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2018 HAR VARIT ett intensivt, spännande och omväxlande år. Framgångar har 
samsats med motgångar. I världen i stort fortsätter mänskliga rättigheter att 
hotas och kränkas i allt mer oroande omfattning. Amnesty fortsätter att kämpa 
för en bättre värld, också innanför Sveriges gränser. Under 2018 har Amnesty 
International i Sverige haft ett större fokus på Sverige än tidigare år. En stor 
del av det kan kopplas till framför allt två saker: det svenska riksdagsvalet i 
september, och det faktum att Amnesty Sverige under 2018 släppte den första 
rapporten som rörde Sverige på tio år.  

I anslutning till riksdagsvalet lyfte Amnesty Sverige förskjutningen i den politiska 
retoriken som ett människorättsproblem. Vi lever i dag i ett samhällsklimat 
där säkerhet och ekonomisk välfärd för vissa sägs kräva inskränkta rättigheter 
för andra. Politiska ledare för en retorik som syftar till att avlegitimera och 
underminera såväl demokratiska funktioner som oberoende media, och i allt 
större utsträckning benämner de människor och grupper som hot och problem. 
Det är en förskjutning som händer nu och det är många som alltför länge har 
stått vid sidan av och tittat på. Vi är många som tycker detta är problematiskt. 
Amnesty försöker skapa opinion för att förändra, och vända utvecklingen. 

Den första rapporten om Sverige på tio år, “Sweden: A Cold Welcome – Human 
rights of Roma and other ‘vulnerable EU citizens’ at risk”, fokuserar på Sveriges 
ansvar att tillgodose utsatta EU-medborgares rätt till tak över huvudet, vatten 
och sanitet, subventionerad hälso- och sjukvård och frihet från diskriminerande 
polisbehandling. Den gav Amnesty stor synlighet i såväl traditionella som 
digitala medier, men gav också upphov till en hatstorm mot Amnesty på sociala 
medier i en omfattning som inte tidigare skådats. 

Bland framgångarna under året märks den fantastiska folkomröstningen om 
abortfrågan i Irland, där en betryggande majoritet av befolkningen gav tydligt 
besked om att det var dags för landet att uppdatera lagstiftningen så att landets 
kvinnor äntligen får rätt att bestämma över sina egna kroppar. I El Salvador  
blev Teodora del Carmen Vásquez frisläppt efter drygt tio år i fängelse, dömd 
för mord efter en dödfödsel. Teodora blev med sin dom och sin vilja att kämpa  
en symbol för de absurda följderna av El Salvadors totalförbud mot abort. När 
Teodora väl blev frisläppt var det inte för att hon frikändes från anklagelserna, 
utan för att hon ansökt om en förkortning av straffet. Hennes outtröttliga  
arbete för abortfrågan uppmärksammades i och med att hon belönades med  
Per Anger-priset, svenska regeringens internationella pris för mänskliga 
rättigheter och demokrati.

SVERIGE OCH VÄRLDEN  
– VI OCH DE 
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Mycket av vårt påverkansarbete planeras och genomförs av engagerade 
medlemmar. Människor som lägger sin fritid på att engagera sig för mänskliga 
rättigheter. De skriver brev, arrangerar festivaler, ordnar bokloppisar, driver  
second hand-butiker och försöker på många olika sätt engagera människor i sin 
närhet – för att påverka i våra frågor och för att vi ska bli fler. Två exempel 2018 
är de avancerade insatser som gjorts av aktivisterna i ABG (Amnesty Business 
Group) i arbetet med granskningen av företags hållbarhetsrapportering. Deras 
arbete var avgörande för att granskningen skulle kunna genomföras. Även inom 
arbetet mot tiggeriförbud och för utsatta EU-medborgare har aktivisternas 
arbete gjort enorm skillnad. 

Det är både spännande, möjliggörande och utmanande att arbeta internt 
med jämlikhet. Men framför allt är det en självklarhet. Därför har vi under 
året inlett ett arbete för att skapa ett jämlikt Amnesty – för både anställda och 
medlemmar. 

2018 har också varit ett år med rekord: Namninsamlingen i juni, vars mål var 
att sätta stopp för separationen av barn och deras föräldrar vid gränsen mellan 
USA och Mexiko, slog rekord i antal underskrifter på bara några korta dagar. 
A-day, en dag om mänskliga rättigheter för gymnasieelever, slog rekord i hur 
många ungdomar som nåddes. På årsmötet var det fler deltagare än på mycket 
länge. Megahelgen i oktober slog deltagarrekord. 

2018 avrundades med besked om ännu ett framsteg i arbetet med att ställa 
Lundin Petroleum till svars för sin misstänkta delaktighet i folkrättsbrott i  
Sydsudan. I oktober meddelades att svenska regeringen godkänt väckande av 
åtal av vd och styrelseordförande. I november meddelade företagets vd och 
styrelseordförande att de fått slutdelgivning. 

Efter mer än ett år som frihetsberövad släpptes Amnesty Turkiets före detta 
ordförande, Taner Kılıç, fri i augusti 2018. Under tiden han satt fängslad valde 
han att avgå som ordförande för Amnesty Turkiet. Han kvarstår dock som 
hedersordförande. 

Det finns mycket att kämpa för. Därför blir vi glada när vi ser vår kraft, och 
hur de framsteg vi bidrar till betyder så mycket. 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: Aktion mot Polens nya hårda abortlagar. Utanför Amnestys 
huvudkontor i London, mars 2018. ©Amnesty International.
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Diskriminering innebär enkelt uttryckt att någon missgyn-
nas eller kränks på grund av vem hen är, vad hen tror på 
eller hur hen lever. Enligt den svenska diskrimineringslagen 
finns sju skyddsgrunder: kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan  
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning  
och ålder. Folkrätten erkänner även andra diskriminerings-
grunder, som social härkomst och politisk åskådning. 

Också människa 
Den 22 november lanserades rapporten "Sweden: A Cold Welcome. Human 
rights of Roma and other ‘vulnerable EU citizens’ at risk". Rapporten är resulta-
tet av nästan ett och ett halvt års utredningsarbete och fokuserar på Sveriges 
ansvar att tillgodose utsatta EU-medborgares rätt till tak över huvudet, vatten 
och sanitet, subventionerad hälso- och sjukvård och frihet från diskriminerande 
polisbehandling. 

Rapportsläppet den 22 november fick stort genomslag och syntes i stort sett  
i alla medier. Den 21 och 22 november träffade vi kultur- och demokrati - 
minister Alice Bah Kuhnke, ledningen för Stockholmspolisen, Stockholms  
socialborgarråd Jan Jönsson, samt delar av ledningen av Stockholms läns 
landsting. Den välbesökta och uppskattade rapportlanseringen ägde rum på 
eftermiddagen den 22 november på Medelhavsmuséet. Kampanjfilmerna 
visades, Fotis Filippou, kampanjansvarig på Amnesty International, talade,  
två av rättighetsbärarna (Isabela och Florin) från rapporten delade med sig  
av sina erfarenheter och en panel diskuterade rapporten. Dagen därpå, den  
23 november, lanserades rapporten även internationellt och fick visst genom-
slag även i media utanför Sverige. 

Responsen på rapporten och Amnesty Sveriges mediala uttalanden lät inte vänta 
på sig. Vi mottog under loppet av ett par dygn fler hatiska kommentarer och 
kritiska frågor än någonsin tidigare, framförallt på sociala medier men även per 
e-post och telefon. Kampanj- och kommunikationsteamen har arbetat hårt med 
att besvara frågor och att rensa våra konton från innehåll som inte kan stå kvar. 
Detta arbete kommer att behöva fortgå så länge kampanjen pågår.

Helgen efter rapportsläpp höll vi kampanjutbildningar i Stockholm, Umeå,  
Malmö och Göteborg. Totalt deltog nästan 200 personer i utbildningarna 
och på alla fyra orter blev de mycket lyckade. Många av dem som deltog 
var personer som inte tidigare varit aktiva i Amnesty men som nu tack vare 

DISKRIMINERING
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engagemang för utsatta EU-medborgare (personligen eller i grupp) hittat en 
kanal till Amnesty. Potentialen för fortsatt kampanjarbete och framgångar på 
lokalt plan är mycket god. 

Samtidigt som vi släppte rapporten lanserade vi kampanjen Också människa, 
och den 28 november inleddes den första delen av kampanjen. Den går ut på 
att sätta press på rikspolischefen så att han klargör att den praxis som finns 
i Stockholm, där polisen kör bort personer som tigger trots att de inte stört 
ordningen, är felaktig och måste stoppas. Redan efter mötet med Stockholms-
polisen såg vi tecken på att de tagit till sig av vår kritik och ska se över sin 
praxis, vilket är positivt. Men våra uppmaningar till rikspolischefen om mer 
handfasta löften fortsätter. 

Kampanjen kommer att fortsätta under hela 2019. 

Tiggeriförbud – nej tack!
2018 var året då diskussionen om tiggeri och framförallt tiggeriförbud verkligen 
tog fart. I samband med det förespråkade många debattörer och ett antal politiska 
företrädare att tiggeriförbud ska införas i Sverige. Med tanke på det utrednings-
arbete om utsatta EU-medborgares rättigheter i Sverige som redan pågick blev 
det logiskt för Amnesty Sverige att gå in i tiggeriförbudsdebatten. På en solid 
folkrättslig grund argumenterade vi att tiggeriförbud kränker ett antal mänskliga 
rättigheter och i oproportionerligt hög utsträckning drabbar redan utsatta grupper. 

På detta tema drog vi i gång kampanjen Tiggeriförbud – nej tack!, där målet 
var att aktivister skulle höra av sig till sina lokala politiker och diskutera frågan 
om förbud ur ett människorättsperspektiv. Intresset var stort och 255 personer 
beställde kampanjmaterial. Vad vi vet genomfördes ett trettiotal samtal med 
politiker, och åtta insändare skrivna av personer knutna till kampanjen public-
erades i lokalmedia. Göteborgsdistriktet anordnade en välbesökt och mycket 
uppskattad debatt med riksdagsledamöter från de fyra riksdagspartier som då 

 Kampanjen Också människa. 
©Oliver Bampfylde
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inte tagit tydlig ställning i frågan om tiggeriförbud (Liberalerna, Kristdemokrater-
na, Centern och Socialdemokraterna). 

I politikerdebatten i Göteborg tog representanterna för Kristdemokraterna, 
Liberalerna och Centern tydligt avstånd från förbud, vilket var glädjande, och 
efter valet tycktes ropen på tiggeriförbud tystna. I december kom dock domen 
från Högsta förvaltningsdomstolen som godkände Vellinge kommuns lokala 
tiggeriförbud, i motsats till underinstanserna som samtliga förklarat beslutet 
olagligt. Domen kom som en chock och Amnesty Sverige uttryckte stark kritik 
mot den, bland annat i en debattartikel som fick stöd av åtta andra viktiga 
civilsamhällesaktörer. I början av 2019 har en lång rad kommuner meddelat  
att de planerar att införa liknande tiggeriförbud.

Mot bakgrund av den här rättsliga utvecklingen är det viktigare än någonsin att 
vi under 2019 fortsätter att bevaka tiggeriförbudsfrågan och mobiliserar mot de 
förbud vi nu ser dyka upp. Detta gör vi som som en del av kampanjen Också 
människa. 

#inteminröst
"#inteminröst" var en kampanj som drevs i upptakten till det svenska riksdags-
valet 2018. Syftet med kampanjen var att peka på hur det politiska tonläget 
i Sverige har hårdnat och att upplysa om vilka konsekvenser det hårdnade 
tonläget har ur ett människorättsperspektiv. 

Genom arbetet med "#inteminröst" har Amnesty kampanjat för ett ansvarsfullt 
politiskt samtal och bidragit till en diskussion om hur politisk retorik och mänsk-
liga rättigheter hänger ihop. Vi har samlat delar av det svenska civilsamhället 
och skapat goda möjligheter för gemensamma insatser – bakom kampanjen 
ställde sig nästan 50 samhällsaktörer (opinionsbildare, organisationer och 
liknande), ett 15-tal aktivistgrupper och nästan 29 000 privatpersoner.

Internt jämlikhetsarbete på Amnesty
Att arbeta för mångfald inom Amnesty är viktigt – och självklart. En mångfalds-
policy antogs 2005, och det har under flera år funnits en vilja att återuppta 
mångfaldsarbetet. I januari 2018 inleddes därför ett jämlikhetsarbete som syftar 
till att öka jämlikheten bland anställda och medlemmar på Amnesty Sverige. 
Projektet har gått igenom en kartläggningsfas där anställda och medlemmar 
har fått chans att tycka till om organisationen i en enkät med hjälp av metoden 
jämlikhetsdata. I den här fasen har projektet också fokuserat på styrdokument 
och strukturer. Projektet har därefter analyserat resultatet av jämlikhetsdatan 
bland anställda. 

I början av 2019 ska resultatet av enkäten som skickades ut till medlemmar 
analyseras. Därefter ska en strategi upprättas med målet att öka jämlikheten 
bland organisationens medlemmar. Ett förankringsarbete kommer också 
inledas där medlemmar och anställda kommer få en chans att via utbildningar 
och workshops ta del av jämlikhetsarbetet. Detta ska förhoppningsvis leda till 
ett starkare Amnesty.
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Women's March på Irland 2017.  
© John Wells.

Varje år kränks miljontals kvinnors grundläggande rättig
heter – rätten till hälsa, personlig säkerhet, likhet inför 
lagen och rätten till jämlikhet inom familjen. I vissa länder 
är diskriminering av kvinnor inskriven i lagen. 

Irländsk jordskredsseger 
2014–2016 drev Amnesty den globala kampanjen Min kropp, mina rättigheter. 
Den syftade bland annat till att staters kontroll och kriminalisering av sexuella 
och reproduktiva rättigheter skulle upphöra. Irland var ett av de länder som 
ingick i kampanjen.

I Irland var abort kriminaliserat under alla omständigheter, utom då graviditeten 
utgjorde en “verklig och substantiell” risk för kvinnans liv. Att informera om 
möjligheten till abort utomlands var också förbjudet. 2015 publicerade Amnesty 
rapporten "She is not a criminal" som visade konsekvenserna av Irlands 
abortförbud för landets kvinnor och flickor. Kampanjen handlade till stor del om 
att bygga stöd för avkriminalisering av abort bland den irländska allmänheten 

KVINNORS RÄTTIGHETER
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och politikerna. Allmänhetens inställning var central eftersom en folkomröstning 
om en grundlagsändring krävdes för att en ny abortlag skulle kunna antas.

Amnesty Irland drev under flera år opinionsbildande arbete. Amnesty 
International kunde hjälpa till i deras arbete, bland annat genom internationella 
påtryckningar.

Amnesty Sverige deltog i arbetet. Många Amnestygrupper runt om i landet var 
ute och kampanjade. Över 22 000 människor i Sverige skrev under Amnestys 
krav om att avkriminalisera abort, ändra grundlagen och anta en ny abortlag. 
I november 2015 träffade vi den irländska ambassadören. Då hade landets 
premiärminister just meddelat sin avsikt att tillsätta ett medborgarkonvent kring 
en möjlig grundlagsändring. 

Den 25 maj 2018 genomfördes slutligen folkomröstningen som resulterade 
i en jordskredsseger för dem som ville se en grundlagsändring. I december 
godkände parlamentet en ny abortlag som ger landets kvinnor tillgång till fri 
abort till och med vecka 12. Senare aborter tillåts om graviditeten utgör en risk 
för kvinnans liv eller hälsa, eller om fostret inte är livsdugligt. Den nya lagen 
skrevs under av presidenten den 20 december och har därmed trätt i kraft.

Demonstrationerna pågick in i det sista inför 
folkomröstningen i Irland i maj 2018.  

©Katarina Bergehed/Amnesty International.
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Teodora blir fri – och får Per Anger-priset
Teodora del Carmen Vásquez i El Salvador födde ett dödfött barn. Hon ankla-
gades för att ha försökt göra abort, men dömdes sedan till 30 års fängelse för 
mord. I februari 2018 frigavs hon efter drygt tio år i fängelse. Amnesty hade då 
under flera år arbetat för hennes frigivning. 

Inifrån fängelset och efter frigivningen har hon kämpat för alla kvinnor som 
hålls fängslade av liknande skäl, och för att totalförbudet mot abort i hennes 
hemland El Salvador ska skrotas. Hösten 2018 tilldelades Teodora svenska 
regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati: 
Per Anger-priset. Hon kom till Stockholm för att ta emot priset i november, 
och konstaterade då att utan internationella påtryckningar från bland annat 
Amnesty skulle hon fortfarande vara fängslad.

