami Hedenborg avgick.
4 Avgick vid årsmötet i maj 2019.
5 Tillträdde vid årsmötet i maj 2018.
6 Tillträdde vid årsmötet i maj 2018.
7 Tillträdde vid årsmötet i maj 2019.
8 Tillträdde vid årsmötet i maj 2019.
9 Tillträdde vid årsmötet i maj 2018, avgick vid årsmötet i maj 2019.

ÖVRIG INFORMATION 
Amnesty International, svenska sektionen är godkänd 90-kontoinnehavare  
(pg 90 00 72-0, pg 90 04 00-3 samt bg 900-0720) och står under kontroll av 
Svensk Insamlingskontroll. Amnesty är också medlem i branschorganisationen Giva 
Sverige, tidigare Frivilligorganisationernas insamlingsråd (Giva Sverige) och tillämpar 
därmed Giva Sveriges etiska riktlinjer för insamling. Från och med verksamhetsåret 
2014 upprättas dessutom Giva Sveriges kvalitetskod och Giva Sveriges effektrapport. 
Mer information om Amnestys verksamhet finns att få på hemsidan www.amnesty.se.
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ÅRSREDOVISNING

RESULTATRÄKNING (TKR)

Not 2019 2018

Verksamhetsintäkter 1, 2, 3

Medlemsavgifter 22 354 22 994

Gåvor 119 913 99 092

Nettoomsättning 92 117

Övriga intäkter 401 297

Summa verksamhetsintäkter 142 760 122 500

Verksamhetskostnader 1, 4, 5, 8

Ändamålskostnader -133 786 -105 627

Insamlingskostnader -22 632 -19 402

Administrationskostnader -9 884 -9 267

Summa verksamhetskostnader -166 302 -134 296

Verksamhetsresultat -23 542 -11 796

Resultat från finansiella investeringar 6, 7

Räntintäkter och liknande resultatposter 105 1 614

Räntekostnader och liknande resultatposter -201

Summa resultat från finansiella investeringar -96 1 614

Resultat efter finansiella poster -23 638 -10 182

Årets resultat -23 638 -10 182
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ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING (TKR)

TILLGÅNGAR Not 2019 2018

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara 9 2 857 5 617

2 857 5 617

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 10 776 929

776 929

Summa anläggningstillgångar 3 633 6 546

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 240 53

Övriga fordringar 11 9 066 12 574

Förutbetalda kostnader 12 7 568 7 037

16 874 19 664

Kortfristiga placeringar 13 10 482 5 738

Kassa och bank 42 681 70 451

Summa omsättningstillgångar 70 037 95 853

Summa tillgångar 73 670 102 399
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ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING (TKR)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019 2018

Eget kapital

Balanserat resultat 75 826 86 008

Årets resultat -23 638 -10 182

52 188 75 826

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 058 3 748

Övriga skulder 14 2 062 1 780

Erhållna ej nyttjade bidrag 15 3 207 11 488

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

16 12 155 9 557

21 482 26 573

Summa eget kapital och skulder 73 670 102 399

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TKR)

Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 2019-01-01 75 826 75 826

Årets resultat -23 638 -23 638

Utgående balans 2019-12-31 52 188 52 188
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR)
2019-01-01 
2019-12-31

2018-01-01 
2018-12-31

Den löpande verksamheten Not

Verksamhetsresultat -23 542 -11 796 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 
av anläggningsstillgångar

3 375 1 900

Erhållen ränta 82 211

Realisationsresultat vid försäljningar 23 1 403

Nedskrivningar av finansiella instrument -201

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av verksamhetskapital

-20 263 -8 282

Kassaflöde från förändring av verksamhetskapital

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -187 149

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 2 977 1 587

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 310 778

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -5 401 -22 966

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 301 -20 452

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av anläggningstillgångar -461 -1 593

Kassaflöde från investeringsverksamheten -461 -1 593

Finansieringsverksamheten

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga placeringar -4 745 53 202

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 745 53 202

Årets kassaflöde -27 770 22 875

Likvida medel vid årets början 70 451 47 576

Kvar att fördela 0 0

Likvida medel vid årets slut 18 42 681 70 451
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NOTER (TKR)

 Not 1 Redovisnings- och  
 värderingsprinciper 

Redovisningsprinciper
Svenska sektionen av Amnesty Inter-
nationals (Amnesty) redovisnings- och 
värderingsprinciper överensstämmer 
med årsredovisningslagen, BFNAR 
2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande 
Riktlinjer för årsredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med 
tidigare år.

Värderingsprinciper

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Endast de inflöden av ekonomiska  
fördelar som Amnesty erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges 
nedan, till verkligt värde av det som 
erhållits eller kommer att erhållas.

Nedan beskrivs för respektive intäkts-
post när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar 
från medlemskap i Amnesty. Ingen  
periodisering sker då huvuddelen 95,71% 
(90,57%) av medlemsavgifterna betalas 
via månadsvisa autogirodragningar. 

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Amnesty tar 
emot en tillgång eller en tjänst som har 
ett värde utan att ge tillbaka motsva-
rande värde i utbyte är en gåva eller ett 
erhållet bidrag.

Om tillgången eller tjänsten erhålls därför 
att Amnesty uppfyllt eller kommer att 
uppfylla vissa villkor och om Amnesty 
har skyldighet att återbetala till motpar-

ten om villkoren inte uppfylls, är det ett 
erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är 
det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som 
intäkt när de erhålls. En gåva som 
intäktsförts redovisas antingen som en 
tillgång eller en kostnad beroende på 
om gåvan förbrukas direkt eller inte. 
Gåvor som Amnesty avser att stadig- 
varande bruka i verksamheten redovisas 
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas i huvudsak till verkligt 
värde.

I de fall Amnesty lämnat en ersättning 
för att erhålla gåvan minskas gåvans 
värde med ersättningen.

I den mån det på balansdagen finns 
avtalade men ej erhållna gåvor från före-
tag och organisationer intäktsförs dessa 
efter individuell prövning.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas 
normalt vid försäljningstillfället. Med-
lemstidningen, Amnesty Press, ingår i 
medlemsavgiften eller faktureras under 
året, därför periodiseras inte prenume-
rationsintäkterna.

Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande 
funktioner; ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kost-
nader som kan hänföras till Amnestys 
uppdrag enligt stadgarna. Ändamåls- 
kostnaderna består av direkta ända-
målskostnader och fördelade samkost-
nader. Kostnader för administration och 
insamling som uppstår som en direkt 
följd av en aktivitet inom ändamålet 
räknas till ändamålskostnader. Den 
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enskilt största direkta ändamålskostna-
den är bidraget till den internationella 
rörelsen, 51 (41) mkr. Att bidraget till 
den internationella rörelsen blev tio 
mkr högre 2019 jämfört med 2018, 
beror till största delen på att Amnesty 
Sverige stöttade det internationella 
sekretariatet med två frivilliga bidrag 
om fem mkr vardera för att förbättra det 
internationella sekretariatets likviditet. 
Det internationella sekretariatet utför 
merparten av Amnesty Internationals ut-
redningsarbete, de utarbetar planer för 
det internationella människorättsarbetet, 
de bedriver internationellt påverkansar-
bete mot exempelvis FN samt utvecklar 
människorättspolicys. 

Till de direkta ändamålskostnaderna 
räknas även kostnader för kampanj- och 
opinionsbildning, Amnesty Press, stöd 
till aktivism och flyktingrådgivning samt 
lönekostnader för de anställda som 
aktivt arbetar med Amnestys mål.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas 
direkta kostnader för insamlingsarbete 
som riktar sig till alla givare, det vill säga 
där intäkterna är i form av gåvor, testa-
menten och donationer. Detta omfattar 
både arbetet med befintliga givare och 
arbetet med att söka nya givare.

Insamlingskostnaderna inkluderar såväl 
direkta kostnader som lönekostnader 
för personal som arbetar med insamling 
samt även fördelade samkostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana 
kostnader som behövs för att admi-
nistrera och driva Amnesty. Adminis-
trationen utgör en kvalitetsgaranti för 
ändamålet och givaren, genom att 
säkerställa en god kvalitet på Amnestys 

interna kontroll samt extern och intern 
rapportering. Om en kostnad varken 
avser ändamål eller insamling hänförs 
den till administrationskostnader.
I administrationskostnader ingår även 
fördelade samkostnader. Till adminis-
trationskostnader räknas även delar av 
kostnader för medlemsvärvning och 
medlemsregister.

Leasing
Samtliga av Amnestys operationella 
och finansiella leasingavtal, inklusive 
den första förhöjda hyran kostnadsförs 
löpande över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form 
av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser 
klassificerats som avgiftsbestämda 
redovisas en pensionskostnad det år 
pensionen tjänas in.
 
BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar och skulder värderas till 
anskaffningsvärde om inget annat  
anges nedan.

Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar värderas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar enligt plan 
och nedskrivningar.