Äntligen samtyckeslag i Sverige
I maj 2018 antog Sveriges riksdag en ny sexualbrottslagstiftning som inne-
fattade en samtyckeslag (även kallad frivillighetslag) gällande våldtäkt. Där - 
med har Sverige säkerställt att landet lever upp till folkrättsliga krav om att 
kriminalisera alla sexuella handlingar som utförs utan samtycke/mot en  
person som inte frivilligt deltar. Den nya lagen välkomnades av Amnesty 
Sverige, som länge lyft kravet på en samtyckeslag, bland annat då FN:s 
Granskningskommitté för Kvinnokon ventionen senast granskade Sverige 2016.

En lagstiftning som överensstämmer med de mänskliga rättigheterna är inte  
en universallösning – men det är ett viktigt steg i att förändra attityder och 
uppnå rättvisa genom att klargöra att sex med någon som inte frivilligt deltar  
är våldtäkt. Vi ser lagen som en startpunkt, snarare än ett slutmål. 

Amnesty Sverige har nu inlett ett arbete för att identifiera vad mer som ska till 
för att våldtäktsoffer ska få tillgång till rättvisa, upprättelse och stöd. Arbetet 
är delvis en uppföljning på 2008 års rapport "Fallet nedlagt – Våldtäkt och 
mänskliga rättigheter i de nordiska länderna". Precis som för tio år sedan gör vi 
det tillsammans med Amnesty i Danmark, Norge och Finland. Arbetet kommer  
att utmynna i en ny rapport och kampanj som startar i april 2019. 

Teodora med en del av de brev 
som skrevs till henne under 
Skriv för frihet-kampanjen 2015. 
©Amnesty International
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Kritiska röster tystas först, i en tid när de behövs som allra 
mest. Därför arbetar Amnesty med kampanjen BRAVE, 
som lyfter de människorättsförsvarare som står i frontlinjen 
för oss andra. De som står i försvar för sina egna och 
andras rättigheter. 

Skriv för frihet
Mellan den 29 november (internationella dagen för kvinnliga människorätts-
försvarare) och den 17 december genomförde Amnesty kampanjen Skriv för 
frihet/Write for Rights. Speciellt för 2018 var att alla människorättsförsvarare 
som vi arbetade för är kvinnor.

Under kampanjperioden deltog 29 samarbetsskolor som en del av samarbetet 
“Skola för mänskliga rättigheter”. 93 svenska Amnesty grupper deltog också i 
kampanjen genom att ha brevskrivarkvällar, fackeltåg, pubkvällar, utåtriktade 

BRAVE – MÄNNISKORÄTTS- 
FÖRSVARARE

Prideparad i Malmö 2018. 
©Amnesty International
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aktioner, solidaritetsaktioner och namninsamlingar. Amnestygrupperna tillsam-
mans med samarbetsskolorna samlade in över  
45 000 namnunderskrifter för fallen Marielle Franco, Geraldine Chacón,  
Nonhle Mbuthuma och Nawal Benaissa.

Skriv för frihet/Write for Rights är Amnesty Internationals största årliga globala 
kampanj där majoriteten av våra sektioner deltar för flera individfall samtidigt. 
2017 deltog 208 länder och territorier under kampanjen, från Afghanistan till 
Zimbabwe. I Sverige deltog 108 Amnestygrupper. Kampanjen brukar ha positiv 
påverkan på situationen för de individer som vi arbetar för. Under 2017 kunde 
vi se positiv rättighetsutveckling i sju av de tio fall som lyftes globalt. Siffrorna 
för 2017 nämns här då det ännu inte går att se en rättighetsutveckling för de 
fall som lyftes under 2018. 

Fotboll + tortyr = sant?
VM i fotboll för herrar gick av stapeln den 14 juni till 15 juli 2018. Ryssland stod 
värd för mästerskapet. Amnesty såg turneringen som en möjlighet att lyfta och 
främja arbetet med BRAVE och stå upp för människorättsförsvarare i Ryssland 
där utvecklingen är mycket oroande. 

Under kampanjen samlade vi, tillsammans med andra Amnesty-sektioner i 
världen, in namnunderskrifter för tre människorättsförsvarare: Oyub Titijev, 
Andrei Rudomaka och Igor Nagavkin. Utomhusklubben Trädgården i Stockholm 
visade flertalet av matcherna och vi såg möjligheten att synas på plats för att 
uppmärksamma utsattheten för människorättsförsvarare i Ryssland. En stor 
fotbollströja togs fram som besökare kunde skriva sin underskrift på för att visa 
sitt stöd för Oyub, Andrei och Igor. Under VM samlade aktivistgrupper också in 
namnunderskrifter på gator och torg.

Globalt samlades totalt 169 241 underskrifter ihop och de överlämnades sedan 
till myndigheterna i Ryssland. Utsattheten för de ryska människorättsförsvarar-
na består och vi fortsätter att sätta press på de ryska myndigheterna!

Pride
Pride är ett sammanhang som Amnesty ser som självklart att synas i. Det är 
extremt värdefullt och viktigt, inte minst i en tid där vi ser hur Pridefiranden 
stoppas på andra platser i världen. Vi vill också erbjuda våra aktiva medlemmar 

BRAVE – MÄNNISKORÄTTS- 
FÖRSVARARE

Aktion vid Rysslands ambassad  
i Bryssel. ©CAMZZI.
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möjligheter att representera Amnesty på sina orter då det är en bra, rolig och 
viktig aktivitet att jobba med.

Under 2018 engagerade sig 18 aktivistgrupper i sina lokala Prideparader 
och festivaler. Vi deltog också i EuroPride i Stockholm och Göteborg, både i 
paraderna och på seminarier som ordnades av såväl aktivister som Amnesty 
Sveriges sekretariat.

Tep Vanny
Tep Vanny är en kambodjansk människorättsförsvarare som BRAVE lyfte. Över 
200 000 människor runt om i världen krävde hennes frigivning. Tep Vanny var 
en samvetsfånge, fängslad för sitt fredliga människorättsarbete. Hon frigavs 
efter att Kambodjas kung benådat henne – efter omfattande nationella och 
internationella påtryckningar.

Taner Kılıç
Under våren agerade aktivister vid flera tillfällen för Amnesty Turkiets heders-
ordförande Taner Kılıçs frigivning. Taner fängslades den 6 juni 2017, grundlöst 
anklagad för kopplingar till den terrorstämplade Fethullah Gülen-rörelsen. Den 
11 mars fyllde Taner 49 år, och hans födelsedag uppmärksammades bland 
annat av Turkietgruppen med tårta och namninsamling på Medborgarplatsen i 
Stockholm. 

Den 5 april hade Taner suttit fängslad i 300 dagar, och då agerade sammanlagt 
17 grupper för hans frigivning och 493 namnunderskrifter samlades in.

Taner släpptes från fängelset den 15 augusti. Åtalet mot honom har ännu inte 
lagts ned.

Taner Kılıç med sin familj, kort 
efter att han släppts fri. ©privat
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8 Mars 
På internationella kvinnodagen 2018 valde Amnesty Sverige att lyfta Azza 
Soliman, en kvinnorättsförsvarare från Egypten som också var ett av fallen i 
Skriv för frihet 2017. Sammanlagt deltog 87 grupper på 53 orter i kampan-
jandet, och tillsammans med face-to-face-värvarna samlades det in 10 881 
fysiska underskrifter för Azza! De insamlade underskrifterna lämnades över till 
Egyptens ambassad i september. Azzas reseförbud har fortfarande inte hävts.

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. 

Granskning av hållbarhetsrapporter
Amnesty Business Group (ABG) granskade tillsammans med Diakonia, Fair 
Action och Amnesty Sverige 28 svenska företags hållbarhetsrapporter. Gransk-
ningen hade fokus på mänskliga rättigheter och gjordes med hjälp av en metod 
som togs fram av Enact, för att kunna påvisa om företagen lever upp till de 
lagkrav som ställs eller inte. Granskningen visar på ett behov av en obligatorisk 

FÖRETAGSANSVAR OCH 
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Christian Lekoya Kpandei  
visar skadorna på sin  
fiskodling i Bodo, Nigeria. 
©Amnesty International
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HRDD (Human Rights Due Diligence) och kommer att resultera i en rapport 
2019. Den blir ett verktyg i Amnesty Sveriges påverkansarbete gentemot den 
svenska regeringen och svenska företag. 

I granskningsarbetet hade Amnesty Sverige en koordinerande roll och skrev 
rapporttext, förslag på debattartikel och pressmeddelande. Inom ABG finns en 
bred kompetens i frågor om företagande och mänskliga rättigheter. För nästa år 
finns planer på att dels publicera rapporten och på uppföljande påverkansarbe-
te med svenska regeringen och företag som målgrupper. 

Still Irresponsible Investments – var placeras svenskarnas pengar?
Rapporten "Still Irresponsible Investments" släpptes i september 2018. Rap-
porten var en uppföljning av "Irresponsible Investments", en rapport skriven av 
Amnesty Sverige i samarbete med Sveriges Konsumenter inom ramen för Fair 
Finance Guide (FFG). Båda rapporterna granskade svenska bankers placering 
av pengar. 

Den mediala täckningen av rapporten var bra och vi fick med våra rekom-
mendationer i många rikstäckande medier. På grund av Nordeas kritik mot 
granskningsmetoden fick vi utrymme i Svenska Dagbladet att dels svara på 
kritiken, och dels upprepa våra rekommendationer.

Som uppföljning till rapporten bjöds alla sju banker som ingick i rapporten in till 
ett möte för att diskutera mänskliga rättigheter och bankernas investeringar för 
att Amnesty Sverige skulle kunna få ytterligare detaljkunskap om deras arbete 
med mänskliga rättigheter. Flera av bankerna har i dessa möten uttryckt att de 
vill ha regelbundna möten med Amnesty Sverige.

Amnesty Sverige har i och med rapport och möten intensifierat vårt arbete med 
investerare och tydliggjort hur man ser på ansvaret hos investerare. Amnesty 
Sverige har också hållit en genomgång av metoden och om utmaningar i 
arbetet med den för kollegor på Amnesty Norge.

Framgång med Lundin Petroleum
I oktober kom ett positivt besked från svenska regeringen i fallet med 
Lundin Petroleum och anklagelser om delaktighet i folkrättsbrott i Sudan/
Sydsudan. Den svenske åklagaren som utreder Lundin Petroleums vd och 
styrelseordförande för misstanke om medhjälp till grovt folkrättsbrott i det som 
nu är Sydsudan fick godkänt av regeringen att väcka åtal. Det betyder att vi 
förhoppningsvis snart kommer att se ett åtal där representanter för Lundin 
Petroleum kommer att ställas inför svensk domstol för delaktighet i folkrättsbrott 
som begicks 1997–2003.

Amnesty arbetar tillsammans med två andra intresseorganisationer för att 
bemöta ett eventuellt åtal, och för att lägga upp en strategi inför Lundin 
Petroleums årsstämma 2019. Fokus ligger på företagets ansvar för att respek-
tera mänskliga rättigheter, men också på att kräva en rättssäker process och 
självklart även på gottgörelse för de som drabbats. 
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Amnesty International arbetar för att ingen människa ska 
tvingas fly från 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 till exempel genom att införa säkra och legala vägar 
för människor att ta sig till skydd. 

Vi verkar för migranters rättigheter, bland annat rätten till hälso-och sjukvård, samt 
att FN:s konvention om migrantarbetare och deras familjers rättigheter ratificeras av 
fler länder, däribland Sverige. En av många frågor under året har gällt myndigheternas 
bristande sök- och räddningsinsatser på Medelhavet och de ökande svårigheterna 
för bland andra civilsamhället att arbeta med sjöräddande insatser. Detta drabbar 
flyktingar och migranter. Vissa ageranden från staters och EU:s sida står i strid  
med folkrätten och staters internationella förpliktelser.

Medlemmar, utbildningar, förvarsgruppsbesökare  
och flykting-och migrationssamordnare
Vi har haft fyra medlemsutbildningar i asylrätt och Amnestys arbete med flyktingar 
och migranter. Av de som har deltagit i utbildningarna har åtta personer gått vidare 

FLYKTINGAR OCH 
MIGRATION

Människor dör på 
Medelhavet – varje vecka. 

©Felix Weiss/Seawatch
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till att bli förvarsgruppsbesökare och flykting- och migrationssamordnare. 
Förvarsgrupperna har regelbundet besökt fyra av de fem förvar som finns 
i Sverige. Uppdraget är mycket viktigt och är av stor betydelse för såväl de 
förvarstagna som för våra möjligheter att få information och kunskap som 
också kan användas i vårt påverkansarbete. 

Vi har medverkat till och deltagit i arrangerandet av ett två dagar långt nationellt 
möte om förvar tillsammans med Migrationsverket och flera andra organisationer. 
Möten där vi diskuterar och får fördjupade kunskaper bland annat om tortyr och 
trauma, folkrätt och tillgång till vård leder till ökad förståelse för våra olika roller 
och är i förlängningen till gagn för de förvarstagna och oss alla. 

Afghanistan
Afghanistan var även under 2018 ett av de länder som vi arbetade mest 
med, bland annat genom rådgivning till asylsökande, offentliga biträden, gode 
män med flera. Vi har även yttrat oss i enskilda asylärenden. Vi är i många 
fall fortsatt mycket kritiska till Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas 
bedömning av risken för förföljelse i Afghanistan och av myndigheternas 
bedömning av ett så kallat internflyktsalternativ. Under året har vi även fått en 
debattartikel publicerad, regelbundet medverkat i media och uppmärksammat 
frågan i våra egna kanaler. Vi har även diskuterat och kritiserat den tyngd som 
medicinska åldersbedömningar (som ibland genomförs på ensamkommande 
barn vars ålder ifrågasätts) ges i den sammantagna bedömningen hos Migra-
tionsverket och migrationsdomstolarna.

EU och Medelhavet
Mycket arbete har också detta år skett kring EU och det gemensamma euro-
peiska asylsystemet (CEAS). Vi har deltagit i ett antal seminarier och samtal, 
bland annat på Europahuset. Vi har lagt ett stort fokus vid det försämrade läget 
för sök- och räddningsinsatser i Medelhavet och på misstänkliggörandet och 
ibland kriminaliseringen av personer och organisationer som sjöräddar. Detta 
och situationen i Libyen har lyfts i många olika sammanhang, däribland vid 
seminarier i Almedalen. 

Familjeåterföreningar
Vi har vid flera tillfällen medverkat i media kring frågan om de synnerligen 
långa väntetiderna för familjeåterförening. 

New York-deklarationen om flyktingar och migranter
Under året har vi deltagit i rundabordssamtal och andra diskussioner kring FN:s 
två globala ramverk om flykting och migration. De två ramverken är ett resultat av 
New York-deklarationen för flyktingar och migranter i vilken, bland mycket annat, 
det slås fast att FN:s medlemsländer har en skyldighet att respektera flyktingar 
och migranters mänskliga rättigheter. Vår uppfattning är att båda ramverken är 
positiva och kommer kunna användas som ett av flera verktyg i vårt fortsatta 
arbete för respekten för flyktingars och migranters mänskliga rättigheter. 
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Läget för mänskliga rättigheter är allvarligt på många 
håll i världen. 2018 fyllde den allmänna förklaringen om 
de mänskliga rättigheterna – grunden för hela Amnestys 
verksamhet – 70 år. Det vill vi fira genom att säga att vi 
aldrig kommer att sluta kämpa förrän alla människor har 
lika rättigheter. Vi jobbar över hela världen, men vill detta 
år särskilt lyfta några enskilda områden.

Myanmar
Amnesty Sverige har löpande under året uttalat oss i media om övergreppen 
mot rohingyer i delstaten Rakhine. Ett särskilt fokus lades på behovet av 
ansvarsutkrävande, bland annat i samband med en rapport som släpptes i 
juni där 13 militära befälhavare och polischefer namngavs som nödvändiga att 
utreda för brott mot mänskligheten. Amnesty International levererade över  
90 000 underskrifter från människor runt om i världen till medlemmar av FN:s 
råd för mänskliga rättigheter med krav på att inrätta en mekanism för att hålla 
förövare till svars för övergreppen. 

Amnesty International tog i november 2018 det svåra beslutet att ta tillbaka 
utnämningen av Aung San Suu Kyi som samvetsambassadör (Ambassador of 
Conscience) – Amnestys högsta utmärkelse. 

Nicaragua
Vid två tillfällen under året har vi lyft den allvarliga situationen i Nicaragua 
då myndigheterna slagit till hårt mot fredliga demonstrationer mot förslag 
till förändringar i socialförsäkringssystemet. Mer är 400 sociala ledare och 
aktivister fängslades i samband med protesterna. 

MÄNNISKORÄTTSKRISER

Regeringskritiska protester i 
Nicaragua 13 september 2018. 
©REUTERS Oswaldo Rivas
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En viktig del av Amnestys arbete är de aktioner, eller 
namninsamlingar, som vi gör. I dem lyfts en person  
eller en grupp för att visa på en bredare problematik. 
Namn insamlingarna sker ofta över hela världen och är  
ett exempel på hur brett Amnesty jobbar. De visar också 
vilket stöd de frågor vi driver har i världen. 

Aktion om familjeseparationer vid gränsen mellan Mexiko och USA 
I slutet av juni samlade vi in underskrifter i en aktion vars mål var att sätta 
stopp för separationen av barn och deras föräldrar vid gränsen mellan USA 
och Mexiko. Aktionen fick ett rekordstort antal underskrifter – 108 373. 
Uppmärksamheten världen över ledde till att president Trump gav order om ett 
stopp för separationer samtidigt som asylsökande familjer fortfarande riskerade 
att tas i förvar. Den risken kvarstår. Ett försök att lämna över underskrifterna till 
Amerikanska ambassaden i Stockholm lyckades inte – ambassadpersonalen 
vägrade ta emot listorna.

Aktion till protest mot Ahmadreza Djalalis dödsdom i Iran
Mellan oktober 2017 och mars 2018 samlades underskrifter in till stöd för 
läkaren och forskaren Ahmadreza Djalali, en svensk medborgare som dömts 
till döden i Iran. Ahmadreza Djalali greps den 26 april och dömdes, efter en 
bristfällig rättegång, till döden den 21 oktober 2017. Den svenska delen av 
aktionen samlade in 33 039 namnunderskrifter. Globalt samlades fler än  
200 000 underskrifter in. De lämnades över till Irans ambassad i Stockholm 
den 28 mars 2018. Ahmadreza Djalali sitter fortfarande fängslad i Iran. 
Dödsdomen har inte hävts.

AKTIONER

Den 28 mars 2018 lämnades  
fler än 200 000 underskrifter över  

till Irans ambassad i Stockholm.  
©Amnesty International 
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Aktion till protest mot föreslagen lagändring i Guatemala 
På en dryg vecka i september 2018 samlades 20 763 underskrifter in för att 
protestera mot en omröstning i Guatemalas kongress. Omröstningen rörde 
bland annat lagförslag 5272, som skulle innebära en skärpning av nuvarande 
abortlagstiftning, som endast tillåter abort om graviditeten utgör en fara för 
kvinnans liv. Den 18 september fick vi besked om att det verkade som att den 
globala uppslutningen i protest mot lagförslaget gjort skillnad – omröstningen 
om lagen hade skjutits upp. I dagsläget har lagförslaget inte kommit upp till 
omröstning igen. 

Amnesty i skolan erbjuder utbildningsmaterial och före-
läsningar om mänskliga rättigheter. Flera gymnasieskolor 
ingår även i ett fördjupat samarbete med oss. Syftet är 
att öka kunskapen om och engagemanget för mänskliga 
rättigheter bland unga i Sverige. 

Skola för mänskliga rättigheter
I dagsläget har Amnesty Sverige 29 så kallade samarbetsskolor runt om i 
Sverige. Det handlar om gymnasieskolor och det namn som används är "Skola 

AMNESTY I SKOLAN
Geraldine Chacón från Venezuela, 

Nawal Benaissa från Marocko, 
Marielle Franco från Brasilien och 
Nonhle Mbuthuma från Sydafrika. 

©Amnesty International
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för mänskliga rättigheter". Syftet är att öka kunskapen och engagemanget för 
mänskliga rättigheter bland både elever och lärare. Det banar också väg för ett 
djupare engagemang inom Amnesty. 

Fortbildning för lärare
Varje år arrangerar Amnesty Sverige en konferens för lärare på samarbets-
skolorna. I år arrangerades konferensen den 26–27 september, besöktes av 
106 deltagare och hade fokus på kvinnors rättigheter. På samtliga samarbets-
skolor under visades eleverna med Amnesty Sveriges skolmaterial och skolan 
arrangerade också en temadag om mänskliga rättigheter. På de flesta skolorna 
genomfördes även föreställningen A-day.

A-day
A-day är en två timmar lång föreläsning som varvas med dramatisering, 
filmvisning och interaktion. A-day genomförs varje år. Målgruppen är gymnasie-
elever. Under hösten 2018 genomförde vi A-day på 53 gymnasieskolor runt 
om i landet – från Lund i söder till Umeå i norr. Sammanlagt deltog 11 000 
elever på A-day. Människorättsförsvarare stod i fokus och vi uppmärksammade 
också särskilt 70-årsjubileet av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. Syftet med A-day är att öka intresset för mänskliga rättigheter 
bland elever, men också att öka engagemanget. Efter A-day har många nya 
ungdomsgrupper bildats och flera befintliga grupper har fått nya medlemmar. 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 70 år
Med anledning av att FN:s allmänna förklaring fyllde 70 år tog Amnesty Sverige 
fram en film för gymnasieskolan som lyfter både hur förklaringen kom till och 
hur viktig den är för efterlevnaden av mänskliga rättigheter i dag.

Skriv för frihet
Samarbetsskolorna arbetade med de olika fallen inom Skriv för frihet på 
olika sätt under lektionstid. Elever kunde till exempel skriva solidaritetsbrev 
till Nonhle Mbuthuma på engelskalektioner eller till Geraldine Chacón på 
spanskalektioner. Skolorna hade sedan en temadag då skolorna kampanjade 
för de olika människorättsförsvararna. Hur kampanjen och temadagen genom-
fördes var upp till varje skola att bestämma. Det viktiga var att det var tydligt 
för eleverna att skolan deltog i kampanjen BRAVE/Skriv för frihet under den 
aktuella perioden. 
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Mycket av Amnestys arbete utförs av engagerade 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. 

Vad gör aktivister?
Amnesty Sveriges aktivister arbetar med kampanjarbete och andra prioriterade 
människorättsfrågor. Många grupper arbetar med aktionsfall. Grupperna 
planerar och genomför självständigt sina aktiviteter, ofta med hjälp av  
Amnesty Sveriges material och instruktioner.

Arbetsgrupper
I början av året fanns 129 arbetsgrupper som bygger på lokalt engagemang. 
Av dessa var åtta studentgrupper som arbetar på högskolor och universitet. 
Antalet arbetsgrupper har sjunkit de senaste åren av olika anledningar. I slutet 
av 2018 var antalet grupper 128.

Ungdomsgrupper
I början av året fanns det 68 ungdomsgrupper (åldern 16–19 år) som agerade 
för mänskliga rättigheter. I slutet av 2018 var antalet ungdomsgrupper 73. Att 
antalet ungdomsgrupper ökat är delvis ett resultat av ett målmedvetet arbete 
gentemot gymnasieskolor i kombination med kunniga ungdomsaktivister. 

Specialgrupper
I Sverige finns grupper som fungerar som resurs till Amnesty Sverige. De kan 
vara experter på olika områden, både människorättsfrågor eller geografiska om-
råden. Under året har fem så kallade specialgrupper och sju landssam ordnare 
varit aktiva. Det finns 27 flykting- och migrationssamordnargrupper som arbetar 
med att besöka Migrationsverkets förvar och/eller att sprida information och 
utbilda om flyktingar och migranters rättigheter.

Second hand-butiker
I Halmstad, Hörby och Lund finns det second hand-butiker som drivs av och 
med aktivister. Grupperna samlade under året in 1,4 miljoner kronor till förmån 
för Amnestys arbete.

DET AKTIVA AMNESTY
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Josefine Luther, aktivist, deltar på en ungdomsträff. 
©Emma Brossner-Skawonius/Amnesty International
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Arbete för att öka antalet grupper 
 
Ge upp, ge allt!
Under hösten genomfördes projektet "Ge upp, ge allt". Syftet var att starta nya 
grupper och ambitionen var att ge ett extra stöd till distrikt som vill starta nya 
grupper i sina regioner. Sju städer valde att ansluta sig till den här rekryterings-
satsningen som resulterade i fem nya grupper. Efter projektet har vi lyckats 
starta ytterligare fem nya grupper.

Ungdomssatsning i samband med A-day
I samband med den interaktiva skolföreställningen A-day startades 15 nya 
ungdomsgrupper. Efter A-day bjöds intresserade in till ett pass om att vara 
engagerad i Amnesty. Nya orter där vi nu har ungdomsgrupper är bland annat 
Härnösand, Örebro och Sundsvall. 

Arbete för att utveckla och stärka aktivismen
Aktivismen är ofta lokalt organiserad av distrikt som utvecklar och ger stöd till 
medlemmar och grupper. I en organisation som framför allt består av ideellt 
engagerade medlemmar är ideella ledare absolut nödvändiga, både för att öka 
antalet aktivister och för att utveckla, inspirera och stärka både aktivisterna och 
aktivismen. Därför genomförs en rad satsningar, framför allt på utbildningar 
för aktivister som på olika sätt tar på sig ledande positioner i organisationen 
– gruppsekreterare, distriktsaktiva, utbildare, rekryteringsansvariga, student-
samordnare, ungdomsråd, studentråd och liknande. Men många utbildningar 
erbjuds för både medlemmar som vill engagera sig mer och medlemmar som 
redan är aktivister, om än inte på ledande positioner.

Ledarskapsprogrammet
Amnesty Sverige har sedan ett antal år genomfört ett nationellt ledarskapspro-
gram. Nytt för förra årets (2017–18) program var att ledarskapsprogrammet 
regionaliserades, vilket innebär att de regionala verksamhetsutvecklarna 
genomförde utbildningarna på olika orter i syfte att öka det lokalt förankrade 
engagemanget.

Amnesty ABC
"Amnesty ABC" är en grundkurs i tre moduler för nya aktivister. Utbildningen 
genomförs av aktivister som utbildades vid en träff i februari. Under året tog vi 
fram ytterligare en modul som ger verktyg för att planera utåtriktade aktiviteter. 
170 aktivister har deltagit i någon av modulerna i "Amnesty ABC" under året.

Gruppsekreterarkurs
Amnesty Sveriges aktivistgrupper samordnas av gruppsekreterare. Varje år 
erbjuds nya gruppsekreterare en utbildning och 2018 deltog 36 personer. 
De flesta av deltagarna kom från ungdomsgrupper. Fokus i utbildningen 
är ledarskap, gruppdynamik, mötesteknik och Amnesty som organisation. 
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Gruppsekreterarkursen finns också i kortversion, och under våren 2018 
genomfördes kvällsträffar i Malmö, Stockholm och Göteborg för gruppsekretera-
re i ungdomsgrupper som ett komplement till den längre utbildningen som hålls 
på hösten.

Distriktsutveckling
En rad förbättringar har gjorts under året i stödet till distrikten, bland annat i 
form av utvecklingsdagar för styrelser, hjälp i rekrytering och föreningskunskap 
och höstmöten där grupperna gemensamt planerat den lokala verksamheten 
i en del av distrikten med syfte att förbättra planering och genomförande av 
lokala aktiviteter.

Ungdomsrådets arbete
Ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 16–19 år och bidrar till att stödja 
och utveckla arbetet i ungdomsgrupperna. Under året har rådet bestått av åtta 
medlemmar. Fokus för rådets arbete under året har varit mötesplatser för unga, 
genom att arrangera nationella ungdomsträffar och att delta i utförandet av 
regionala ungdomsträffar och kontakten lokalt med ungdomsgrupper. Ett annat 
fokus har varit inflytande. Ungdomsrådet och ungdomsrådet skrev en motion 
om gratis medlemskap för unga i Amnesty Sverige till årsmötet. Motionen 
antogs. Ungdomsrådet har haft två fysiska träffar och en representant från 
ungdomsrådet deltog på årsmötet.

Ungdomsträffar lokalt, nationellt och internationellt
Under 2018 har unga aktivister mötts i många olika sammanhang för att 
utvecklas som aktivister. Det har arrangerats lokala ungdomsträffar i Stockholm, 
Göteborg och Malmö, totalt tolv stycken under året. Två nationella ungdoms-
träffar med aktivister från hela landet organiserades med hjälp av ungdoms-
rådet. Under det nordiska samarbetet Nordic Youth Conference deltog 47 unga 
aktivister från Island, Norge, Färöarna, Finland och Sverige och planerade 
och genomförde gemensamt en utåtriktad aktion i Köpenhamn. Under EYM, 
European Youth Meeting, deltog två aktivister från Amnesty Sverige tillsammans 
med andra europeiska sektioner. 

“Larv, puppa, fjäril”
I syfte att minska eller kanske snarare plana ut nedläggningen av ungdoms-
grupper, som har varierat kraftigt från år till år, har det utformats en slags 
verktygslåda med olika kortare workshops utifrån sex arbetsområden, till 
exempel att rekrytera medlemmar till sin grupp eller kring föreningskunskap. 
Metoden har underlättat identifiering av områden som grupper behöver stöd 
kring och vilka åtgärder som behövs.

Studentprojektet
2018 påbörjade vi en ny stor satsning för att stärka ungas engagemang i 
Amnesty – "Studentprojektet". Målet med projektet har varit att öka Amnesty 
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Sveriges närvaro och aktivitet på svenska högskolor och universitet och skapa 
förutsättningar för en hållbar studentrörelse inom Amnesty Sverige. 

Ett nationellt studentråd har bildats, för att studentgrupperna ska kunna lära 
av varandra och agera tillsammans. Rådet består av representanter från alla 
studentgrupper i Sverige. Inom ramen för projektet har vi sett ett behov av att 
erbjuda riktat verksamhetsstöd till studentgrupper som är anpassat efter deras 
vardag. Vi har därför rekryterat och utbildat tolv studentsamordnare som stöttar 
studentgrupperna på sin ort på ideell basis. 

I månadsskiftet november–december hölls Amnesty Sveriges första student -
träff någonsin, arrangerad av studentrådet. 45 aktivister från studentgrupperna 
deltog, inklusive fyra aktivister från Norge och Danmark. Fokus var Amnesty 
Sveriges två nationella kampanjer under 2019 och att förse studenterna med 
nya verktyg och inspiration för aktivism. 

Ett viktigt led i att utveckla studentaktivismen är att lära från de sektioner 
som kommit längre än oss. Under året har vi därför skickat representanter 
från studentrådet till nationella studentträffar i Storbritannien och Norge, för 
inspiration. 

Nästa steg i projektet blir att bilda fler studentgrupper.

Megahelgen
Megahelgen äger rum varje höst, och innebär att ungdomsträff, aktivistsemi-
narium (aktivistutbildning), möte för distriktsaktiva, Amnestyfondens styrelse 
och Amnesty Sveriges styrelse samlas under samma tak. Huvudfokus ligger på 
våra kommande kampanjer, men det är också en helg för diskussion, utbildning 
och utbyte av tips och idéer. Megahelgen 2018 hölls i Stockholm den 20–21 
oktober och slog deltagarrekord – 108 deltagare, mot 97 året innan.
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Det är Amnestys medlemmar och givare som gör det 
möjligt för Amnesty att existera – och förändra. Vår  
verksamhet bygger nästan helt på den fantastiska  
generositet medlemmar och givare visar oss och vi är 
restriktiva när det gäller stöd från stater och företag. 
Därför är insamling och medlemsvärvning en förut  
sättning för vårt fortsatta arbete.

Amnesty Sverige hade från 2004 en stadig tillväxt av både medlemmar, givare 
och intäkter. Tillväxten av medlemmar och givare bröts 2015 och har efter det 
planat ut. Intäkterna fortsätter att öka.  

TILLVÄXT OCH 
MEDLEMSVÄRVNING 

Vi bygger ett starkare Amnesty!
©Amnesty International 
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Amnesty Sverige samlade under 2018 totalt in cirka 135,1 miljoner kronor, 
inklusive de 7,2 miljonerna från Postkodlotteriet som är knutna till specialpro-
jekt. 11,5 miljoner av de insamlade medlen tillförs Amnesty fonden i enlighet 
med det avtal om gemensam insamling som finns mellan organisationerna.

För att öka vår tillväxt och engagera fler människor för mänskliga rättigheter 
påbörjades ett förändrings- och utvecklingsarbete under 2016 som har fortsatt 
under 2017 och 2018. Det handlar om ett omfattande arbete med målgrupps-
analys för att nå ut till fler, en ny webbplats, ett nytt uppringningssystem som 
gör att vi når fler medlemmar och presumtiva medlemmar och digital signering 
för att förenkla för de personer som vill engagera sig och stödja oss genom 
att bli medlem och givare. Vi möter fler personer, fysiskt och digitalt, för att 
samtala om mänskliga rättigheter. Vi får kontakt med tusentals människor som 
är intresserade av att engagera sig för alla människors lika värde. 