Aktivering av en anläggningstillgång 
sker vid anskaffning till högre belopp  
än 50 % av gällande prisbasbelopp.

Bidrag som hänför sig till en anskaffning 
av en anläggningstillgång har minskat 
anskaffningsvärdet.
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Avskrivning av anläggningstillgångar 
sker linjärt över tillgångens nyttjan-
deperiod. Följande avskrivningstider 
tillämpas: 

	■ SRM (CRM)-system 5 år
	■ Webbplats (nya amnesty.se) 5 år
	■ Kontorsinventarier 5 år
	■ Datorer och programvaror 4 år

 
Amnestys SRM-system, Supporter Re-
lationship Management, är en egenupp-
arbetad immateriell anläggningstillgång, 
där utvecklingskostnaderna aktiveras 
var efter de uppstår. De utvecklings-
kostnader som aktiverades 2015 skrivs 
av löpande och de utvecklingskostnader 
som aktiverats under 2016, 2017, 
2018 och 2019 har på grund av en ny 
inriktning av projekt kostnadsförts under 
2019.

Även Webbplatsen, nya amnesty.se, 
är en egenupparbetad immateriell 
anläggningstillgång, där utvecklings- 
kostnaderna aktiveras var efter de upp-
står. Webbplatsen utvecklas agilt, det 
år då en del produktionssatts påbörjas 
avskrivningen och den sker löpande 
under fem år.

Finansiella tillgångar och skulder 
Vid anskaffningstidpunkten värderas 
finansiella tillgångar till anskaffningsvär-
de med tillägg för direkta transaktions-
utgifter.

Efter det första redovisningstillfället 
värderas kortfristiga placeringar enligt 
lägsta värdets princip, det vill säga till 
det lägsta värdet av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen.

Fordringar
Kundfordringar värderas individuellt till 
det belopp som beräknas inflyta.

Fordran på medlemsavgifter tas inte 
upp som en fordran om det inte finns 
en legal fordran på medlemmen.

Fordringar och skulder i utländsk valuta 
värderas till balansdagens kurs förutsatt 
att kursskillnaden är markant.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall Amnesty erhållit bidrag men 
ännu ej uppfyllt villkoren redovisas det 
erhållna bidraget som en skuld.

Eventualförpliktelser
Amnesty lämnar upplysning om en 
eventualförpliktelse när Amnesty har 
en möjlig förpliktelse som till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst 
endast kommer att bekräftas av en 
eller flera osäkra framtida händelser, 
som inte helt ligger inom Amnestys 
kontroll, inträffar eller uteblir eller om 
Amnesty har befintlig förpliktelse till 
följd av inträffade händelser, men som 
inte redovisas som skuld eller avsättning 
eftersom det inte är sannolikt att ett 
utflöde av resurser kommer att krävas 
för att reglera förpliktelsen eller förplik-
telsens storlek inte kan beräknas med 
tillräcklig tillförlitlighet.

Kassaflödesanalysen
Upprättas enligt indirekt metod och 
utgår från verksamhetsresultatet 
inom den löpande verksamheten. 
Verksamhetsresultatet justeras med 
icke-kassaflödespåverkande poster och 
periodens förändringar av kundfordring-
ar, leverantörsskulder samt förändringar 
i andra verksamhetsfordringar och verk-
samhetsskulder. Kassaflödesanalysen 
justeras även för kassaflödeseffekter 
från investerings- och finansieringsverk-
samheten.

I likvida medel ingår kassa och bank-
medel.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

 Not 2 Insamlade medel 

Amnesty och Stiftelsen svenska Amnestyfonden bedriver sedan 2004 gemensam 
insamling. All insamling sköts av Amnesty och inriktas på Amnestys insamlingskon-
ton. Stiftelsen svenska Amnestyfonden bidrar med att betala en del av insamlings-
kostnaderna.

2019 2018

Medlemsavgifter 22 354 22 994

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel Not

Allmänheten inklusive Svenska Postkodför-
eningen

127 813 97 477

Fonder 5 772 5 684

Företag 351 284

Stiftelsen svenska Amnestyfondens andel 3 -11 528

Summa insamlade medel 133 936 91 917

Bidrag som redovisas som intäkter 
Insamlade med (privatsättsliga bidrag)

Svenska Postkodföreningen, Alt click - 28

Svenska Postkodföreningen,  
Nätverket mot tortyr

11 4 406

Svenska Postkodföreningen,  
Defend the defenders

6 121 792

Svenska Postkodföreningen,  
Mobilisera mångfald

2 069 724

Stiftelsen svenska Radiohjälpen,  
HIV Education, Zimbabwe

- 1 025

Birgitstiftelsen, Girl Child Rights Protection - 200

Björkstén-Sparrings stiftelse 80 -

Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare 50 -

Summa bidrag 8 331 7 175

Nettoomsättning

Försäljning 48 73

Amnesty Press och övriga publikationer 44 44

Övriga intäkter 401 297 

Summa försäljning 493 414

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 142 760 122 500
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 Not 3 Stiftelsen Amnestyfondens andel  

Från och med den 1 januari trädde ett nytt avtal gällande samarbete mellan sektio-
nen och Amnestyfonden i kraft. Sektionen och Amnestyfonden utgör tillsammans 
Amnesty Sverige som gemensamt verkar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, 
nu och i framtiden. Som en följd av det nya avtalet redovisas Amnestyfondens an-
del av de gemensamma insamlade intäkterna från och med 2019 som en kostnad 
istället för en minskning av intäkterna, som det har gjorts tidigare år.

 Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 

Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterat till 
normal arbetstid. Enligt BFNAR 2006:11 p.11 tas inte anställda med som uppburit 
högst ett halvt prisbasbelopp i ersättning.

2019 2018

Medelantal anställda har varit 97 105

varav män (30) (34)

varav annat alternativ (1) (1)

Könsfördelning bland styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare

2019 2018

Styrelseledamöter 10 8 

varav män (3) (4)

varav annat alternativ (-) (-)

Generalsekreterare och andra ledande befattningshavare 4 5

varav män (-) (1)

varav annat alternativ (-) (-)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2019 2018

Löner och andra ersättningar

Styrelse och generalsekreterare 87110 83811 

Övriga anställda 39 682 37 019

Totala löner och ersättningar 40 553 37 857

Sociala kostnader 15 411 15 940

(varav pensionskostnader) (-2 669) (-5 138)

Summa 55 964 53 797

10 Varav 3 tkr utbetalt till styrelsemedlemmar i förlorad arbetsinkomst

11 Varav 2 tkr utbetalt till styrelsemedlemmar i förlorad arbetsinkomst.
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Av pensionskostnaderna avser 45 (43) tkr Amnestys generalsekreterare. General- 
sekreteraren har inget pensionsavtal som avviker från avtal för övrig personal.

Amnestys styrelsemedlemmar arbetar ideellt och har rätt att erhålla ersättning för 
förlorad arbetsinkomst i samband med möten och uppdrag. 

Ideellt arbete  
Amnestys arbete möjliggörs av omkring 1 500 ideellt arbetande personer i 207 
(201) arbetsgrupper, varav 73 (73) ungdomsgrupper och 11 (-10) studentgrupper, 
spridda över hela landet. Dessutom finns cirka 4 (6) ideellt arbetande personer, 
motsvarande 1,5 (2,5) heltidstjänster knutna till sekretariatet. Dessa frivilliga  
arbetar med administration, it, kampanjer och insamlingsverksamhet. Det  
ekonomiska värdet av det ideella arbetet framgår inte i resultaträkningen. 
 
På sekretariatet har även 16 (14) praktikanter praktiserat under vårterminen och 
17 (15) under höstterminen. Det ekonomiska värdet av praktikanternas insatser 
framgår inte i resultaträkningen.

Lån till ledande befattningshavare och transaktioner med närstående  
Amnesty har ej lämnat något lån till styrelseledamot, generalsekreterare eller  
motsvarande, ej heller ställt pant till förmån för dessa.

 Not 5 Leasing 

Amnesty leasar framför allt kontorslokaler samt kontorsutrustning. Kostnadsförda 
leasingavgifter uppgår till 4 499 (4 302) tkr. Framtida leasingavgifter förfaller enligt 
följande:

2019 2018

Inom 1 år 28 2 466

<1-5 år 19 578 4 179

Senare än 5 år         -         -

Summa 19 606 6 645

Avtalen om lokalhyra utgår 2024-09-30 för Stockholm, 2022-04-30 för Göteborg 
samt 2020-11-30 för Malmö.

 Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 

2019 2018

Realisationsresultat vid försäljning 23 1 403

Ränteintäkter 82 211

Summa 105 1 614
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 Not 7 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 
2019 2018

Nedskrivningar -201 -

Summa -201 -

 Not 8 Exceptionella intäkter och kostnader 
2019 2018

Frivilligt bidrag till det internationella sekretariatet 10 000 -

Summa 10 000 -

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

 Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för programvara (SRM) 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 4 093 4 907

Årets aktiverade utgifter 147 80

Årets nedskrivning -2 333 -894

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 907 4 093

Ingående avskrivningar -1 526 -1 144

Årets avskrivningar -381 -382

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 907 -1 526

Utgående redovisat värde 0 2 567

Balanserade utgifter för programvara (Amnesty.se) 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 3 243 2 588

Årets aktiverade utgifter - 655

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 243 3 243

Ingående avskrivningar -193 -

Årets avskrivningar -193 -193

Utgående ackumulerade avskrivningar -386 -193

Utgående redovisat värde 2 857 3 050

Totalt utgående redovisat värde  
immateriella anläggningstillgångar

2 857 5 617



63ÅRSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2019 
Amnesty International, svenska sektionen 802004-0401

NOTER

 Not 10 Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 2019 2018

Ingående anskaffningsvärde 5 270 4 680

Inköp 314 858

Utrangering -414 -268

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 170 5 270

Ingående avskrivningar -4 341 -4 179

Årets avskrivningar -466 -430

Utrangeringar 414 268

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 393 -4 341

Utgående redovisat värde materiella  
anläggningstillgångar

776 929

 Not 11 Övriga fordringar 
2019 2018

Fordran Amnesty International 7 194 9 253

Övriga fordringar 1 872 3 321

Summa 9 066 12 574

 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
2019 2018

Förutbetald hyra 1 145 941

Förutbetalda kostnader 602 603

Utdelning Humanfonden (Robur) 5 747 5 443

Övriga poster 74 50

Summa 7 568 7 037

 Not 13 Kortfristiga placeringar  

Räntebärande placeringar Redovisat värde Marknadsvärde

Räntefond Kort A (Robur) 5 435 5 435

CF Företagsobligationsfond (Robur) 4 941 5 178

Övriga

Humanfond (Robur) 99 288

Övriga 5 13

Summa 10 480 10 914
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NOTER

 Not 14 Övriga Skulder 
2019 2018

Personalens källskatt 832 751

Stiftelsen svenska Amnestyfonden 1 217 920

Övriga skulder 13 109

Summa 2 062 1 780

 Not 15 Erhållna ej nyttjade bidrag 
2019 2018

Svenska Postkodföreningen 3 207 11 368

Björkstén-Sparrings stiftelse - 80

Summa 3 207 11 448

 Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2019 2018

Upplupen semester- och övrig lön 6 380 4 652

Upplupna sociala avgifter 3 044 2 497

Övriga poster 2 731 2 408

Summa 12 155 9 557

 Not 17 Eventualförpliktelser 
 2019  2018

Ansvarighet till Försäkringsbolaget PRI  
Pensionsgaranti, ömsesidigt

444 493

Summa 444 493

NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

 Not 18 Likvida medel 

Följande delkomponenter ingår ingår i likvida medel 2019 2018

Kassa 14 11

Banktillgodohavanden 42 667 70 440

Summa 42 681 70 451

 Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 

Den 8 februari 2020 gav styrelsen sekretariatet i uppdrag att ändra inriktning för CRM-projektet.  
I och med detta har de hittills kvarvarande upparbetade kostnaderna tagits 2019.
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NÄR AMNESTYFONDEN GRUNDADES för mer än 50 år sedan var syftet att 
stödja samvetsfångar och deras familjer. I takt med att vår rörelse har utveck-
lats har också uppdraget breddats. Biståndet för mänskliga rättigheter är idag 
ett strategiskt instrument för vår globala rörelse som kompletterar Amnestys 
grundarbete med utrednings- och påverkansarbete och olika typer av direkta 
aktioner. Den svenska Amnestyfonden är en central aktör inom rörelsens 
bistånd, både vad gäller pengar och arbete.

Ett viktigt spår i biståndet är det individuella stödet till hotade människorätts-
försvarare runt om i världen. Dessa modiga människor kan ha olika bakgrund 
och anledningar till sin kamp. De granskar, informerar och demonstrerar 
för att främja mänskliga rättigheter och utkräva ansvar vid kränkningar. Det 
gemensamma är att de kämpar för allas våra rättigheter utan att använda och 
främja våld, diskriminering och hat. Deras röster är starka och för att tystas 
utsätts de för hot, kriminalisering, försvinnande och mord. Under 2019 fick 
581 människorättsförsvarare stöd från Amnestyfonden, ett stöd som i många 
fall direkt kunde rädda liv. Ungefär hälften av Amnestyfondens resurser gick till 
människorättsförsvarare för skyddsmekanismer, medicinsk vård och rehabilite-
ring, tillfällig omlokalisering, psykosocialt stöd, rättshjälp samt utbildning.

Men dagens bistånd går inte bara till individer, utan en viktig del utgör stöd 
till människorättsorganisationer och deras kampanjarbete, som ofta görs i 
samverkan med Amnestyrörelsen. Det finns många mindre organisationer som 
har kunnat fungera under svåra omständigheter tack vare sådant stöd.

Biståndet kan ibland kugga i mera långsiktig processer, som det ihärdiga stöd 
Amnesty givit till änkan Esther Kiobel som kräver rättvisa för sin man som 
avrättades i sin kamp mot Shells miljöförstöring i Nigeria. Efter många år har 
detta blivit ett rättsfall där hennes sak fått stöd av biståndet.

2019 har varit ett turbulent år på grund av stora förändringar inom Amnestys 
internationella sekretariat, vilket skapat påfrestningar för organiseringen av 
biståndet. Amnestyfonden arbetade tillsammans med svenska och schweiziska 
sektionerna för att se till att bibehålla ett starkt bistånd. Vi hoppas och tror att 
det ska leda till att biståndet för mänskliga rättigheter kommer fortsätta vara en 
central del av vår rörelses arbete för mänskliga rättigheter i den nya internationella 
strategi som nu håller på att utarbetas. 

Svante Sandberg 
Ordförande

VÄRLD I FÖRÄNDRING 
KRÄVER FLEXIBELT  
BISTÅND

Svante Sandberg



73ÅRSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2019 
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden 802008-3435  

   AMNESTYFONDEN   VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Amnestys bistånd – Human Rights Relief  
– är en integrerad del av Amnestys arbete mot 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna och 
är en av Amnesty Internationals många metoder 
för att stärka människorättsarbetet globalt och 
för att uppnå de globala strategiska målen.  
I den här årsrapporten visar vi hur Amnesty- 
fonden har bidragit på olika sätt. 
 
Amnestyfondens personal ingår i Amnestys globala samordning för människo- 
rättsbistånd, Human Rights Relief Team. Teamet består av kollegor från 
Amnestys internationella sekretariat, regionkontoret i Nairobi och Amnesty 
Schweiz. Svenska och schweiziska sektionen är de största bidragsgivarna 
till rörelsens bistånd och har delat upp arbetet geografiskt mellan regioner 
och länder. Amnestyfondens bistånd omfattar för närvarande länder i 
engelsktalande Afrika, MENA (Nordafrika och Mellanöstern), Centralasien och 
Ryssland, Asien, Centralamerika och Oceanien. De siffror som här redovisas 
gäller Amnestyfonden och endast om globala siffror anges gäller det för hela 
rörelsens människorättsbistånd.

Människorättsbiståndet i siffror
Amnestyfonden hanterade 142 ansökningar under 2019, vilket är ungefär 
lika många som föregående år (137). Samtidigt ökade utbetalningarna till 
10,2 miljoner, drygt en miljon mer än föregående år. Den största ökningen 
ser vi under mål två (se tabell 1). Detta beror på att antalet ansökningar från 
organisationer ökade med en fjärdedel, från 23 till 30. De täcker ofta en längre 
period, kostar mer men når fler personer. Antalet ansökningar från enskilda 
individer som hanterades var 104 (98 föregående år). Totalt nåddes 1 494 
personer direkt, varav 581 människorättsförsvarare, och cirka 1 700 personer 
indirekt. Hela den globala rörelsens bistånd nådde 4 569 personer, majoriteten 
i Sydamerika vilket beror på att schweiziska sektionen har flera stora stöd 
till organisationer i Colombia. Av rörelsens globala människorättsbistånd 
hanterade Amnestyfonden 61 procent av ansökningarna och stod för 56 procent 
av utbetalningarna.

MÄNNISKORÄTTS- 
BISTÅND
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Amnestyfondens och det globala biståndsteamet har ambitionen att öka antalet 
ansökningar och utbetalningar. Detta uppnåddes under 2019 (se tabell 2) trots 
att det under året skedde en omorganiseringen på internationella sekretariatet 
vilket förändrade teamen och tog mycket tid från personalen. Amnestyfondens 
ökning är mindre i global jämförelse men resultatet är tillfredsställande då det 
innebär att andra sektioner bidragit mer till det globala människorättsbiståndet.