Under 2018 har gåvomöjligheterna på vår nya webbplats amnesty.se ytterligare 
förbättrats. Under november lanserades också vårt nya sms-nätverk Amnesty 
Alert vars syfte är att snabbt kunna nå och engagera många genom att skicka 
ut sms vid aktuella vädjanden, men även sms-utskick där vi frågar om en gåva. 
Två månader efter lanseringen har 14 000 personer gått med i Amnesty Alert. 
 
I maj aktiverades funktionen för egna insamlingar på vår Facebook-sida och 
intresset har varit stort. 

I slutet av 2018 hade Amnesty Sverige 96 058 medlemmar och 3 657 givare 
(totalt 99 715 medlemmar och givare) i Sverige. 90,57 procent av medlemmarna 
betalar via autogiro. Värvning av nya medlemmar och givare sker fortfarande 
huvud sakligen genom våra värvare ute på stan men värvning och insamling via 
telefon, webb och sms har ökat. Genom våra kommunikatörer på telefon har  
vi både värvat nya medlemmar och ökat stödet från våra befintliga medlem-
mar. Totalt valde 6 911 personer (7 884 personer 2017) att engagera sig i 
mänskliga rättigheter genom att bli ny medlem eller givare till Amnesty Sverige 
under 2018.

Under 2018 fick vi även ta emot 15 miljoner kronor i stöd för vårt människo-
rättsarbete från Postkodlotteriet. 2017 beviljades 6 miljoner kronor i öronmärkt 
stöd från Postkodlotteriet till specialprojektet "Mobilisera mångfald: Rättig - 
heter för hbtqi-personer i Latinamerika och Karibien”. Projektets syfte är 
att 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 trans-
personer. Specialprojektet löper från februari 2018 till juli 2020. Dessutom 
pågår specialprojektet “Defend the Defenders” tillsammans med Greenpeace 
och We Effect. Projektetet ska stärka och utbilda människorättsförsvarare och 
miljöaktivister med fokus på unga, kvinnor och hbtqi-försvarare och aktivister i 
Brasilien, Honduras, Guatemala och globalt. Detta projekt löper från september 
2017 och två år framåt. 
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Kommunikationen till våra externa målgrupper är en avgö-
rande del av Amnestys arbete för att påverka och förändra. 
Tydlig och strategisk kommunikation synliggör organisatio-
nens arbete och resultat såväl globalt som lokalt. Den är 
vårt verktyg för att vinna våra supportrars förtroende, växa 
som organisation och i förlängningen förändra attityder. 

Under 2018 har arbetet med att omsätta vår kommunikationsstrategi till 
verksamhet fortsatt. Det har resulterat i en ny webbplats med fokus på besö-
karen och ett nytt grafiskt ramverk. Vi har även påbörjat arbetet med att skapa 
och uppdatera våra riktlinjer för olika kommunikationskanaler och kommer att 
fortsätta med det arbetet under 2019. 

Digitala medier 
Amnesty Sveriges digitala närvaro är en viktig del i arbetet att skapa engage-
mang för mänskliga rättigheter. Det är genom vår digitala kommunikation som 
vi på ett kostnadseffektivt sätt når ut brett till vår målgrupp. Men Facebooks 
nya algoritmer har gjort det svårare att nå ut i bruset, både organiskt och via 
annonsering. Det kostar i dag mer att nå ut med sitt budskap och inläggen 
måste vara högst relevanta för att hamna högt upp i människors flöden. 

Samtidigt som vi har sett en ökad kostnad och en minskad räckvidd kan vi 
ändå konstatera att våra satsningar på en mer reaktiv och målgruppsanpassad 
kommunikation har gett effekt. De gånger vi har kunnat agera snabbt på en 
aktuell fråga eller när något akut händer i världen är också de gånger vi nått 
bäst resultat. Några exempel:

Barn slits från sina föräldrar vid den mexikanska gränsen till USA: I juni 2018 
kom nyheten om att barn separerades från sina föräldrar och sattes i läger vid 
gränsen till USA. Vi gick snabbt ut med en aktion för att samla in underskrifter. 
Aktionen fick ett enormt genomslag bland influencers och delades flitigt på 
både Instagram och Facebook. På bara några dagar hade vi samlat in 108 373 
underskrifter, ett nytt rekord för Amnesty Sverige!

Skrämmande lagförslag i Guatemala hotar att fängsla kvinnor som fått 
missfall: Den 11 september gick vi ut med en akut aktion för att protestera 
mot en omröstning i Guatemalas kongress. Omröstningen rörde ett lagförslag 
som skulle innebära en skärpning av den redan hårda abortlagstiftningen i 
landet. Vi lyckades samla in drygt 20 000 underskrifter på bara en vecka. 

KOMMUNIKATION  
OCH SYNLIGHET
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Underskrifterna skickades till Guatemalas kongress och några dagar senare 
fick vi besked om att den globala uppslutningen i protest mot lagförslaget haft 
effekt. Omröstningen om lagförslaget sköts upp.

Följarantalet på Facebook fortsätter att öka och vi kom 2018 upp i 97 000 
följare, jämfört med 94 000 under 2017. På Twitter har vi ökat med drygt  
1 000 följare och är nu uppe i 14 100 och på Instagram har vi i dag 10 800 
följare, en ökning med över 4 000 sedan året innan.

SWIIIIISH
Under vintern 2017–2018 tog vi fram ett nytt annonsmanér: Swiiiiish. Annon-
serna porträtterade Donald Trumps och Kim Jong Uns frisyrer som swishade 
i vinden. Annonserna balanserade mellan humor och allvar, och uppmanade 
människor att swisha pengar till oss. Vi ville visa att världen inte är svart och vit. 
Trenden att gå mot en mer söndrande politik som gör skillnad på människor 
finns över hela världen, oavsett statsskick. En politik som resulterar i olika 
typer av diskriminering, men även att hat och diskriminering kan normaliseras. 
Annonserna gick i print samt som t-baneannonser under jul och nyår. De fick 
en enormt bra respons, och belönades dessutom bland annat med ett guldägg 
i kategorin Utomhus och silverägg i kategorin Printannons i den prestigefulla 
reklamtävlingen Guldägget. 

Swiiiissh! Affischerna i 
Stockholms tunnelbana. 

©Petter Törnqvist/Reform Act
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Unfluencer
På Twitter frodas kvinnohat, rasism och extremism. Med hjälp av förtryckarnas 
egna metoder gav vi oss in i kampen mot hatet på Twitter. Genom ett nätverk 
av bottar – alla programmerade att stå upp för mänskliga rättigheter – krävde 
vi förändring från Twitters vd Jack Dorsey och Twitter. Syftet var att locka in 
människor på vår nya webbplats. Kampanjen blev en succé! Vårt mål var  
att öka trafiken med 10 procent – men istället ökade vi den med 60 procent! 
Fler än 6 500 personer engagerade sig i Unfluencer-kampanjen och tusentals 
tweets satte press på Jack Dorsey. Modiga röster som Alexandra Pascalidou, 
Linnéa Claeson och Rossana Dinamarca stöttade kampanjen, som fick stort 
genomslag i media. Den togs upp i DN, SvD, Metro och SVT. Vi besökte också 
TV4:s Nyhetsmorgon.

Amnesty.se
I slutet av februari 2018 lanserades en ny webbplats för Amnesty Sverige. 
Arbetet med den nya webbplatsen hade sin utgångspunkt i den målgrupps-
analys som påbörjades under 2016. Målet var att skapa en webbplats som var 
enkel att förstå, enkel att navigera på, som gav en känsla av att det är lätt att 
agera och som kortade vägarna för de som ville skriva under en namninsamling 
eller skänka en gåva. Under jämförbar period 2017 och 2018 ökade antalet 
besök på amnesty.se med 82 procent. Målkonverteringsgraden, alltså hur 
många besökare som inte bara besökte sidan utan faktiskt slutförde ett mål, 
som att ge en gåva eller skriva under en namninsamling, ökade under samma 
period från 2,76 procent under 2017 till hela 36,67 procent under 2018. 

Press och media
Amnesty Sveriges talespersoner och generalsekreterare har återkommande 
hörts och synts i press, radio och tv. Ofta har det skett i samband med att 
våra globala rapporter publicerats men också som experter eller kommenta-
torer inom olika sakområden eller för att kommentera situationen i ett visst 
land. Vi har även publicerat ett antal debattartiklar, både på egen hand och 
tillsammans med andra relevanta organisationer och aktörer. Några exempel 
på sakområden där vi ofta medverkat i media under året är diskriminering, 
kvinnors rättigheter, flykting/migration/asyl, dödsstraff, företagsansvar, 
vapenhandel och yttrandefrihet. Totalt handlar det om 9 400 införanden i 
print, webb och eter, med bruttoräckvidden 960 miljoner exponeringstillfällen 
– det vill säga så många är det som har kunnat ta del av rapporteringen om 
Amnesty i svensk media.

I slutet av året släppte Amnesty den första rapporten på tio år som rör Sverige 
– "Sweden: A Cold Welcome" – och som handlar om den grupp som brukar 
benämnas “utsatta EU-medborgare” och där romer utgör en majoritet av 
personerna. Rapporten fick ett massivt mediagenomslag. I övrigt uppmärksam-
mades den årliga rapporten om dödsstraff i världen som brukligt mycket stort. 
Även Amnestys årsrapport för 2017, med temat “hatretoriken har blivit politik” 
som släpptes i början av 2018, fick precis som tidigare år även den ett mycket 
stort mediagenomslag. 
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Årssammanfattningen för 2018 kom i ett nytt format i slutet av året med 
rubriken “Rights Today”. Det var en kortfattad tillbakablick på utvecklingen i 
olika regioner när det gäller mänskliga rättigheter och med ett stort fokus på 
kvinnors rättigheter. Målgruppen för den var inte media och genomslaget blev 
därmed som förväntat inte särskilt stort.

Aktivisters och medlemmars engagemang i Amnestys frågor och kampanjer, 
framförallt Skriv för frihet/BRAVE, har också hörts och synts i lokal media. Ett tyd-
ligt sådant exempel var de aktioner som grupper gjorde runt om i Sverige för den 
egyptiska kvinnorättsaktivisten Azza Soliman i samband med 8 mars. Amnesty 
Sveriges sekretariat har också deltagit i flera manifestationer som i sig fått mycket 
publicitet. Några exempel är manifestationen på Karolinska Institutet till stöd för 
den dödsdömda forskaren Ahmadreza Djalali som arbetat på bland annat just 
KI, manifestationen utanför Saudiarabiens ambassad med krav på en oberoende 
utredning av mordet på journalisten Jamal Khashoggi samt födelsedagsmanifesta-
tionen för den fängslade svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak.

Den allvarliga situationen när det gäller bristen på mänskliga rättigheter i 
Turkiet, Kina och Myanmar är något som media återkommande rapporterat 
om under året och där vi kontinuerligt medverkat. Både med publicerade 
utredningar och pressmeddelanden och också som kommentatorer. Exempel 
på andra länder där vi ofta kommenterat människorättssituationen på olika sätt 
är Saudiarabien, Iran, Irak, Nordkorea, Kambodja och Syrien.

Flera enskilda fall som Amnesty arbetat med har lyfts av journalister. Några av 
de fall som fått extra stor uppmärksamhet är bland annat fallen med svensk 
koppling: Ahmadreza Djalali (forskare bosatt i Sverige med sin familj, numera 
svensk medborgare, och som dömts till döden i Iran), Gui Minhai (svensk 
bokförläggare som fängslats på nytt i Kina), Fikru Maru (svensk-etiopisk läkare 
som frigavs under året) samt Dawit Isaak (svensk-eritreansk journalist som 
sitter fängslad i Eritrea sedan år 2001). Några andra fall som media tagit upp är 
bland andra Taner Kilic (tidigare ordförande i Amnesty Turkiet, numera heders-
ordförande, som släpptes mot borgen under året), Oleg Sentsov (fängslad rysk 
regissör) samt Teodora del Carmen Vásquez (dömd till 30 års fängelse för mord 
efter ett missfall, frigiven 2018 och Per Anger-pristagare samma år).

Amnesty Press
Amnesty Sveriges tidning, Amnesty Press, utkom under 2018 med fyra 
nummer. Tidningen var fortsatt uppskattad av läsarna. Den tryckta snittupp-
lagan var 94 086 exemplar varav nästan 1 400 exemplar beställdes av skolor 
via företaget Utbudet. Tidningen skickas också till den finländska sektionen 
där den distribueras till svensktalande. På grund av sjunkande medlemsantal i 
Finland minskade den sändningen under året till 400 exemplar.

På tidningens hemsida publicerades också nyhetsnotiser, reportage och 
intervjuer kring frågor om mänskliga rättigheter och kulturmaterial. Under året 
gjorde tidningen större satsningar på webb-bevakning av årsmötet i Göteborg, 
Almedalen, Europride i Stockholm, MR-dagarna i Stockholm och Baltic Pride i 
Riga. Amnesty Press har också en egen Facebooksida.
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ÅRSREDOVISNING

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 resulta-
träkningen 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 de kvarvarande fak-
turor 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 Am-
nesty 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 föränd-
rats per den sista december. Det som 
förändrar 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 resul-
tat- 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 tusental kronor. Uppgifter inom 
parentes avser föregående år.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Amnesty International, svenska sektio-
nen Amnesty är en ideell förening. För-
utom svenska sektionen består Amnesty 
Sverige av Stiftelsen svenska Amnesty-
fonden samt distrikt och arbetsgrupper 
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 rättigheter.

För att finansiera verksamheten är 
Amnesty beroende av medlemmar och 
givare. Amnesty International är en global 
rörelse med två miljoner medlemmar 
och givare, 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 
alltid. Organisationens internationella 
sekretariatet ligger huvudsakligen i 
London. Under 2018 genomfördes det 
första internationella årsmötet (Global 
Assembly Meeting) enligt den nya modell 
som beslutades globalt 2017. Det innebär 
att mötet nu sker varje år till skillnad från 

tidigare vartannat år. 

I maj 2018 trädde den nya data-
skyddsförordningen (GDPR, General 
Data Protection Regulation) i kraft. 
Denna syftar bland annat till att stärka 
individers rätt till och skydd för sina 
egna personuppgifter. Precis som 
många andra företag, myndigheter 
och organisationer hanterar Amnesty 
Sverige dagligen personuppgifter. Ett 
omfattande arbete genomfördes under 
hösten 2017 och våren 2018 i syfte 
att se till så att den svenska sektionen 
efterföljer regelverket. Arbetet med 
efterlevnad av regelverket kommer att 
fortgå kontinuerligt.

 
DEN SVENSKA SEKTIONENS  
VERKSAMHET 2018
2018 har varit ett intensivt, spännande 
och omväxlande år. Framgångar har 
samsats med motgångar. I världen i 
stort fortsätter mänskliga rättigheter att 
hotas och kränkas. Amnesty fortsätter 
att kämpa för en bättre värld, också inn-
anför Sveriges gränser. Under 2018 har 
Amnesty Sverige haft ett större fokus på 
Sverige än tidigare år. En stor del av det 
kan kopplas till framför allt två saker: det 
svenska riksdagsvalet i september, och 
det faktum att Amnesty Sverige under 
2018 släppte den första rapporten som 
rörde mänskliga rättig heter i Sverige på 
tio år. 

DISKRIMINERING
Primärt har arbetet mot diskriminering 
genomförts genom följande kampanjer:

ÅRSREDOVISNING

HÄRMED AVGER STYRELSEN OCH GENERALSEKRETERAREN FÖR 
AMNESTY INTERNATIONAL, SVENSKA SEKTIONEN (AMNESTY), MED 
ORGANISATIONSNUMMER 802004-0401 OCH MED HUVUDSÄTE I 
STOCKHOLM, ÅRSREDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018.
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 ■ #inteminröst 
 ■ Tiggeriförbud – nej tack!
 ■ Också människa

Den 22 november lanserades rapporten 
“Sweden: A Cold Welcome. Human 
rights of Roma and other ‘vulnerable 
EU citizens’ at risk”. Rapporten är 
resultatet av nästan ett och ett halvt 
års utredningsarbete. Den fokuserar på 
Sveriges ansvar att tillgodose utsatta 
EU-medborgares rätt till tak över huvu-
det, vatten och sanitet, subventionerad 
hälso- och sjukvård och frihet från 
diskriminerande polisbehandling. 

Internt jämlikhetsarbete på Amnesty
Att arbeta för mångfald inom Amnesty 
är viktigt – och självklart. En mångfalds-
policy antogs 2005, och det har under 
flera år funnits en vilja att återuppta 
mångfaldsarbetet. I januari 2018 
inleddes därför ett jämlikhetsarbete 
som syftar till att öka jämlikheten bland 
anställda och medlemmar på Amnesty 
Sverige. Projektet har gått igenom en 
kartläggningsfas där anställda och 
medlemmar har fått chans att tycka till 
om organisationen i en enkät med hjälp 
av metoden jämlikhetsdata. I den här 
fasen har projektet också fokuserat på 
styrdokument och strukturer.

KVINNORS RÄTTIGHETER
Varje år kränks miljontals kvinnors grund-
läggande 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.

2014–2016 drev till exempel Amnesty 
International den globala kampanjen 
Min kropp, mina rättigheter. Den syf-
tade bland annat till att staters kontroll 
och kriminalisering av sexuella och 
reproduktiva rättigheter skulle upphöra. 
Irland, där abort var kriminaliserat under 
alla omständigheter, var ett av de länder 
som ingick i kampanjen. Den 25 maj 
2018 genomfördes slutligen en folkom-

röstning på Irland som resulterade i en 
jordskredsseger för dem som ville se en 
grundlagsändring. I december godkän-
de parlamentet en ny abortlag som ger 
kvinnor tillgång till fri abort till och med 
vecka 12.  

I maj 2018 antog Sveriges riksdag en ny 
sexualbrottslagstiftning som innefattade 
en samtyckeslag gällande våldtäkt. 
Amnesty har nu inlett ett arbete för 
att identifiera vad mer ska till för att 
våldtäktsoffer ska få tillgång till rättvisa, 
upprättelse och stöd. Arbetet är delvis 
en uppföljning på 2008 års rapport 
Fallet nedlagt – Våldtäkt och mänskliga 
rättigheter i de nordiska länderna. 
Precis som för tio år sedan gör Amne-
sty Sverige arbetet tillsammans med 
Amnesty i Danmark, Norge och Finland. 
Arbetet kommer att utmynna i en ny 
rapport och kampanj som startar i april 
2019. 

MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE 
Under 2018 fortsatte Amnesty arbe-
tet med den globala kampanjen för 
människorättsförsvare BRAVE vid olika 
tillfällen under året i olika kampanjer 
som till exempel:

Skriv för frihet
Den årliga globala kampanjen Skriv för 
frihet/Write for Rights fokuserade i år på 
kvinnliga människorättsförsvarare.

Fotboll + tortyr = sant
I samband med VM i fotboll för herrar 
i Ryssland hade Amnesty Internatio-
nal en global kampanj och samlade 
in namnunderskrifter för tre ryska 
människorättsförsvarare.

Pride
Under 2018 engagerade sig 18 aktivist-
grupper i sina lokala Prideparader och 
festivaler. 

Tep Vanny
Ett av fallen i BRAVE var Tep Vanny: en 
samvetsfånge, fängslad för sitt fredliga 
människorättsarbete. Hon frigavs efter 
att Kambodjas kung benådat henne 
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efter omfattande nationella och interna-
tionella påtryckningar.

Taner Kiliç
Under våren agerade aktivister vid flera 
tillfällen för Amnesty Turkiets heders-
ordförande Taner Kılıçs frigivning. Taner 
fängslades den 6 juni 2017, grundlöst 
anklagad för kopplingar till den terror-
stämplade Fethullah Gülen-rörelsen. 
Taner släpptes från fängelset den 15 
augusti 2018. Åtalet mot honom har 
ännu inte lagts ned.

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

Amnesty Business Group (ABG) 
granskade tillsammans med Diakonia, 
Fair Action och Amnesty Sverige 28 
svenska företags hållbarhetsrapporter. 
Granskningen fokuserade på mänskliga 
rättigheter. Utfallet från granskningen 
kommer att presenteras i en rapport 
under våren 2019.

Rapporten "Still Irresponsible Invest-
ments" släpptes i september 2018. 
Rapporten var en uppföljning av 
"Irresponsible Investments", en rapport 
skriven av Amnesty i samarbete med 
Sveriges Konsumenter inom ramen för 
Fair Finance Guide (FFG). Båda rappor-
terna handlade om att granska svenska 
bankers placering av pengar. 

FLYKTINGAR OCH MIGRATION
Amnesty International arbetar för att 
ingen människa ska tvingas fly sitt 
hem. När det ändå är ett faktum verkar 
Amnesty International för att människor 
på flykt inte ska utsättas för kränkningar 
av sina mänskliga rättigheter. Amnesty 
International arbetar för en värld där det 
finns hållbara lösningar för människor på 
flykt och där alla länder tar sitt ansvar. 
Amnestys främsta fokus är på flyktingre-
laterade frågor samtidigt som Amnesty 
Sverige under året i hög utsträckning 
också har arbetat med frågan om de 

bristande sök- samt räddningsinsatserna 
på Medelhavet och de ökande svårighe-
terna för andra organisationer att arbeta 
med sjöräddande insatser.

Förvar
Amnesty Sverige har haft fyra medlems-
utbildningar i asylrätt. Av de som har 
deltagit i utbildningarna har ett antal gått 
vidare till att bli medlemmar i Amnesty 
Sveriges förvarsgrupper, medan andra 
blivit flykting- och migrationssamordnare. 
Förvarsgrupperna har regelbundet 
besökt fyra av de fem förvar som finns i 
Sverige. 

MÄNNISKORÄTTSKRISER
Under 2018 fyllde den allmänna förkla-
ringen om de mänskliga rättigheterna 
– grunden för Amnestys verksamhet –  
70 år. Amnesty International arbetar  
över hela världen, men vill detta år 
särskilt lyfta Myanmar med tanke på 
över greppen mot rohingyer.

AKTIONER
En viktig del av Amnestys arbete är de 
aktioner, eller namninsamlingar, som 
görs. I dessa lyfts en person eller en 
grupp för att belysa ett agerande som 
strider mot de mänskliga rättigheterna.

Under 2018 samlades 329 721 
namnunderskrifter in. De tre aktioner 
som genererade flest namnunderskrifter 
under 2018 var:

 ■ Aktion om familjeseparationer vid 
gränsen mellan Mexiko och USA,  
108 373 namnunderskrifter

 ■ Aktion till protest mot Ahmadreza 
Djalalis dödsdom i Iran1, 33 039 
namnnunderskrifter

 ■ Aktion till protest mot föreslagen 
lagändring i Guatemala, 20 763 
namnunderskrifter 

AMNESTY I SKOLAN
Amnesty i skolan erbjuder utbildnings-
material och föreläsningar om mänskliga 
rättigheter. Flera gymnasieskolor ingår 

1 Insamlingen av namnunderskrifter påbörjades 
2017.
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även i ett fördjupat samarbete med 
Amnesty Sverige. Syftet är att öka 
kunskapen om och engagemanget 
för mänskliga rättigheter bland unga 
i Sverige. I dagsläget har Amnesty 29 
så kallade samarbetsskolor runt om i 
Sverige. På flera skolor har föreställning 
en A-day, en interaktiv föreställning om 
mänskliga rättigheter genomförts.

2018 2017

Antal besökta skolor 
i samband med 
A-day

53 46

Antal åhörare på 
A-day

11 000 7 317

Med anledning av att FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna 
fyllde 70 år har Amnesty Sverige tagit 
fram en film för gymnasieskolan som 
berättar både hur förklaringen kom till 
och hur viktig den är för efterlevnaden av 
mänskliga rättigheter i dag.

DET AKTIVA AMNESTY
Mycket av Amnesty Sveriges arbete 
utförs av engagerade aktivister som 
bedriver påverkansarbete för mänskliga 
rättigheter på sin fritid. De allra flesta 
är engagerade i arbetsgrupper och 
ungdoms- eller studentgrupper. 

2018 2017

Antal grupper 201 197

varav ungdoms- 
grupper

73 68

Arbete pågår för att öka antalet aktivister 
och grupper.

TILLVÄXT OCH MEDLEMSVÄRVNING 
Det är Amnestys medlemmar och 
givare som gör det möjligt för Amnesty  
International att existera – och för-
ändra. Amnestys verksamhet bygger 
nästan helt på den fantastiska gene-
rositet medlemmar och givare visar 
Amnesty. Amnesty är restriktiva när 
det gäller stöd från stater och företag. 
Därför är insamling och medlemsvärv-
ning en förutsättning för Amnestys 
fortsatta arbete. Amnesty arbetar med 
att utveckla olika tekniker för att värva 
fler medlemmar och givare.

KOMMUNIKATION OCH SYNLIGHET 
Under 2018 har arbetet med att 
omsätta Amnesty Sveriges kommuni-
kationsstrategi till verksamhet fortsatt. 
Det har resulterat i en ny webbplats 
med fokus på besökaren. Amnesty 
Sverige har även påbörjat arbetet med 
att skapa och uppdatera riktlinjer för 
olika kommunikationskanaler och 
kommer att fortsätta med det under 
2019. Den nya webbplatsen hade 
under 2018 1,3 miljoner unika sidvis-
ningar/besök jämfört med den tidigare 
webbplatsens som under 2017 hade 
knappt 1 miljon. 

 

Mediagenomslag 2018 2017

Antal artiklar/inslag 9 400 11 650

Antal exponeringstillfällen 960 miljoner 1 507 miljoner

Facebookföljare 92 946 89 361

Instagramföljare 11 203 7 150

Amnesty press 4 utgåvor per år med en tryckt 
snittupplaga på

94 086 95 637
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Amnesty Sverige erhåller årligen statistik 
över antal artiklar och inslag i print, 
webb, radio och tv från ett mediabe-
vakningsföretag. Statistiken visar också 
på bruttoräckvidden, det vill säga hur 
många som totalt har kunnat ta del av 
rapporteringen om Amnesty i svensk 
media. För 2018 visar siffrorna en viss 
minskning jämfört med tidigare år, 
men det totala mediagenomslaget är 
fortfarande mycket högt.

Amnesty Sveriges talespersoner och 
generalsekreterare har återkommande 
hörts och synts i press, radio och tv.  
Ofta i samband med att Amnesty 
Internationals globala rapporter släpps, 
men också som ex perter eller kommen-
tatorer inom olika sakområden eller för 
att kommentera situationen i ett visst 
land. Amnesty har även publicerat ett 
antal debattartiklar, både ensamma 
och tillsammans med andra relevanta 
organisationer och aktörer.

I slutet av året släppte Amnesty den 
första rapporten på tio år som rör 
"Sweden: A Cold Welcome" – och som 
handlar om den grupp som brukar 
benämnas “utsatta EU-medborga-
re” där romer utgör en majoritet av 
personerna. Rapporten fick ett massivt 
mediagenomslag.

Aktivisters/medlemmars engagemang  
i Amnestys frågor och kampanjer,  
framförallt Skriv för frihet/BRAVE, har 
också hörts och synts i lokal media.  
Sekretariatet har också deltagit i ett 
antal manifestationer som i sig gav 
mycket publicitet. 

Under 2017 började sektionen föra 
statistik över antal möten sektionen haft 
med olika makthavare i syfte att struk-
turera och stärka lärandet i Amnesty 
Sveriges påverkansarbete.

Högnivåmöten med 2018 2017

Ministrar, inklusive 
statsministern

12 15

Statssekreterare 7 9

Generaldirektörer/ 
Myndighetschefer

3 6

Ambassadörer/
ambassad representanter

15 5

RAPPORTER, REMISSVAR, YTTRANDEN 
I påverkansarbetet ingår även att skriva 
rapporter, ge remissvar och yttranden. 
Under 2018 har Amnesty Sverige 
sammanlagt skrivit och medverkat i nio 
rapporter, remissvar eller yttranden.

 ■ Sweden: A Cold Welcome: Human 
rights of Roma and other 'vulnerable 
EU citizens' at risk

 ■ Still Irresponsible Investments – a 
study of Swedish banks’ investments 
in companies linked to human rights 
abuses

 ■ Synpunkter på utredningen om stärkt 
ställning och bättre levnadsvillkor 
för transpersoner, “Transpersoner i 
Sverige” (SOU 2017:92)

 ■ Synpunkter på lagförslaget i utred-
ningen om konsultation i frågor av 
särskild betydelse för samerna,  
”Konsultation i frågor som rör det 
samiska folket” (DS 2017:43)

 ■ Synpunkter på lagförslaget i utred-
ningen om medicinsk könskorrigering, 
“Vissa kirurgiska ingrepp i könsorga-
nen” (DS 2018:11)

 ■ Synpunkter på lagförslaget i utred-
ningen om juridiskt kön, “Ändring av 
det kön som framgår av folkbokföring-
en” (DS 2018:17)

 ■ Yttrande över utkast till lagrådsremiss 
ny möjlighet till uppehållstillstånd (JU 
2018/00750/l7)

 ■ Betänkandet Ett ordnat mottagande- 
gemensamt ansvar för snabb etable-
ring eller återvändande (SOU 2018:22) 
samt promemorian Ett socialt hållbart 
eget boende för asylsökande

 ■ Synpunkter på en oberoende nationell 
människorättsinstitution (sept 2018) 
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RESULTAT OCH STÄLLNING  

Kostnaderna sätts i relation till intäk-
terna för att beräkna nyckeltalen ovan 
i enlighet med Svensk Insamlingskon-
trolls regelverk. När intäkterna är högre 
eller lägre än kostnaderna summeras 
nyckeltalen ej till 100%.

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Amnesty Sverige har som policy att 
placera sitt värdepappersinnehav i 
placeringar med låg risk och då främst i 
räntebärande papper. Amnesty Sverige 
tillämpar passiv placering.

PLACERINGSPOLICY 
Amnesty Sveriges placeringspolicy 
medger inte placeringar i aktier eller 
aktiefonder förutom i Humanfonden. 
Gåvor i form av aktier och fondandelar 
avyttras snarast möjligt.

Intäkts- och kostnadsanalys (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Verksamhetsintäkter 122 500 148 237 114 912 146 910 106 663 

Verksamhetskostnader -134 296 -143 213 -112 300 -102 339 -102 842 

Resultat från finansiella instrument 1 614 6 11 8 188

Årets resultat -10 182 5 030 2 623 44 579 4 009 

Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal 2018 2017 2016 2015 2014

Ändamålskostnader i förhållande  
till verksamhetsintäkter

86% 78% 76% 53% 75% 

Insamlings- och administrationskostnader  
i förhållande till verksamhetsintäkter

23% 19% 22% 17% 22% 

Summa 109% 97% 98% 70% 97% 

Ekonomisk ställning (tkr) 2018 2017 2016 2015 2014

Eget kapital 75 826 86 008 80 978 78 355 33 779 
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Den mest framträdande orsaken till att 
antalet givare minskade under 2018 är 
att det sms-nätverk Amnesty Sverige 
använde sig av inte uppfyllde kraven i 
den nya dataskyddsförordningen GDPR 
(General Data Protection Regulation), 
som trädde i kraft 25 maj 2018, vilket 
innebar att detta samarbete behövde 
avslutas och ett nytt samarbete med 
en ny samarbetspartner påbörjas. 
Under 2018 startade Amnesty Sverige 
en insamlingsmöjlighet via Facebook, 
vilken under perioden maj till och med 
december resulterade i 94 enskilda 
insamlingar.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 
I samband med det interna jämlikhets-
arbetet som inleddes i januari 2018 
har Amnesty Sverige kartlagt den 
aktuella statusen för Amnesty Sverige 
genom insamling av jämlikhetsdata och 
intervjuer. Kartläggningen ska ligga till 
grund för framtagande av en jämlik-
hetspolicy som ska vara vägledande för 
att öka jämlikheten bland anställda och 
medlemmar.

I syfte att minimera miljöpåverkan an-
vänder Amnesty Sverige videokonferen-
ser i så stor utsträckning som möjligt. 
Detta gäller såväl mellan kontoren i den 
svenska sektionen som inom den glo-
bala organisationen. Om resande ändå 
krävs väljs tåg framför flyg, buss eller 
bil. Under 2018 har en ny uppdaterad 
miljöpolicy arbetats fram och beslutats 
av styrelsen.

Amnesty Sveriges sekretariat genomför 
årligen en medarbetarenkät med en 
svarsfrekvens på 83  %. Den riktar sig 
enbart till den anställda personalen. 
Resultaten i medarbetarenkäten visar 
på att medarbetarna tycker att arbets-

förhållandena är mycket goda.
Amnesty Sverige är ansluten till 
arbetsgivar organisationen KFO, 
Kooperationens förhandlingsorgani-
sation. Amnesty Sveriges styrelse har 
arbetsgivaransvaret för de anställda. 
Arbetsgivaransvaret är delegerat till 
generalsekreteraren.

Amnesty Sverige följer kollektivavtalet 
0210 och 0211 KFO för ideella or-
ganisationer, som upprättats mellan 
Unionen och KFO och mellan KFO och 
Akademikerförbunden.