2017 2018 2019

Antal ansökningar 198 189 231

Utbetalningar i brittiska pund 1 174 554 1 217 748 1 384 824

De globala siffrorna (tabell 3) visar att utbetalningarna är högst i regionerna 
Amerika, Afrika och Europa/Centralasien. I Amerika har antalet stöd till organi-
sationer ökat och därmed även utbetalningarna och antalet mottagare. Svenska 
Amnestyfondens utbetalningar har i likhet med föregående år genomförts i 
största antalet stöd i utbetalningarna till Afrika. Asien är den region där det skett 
en minskning i antalet ansökningar, dock inte i storleken på utbetalningar. I den 
regionen är det kontoret i Colombo som hanterar flest biståndsansökningar. En 
slutsats vi drar är att de regionkontor där personalen varit stabil arbetar mer 
aktivt med människorättsbistånd som metod. I början av året hade vi möte 
med teamet för regionen Centralasien/Europa och fick därefter till ett bättre 
samarbete. Från regionen Centralasien/Europa har antalet ärenden ökat med 
57 procent medan utbetalningarna ligger kvar på samma nivå i jämförelse med 
föregående år. Biståndet används nu mer strategiskt för att uppnå rörelsens 
mål och prioriteringar för den regionen. Med omorganisering på internationella 
sekretariatet och regionkontoren är det viktigt att under kommande år knyta 
kontakt med nya team.
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Tabell 1: Tabellen redovisar utbetal-
ningar uppdelat på de strategiska mål 

Amnesty International satt upp för 
verksamheten 2016-2020. Siffrorna är 

redovisade i SEK hela miljontal.  
 

Mål 1 innebär att alla känner till och 
kan utkräva sina rättigheter samt stöd 

till människorättsförsvarare inom ramen 
för BRAVE.  

 
Mål 2 innefattar arbete för att mänskliga 
rättigheter och rättvisa åtnjuts utan dis-

kriminering samt arbete för ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter.  

 
Mål 3 innefattar arbetet för flyktingars 

och migranters rättigheter och en värld 
där människor är skyddade under 

konflikter och förföljelse.

Mål 4 innefattar ansvarsutkrävande för 
människorättskränkningar, ekonomiska 
aktörer och mänskliga rättigheter samt 

arbete för att avskaffa dödsstraffet.

Tabell 2: Globala siffror för 
människorättsbiståndet antal  

ansökningar och utbetalningar 
2017-2019.
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Oceanien 
0.3 %

Afrika 
20.4 %

Amerika 
28.9 %

MENA 
12.5 %

Europa och  
Centralasien 
28.8 %

Asien 
9.1 %

Tabell 3: Det globala biståndets 
utbetalningar under 2019, per  
region i procent.

DISKRIMINERING
Amnestys allt större fokus på ekonomiska,  
sociala och kulturella rättigheter samt arbete  
mot diskriminerande lagstiftning och våld 
märks i människorättsbiståndet. Stödet till 
marginaliserade grupper och arbete för deras 
mänskliga rättigheter har fördubblats de  
senaste åren.

Amnesty arbetar mot all typ av våld mot och diskriminering av människor 
baserat på kön, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, funktionsvariation, 
ålder och religion. Amnestyfonden har under året beviljat 33 ärenden och 
betalat ut 2,95 miljoner kronor under rörelsens strategiska mål nummer två 
som relaterar till dessa rättigheter. Det är nästan dubbelt så mycket i jämförelse 
med tidigare år (se tabell 1 och 4). 

Dessutom kan vi se att i specifika stöd till människorättsförsvarare som 
redovisas under mål ett, arbetar 37 procent med ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter och rättigheter för marginaliserade grupper. Basbehov och 
skydd är de vanligast förekommande stöden, stöd för skyddsmekanismer och 
rättshjälp ökar. Särskilt har arbetet för HBTQI-rättigheter och urfolksrättigheter 
stärkts de senaste åren. 
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Coloradas de la Virgen, Chihuahua,  
Mexico. Foto av Julian Carrillo,  
mark- och miljörättsförsvarare  
som mördades i oktober 2018. 
©Amnesty International/David Paniagua

Regnbågsflagga som  
böljar i vinden med orden, 

Amnesty International  
– Human Rights are my Pride.  

©Amnesty International 

Skydd till de som skyddar naturen
I och med kampen mot klimatkrisen har uppmärksamhet kring urfolkens 
situation, liksom de hot de står inför, ökat. Urfolken kämpar ofta mot starka 
ekonomiska intressen för rätten till vatten, mark och hälsosam miljö. Majoriteten 
av biståndets stöd till urfolk avser stöd för skyddsmekanismer. I början av 2019 
släppte Amnesty en rapport om mord på en lokal ledare och ökade hot mot 
markrättsaktivister i Mexiko, “Caught between bullets and neglect”. Två av 
organisationerna som bidrog till rapporten har fått stöd för att stärka säkerheten 
kring sina kontor samt för digital säkerhet. 

Pride ett verktyg för utökade rättigheter
Prideparader är ett viktigt verktyg för hbtqi-rörelsen att nå erkännande och 
utökade rättigheter. Ett hbtqi-nätverk i Georgien fick stöd för att kunna genom- 
föra en Prideparad. Paraden hade tidigare år tvingats ställas in på grund av 
hög hotnivå och skyddsutrustning behövdes för att stärka säkerheten för de 
cirka 1 000 deltagarna. Dessvärre stoppades paraden och endast ett 50-tal 
aktivister kunde genomföra en demonstration. Även om paraden inte kunde 
genomföras som planerat fick demonstrationen medial uppmärksamhet, vilken 
bidrog till att synliggöra situationen för hbtqi-personer i landet.
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KVINNORS RÄTTIGHETER
I november kom rapporten “Challenging 
Power, Fighting Discrimination” där Amnesty 
International lyfter kvinnliga människorätts- 
aktivisters särskilda utsatthet genom hot, våld, 
sexuellt våld och förtal. Många av kvinnorna  
i rapporten har fått stöd genom Amnestys 
människorättsbistånd.

Rapporten till trots, har antalet ansökningar om direkta stöd till kvinnliga 
människorättsförsvarare och kvinnor som utsatts för människorättskränk-
ningar minskat. Det är bekymmersamt att fördelningen av ansökningar om 
människorättsbistånd inte speglar ökat förtryck av och våld mot kvinnliga 
människorättsförsvarare. Kvinnliga människorättsförsvarare har oftare svårt att 
göra sina röster hörda; därför har Amnestys människorättsbistånd en viktig 
funktion i att säkerställa att gruppens behov identifieras och att de får det stöd 
de behöver. Under 2019 har Amnestyfonden påbörjat ett arbete för att vända 
denna negativa trend och samtidigt förbättra analyserna kring jämlikhet för att 
förebygga att biståndet bidrar till att stärka ojämlika maktförhållanden.

Stöd för framtiden
Kvinnliga människorättsförsvarare vittnar om att biståndsgivare stoppar 
finansiering av arbete med känsliga frågor för att istället finansiera väletablerade 
organisationer som mer sannolikt kan överleva tillslag. Det är bekymmersamt 
att de mest marginaliserade sektorerna av samhället lämnas utan resurser eller 
allierade. Där har Amnesty en viktig roll att spela då människorättsbistånd, till 
skillnad från statsfinansierat bistånd, kan gå in med viktiga punktstöd.

En av organisationerna som under året fått medel från fonden arbetar med stöd 
för och skydd av kvinnor som utsatts för våld i hemmet. Organisationen har ett 
skyddat boende med stora behov av att åtgärda byggnadens säkerhetsbrister. 
Amnestys stöd gick till restaurering av byggnaden, förbättrad administrativ 
förmåga och rehabilitering för de anställda, vilket de behövde efter det på- 
frestande arbete de utfört under lång tid utan ledighet. Förbättrad administrativ 
förmåga kan ha betydelse för framtida finansieringsmöjligheter. Det är dessutom 
ett sätt genom vilket människorättsbiståndet ämnar stärka mindre organisationer.
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Human Rights Defenders World Summit 
2018. Den internationella människorätts-

konferensen 2018 (29-31 oktober), i Paris, 
Frankrike, samlade en mångfald av mer 

än 150 människorättsförsvarare som står 
vid frontlinjen i kampen för rättvisa, frihet 

och jämlikhet. Människorättsförsvarare 
vid konferensen utvecklade strategier för 

hur de hanterar de hinder och utmaningar 
de möter i deras arbete mot repression, 

rasism, diskriminering, mord och påtvingade 
försvinnanden. ©Front Line Defenders

MÄNNISKORÄTTS- 
FÖRSVARARE 
Människorättsförsvarare är de som kämpar för 
förverkligande och utvecklande av mänskliga 
rättigheter, utan att använda våld, diskri-
minering och hat. Det är riskfyllt. Amnesty-
fonden har under året bidragit till att 581 
människorättsförsvarare fått förbättrade och 
tryggare möjligheter att fortsätta sitt arbete.