FRAMTIDA UTVECKLING
Amnesty Sveriges styrelse beslöt i 
december 2016 om en verksamhets-
plan som sträcker sig fram till och med 
2020, förlängt ett år delvis på grund av 
att Amnesty International har fått en ny 
generalsekreterare, Kumi Naidoo, och 
som bygger på de globala prioriteringar 
och målsättningar för perioden som 
Amnesty International gemensamt 
beslutat om. Fokus för arbetet med de 
mänskliga rättigheterna under denna 
period är människorättsförsvarare, anti-
diskriminering (med fokus på kvinnors 
rättigheter, romer och hbtqi-personer), 
flyktingars och migranters rättigheter 
samt företagsansvar. 

Inom Amnesty Sverige kommer arbetet 
med mänskliga rättigheter under 2019 
ha fokus på antidiskrimineringsfrå-
gor. Ett av fokusområdena är utsatta 
EU-medborgares rättigheter där 
sektionen fortsätter att bedriva påver-
kansarbete för att få igenom rekommen-
dationerna från rapporten "Sweden: A 
Cold Welcome" som Amnesty Sverige 
publicerade hösten 2018. Under våren 
2019 kommer Amnesty att släppa en 
nordisk rapport om våldtäkter, vilken 

Medlemmar och givare 2018 2017 2016 2015 2014

Antal medlemmar 96 058 98 635 98 645 100 331 101 139

Antal givare 3 657 5 455 4 338 4 961 5 118

Totalt antal medlemmar och givare 99 715 104 090 102 983 105 292 106 257
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Amnestys nordiska sektioner kommer 
att arbeta utifrån under året.

Amnesty Sverige arbetar även under  
nästa år vidare med globala människo - 
rättsfrågor såsom skydd av människo-
rättsför svarare och företagsansvar 
gällande mänskliga rättigheter.

LÅNGSIKTIG RIKTNING
Amnesty Sveriges årsmöte 2016 antog 
en långsiktig inriktning för verksam-
heten fram till 2027 som anger Amnesty 
Sveriges gemensamma utgångspunkter 
och vägleder Amnesty Sverige i hur 
verksamheten ska prioriteras och plane-
ras. Den långsiktiga riktningen vägleder 
sektionen inom flera olika områden och 
är bland annat utgångspunkt för ett ett 
stort pågående arbete med att ta fram 
förslag kring hur medlemmarnas infly-
tande och deltagande i de demokratiska 
processerna kan stärkas. 

ÖKAT ENGAGEMANG OCH TILLVÄXT
Amnesty Sverige ska utifrån Amnestys 
globala tillväxt- och fundraisingstrate-
gier utveckla nya insamlingsmetoder 
och fortsätta satsa på kommunikation, 
kampanjarbete och fundraising i syfte 
att öka intäkterna och antalet 

människor som stödjer organisationen 
och agerar till förmån för de mänskliga 
rättigheterna. 

FÖRVALTNING 
Amnesty Sverige 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 valberedning och en gransk-
ningskommitté. Styrelsen understöds i 
utredningsarbetet av uppdragsgrupper 
där deltagarna kan vara anställda, 
medlemmar och styrelseledamöter. 
Till styrelsen är ett sekretariat knutet. 
Sekretariatet arbetar med kampanjer, 
ger stöd till grupper och medlemmar, 
genomför utbildningar, sprider infor-
mation om mänskliga rättigheter samt 
bedriver flyktingrådgivning. I sekretaria-
tets uppgifter ingår också administration 
och insamling. På sekretariatet arbetar 
även frivilliga och praktikanter, vilka gör 
en värdefull insats för sektionens kam-
panjer, flyktingarbete, administration, 
distribution och insamling.

2018 2017

Antal styrelsemöten 10 7
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Utöver styrelsen finns även följande för-
troendevalda grupper: Granskningkom-
mittén och valberedningen. På årsmötet 
2018 beslutades att inrätta ytterligare 
en grupp, beredningskommittén. Denna 
kommer att väljas för första gången på 
årsmötet 2019 och har till uppgift att 
hjälpa medlemmar att föra fram sina 
förslag och åsikter.

Amnesty Sverige granskas av externa 
revisorer. Under 2018 har BDO haft 
uppdraget.

ÖVRIG INFORMATION 
Amnesty International, svenska sektio-
nen 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 Frivilligorganisation-
ernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar 
därmed FRII:s etiska riktlinjer för 
insamling. Från och med verksamhets-
året 2014 upprättas dessutom FRII:s 
kvalitetskod och FRII:s effektrapport. 
Mer information om Amnestys verk-
samhet finns att få på hemsidan www.
amnesty.se.

Styrelseledamöternas deltagande  
på styrelsemöten2: 2018 2017

Amanda Jackson 10/10 8/8

Anders Hällbom 9/10 8/8

Lars Gäfvert 10/10 8/8

Linn Malmborg 10/10 5/5

Malgorzata Gosia Håkansson3 1 7/7 -

Mårten Rosander 10/10 8/8

Nina Virkkala 9/10 4/5

Ulrika Westerlund 10/10 7/8

Clara Gustafsson4 2 6/7 -

Adam Sjöborg5 3 7/7 -

Staffan Johansson6 4 1/3 8/8

Anna Skantze7 5 2/3 7/8

Tora Törnquist8 6 3/3 8/8

2 På styrelsemötena deltar även de två personalrepresentaterna Madelaine Seidlitz och Ami Hedenborg.

3 Tillträdde vid årsmötet i maj 2018.

4 Tillträdde vid årsmötet i maj 2018.

5 Tillträdde vid årsmötet i maj 2018.

6 Avgick vid årsmötet i maj 2018.

7 Avgick vid årsmötet i maj 2018.

8 Avgick vid årsmötet i maj 2018.
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Not 2018 2017

Verksamhetsintäkter 1, 3

Medlemsavgifter 22 994 23 363

Gåvor 99 092 124 225

Nettoomsättning 117 399

Övriga intäkter 297 250

Summa verksamhetsintäkter 122 500 148 237

Verksamhetskostnader 1, 2, 4, 5

Ändamålskostnader -105 627 -115 175

Insamlingskostnader -19 402 -19 945

Administrationskostnader -9 267 -8 093

Summa verksamhetskostnader -134 296 -143 213

Verksamhetsresultat -11 796 5 024

Resultat från finansiella investeringar 6

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 614 6

Summa resultat från finansiella investeringar 1 614 6

Resultat efter finansiella poster -10 182 5030

 Årets resultat -10 182 5 030
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BALANSRÄKNING (TKR)  

Tillgångar Not 2018 2017

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara 8 5 617 6 351

5 617 6 351

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 9 929 501

929 501

Summa anläggningstillgångar 6 546 6 852

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 53 202

Övriga fordringar Inser 10 12 574 13 559

Förutbetalda kostnader 11 7 037 7 639

19 664 21 400

Kortfristiga placeringar 12 5 738 58 941

Kassa och bank 70 451 47 576

Summa omsättningstillgångar 95 583 127 917

Summa tillgångar 102 399 134 769
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Eget kapital och skulder Not 2018 2017

Eget kapital

Balanserat resultat 86 008 80 978

Årets resultat -10 182 5 030

75 826 86 008

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 3 748 2 970

Övriga skulder Inser 13 1 780 17 506

Erhållna ej nyttjade bidrag 14 11 488 18 583

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

15 9 557 9 702

26 573 48 761

Summa eget kapital och skulder 102 399 134 769
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TKR)   

Balanserat 
kapital

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 86 008 86 008

Årets resultat -10 182 -10 182

Utgående balans 75 826 75 826

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)  

Not
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat -11 796 5 024

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 1 900 653

Erhållen ränta 211 6

Realisationsresultat vid försäljningar 1 403

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 282 5 683

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 149 -64

Minskning(+)/ökning(-) av fordringarInser 1 587 -602

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 778 -202

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -22 966 28 881

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 452 28 013

Investeringsverksamheten 

Förvärv av anläggningstillgångar -1 593 -4 268

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga placeringar 53 202 -29 443

Kassaflöde från investeringsverksamheten 51 609 -33 711

Förändring av likvida medel 22 875 -15

Likvida medel vid årets början 47 576 47 591

Kvar att fördela 0 0

Likvida medel vid årets slut 17 70 451 47 576
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NOTER (TKR)
Not 1 redovisnings- och  
värderingsprinciper

Redovisningsprinciper
Svenska sektionen av Amnesty Internationals 
(Amnesty) redovisnings- och värderings-
principer överensstämmer med årsredovis-
ningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs 
Styrande Riktlinjer för årsredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med tidigare år.

Värderingsprinciper

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter
Endast de inflöden av ekonomiska fördelar 
som Amnesty Sverige 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 intäktspost 
när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar 
från medlemskap i Amnesty Sverige. Ingen 
periodisering sker då huvuddelen 90,57 
(93,40)% av medlemsavgifterna betalas via 
månadsvisa autogirodragningar. 

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

Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att 
Amnesty Sverige uppfyllt eller kommer att 
uppfylla vissa villkor och om Amnesty Sverige 
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 
direkt eller inte. Gåvor som Amnesty Sverige 
avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga 
gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas i huvudsak till verkligt värde.

I de fall Amnesty Sverige lämnat en ersätt-
ning 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.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas nor-
malt vid försäljningstillfället. Medlemstidning-
en, Amnesty Press, ingår i medlemsavgiften 
eller faktureras under året, därför periodise-
ras inte prenumerationsintäkterna.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande 
funktioner: ändamåls-, insamlings- och admin-
istrationskostnader. Amnesty Sverige har så 
kallade samkostnader som är gemensamma 
för olika funktioner. Samkostnader är till 
exempel IT- och telefonkostnader, lokalhyra et 
cetera, vilka fördelas på respektive funktion.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader 
som kan hänföras till Amnestys uppdrag 
enligt stadgarna, de direkta ändamålskost-
naderna, och fördelade samkostnader. Den 
enskilt största direkta ändamålskostnaden 
är bidraget till det Internationella rörelsen, 
41,2 (62,7) mkr. Bidraget till Internationella 
sekretariatet blev mycket större 2017 då 
intäkterna 2017 var mycket högre på grund 
av ett stort enskilt arv. Enligt den beräknings-
modell som används för att beräkna bidraget 
ökar Internationella sekretariatets andel 
progressivt när de intäkter, som kvarstår 
efter det att de enligt modellen avdragsgilla 
posterna dragits av, överstiger en miljon 
euro. Det internationella sekretariatet utför 
merparten av Amnestys utredningsarbete, 
utarbetar planer för det internationella 
människorättsarbetet, bedriver internationellt 
påverkansarbete mot exempelvis FN samt 
utvecklar människorättspolicys. 

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

Till ändamålskostnader räknas även 37 % av 
medlems- och givarvärvningskostnaderna, 
då det i samband med värvning av nya 
medlemmar även sker ett informations- och 
påverkansarbete.
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Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta 
kostnader för insamlingsarbete som riktar sig 
mot alla givare, det vill säga där intäkterna är 
i form av gåvor, testamenten 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 administrera 
och driva Amnesty Sverige. Administrationen 
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och 
givaren, genom att säkerställa en god kvalitet 
på Amnesty Sveriges interna kontroll samt 
extern och intern rapportering.

I administrationskostnader ingår även 
fördelade samkostnader. Till administrations-
kostnader räknas även delar av kostnader för 
medlemsvärvning och medlemsregister.

Leasing
Amnesty Sveriges leasingavtal redovisas som 
operationella, det vill säga leasingavgiften, 
inklusive första förhöjd hyra, redovisas linjärt 
över leasingperioden.

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

Eftersom alla pensionsförpliktelser  
klass ifi ceras som avgiftsbestämda redovisas 
kostnaden det år pensionen tjänas in.

BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar och skulder värderas till anskaff-
ningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar
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 anskaff-
ningsvärdet.

Avskrivning av anläggningstillgångar sker 
linjärt över tillgångens nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

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

Amnesty Sveriges SRM-system, Supporter 
Relationship Management, är en egenupp-
arbetad immateriell anläggningstillgång, där 
utvecklingskostnaderna aktiveras var efter 
de uppstår. De utvecklingskostnader som 
aktiverades 2015 skrivs av löpande och de 
utvecklingskostnader som aktiverats under 
2016, 2017 och 2018 kommer att börja 
skrivas av löpande när SRM-systemet har 
satts i produktion. 

Även webbplatsen, nya amnesty.se, är en 
egenupparbetad immateriell anläggningstill-
gång, där utvecklingskostnaderna aktiveras 
var efter de uppstår. Webbplatsen utvecklas 
agilt, det år då en del produktionssatts på 
börjas avskrivningen och den sker löpande 
under fem år.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finan-
siella tillgångar till anskaffningsvärde med 
tillägg för direkta transaktionsutgifter.

Efter det första redovisningstillfället värderas 
kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets 
princip, det vill säga till det lägsta värdet av 
anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på 
balansdagen.

Fordringar
Fordring upptas till det belopp som efter 
individuell prövning beräknas inflyta.

Utländska valutor
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 Sverige erhållit bidrag 
men ännu ej uppfyllt villkoren redovisas det 
erhållna bidraget som en skuld.

Eventualförpliktelser
Amnesty Sverige lämnar upplysning om en 
eventualförpliktelse när Amnesty Sverige har 
en möjlig förpliktelse som till följd av inträf-
fade händelser och vars förekomst endast 
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra 
framtida händelser, som inte helt ligger inom 
Amnesty Sveriges kontroll, inträffar eller 
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uteblir eller om Amnesty Sverige 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.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
En genomgång av de hittills nedlagda 
resurserna inom utvecklingen av ett nytt 
medlemsregister har genomförts. Bedöm-
ningen är att motsvarande 894 tkr inte 
är att hänföra till själva investeringen och 
motsvarande belopp tas upp som kostnad 
(nedskrivning) 2018.

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 3 Insamlade medel
Amnesty Sverige och Stiftelsen svenska  
Amnestyfonden bedriver sedan 2004 
gemensam insamling. All insamling sköts av 
Amnesty Sverige och inriktas på Amnesty 
Sveriges insamlingskonton. Amnestyfonden 
bidrar med att betala en del av insamlings-
kostnaderna.

2018 2017

Medlemsavgifter 22 994 23 363
 

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel 2018 2017

Allmänheten inklusive 
Stiftelsen svenska  
Postkodlotteriet AB

97 477 129 245

Fonder 5 684 5 690

Företag 284 101

Amnestyfondens andel -11 528 -14 849

Summa insamlade  
medel

91 917 120 187

Bidrag som redovisas som intäkter 
 
  2018 2017

Stiftelsen svenska  
Postkodlotteriet,  
Alt click 

28 3 863

Stiftelsen svenska Post-
kodlotteriet, Nätverket 
mot tortyr

4 406 87

Stiftelsen svenska 
Poskodlotteriet, Defend 
the defenders 

792 88

Stiftelsen svenska  
Postkodlotteriet,  
Mobilisera mångfald 

724 -

Stiftelsen svenska 
Radiohjälpen, HIV 
Education, Zimbabwe

1 025 -

Birgitstiftelsen, Girl 
Child Rights Protection

200 -

Summa bidrag 7 175 4 038

Nettoomsättning   

Försäljning 73 161

Amnesty Press och 
övriga publikationer 

44 62

Övriga intäkter  297 406

Summa försäljning 414 649

Summa verksamhets-
intäkter

122 500 148 237

 

Not 4 Medelantal anställda, personal-
kostnader 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.

2018 2017

Medelantal anställda 
har varit 

105 102

varav män (34) (35)

varav annat alternativ (1) (-)
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Könsfördelning bland styrelseledamöter och 
ledande befattningshavare

2018 2017

Styrelseledamöter 8 8

varav män (4) (4)

varav annat alternativ (-) (-)

Generalsekreterare 
och andra ledande 
befattningshavare

5 5

varav män (1) (1)

varav annat alternativ (-) (-)

Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader

Löner och andra 
ersättningar

2018 2017

Styrelse9 och  
generalsekreterare 

83810 852

Övriga anställda 37 019 34 747

Totala löner och  
ersättningar 

37 857 35 599 

Sociala kostnader 15 940 14 562

(varav pensionskostnader) (-5 138) (-2 766)

Summa 53 797 50 161

Av pensionskostnaderna avser 43 (44) 
tkr Amnesty Sveriges generalsekreterare. 
Generalsekreteraren har inget pensionsavtal 
som avviker från avtal för övrig personal.

Amnesty Sveriges styrelsemedlemmar arbe-
tar ideellt och har rätt att erhålla ersättning 
för förlorad arbetsinkomst i samband med 
möten och uppdrag. 

Ideellt arbete  
Amnesty Sveriges arbete möjliggörs av 
omkring 1 500 ideellt arbetande personer 
i 201 (129) arbetsgrupper, varav 73 (68) 
ungdoms grupper, spridda över hela landet. 
Dessutom finns cirka 6 (7) ideellt arbetande 
personer, motsvarande 2,5 (3,5) heltids-

tjänster knutna till sekretariatet. Dessa 
frivilliga arbetar med administration, it, 
kampanjer och insamlingsverksamhet. Det 
ekonomiska värdet av  
det ideella arbetet framgår inte i resultat-
räkningen.  

På sekretariatet har även 14 (12) praktikan-
ter praktiserat under vårterminen och 15 
(13) under höstterminen. Det ekonomiska 
värdet av praktikanternas insatser framgår 
inte i resultaträkningen.

Not 5 Leasing
Amnesty Sverige leasar framför allt 
kontorslokaler samt kontorsutrustning. Kost-
nadsförda leasingavgifter uppgår till 4 302 
(3 951) tkr. Framtida leasingavgifter förfaller 
enligt följande:

2018 2017

Inom 1 år  2 466 26

<1–5 år 4 179 8 391

Senare än 5 år - -

Summa 6 645 8 417

Avtalen om lokalhyra utgår 2019-09-30 för 
Stockholm, 2022-04-30 för Göteborg samt 
2020-11-30 för Malmö.

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

2018 2017

Realisationsresultat vid 
försäljningarr  

1 403 -

Räntor 211 6

Summa 1 614 6

Not 7 Exceptionella intäkter och kostnader

2018 2017

Ett enskilt arv  - 31 018

Summa - 31 018

9 På styrelsemötena deltar även två  
personalrepresentanter.

10 Varav 3 (17) tkr utbetalt till styrelse medlemmar 
i förlorad arbetsinkomst.
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar

    Balanserade utgifter för 
programvara (SRM)

2018 2017

Ingående  
anskaffningsvärde  

4 907 3 255

Årets aktiverade utgifter 80 1 652

Årets nedskrivning -894

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

4 093 4 907

Ingående avskrivningar -1 144 -762

Årets avskrivningar -382 -382

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-1 526 -1 144

Utgående  
redovisat värde

2 567 3 763

Balanserade utgifter  
för programvara  
(amnesty.se)

2018 2017

Ingående  
anskaffningsvärde  

2 588 -

Årets aktiverade utgifter 655 2 588

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

3 243 2 588

Ingående avskrivningar - -

Årets avskrivningar -193 -

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-193 -

Utgående  
redovisat värde

3 050 2 588

Totalt utgående redovisat 
värde immateriella 
anläggningstillgångar

5 617 6 852

Not 9 Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 2018 2017

Ingående  
anskaffningsvärde  

4 680 4 719

Inköp 858 28

Utrangering -268 -67

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

5 270 4 680

Ingående avskrivningar -4 179 -3 975

Årets avskrivningar -430 -271

Utrangeringar 268 67

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-4 341 -4 179

Utgående redovisat 
värde materiella  
anläggningstillgångar

929 501

Not 10 Övriga fordringar

2018 2017

Fordran Amnesty 
International 

9 253 11 050

Övriga fordringar 3 321 2 509

Summa 12 574 13 559

Not 11 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

2018 2017

Förutbetald hyra 941 908

Förutbetalda kostnader 603 822

Humanfonden 5 443 5 822

Övriga poster 50 87

Summa 7 037 7 639

 

Not 12 Kortfristiga placeringar

Räntebärande  
placeringar

Redovisat 
värde

Marknads- 
värde

Alfred Berg  
Penningmarknadsfond 
Hållbar  

5 066 5 066

Övriga

Bancos Humanfond 99 220

Övriga 126 131

Aktier 447 447

Summa 5 738 5 864
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Not 13 Övriga Skulder

2018 2017

Personalens källskatt  751 704

Stiftelsen svenska 
Amnestyfonden

920 4 716

Amnesty International, 
Ltd

- 12 047

Preliminärskatt 39

Övriga skulder 109 -

Summa 1 780 17 506

Not 14 Erhållna ej nyttjade bidrag

2018 2017

Stiftelsen Svenska 
Postkodlotteriet 

11 368 17 358

Birgitstiftelsen - 200

Stiftelsen Radiohjälpen - 1 025

Stiftelsen  
Björksten-Sparring

80 -

Summa 11 448 18 583

Not 15 Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

2018 2017

Upplupen semester- 
och övrig lön 

4 652 4 905

Upplupna sociala 
avgifter

2 497 2 463

Reservering Europeiska 
kontoret, Amnesty 
International

- 549

Övriga poster 2 408 1 785

Summa 9 557 9 702

Not 16 Eventualförpliktelser 

2018 2017

Ansvarighet till 
Försäkringsbolaget 
PRI Pensionsgaranti, 
ömsesidigt 

493 366

Summa 493 366

NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

Not 17 Likvida medel

Följande del- 
komponenter ingår  
i likvida medel

2018 2017

Kassa 11 5

Banktillgodohavanden 70 440 47 571

Summa 70 451 47 576

Not 18 Väsentliga händelser  
efter räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 
räkenskapsårets utgång.
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2018 var ett trippeljubileumsår för mänskliga rättigheter. 
För 70 år sedan åtog sig majoriteten av världens länder 
att följa FN:s allmänna förklaring om de mänskliga 
rättigheterna. För 20 år sedan antogs FN:s deklaration om 
människorättsförsvarare. För 5 år sedan satte FN ljus på 
kvinnors utsatta situation med en resolution om skydd för 
kvinnliga människorättsförsvarare. Trots detta är kampen 
för förverkligande och utvecklande av mänskliga rättigheter 
riskfyllt. Miljöaktivister, HBTQIpersoner, kvinnorättsakti-
vister, landrättsaktivister, journalister, advokater och andra 
människorättsförsvarare hotas, dödas eller utsätts för 
påtvingade försvinnanden.

Amnestyfonden bildades 1966 och har i mer än 50 år arbetat med att ge stöd 
till personer som utsätts för olika människorättskränkningar. Biståndets syfte är 
ge stöd för att försvara och stärka personer och organisationer som arbetar för 
mänskliga rättigheter. Stiftelsen inom svenska Amnesty är unik genom att vara 
först inom rörelsen att helt ägna sig åt bistånd. Sedan flera år finns en global 
samordning för människorättsbiståndet (Relief Team) där Amnestyfonden 
ingår. Vi bidrar med mer än hälften av rörelsen totala människorättsbistånd 
(MR-bistånd). Med anledning av jubileumsåret möjliggjorde biståndet för  
människorättsförsvarare att delta i möten, konferenser och utbildningar för 
nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

20-årsfirandet av deklarationen om människorättsförsvarare kulminerade i 
Human Rights Defenders World Summit i Paris den 28 oktober till 1 november 
2018. Amnesty International var medarrangörer tillsammans med sju andra 
organisationer och Amnestyfonden bidrog till  att ett tiotal människorättsför-
svarare kunde delta. Fler än 150 personer träffades och utbytte erfarenheter 
kring de risker och utmaningar som deras arbete innebär, liksom  strategier 
för framtiden. Amnestyfonden deltog på konferensen, där vi träffade många 
människor som fått stöd av oss genom åren. Dessa personliga möten bekräfta-
de biståndets positiva effekter. MR-biståndets akuta punktinsatser kan många 
gånger vara avgörande för människors välbefinnande och möjlighet att kunna 
kämpa vidare. 

TRIPPELJUBILEUMSÅR

Framsida: 
COP-demonstration i Katowice, Polen 
2018. Foto: Helen Angelova
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En av deltagarna på konferensen fick veta att han till följd av en artikel 
publicerad i den lokala pressen, inte kunde återvända hem då hoten eskalerat i 
hemlandet. Amnestyfonden visade då prov på hur snabbt biståndet kan agera. 
Inom loppet av en timme fattades beslut som möjliggjorde att hemresan sköts 
upp och istället köptes en flygbiljett till närliggande land. Där mötte en annan 
organisation upp deltagaren, som fick bidrag till uppehället. I skrivande stund 
har MR-försvararen kunnat återvända hem och fortsätta sitt arbete.  

Verksamhetsberättelsen ger en bild av det arbete Amnestyfonden genomfört 
under 2018, som en del av Relief Team och Svenska Amnesty. Biståndets 
utbetalningar relateras till övervägande del till Amnestys första strategiska mål 
som innefattar människorättsförsvarare.  Dock är det viktigt att belysa att dessa 
människorättsförsvarare ofta arbetar för förverkligande av mänskliga rättigheter 
som ryms inom de andra målen, till exempel urfolksrättigheter, kvinnors 
rättigheter, landrättigheter, företagsansvar, mot dödsstraff och diskriminering. 
Totalt har vi beviljat 137 ansökningar från 69 olika länder och betalat ut 8,9 
miljoner kronor  i bistånd. 

Biståndet är en av många metoder Amnesty använder för stärkande av 
mänskliga rättigheter. Utredningsarbete, kampanjer, blixtaktioner, påverkans- 
arbete och bistånd kan tillsammans bidra till förändring.

Tabell 1. Tabellen redovisas utbetalningar uppdelat på de strategiska mål Amnesty Internatio-

nal 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 människorätts-

försvarare inom ramen för BRAVE (5,02 MSEK) 

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

samt arbete för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (1,47 MSEK) 

Mål 3 innefattar arbetet för flyktingars och migranters rättigheter och en värld där  människor 

är skyddade under konflikter och förföljelse (0,73 MSEK) 

Mål 4 innefattar ansvarsutkrävande för människorättskränkningar, ekonomiska aktörer och 

mänskliga rättigheter samt arbete för att avskaffa dödsstraffet (1,65 MSEK)

2017

2018

5,02

3,49

1,47

0,66 0,73
0,39

1,65

0,8

MÅL 1 MÅL 2 MÅL 3 MÅL 4



60

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AMNESTYFONDEN

Världen över utsätts människor för våld och diskriminering 
på grund av sin identitet baserat på kön, etnicitet, sexuell 
läggning, könsidentitet, funktionsvariation, ålder eller 
religion.  
 
MR-biståndet ger stöd till människor som drabbas av diskriminering, samt 
till arbete för att motverka eller avskaffa diskriminerande lagstiftning samt 
för att ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i större utsträckning 
blir en verklighet i marginaliserade gruppers och individers liv. Relaterat till 
diskriminering (se mål 2 i Tabell 1.) har 1,5 miljoner kronor har betalats ut till 
individer och organisationer och vi har nått 189 personer. I jämförelse med 
2017 har utbetalningarna under 2018 dubblerats vilket främst beror på stöd 
till HBTQI-personer. En stor del av stödet som bidrar till detta arbete går till 
människorättsförsvarare som arbetar för dessa rättigheter som redovisas under 
rubriken Människorättsförsvarare.

Relief Team erhöll priset Gender Defender Award som tilldelas team inom 
Amnesty som arbetar för att främja och integrera genus och mångfald i arbetet. 
Genom att systematisk analysera genusaspekter når vi människor som arbetar 
för HBTQI-personers och kvinnors rättigheter.

DISKRIMINERING

Amnestyfonden har under 2018 stöttat 
HBTQI-personer med akuta insatser 
i form av evakueringar, uppehälle, 
medicinsk rehabilitering, teknisk 
utrustning och utbildning i ökad 
säkerhet. Foto: Amnesty International
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Skydd till HBTQI
MR-biståndet når människor som förföljs på grund av sin sexuella läggning 
eller könsidentitet. Fallen kommer oss till kännedom genom Amnestys utökade 
arbete inom området. Utbetalningar till homosexuella, bisexuella, transpersoner, 
queerpersoner och intersexuella (HBTQI) har skett till samtliga regioner i 
världen. Amnestyfondens bidrag utgjordes av akuta insatser i form av evaku-
eringar, uppehälle, medicinsk rehabilitering, teknisk utrustning och utbildning 
i  ökad säkerhet. Sammantaget bidrar det till att förbättra förhållandena under 
vilka HBTQI-personer verkar. 

Framgång för människor med funktionsvariation
Tillsammans med teamet för Centralasien inom Amnesty International har 
Amnestyfonden bidragit till att stärka rättigheter för människor med funktions-
variation. Detta återspeglas i 2018 års Write for Rights där aktivister kunde 
stötta människorättsförsvararen Gulzar Duishenovars arbete för FN:s konvention 
om rättigheter för människor med funktionsnedsättning. Engagemanget var 
massivt och Gulzar lade ner omfattande arbete för påverkan och att förvalta 
breven. Uppmärksamheten kring henne ledde även till hot. MR-biståndet 
möjliggjorde att hon kunde avsluta kampanjen utan negativ inverkan på 
hennes livssituation. I december 2018 kom glädjande resultatet av kampanjen. 
Parlamentet beslutade att Kirgizistan ska ratificera konventionen.

Amnestyfonden har under året löpande gett stöd till 
kvinnorättsförsvarare och kvinnor som är särskilt utsatta 
för våld, diskriminering och stigmatisering på grund av sitt 
kön. Av hela rörelsens bistånd har 38 % nått kvinnor. 
 
Starka kvinnor i Afghanistan
En stor del av MR-biståndet har gått till tillfälliga evakueringar av människorätts-
försvarare och deras familjer i Afghanistan. Majoriteten är kvinnliga 
människorättsförsvarare som framför allt arbetar för kvinnors ekonomiska, 
sociala och politiska rättigheter. Även män som arbetar för kvinnors lika 
värde, drabbas. I samarbete med andra MR-organisationer möjliggjorde vi att 
människorättsförsvararna kunde fortsätta att arbeta under förbättrade och 
säkrare förhållanden, samt återvända hem när situationen lugnat ner sig.

Straffas med svält
Efter att deras byar terroriserades av den väpnade gruppen Boko Harams flyd-
de tusentals människor till städer som kontrolleras av Nigerias militär. Männen 
i krigsför ålder arresterades medan kvinnorna och barnen sattes i satellitläger 
utan rörelsefrihet. Amnesty har dokumenterat mönster av sexualiserat våld och 
svält i dessa läger. En grupp av 200 kvinnor, placerade i ett läger i Maiduguri, 

KVINNORS RÄTTIGHETER
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startade en kampanj med krav på rättvisa och frisläppande av män. Myndighe-
terna svarade med hot om att stoppa deras tillgång till mat. Amnestyfonden gav 
tillfälligt stöd till kvinnorna och deras barn tills en humanitär organisation kunde 
ta över. Parallellt arbetar Amnesty aktivt med kampanj och påverkansarbete till 
stöd för kvinnornas krav på rättvisa.

Erfarenhetsutbyte och solidaritet ger styrka
Med anledning av jubileumsår för flera deklarationer och konventioner som 
är viktiga för kvinnor beviljade fonden stöd till en organisation med kvinnliga 
människorättsförsvarare i Uganda. De arbetar för att öka kvinnors synlighet och 
belysa de barriärer som de möter när de adresserar orättvisor och könsdiskri-
minering. Stödet gick till utbildningar i påverkansarbete och ansvarsutkrävande 
på nationell, regional och internationell nivå. Utbildningarna bidrog även till att 
stärka nätverk och erfarenhetsutbyte kring risker, sårbarhet och utmaningar 
som kvinnliga människorättsförsvarare lever med i deras arbete i egenskap av 
deras kön.

Teodora symbol för abortfrågan
Efter 10 år i fängelse blev Teodora del Carmen Vásquez frisläppt. Hon dömdes 
för mord efter en dödfödsel och har blivit en symbol för abortfrågan. Teodora 
kämpar outtröttligt för en förändring av El Salvadors inhumana abortlagar 
tillsammans med andra kvinnor och lokala organisationer. I april 2018 
genomförde Amnestyfonden tillsammans med den svenska sektionen en resa 
till El Salvador för att stötta arbetet. Amnestyfonden har tidigare gett bistånd 
till en av organisationerna samt i Teodoras fall genom att stå för en del av 
advokatkostnaderna.

 

Teodora del Carmen Vásquez 
kämpar outtröttligt för en 
förändring av El Salvadors 
inhumana abortlagar tillsammans 
med andra kvinnor och lokala 
organisationer. Foto: Amnesty 
International
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Att kämpa för alla människors lika värde är farligt, i många 
fall förenat med livsfara. Stärkande av människorätts-
försvarare är grunden för det globala MRbiståndets 
arbete och ett komplement till Amnestys andra metoder.  
Aktivister möter dessa människorättsförsvarare genom 
Amnestys kampanj BRAVE och den årliga Write for 
Rights(Skriv för frihet). Det kan till exempel handla om 
en landrättsaktivist som fängslats på grund av sitt arbete. 
Samtidigt som Amnestygrupper skriver brev till ministrar 
eller presidenten i det aktuella landet, påverkar de som 
arbetar med lobbyarbete i Sverige politikerna här. Parallellt 
kan Amnestyfonden bidra med stöd till rättshjälp för den 
utsatta människorättsförsvararen. Dessa metoder kan  
sammantaget leda till att den person vi arbetat för blir fri.
 