Majoriteten av människorättsbiståndet går till människorättsförsvarare (tabell  
1 och 4). Totalt hanterades 81 ärenden och 4,8 miljoner kronor betalades ut  
för flykt till säker plats, basbehov, medicinsk och psykosocial vård, skydds- 
mekanismer, rättshjälp för att stärka människorättsförsvarare och bidra till ökad 
trygghet. Basbehov och flykt till säker plats är de vanligast förekommande 
stöden men majoriteten av ärendena är ofta en kombination av flera ovan 
nämnda stöd. Då stöden ofta är akuta har biståndsteamet som mål att ansök-
ningar behandlas inom 48 timmar. Ibland kan det endast gå en timme från 
inkommen ansökan till att stödet når mottagaren.

En stor människorättskonferens anordnades under 2018, Human Rights Defenders 
World Summit. Människorättsbiståndet möjliggjorde deltagande för flera 
människorättsförsvarare. Erfarenhetsutbyte och internationellt stöd bidrar till 
att stärka dem och deras arbete. Resultatet av konferensen blev ett dokument, 
Action Plan, som släpptes tidigt 2019. Action Plan innehåller konkreta åtgärder 



79ÅRSBERÄTTELSE MED ÅRSREDOVISNING 2019 
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden 802008-3435  

   AMNESTYFONDEN   VERKSAMHETSBERÄTTELSE

som behövs för att stärka människorättsförsvarare och deras arbete samt 
förbättra deras säkerhet. Alla åtgärder är utformade av människorättsförsvarare 
själva utifrån deras behov. Det är ett viktigt dokument att föra fram i dialog med 
stater och internationella organ.

Människorättsförsvararnas handlingsplan bekräftar att mycket av det biståndet 
gör är viktigt. Psykosocialt stöd är ett exempel. En människorättsförsvarare 
skriver “Tack Amnesty International Sverige för stödet och solidariteten[…].
Terapin gjorde att jag inte gav upp och höll mitt hopp vid liv.” Human Rights 
Relief Team kommer också använda handlingsplanen för att utveckla biståndet 
till att än mer motsvara de behov som finns.

Stort stöd till människorättsförsvarare i Afghanistan
Amnestys rapport från 2019 om bristande skydd för människorättsförsvarare i 
Afghanistan, “Defenceless Defenders”, konstaterar att Afghanska staten och  
internationella samfundet inte uppfyller sina åtaganden att skydda människo- 
rättsförsvarare. Rapporten nämner att Amnestys bistånd de senaste åren bidragit 
till att uppfylla en del av människorättsförsvarares skyddsbehov i Afghanistan. 
Under 2018 och 2019 stöttade Amnestyfonden flera människorättsförsvarare 
och deras familjer för flykt till säker plats i eller utanför Afghanistan. Totalt 
omfattades 562 personer varav majoriteten kvinnor. Många stöd genomfördes 
i samarbete med lokala organisationer. Människorättsbiståndet har bidragit 
till att skydda dessa människorättsförsvarare men vi hoppas att rapporten nu 
ger önskad påverkanseffekt, så att de får det skydd de behöver av staten och 
internationella samfundet.

Strategisk rättshjälp
Efterfrågan på stöd till rättshjälp har ökat och används främst i fall som är 
strategiskt viktiga då en positiv utgång kan bidra till en större förändring för 
många. Det kan gälla åtal mot fredliga demonstranter samt fabricerade åtal 
av människorättsaktivister för organisering av kravaller. Om de friges, kan den 
bekymmersamma trenden brytas, där fredliga demonstranter i allt högre grad 
anklagas för extremism. Samtidigt kan yttrandefriheten stärkas.
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Tabell 4: Tabellen redovisar antalet 
ansökningar Amnestyfonden hanterat 
uppdelat på de strategiska mål Amnesty 
International satt upp för verksamheten 
2016-2020.  
 
Mål 1 innebär att alla känner till och 
kan utkräva sina rättigheter samt stöd 
till människorättsförsvarare inom ramen 
för BRAVE. Mål 2 innefattar arbete för 
att mänskliga rättigheter och rättvisa 
åtnjuts utan diskriminering samt arbete 
för ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter. Mål 3 innefattar arbetet för 
flyktingars och migranters rättigheter 
och en värld där människor är skyddade 
under konflikter och förföljelse. Mål 
4 innefattar ansvarsutkrävande för 
människorättskränkningar, ekonomiska 
aktörer och mänskliga rättigheter samt 
arbete för att avskaffa dödsstraffet.
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FÖRETAGSANSVAR OCH  
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
Företag som bidrar till kränkningar av mänskliga  
rättigheter går alltför ofta fria från ansvar. 
Amnesty arbetar för att förändra detta och  
biståndet kan bidra med stöd till rättshjälp 
och dokumentation. Processerna är ofta långa 
och dyra.

Företag kan använda sin starka ekonomi för att tysta kritik eller avslöjanden om 
kränkningar av mänskliga rättigheter. Under året har biståndet påbörjat stöd i 
två fall där människorättsförsvarare åtalats för förtal efter att ha granskat företag 
och dess kränkningar av mänskliga rättigheter. En står åtalad och en ålades ett 
skadeståndskrav. I båda fallen stöttar människorättsbiståndet med rättshjälp. 
Företag skall kunna granskas och dokumenteras samt ställas till svars för brott 
mot mänskliga rättigheter.

Ihärdighet ger resultat – fallet Shell
Ärenden relaterade till ansvarsutkrävande av företag pågår ofta under flera år.  
Stöden är till rättsprocesser eller förberedande arbete som kan leda till åtal.  
Ett fall som Amnesty arbetat med i snart tre årtionden är Shell och de människo- 
rättskränkningar som skett och sker i samband med miljöförstörelsen i 
Nigerdeltat. Esther Kiobel anklagar företaget för att ha anstiftat de fruktans- 
värda människorättskränkningar som begicks av den nigerianska regeringen 
mot Ogonifolket på 1990-talet. Människorättskränkningar som bland annat 
innebar att Esthers och de tre andra kvinnornas män, vilka ingick i de som 
brukar kallas “the Ogoni Nine”, avrättades. Fallet prövades i Nederländerna 
i slutet av 2018. Amnestyfonden bidrag till resor och uppehälle vilket 
möjliggjorde änkornas och andras vittnesmål i samband med prövningen. 
Den 1 maj 2019 beslutade nederländsk domstol att den kommer ta upp fallet 
i rätten. Det är unikt att ett företag utkrävs ansvar för brott begångna i annat 
land. Människorättsbiståndet har bidragit till en delseger i Esthers och de  
andra änkornas kamp för rättvisa och ansvarsutkrävande.
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Esther Kiobel innan hennes förhör i den 
Nederländska domstolen, 11 februari 2019. 

©Amnesty International
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DÖDSSTRAFF  
OCH TORTYR
Rätten till liv och rätten till ett liv fritt från  
tortyr är mänskliga rättigheter. Amnesty har  
arbetat mot dödsstraff och tortyr sedan orga- 
nisationen grundades. Amnestyfonden har  
arbete mot dödsstraff inskrivet i stadgarna. 
Minskning och omfördelning av resurser på Amnesty International har dock 
påverkat möjligheten att arbeta mot dödsstraff och tortyr. Detta märks i 
biståndet som under året endast stöttat ett ärenden med stöd för rättshjälp 
till en dödsdömd man. Två indirekt relaterade är asylärenden där personerna 
riskerar dödsstraff vid ett återsändande. Tortyr förekommer systematiskt inom 
alla områden där mänskliga rättigheter kränks, men det är sällan som tortyr 
lyfts fram som huvudfrågan. Under 2019 inledde Amnestyfonden ett större 
organisationsstöd för dokumentation av systematisk tortyr.

Påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar
Amnestyfonden stöttar flera initiativ till erfarenhetsutbyte och påverkansarbete 
samt ansvarsutkrävande till nätverk och organisationer som arbetar mot på- 
tvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättanden. Det internationella 
nätverket mot påtvingade försvinnanden International Coalition Against 
Enforced Disappearances (ICAED) fick stöd för att delta på ett möte med FN:s 
kommitté till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden (UNCED). 
Nätverket arrangerade även en workshop i anslutning till mötet. Mötet resulterade 
i beslut om att ta fram en enklare version med tillhörande användarmanual av 
FN:s Riktlinjer för eftersökande av påtvingat försvunna människor. Användar-
manualen kommer vara ett viktigt instrument för anhörigorganisationer i deras 
påverkansarbete för ansvarsutkrävande. 

Anhöriga i fall som rör utomrättsliga avrättningar och påtvingade försvinnanden 
är ofta föräldrar och makar. I dessa ärenden är majoriteten av de indirekta 
mottagarna kvinnor som kräver att få veta sanningen samt få rättvisa och 
gottgörelse för vad som hänt män i familjen. Precis som i arbete med företags- 
ansvar är processerna långa och dyra. Människorättsbiståndet bidrar till att 
stärka möjligheten att kunna fortsätta driva ärenden genom både internationellt 
stöd och ekonomiskt stöd.
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Över 25 miljoner människor befinner sig på 
flykt utanför sina egna länder. Att vara flykting 
är att vara i en utsatt situation där mänskliga 
rättigheter riskerar att kränkas. Amnesty- 
fonden stöttar arbete för flyktingars rättigheter. 

Femton stöd har gått till människorättsförsvarare och organisationer som 
arbetar för flyktingar och migranters rättigheter. En organisation arbetar med 
stöd till etablering för nicaraguanska flyktingar i Costa Rica. Det stora antalet 
flyktingar som kommit till Costa Rica har gjort att många saknar bostad och 
andra grundläggande mänskliga rättigheter. Stödet går i synnerhet till de mest 
utsatta, såsom ensamstående mammor, personer med funktionsvariationer, 
tortyroffer, kvinnor som utsatts för våld i hemmet, äldre och familjer som helt 
saknar nätverk. Stödet kombineras med Amnestys arbete att påverka regionala 
och nationella institutioner och mekanismer att uppfylla sina skyldigheter 
gentemot dessa grupper.

I Sverige ger vi stöd till tortyrskadeutredning med syfte att stärka asylskäl och 
rättshjälp. Antalet förfrågningar gällande stöd för rättshjälp och tortyrskade- 
utredning har minskat med hälften i jämförelse med de två föregående åren.  
En anledning tros vara att antal asylsökande i Sverige minskat sedan 2015.

ARBETE FÖR FLYKTINGARS 
RÄTTIGHETER

Human Rights Relief Team i Stockholm, 
januari 2020. Från vänster: Guadalupe 
Marengo, Rebecka Jalvemyr, Sandra Sanya, 
Gunilla Odin och Rebecca Allenspach. 
©Amnesty International
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Amnestyfondens personal ingår i Amnestys 
globala samordning för människorättsbistånd, 
Human Rights Relief Team. Under året har 
Amnestys internationella sekretariat och  
även människorättsbiståndet tvingats till  
förändringar.

I början av året påbörjades en omorganisering på Amnestys internationella 
sekretariat med anledning av minskade ekonomiska resurser. Biståndet 
påverkades av denna nedskärning genom att en och en halv tjänst inom den 
globala samordningen skars ner. I teamet ingår nu från Amnestys Internationella 
sekretariat, en ansvarig på huvudkontoret i London och en handläggare på 
regionkontoret i Nairobi. Sverige och Schweiz är fortsatt de största biståndsgi-
varna inom rörelsen, därför ingår Amnestyfonden och en person på Amnesty 
International Schweiz. I processen för omorganisering arbetade de två sektio-
nerna tillsammans för att behålla en tjänst på det internationella sekretariatet 
samt synliggöra och behålla människorättsbiståndets strategiska roll som en 
av Amnestys metoder i arbetet för mänskliga rättigheter. Första halvåret 2020 
genomförs en översyn av den globala rörelsens människorättsbistånd, som 
från rättighetsbärarnas perspektiv ska titta på hur vi kan nå fler och bredare 
grupper samt förbättra våra system.

Human Rights Relief Team har även samarbete och erfarenhetsutbyte med 
andra aktörer som arbetar med liknande stöd. I november deltog Amnesty-
fonden i en konferens anordnad av Europeiska kommissionens program för 
människorättsförsvarare, Protect Defenders. Amnestyfonden ingår även i ett 
nordiskt nätverk med KIOS Foundation i Finland och Norwegian Human Rights 
Fund (NHRF).

Samarbete med sekretariatet
2019 trädde ett nytt samarbetsavtal i kraft mellan Amnestyfonden och den 
svenska sektionen. Det underlättar administration och ekonomi men även 
samarbete med andra avdelningar, till exempel inom flyktingars- och migranters 
rättigheter och opinion- och påverkansarbete. Amnestyfondens insamling är 
gemensam med och drivs av den svenska sektionen på Amnesty International 
Sverige. Amnestyfonden erhåller sju procent av insamlingsintäkter och medlems-
avgifter.

INTERNT ARBETE FÖR 
STRATEGISKT BISTÅND
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I processen med omorganisering på internationella sekretariatet samarbetade 
Amnestyfonden och svenska sektionen mycket nära. Amnestyfondens styrelse 
antog ett positionspapper för biståndet som stöttades av sektionsstyrelsen. Den 
arbetade även aktivt för att behålla människorättsbiståndets strategiska roll. 
Även den schweiziska sektionen ställde sig bakom förslagen.
 
Amnesty International Sverige har ett pågående arbete med att göra den 
svenska sektionen jämlik och inkluderande. Amnestyfondens personal är 
engagerade i arbetet, tillsammans med övrig personal på sekretariatet. Under 
2020 kommer utbildning i jämlikhet hållas med de internationella kollegorna i 
Human Rights Relief Team med syfte att göra biståndet mer jämlikt och stärka 
samarbetet inom teamet. Även styrelsen kommer att utbildas för att bidra till 
arbetet utifrån deras roll.

Under året har Amnestyfonden och sekretariatet arbetat för att förbättra 
biståndet i extern kommunikation och synligheten främst för medlemmar. På 
årsmötet 10-12 maj ansvarade Amnestyfonden för ett informationsbord som 
fick många besökare och ett fullsatt seminarium med internationella gäster. 
Syftet var att öka människorättsbiståndets synlighet och medlemmarnas 
kunskap om Amnestyfonden.

Styrelse och personal
Amnestyfonden har en styrelse och två heltidsanställda medarbetare. De två 
medarbetarna fungerar som stöd till styrelsen, sköter det dagliga arbetet med 
Amnestyfondens ärenden och den globala samordning för människorätts- 
bistånd. Under året har Amnestyfonden tagit emot två praktikanter. 

Ledamöterna har kompetens inom olika områden relevanta för biståndsarbete 
och är ideella medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International.  
Styrelsen består av tio personer, varav sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 
Under året har styrelsen haft åtta protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har 
tagit beslut om tre långsiktiga fokusområden vilket präglat arbetet under året. 
Fokusområdena är att: Utnyttja fondens hela resurs för människorättsbistånd, 
Öka styrelsens engagemang i arbetet för att stärka Amnesty Internationals 
internationella människorättsbistånd samt stärka kommunikationen kring 
MR-biståndet.

Sedan årsmötet i maj 2019 består styrelsen av följande personer:

Ordinarie ledamöter: Helena Bjuremalm (Vice Ordförande), Christina Hagner 
(Vice Ordförande), Anna Hagvall, Tomas Hultman, Frida Larsson, Anders 
Rosén, och Svante Sandberg (Ordförande)

Suppleanter: Ali Hamidian, Henning Holmberg och Ellen Thorell

INTERNT ARBETE FÖR 
STRATEGISKT BISTÅND
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

AMNESTYFONDENS ÄNDAMÅL
 
a) att ge juridisk hjälp åt personer som hotas av dödsstraff eller fängelse eller som  
redan har straffats pågrund av sin övertygelse, religion, hudfärg eller liknande; 
 
b) att ge ekonomisk hjälp till politisk förföljdas familjer;
 
c) att ge ekonomisk eller annan hjälp till frigivna fångar som på grund av sin 
övertygelse, religion, hudfärg, eller liknande, hindras från att skapa sig rimliga 
levnadsbetingelser i sitt land;
 
d) att ge ekonomisk hjälp för att undersöka påstådda fall av misshandel och tortyr 
av fångar och frihetsbevarande som strider mot deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna;

e) samt att verka för att rättelse av sådana missförhållanden kommer till stånd.
  
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden svarar för svenska Amnestys människorätts- 
bistånd. Fonden bildades 1966 på initiativ av Hans Alfredsson och Tage Danielsson 
som med intäkterna från revyn Åh vilken härlig fred lade grunden till Fondens 
stiftelsekapital. Amnestyfonden har en ideellt arbetande styrelse som väljs vid 
svenska sektionens årsmöte och består av sju ordinarie ledamöter och tre supple-
anter. Fonden har två heltidsanställda och varje termin tar Fonden också emot en 
praktikant som genomför en tjugo veckor lång kvalificerad praktik. 

Amnestys MR-bistånd – Human Rights Relief – är en integrerad del av Amnestys 
arbete mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna och är en av Amnesty 
Internationals metoder för att stärka människorättsarbetet globalt och för att uppnå  
de globala strategiska målen.

Biståndet förmedlades till samvetsfångar, människorättsförsvarare och personer 
som utsatts för MR-kränkningar samt deras anhöriga. Stöd förmedlades till bas- 

ÅRSREDOVISNING 
STIFTELSEN SVENSKA 
AMNESTYFONDEN

STYRELSEN FÖR STIFTELSEN SVENSKA AMNESTYFONDEN,  
802008-3435, MED HUVUDSÄTE I STOCKHOLM, FÅR HÄRMED  
AVGE ÅRSREDOVISNING FÖR 2019. ÅRSREDOVISNINGEN ÄR  
UPPRÄTTAD I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT UPPGES.
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behov och självhjälp, rättshjälp, medicinsk och psykologisk rehabilitering samt 
flykt till säker plats för hotade personer. Stöd gavs till förebyggande verksamhet 
såsom arbete mot tortyr, skydds- och säkerhetsåtgärder för MR-försvarare och 
MR-organisationer samt arbete mot dödsstraffet. Asylsökande i Sverige erhöll bidrag 
till rättshjälp och medicinska utredningar. Ett allt vanligare område på senare år är 
stöd till nätverksarbete och kapacitetsuppbyggnad av MR-försvarare. 

Under år 2019 förmedlades 10,2 mkr i bistånd till personer som utsatts för 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna i 50 länder (2018:69). Totalt beviljades 
142 ansökningar (2018: 137), varav 104 individansökningar (2018: 98), organisa-
tionsansökningar 30 (2018: 23) och 8 ansökningar avseende flyktingar i Sverige 
(2018: 16). 

För första gången i Amnestyfondens histora har biståndsutbetalningarna passerat 
10-miljonersstrecket. Detta trots ett år med ekonomisk turbulens och stora personal- 
nedskärningar på Amnestys Internationella Sekretariat (AIS). Fondens bistånds-
utbetalningar uppgick till 10,2 mkr vilket är en ökning med 1,3 mkr jämfört med 
föregående år. Fondstyrelsen har under de senaste åren haft en ambition att öka 
storleken på biståndet varför budgeten för 2019 sattes till 10,5 mkr och med ett 
budgeterade negativt årsresultatet/underskott på – 2 mkr. Årets förlust uppgick till 
2,015 mkr och underskottet täcks av det egna fria rörliga kapitalet.

MR-biståndet följer Amnestyrörelsens strategiska mål  
och fördelar sig på följande sätt:

	■ Mål 1, som innebär att alla känner till och kan utkräva sina rättigheter: 4,8 mkr 
d.v.s. 47% av biståndsutbetalningarna fördelat på 13 organisationsansökningar 
och 66 individansökningar och totalt 581 personer. (2018: 5 mkr d.v.s. 57% av 
biståndsutbetalningarna. 9 organisationsansökningar och 72 individansökningar, 
totalt 594 personer). 

	■ Mål 2, som innefattar arbete för att mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan 
diskriminering samt arbete för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter: 3 mkr 
d.v.s. 29% av biståndsutbetalningarna fördelat på 10 organisationsansökningar 
och 23 individansökningar och totalt 584 personer. (2018: 1,5 mkr d.v.s. 16 % av 
biståndsutbetalningarna. 5 organisationsansökningar och 11 individansökningar, 
totalt 189 personer). 

	■ Mål 3, som innefattar arbetet för flyktingars rättigheter och att människor är skyd-
dade under konflikter och kriser: 0,6 mkr d.v.s. 6 % av biståndsutbetalningarna 
fördelat på 8 asylärenden, 4 organisationsansökningar och 7 individansökningar 
och totalt 165 personer (2018: 0,7 mkr d.v.s. 8 % av biståndsutbetalningarna.  
15 asylärenden 1 organisationer och 7 individansökningar, totalt 1 030 personer). 

	■ Mål 4, som innefattar ansvarsutkrävande för människorättskränkningar, ekonomiska 
aktörer och mänskliga rättigheter samt arbete för att avskaffa dödsstraffet: 1,7 mkr  
dvs 18% av biståndsutbetalningarna fördelat på 3 organisationsansökningar 
och 5 individansökningar och totalt 164 personer. (2018: 1,6 mkr d.v.s. 19 % av 
biståndsutbetalningarna 8 organisationer och 8 individansökningar och 1 asyl- 
ärende, totalt 88 personer).
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2019 2018 2017 2016 2015

Afrika 2 700 3 082 1 708 3 167 2 654

Amerika 2 176 1 105 896 772 1 077

Asien 2 492 1 480 2 727 3 499 3 828

Europa och Centralasien 1 941 2 119 1 109 1 219 690

Mellanöstern och Nordafrika 883 555 643 679 765

Oceanien 0 93 227 0 0

Globalt 0 443 54 0 753

Totalt 10 192 8 877 7 364 9 336 9 767

Fondens totala intäkter uppgick till 9,7 mkr inkl. räntor, varav 9,4 mkr inbetalades via 
svenska sektionen från gemensamma insamlingen. Verksamhetskostnader redovisas 
i enlighet med en fördelningsnyckel utifrån ändamåls-, insamlings- och administra-
tionskostnader. Amnestyfonden och svenska sektionen har sedan 2004 bedrivit 
gemensamt insamlingsarbete vilket baserats på ett avtal där Amnestyfonden erhöll 
11 % av gemensamma intäkter och betalade 9 % av gemensamma insamlingskost-
nader. Båda parter svarade för sina egna verksamhetskostnader. Den 1 januari 2019 
trädde ett nytt samarbetsavtal i kraft mellan svenska sektionen och Amnestyfonden 
som utöver en fördelning av intäkter och kostnader även innehåller principer för den 
gemensamma verksamheten, samverkan mellan styrelserna och en förklaringsmodell 
för fördelningen av medel. Det nya avtalet innebär att Amnestyfonden erhåller en 
nettointäkt på 7 % av den gemensamma insamlingen. Undantag kan göras när gåvo- 
givaren ändamålsmärkt pengar till Amnestyfonden eller vid projektspecifika intäkter 
till sektionen.

Det nya nettoavtalet om 7% innebär att 2019 års siffror avseende intäkter,  
insamlingskostnader och verksamhetsomkostnader avviker från tidigare år vilket  
är ett resultat av nya beräkningsgrunder.

Vid svenska sektionens årsmöte i Gävle i maj 2019 valdes Amnestyfondens styrelse 
som består av: Svante Sandberg (ordförande), Helena Bjuremalm (vice ordförande), 
Christina Hagner (vice ordförande), Anna Hagvall, Tomas Hultman, Frida Larsson  
och Anders Rosén samt tre suppleanter: Ali Hamidian, Henning Holmberg och  
Ellen Thorell.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda styrelsemöten.
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Resultat och ställning (flerårsjämförelse).

Intäkts- och kostnadsanalys (tkr) 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetsintäkter 9 536 11 817 15 620 10 496 16 077

Verksamhetskostnader -1 475 -4 826 -4 208 -3 710 -3 924

Biståndsutbetalningar -10 192 -8 877 -7 364 -9 337 -9 767

Resultat från finansiella instrument 116 125 -361 339 239

Årets resultat -2 015 -1 761 3 687 -2 212 2 625

Ekonomisk ställning (tkr) 2019 2 018 2017 2016 2015

Fritt eget kapital 10 369 12 385 14 146 10 459 12 672

Ändamålsbestämt eget kapital 0 0 0 72 0

Bundet ändamålsbestämt eget kapital 6 699 6 699 6 699 6 699 6 698

Summa eget kapital 17 068 19 084 20 845 17 230 19 370

 
Placeringspolicy
Amnestyfonden följer svenska sektionens placeringspolicy och antog på styrelsemötet 
den 11 oktober 2019 den nya placeringspolicy som sektionen tagit fram. Den nya 
placeringspolicyn reglerar så väl placering av de förvaltade medlen i tillåtna finansiella 
instrumet och dess fördelning sinsemellan, som vilken risknivå och vilka etiska aspekter 
som gäller. Amnestys förvaltade medel ska inte användas för investeringar som strider 
mot Amnesty Internationals mål. Detta innebär att Amnesty alltid ska sträva efter att 
undvika att investera i företag som har negativ påverkan på mänskliga rättigheter. 

Amnesty ska dessutom alltid kravställa att investeringar inte görs i vissa branscher:
	■ Vapen och andra krigsmateriel
	■ Alkohol och narkotika
	■ Tobak
	■ Kommersiell spelverksamhet
	■ Pornografi
	■ Fossila bränslen
	■ Samt undvika att placera i bolag som är verksamma på ockuperat område.

 
Upptäcks det vid genomgång/revidering av investeringarna/placeringarna att 
Amnestys etiska riktlinjerna inte efterlevs ska tillgångarna avyttras skyndsamt.
Undantag från ovanstående gäller för så kallad påverkansaktie, som Amnesty  
innehar för att kunna delta på ett specifikt företags bolagsstämma för att kunna 
påverka företaget gällande mänskliga rättigheter.

Förvaltning
Stiftelsen Svenska Amnestyfondens styrelse väljs på svenska sektionens årsmöte. 
Styrelsen är ideellt arbetande. Årsmötet utser även en valberedning och en gransk-
ningskommitté.
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ÅRSREDOVISNING   AMNESTYFONDEN

Övrig Information
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden är godkänd 90-kontoinnehavare (pg 90 00 70-4 
och bg 900-0704) och står under kontroll av Svensk insamlingskontroll. Mer informa-
tion om Amnestys verksamhet finns att få på amnesty.se/om-amnesty/amnestyfonden.

RESULTATRÄKNING (tkr)
Not 2019 2018

Verksamhetsintäkter 1, 2

Gåvor 9 536 11 817

Ändamålsbestämda gåvor 0 0

Summa verksamhetsintäkter 9 536 11 817

Verksamhetskostnader 1, 3

Ändamålskostnader -11 472 -11 383

Insamlingskostnader -15 -2 102

Administrationskostnader -180 -218

Summa verksamhetskostnader -11 667 -13 703

Verksamhetsresultat -2 131 -1 886

Resultat från finansiella investeringar 4 125

Ränteintäkter och liknande resultatpos-
ter

116 125

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat -2 015 -1 761

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkning  
(se ovan)

-2 015 -1 761

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

0 0

Ändamålsbestämning av medel

Kvarstående belopp för året/förändring 
balanserat kapital

-2 015 -1 761
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   AMNESTYFONDEN   ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING (tkr) 

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Amnesty International  
Svenska sektionen

1 217 920

Övriga fordringar 100 0

Summa kortfristiga fordringar 1 317 920

Kortfristiga placeringar 5 13 651 13 535

Kassa och bank 3 709 5 405

Summa tillgångar 18 677 19 860

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31

Eget kapital

Stiftelsekapital 14 14

Ändamålsbestämda bundna 
medel

6 685 6 685

Balanserat kapital 12 384 14 146

Årets resultat -2 015 -1 761

Summa eget kapital 17 068 19 084

Kortfristiga skulder 6

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

162 175

Beslutade men ej utbetalda bidrag 1 447 601

Summa kortfristiga skulder 6 1 609 776

Summa eget kapital och skulder 18 677 19 860

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (tkr) 
 

Stiftelsekapital/ 
donationskapital

Ändamålsbestämda 
bundna medel

Ändamåls- 
bestämda medel

Balanserat  
kapital

Totalt  
eget kapital

Ingående balans 14 6 685 0 12 385 19 084

Ändamålsbestämt 
av givare

0 0 0 0 0

Utnyttjande 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 -2 015 -2 015

Utgående balans 14 6 685 0 10 370 17 069
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NOTER (TKR)

 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper  

Redovisningsprinciper
Stiftelsen Svenska Amnestyfondens 
redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisnings- 
lagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernsredovisning (K3) samt 
Giva Sveriges Styrande Riktlinjer för 
årsredovisning.

Värderingsprinciper

RESULTATRÄKNINGEN 

Verksamhetsintäkter
Endast de inflöden av ekonomiska för-
delar som Amnestyfonden erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt  
anges nedan, till verkligt värde av det 
som erhållits eller kommer att erhållas.

Nedan beskrivs för respektive intäkts-
post när intäktsredovisning sker.

Gåvor och bidrag    
En transaktion i vilken Amnestyfonden 
tar emot en tillgång eller en tjänst som 
har ett värde utan att ge tillbaka mot- 
svarande värde i utbyte är en gåva  
eller ett erhållet bidrag.

Om tillgången eller tjänsten erhålls 
därför att Amnestyfonden uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och 
om Amnestyfonden har skyldighet att 
återbetala till motparten om villkoren 
inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. 
Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor    
Gåvor redovisas som huvudregel som 
intäkt när de erhålls. En gåva som 
intäktsförts redovisas antingen som en 
tillgång eller en kostnad beroende på 

om gåvan förbrukas eller inte. Gåvor 
som Amnestyfonden avser att stadig- 
varande bruka i verksamheten redovisas 
som anläggningstillgångar. Övriga gåvor 
redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas i huvudsak till verkligt 
värde.

I de fall Amnestyfonden lämnat en 
ersättning för att erhålla gåvan minskas 
gåvans värde med ersättningen.

I den mån det på balansdagen finns 
avtalade men ej erhållna gåvor från  
företag och organisationer intäktsförs 
dessa efter individuell prövning.

Övriga intäkter
Inkomster av övriga intäkter redovisas 
till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Stiftelsen 
redovisar därför inkomsten till nominellt 
värde om ersättningen erhålls i likvida 
medel direkt vid leverans.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande 
funktioner: ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader 
som kan hänföras till Amnestyfondens 
uppdrag enligt stadgarna.

Till ändamålskostnader räknas bistånds- 
utbetalningar. Som ändamålskostnader  
räknas även lönekostnader för de 
anställda som aktivt arbetar med  
Amnestyfondens mål samt de till  
ändamålskostnader fördelade gemen-
samma kostnader (samkostnader).

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta 
kostnader för insamlingsarbete som 
riktar sig mot alla givare, det vill säga 
där intäkterna är i form av gåvor, testa-
menten och donationer. Detta omfattar 
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både arbetet med befintliga givare  
och arbetet med att söka nya givare.  
Amnestyfonden har gemensam in- 
samling med Svenska sektionen och  
erhåller en nettointäkt i vilken insamlings-
kostnader och verksamhetskostnader är 
inberäknade i enlighet med avtal.

Insamlingskostnaderna inkluderar såväl 
direkta kostnader som lönekostnader 
för personal som arbetar med insamling 
samt även fördelade samkostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana 
kostnader som behövs för att admi-
nistrera och driva Amnestyfondens 
verksamhet. Administrationen utgör 
en kvalitetsgaranti för ändamålet och 
givaren.

I admininstrationskostnader ingår även 
fördelade samkostnader. Till adminis-
trationskostnader räknas även delar av 
kostnader för medlemsvärvning och 
medlemsregister.

Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form 
av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser  
klassificeras som avgiftsbestämda 
redovisas en kostnad det år pensionen 
tjänas in.

BALANSRÄKNINGEN 
 
Tillgångar och skulder värderas till 
anskaffningsvärde om inget annat  
anges nedan.    
    
Finansiella tillgångar   
Vid anskaffningstidpunkten värderas 
finansiella tillgångar till anskaffningsvär-
de med tillägg för direkta transaktions-
utgifter.   

Efter det första redovisningstillfället 
värderas kortfristiga placeringar enligt 
lägsta värdets princip, det vill säga till 
det lägsta värdet av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balans-
dagen.     
    
Fordringar    
Fordring upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas inflyta.  
     
Utländska valutor    
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
värderas till balansdagens kurs.  
     
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag  
I de fall Amnestyfonden erhållit bidrag 
men ännu ej uppfyllt villkoren redovisas 
en skuld.     
    
Eventualförpliktelser  
Amnestyfonden lämnar upplysning om 
en eventualförpliktelse när Amnesty- 
fonden har en möjlig förpliktelse som 
till följd av inträffade händelser och 
vars förekomst endast kommer att 
bekräftas av en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger 
inom Amnestyfondens kontroll, inträffar 
eller uteblir eller om Amnestyfonden har 
befintlig förpliktelse till följd av inträffade 
händelser, men som inte redovisas 
som skuld eller avsättning eftersom 
det inte är sannolikt att ett utflöde av 
resurser kommer att krävas för att 
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens 
storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet.
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 Not 2 Verksamhetsintäkter 

  
Svenska Sektionen av Amnesty International och Stiftelsen Svenska Amnestyfonden 
bedriver från och med 2004 gemensam insamling. All insamling sköts av Svenska 
Sektionen och inriktas på Amnestys insamlingskonton. Amnestyfonden bidrar i 
enlighet med en fördelningnyckel där Amnestyfonden erhåller ett nettobelopp om 7% 
av gemensamt insamlade medel. Fördelningsnyckeln omfattar gemensamma intäkter, 
insamlingskostnader och administration.

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2019 2018

Insamlade medel

Amnestyfondens andel av gemensam insamling 
med Svenska Sektionen av Amnesty International

9 421 11 528

Gåvor fr Amnestygrupper 51 229

Gåvor från AI-sektioner 63 57

Övriga gåvor 1 3

Summa insamlade medel 9 536 11 817

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 9 536 11 817

 Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen 

  
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterat till 
normal arbetstid. Enligt BFNAR 2006:11 p.11 tas inte anställda med som uppburit 
högst ett halvt prisbasbelopp i ersättning.

2019 2018

Medelantal anställda har varit 2,0 2,5

varav män 0 0

Könsfördelning bland styrelseledamöter  
och ledande befattningshavare

2019 2018

Medelantal anställda har varit 7 7

varav män 3 2

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2019 2018

Löner och andra ersättningar 939 1018

Totala löner och ersättningar 939 1018

Sociala kostnader 359 470

(varav pensionskostnader inklusive löneskatt) 65 150

Summa 1 298 1 488
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Ideellt arbete       
Det ekonomiska värdet av den ideellt arbetande styrelsen samt frivilliga framgår inte i 
resultaträkningen. 

 Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   
2019 2018

Räntor 127 237

Nedskrivning räntebärande värdepapper -11 -112

Summa övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter

116 125

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

 Not 5 Kortfristiga placeringar  
Redovisat värde Marknadsvärde

Räntebärande placeringar

Swedbank Robur Fonder 13 651 13 651

Summa 13 651 13 651

 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2019 2018

Upplupen semester- och övrig lön 123 133

Upplupna sociala avgifter 39 42

Upplupna kostnader  
(beviljade och ej utbetalda biståndsärenden)

1447 601

Summa upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

1 609 776
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