Amnestyfonden har under året gett stöd till 594 människorättsförsvarare och i 
många fall även till deras anhöriga. Ett sätt att tysta människorättsförsvarare, är 
att hota deras familjer. Att bidra till deras skydd är lika viktigt för att de ska orka 
fortsätta att kämpa. Majoriteten av stöden är reaktiva och handlar om att ge 
skydd, medicinsk och psykosocial vård samt rättshjälp. 

Under 2018 har vi beviljat 40 ansökningar för basbehov, 26 för flykt till säker 
plats, 24 till rättshjälp och 13 till medicinsk vård. Oftast efterfrågas och beviljas 
stöd för flera kompletterande insatser. Syftet är att bidra till att lindra de 
mest omedelbara konsekvenserna av kränkningar och i bästa fall bidra till att 
förebygga fortsatta kränkningar av enskilda individer. Det proaktiva stödet är till 
dokumentation, säkerhet, psykisk och moraliskt stöd samt teknisk utrustning  
för att stärka deras arbete och hantering av de risker de utsätts för. Under 2018 
beviljades 20 sådana insatser, främst till organisationer. 

Totalt har Amnestyfonden betalat ut fem miljoner kronor i stöd som faller under 
det första målet, Alla känner till och kan utkräva sina rättigheter. Det är nästan 
två miljoner mer än föregående år. I det målet ingår stöd till människorättsför-
svarare, bland annat den pågående kampanjen BRAVE och Write for Rights 
(Skriv för frihet). Dock är det viktigt att belysa att dessa människorättsförsvarare 
ofta arbetar för förverkligande av mänskliga rättigheter som ryms inom de 
andra målen, till exempel urfolksrättigheter, dödsstraff, kvinnors rättigheter, 
landrättigheter, företagsansvar och diskriminering. Stöd till dessa bidrar därför 
även till uppfyllandet av övriga mål, vilket blir tydligt i de exempel som lyfts i 
andra avsnitt i verksamhetsberättelsen.

MÄNNISKORÄTTSFÖRSVARARE
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För arbete med ansvarsutkrävande har vi under året beviljat 
stöd till åtta organisationer och åtta individfall för att 
arbeta med ansvarsutkrävande på nationell, regional och 
internationell nivå. Under mål fyra ingår både arbete med 
ansvarsutkrävande och dödsstraff. Utbetalningarna under 
2018 har dubblerats från föregående år. 
 
Ökningen är främst rättshjälp som bidrar till att individer och anhöriga till 
offer vars mänskliga rättigheter kränks av statliga och icke-statliga aktörer har 
möjlighet att ställa förövare till svars. Detta är processer som tar lång tid och 
effekten av stödet kan inte ses förrän efter flera år. Vi vill därför lyfta två starka 
stöd som resulterat i framgång.

Rättvisa skipas efter 40 år
Under diktaturen i Argentina på 1970-talet tillät Ford Company militären att 
gå in och gripa fackligt anslutna arbetare och tortera dem i fabrikens lokaler. 
Sedan 2014 har Amnestyfonden bidragit med rättshjälp till advokater att 
driva fallet i domstol kräva rättvisa. I slutet av 2018 kom domen mot två högt 
uppsatta chefer på Ford som fick fängelse, tio respektive tolv år. Domstolen har 
tidigare dömt en general i samma fall och bedömt att hans brott var att betrakta 
som ett brott mot mänskligheten. Domen är historisk då det i Argentina är det 
första fallet mot ett transnationellt företag gällande dess kopplingar till diktaturen. 
Domen banar därmed väg för rättvisa i liknande fall.

ANSVARSUTKRÄVANDE

Shell ställs inför rätta för 
människorättskränkningar i Nigeria. 
Amnestyfonden har bidragit med 
rättshjälp till änkorna till fem män som 
avrättades genom hängning. Foto: 
Amnesty International
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ANSVARSUTKRÄVANDE
Samarbete ger resultat
Att MR-biståndet är en av flera metoder som Amnesty använder i sitt arbete 
för mänskliga rättigheter blev tydligt i två fall under 2018. Samarbete mellan 
Amnestyfonden, svenska sektionens flykting- och migrationsavdelning, 
utredare i länderna, sektioner och Amnesty International visade hur effektivt 
vi kan arbeta tillsammans. Olika roller och snabbt agerande resulterade i att 
tre människor vars liv varit i fara, legalt kunde fly till Sverige och inom en kort 
tidsram få flyktingstatus.

Stöd i Sverige
I syfte att verka för upprätthållande av flyktingars och migranters grundläg-
gande rättigheter samarbetar Amnestyfonden i med sektionens flykting- och 
migrationsavdelning. Under året har vi beviljat 16 stöd till asylsökande i 
Sverige, vilket är något färre än föregående år. Bidragen går till att  anmäla 
verkställighetshinder eller att genomgå tortyrskadeutredningar för att stärka 
deras asylskäl och förhindra att de återsänds till tortyr eller annan omänsklig 
behandling. Stödet ges endast när möjligheten till statliga medel uttömts. 
Majoriteten är för tortyrskadeutredningar som sedan legat till grund till anmälan 
om verkställighetshinder. Precis som i ansvarsutkrävande handlar asylärenden 
ofta om långa processer där effekten av stödet inte ses förrän senare. Utfallen 
av stödet är minst ett beviljat stöd för tortyrskadeutredning med ett positivt 
utfall där vederbörande har erhållit uppehållstillstånd och minst ett beviljat stöd 
för anmälan om verkställighetshinder där ärendet har beviljats ny prövning.

Stärkande av internationell migrationsrätt
Amnestyfonden ger även stöd för rättshjälp i de asylfall som bedöms möjliga 
att driva för att skapa en positiv rättspraxis inom nationell eller internationell 
migrationsrätt. Europadomstolen beslutade i slutet av 2018 att ett ta upp ett 
ärende som får stöd av oss. Det kommer dröja innan vi kan se utfallet.

ARBETE FÖR FLYKTINGARS 
RÄTTIGHETER

Änkor ställer Shell till svars
I början av 1990-talet protesterade Ogonifolket mot den förödande miljöför-
störingen i Nigerdeltat kopplade till oljebolaget Shells utvinning i området. 
Amnesty har genomfört oberoende utredningar och dokumenterat Shells roll i 
det urskillningslösa dödandet, samt de våldtäkter och den tortyr som begicks 
av Nigerias regering i sina försök att slå ned allt motstånd. Amnestyfonden har 
bidragit med rättshjälp till änkorna till fem män som avrättades genom häng-
ning. I februari 2019 inleds förhandlingarna i en domstol i Nederländerna där 
Shell står anklagade för att ha anstiftat människorättskränkningarna. Änkorna 
kräver upprättelse, ekonomisk kompensation och en ursäkt från Shell.
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MÄNNISKORÄTTSKRISER
I det globala MRbiståndet märker vi av kriser då ansök-
ningar från dessa länder ökar. Några redan nämnda kriser 
är situationen i Afghanistan där över 600 personer fått 
stöd för evakuering och Nigeria där 200 kvinnor och deras 
barn fått tillfälligt humanitärt stöd. Därutöver har Amnes-
tyfonden beviljat en ansökan från en organisation och sju 
ansökningar från individer.
 
Nicaragua
Den svenska sektionen har under året särskilt lyft situationen i Nicaragua där 
regeringen brutalt slagit ner protester mot neddragningar i välfärdssystemet. 
Oroligheterna har lett till ökade hot mot civila samhället och många flyr nu 
landet. I två fall har människorättsförsvarare och deras familjer fått stöd för 
basbehov och medicinsk vård medan de söker asyl i närliggande länder. 

March of the flowers i maj 2018, 
Nicaragua. Foto: Oscar Navarrete/
Amnesty International
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MÄNNISKORÄTTSKRISER

Foto från amerikansk kampanj 2018 
om dödstraff i staten Florida. Foto: Alli 
McCracken/ Amnesty InternationalDÖDSSTRAFF

Arbete mot dödsstraff framgår tydligt av våra stadgar och 
idag råder momentum i flera länder. Vi redovisar bara fyra 
stöd i fyra länder som handlar om dödsstraffet. Dessa är 
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INTERNT ARBETE FÖR 
STRATEGISK BISTÅND
Amnestyfonden + svenska sektionen = Svenska Amnesty
Amnestyfonden och den svenska sektionen har i många år 
arbetat för ett mer integrerat samarbete och på årsmötet i 
maj 2018 skrevs ett samarbetsavtal under. 

Förutom administrativa och ekonomiska förändringar underlättar avtalet 
samarbete med andra avdelningar på sektionen. I denna verksamhetsberättelse 
reflekteras mycket av det samarbete som redan görs, till exempel inom flykting-
ars- och migranters rättigheter samt opinion- och påverkansarbete. Kommande 
år fokuserar vi på att synliggöra det biståndet i extern kommunikation och 
insamling. Fondens styrelse har under året förlagt sina möten parallellt med 
sektionens för att underlätta kommunikation och samarbete. Sektionsstyrelsen 
har även tagit beslut om att tillsammans med Amnestyfondens styrelse inleda 
en process för att bidra till att Amnesty Internationals globala MR-bistånd 
stärks och utvecklas. 

till stor del relaterade till förekomsten av lagar om blasfemi 
(hädelse) i olika länder. Människorättsförsvarare, bloggare 
och journalister anklagas ofta för hädelse när de kritiserar 
religion eller traditioner. MRbiståndet bidrar främst med 
rättshjälp. Under kommande år har vi för avsikt att stärka 
insatser gällande dödsstraffet.

Vi har även gett stöd till fall där människor som frikänts från anklagelser om 
blasfemi men efter detta utsatts för stigmatisering. Anklagelserna har gjort det 
omöjligt för dem att återgå till ett normalt liv. I dessa fall har Amnestyfonden 
bidragit till att de har kunnat starta om på annan plats.

Påtvingade försvinnanden
Amnestyfonden har under 2018 stöd till representanter från sju organisationer 
från olika delar av världen som arbetar mot påtvingade försvinnanden för 
deltagande på årsmötet för den Internationella Koalitionen mot Påtvingade 
Försvinnanden. Stöd gick även till lobbyarbete för att få fler stater att ratificera 
FN:s konvention om skydd mot påtvingade försvinnanden, följa upp fall som 
inlämnats till FN:s arbetsgrupp samt träffa FN :s Specialrapportör för sanning, 
rättvisa, gottgörelse och garantier för icke-upprepning.
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INTERNT ARBETE FÖR 
STRATEGISK BISTÅND

Human Rights Relief Team samlat 
iDakar. Från vänster: Teresia Carlgren, 
Nadia Rahman, Rebecca Allenspach, 
Gunilla Odin, Guadalope Marengo och 
Sandra Sanya.

Den globala samordningen för människorättsbiståndet
Amnestyfondens personal ingår i den globala samordningen för människorätts-
bistånd, Human rights relief team, men är anställda av den svenska sektionen. 
I teamet ingår kolleger på Amnesty Internationella sekretariat, där en person är 
baserad i Nairobi och två personer samt en ytterst ansvarig för biståndet sitter 
i London.  I teamet ingår även en person på Amnesty International Schweiz. 
Samtliga frågor gällande det globala MR-biståndet behandlas inom teamet. 
För att effektivisera och fördjupa arbetet har Amnestyfonden och Schweiz, 
som är de enda medlemmarna från sektioner i teamet men också de största 
biståndsgivarna inom den globala Amnestyrörelsen, delat upp arbetet mellan 
olika regioner och länder. Amnestyfondens bistånd omfattar för närvarande 
länder i engelsktalande Afrika och MENA-regionen, Ryssland och Centralasien, 
Asien, Centralamerika och Oceanien medan Schweiz ansvarar för Sydamerika, 
Europa och fransktalande Afrika. De siffror som redovisats tidigare i verk-
samhetsberättelsen är Amnestyfondens och ska inte tolkas att gälla för hela 
rörelsens människorättsbistånd.

Teamet träffades för ett planeringsmöte i början av 2018. Mötet hölls i Dakar 
och fondsekreterarna passade på att följa upp stöd som förmedlas via organi-
sationer samt träffa individer som fått bidrag. Mötet resulterade i stärkt och mer 
effektivt teamsamarbete, tydligare arbetsfördelning och framtagande av interna 
policies för säkra och likvärdiga bedömningar av ansökningar.

Förutom det dagliga samarbetet inom den globala samordningen har Amnesty-
fonden även samarbete och erfarenhetsutbyte med nordiska MR-organisatio-
nerna , KIOS Foundation i Finland och Norwegian Human Rights Fund (NHRF) 
som båda har anknytning till Amnesty i sina länder. I november 2018 träffades 
fonderna för möte i Oslo i samband med den NHRF:s  20 årsjubileum.
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Det globala biståndet i siffror
Under 2018 beviljade Amnestys globala människorättsbistånd 189 ansökningar, 
av de har 121 behandlats och betalats ut av Svenska Amnestyfonden. I eko-
nomiska termer har det globala biståndet betalat ut nästan 15 miljoner kronor 
varav Sverige stått för 8,9 miljoner (60 %). Majoriteten av utbetalningarna gick 
till stöd för flykt till säker plats och rättshjälp som utgjorde cirka en fjärdedel 
vardera. Antalet ansökningar minskade marginellt i jämförelse med tidigare 
år. Den största skillnaden från föregående år är antalet kapacitetsstärkande 
bidrag som var nästan tre gånger så många, 16 för 2018 och 7 för 2017. Detta 
har sin förklaring i att det var jubileumsår och att ett stort antal konferenser, 
utbildningar och nätverksträffar arrangerades. Antalet organisationsansökningar 
har minskat lite varje år och vi kan istället se en ökning av större kollektiva 
ansökningar som är nätverk och grupper av individer. Inom biståndet kategori-
serar vi i dagsläget dessa som individansökningar.
Omstrukturering av Amnesty International innebar utlokalisering av det interna-
tionella sekretariatet till olika regioner. Det har tagit tid att få den nya strukturen 
upprättad. Utifrån tabell 3 som visar utbetalningar per region kan man kon-
statera att de stabilare regionkontoren utnyttjar människorättsbiståndet mest. 
Under året har Amnestyfondens sekreterare haft utbildningar och fördjupat 
samarbetet med regionalkontor och berörda utredare i bland annat Colombo, 
Mexiko City och Lima. Detta arbete kommer att fortsätta under 2019 då det 
bidrar till utveckling av och mer effektiva metoder för människorättsbiståndet.

149

42

7

140

33

16
2017

2018
INDIVIDER ORGANISATIONER KAPACITETSSTÄRKANDE

Tabell 2. Antalet ansökningar behandlade av Human Rights Relief Team uppdelat på 

Individansökningar, organisationsansökningar och kapacitetsstärkande aktiviteter. 
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styrelsemöten inklusive det konstituerande mötet.

Sedan årsmötet i maj 2018 består styrelsen av följande personer:

Ordinarie: Helena Bjuremalm, Golshanak Fatahian (vice ordförande), Anna 
Hagvall (vice ordförande), Marie Henners, Frida Larsson, Anders Rosén, Svante 
Sandberg (ordförande)
Suppleanter: Tomas Hultman, Hannah Laustiola och Kajsa Sjösvärd.

Förutom att få samarbetsavtal på plats har styrelsen under året arbetat med:
• Slutrapport med rekommendationer utifrån översyn av arbetsordningen. En 
arbetsgrupp har tillsatts för att följa upp den.
• Förbättra och utveckla styrelsearbetet genom utvärderingar och lärandesemi-
narium.
• Arbetat fram och antagit en kommunikationsplattform.

Utbetalningar per region 2018

Globalt 2,9%

MENA 3,8%

Afrika
31,6%

Centralasien
& Europa
24,4%

Amerika
21,4%

Asien
15,3%

Tabell 3. Antalet utbetalningar i 

det globala människorätts- 

biståndet redovisat per region.

Styrelse och personal
Amnestyfonden har två heltidsanställda fondsekreterare (två kvinnor). Varje 
termin tar Amnestyfonden också emot en praktikant som gör en kvalificerad 
praktik. En vakans uppstod till följd av att en av fondsekreterarna beviljades ett 
års tjänstledighet. En fd praktikant vikarierade till dess en vikarie tillsatts.

Amnestyfonden har en ideellt arbetande styrelse bestående av tio personer: 
sju ordinarie ledamöter (fem kvinnor och två män) och tre suppleanter (två 
kvinnor och en man). Styrelsen har under kalenderåret haft nio protokollförda 
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AMNESTYFONDENS 
STADGAR
Amnesty International
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden
(Beslut 20140328 av Kammarkollegiet)

STADGAR FÖR STIFTELSEN SVENSKA AMNESTYFONDEN
 
Svenska sektionen av Amnesty International har genom stiftelseurkund som 
antagits vid årsmöte den 6 november 1966, grundat Stiftelsen Svenska Amnes-
tyfonden. För fonden gäller efter beslut av Svenska Amnestyfonden den 15 juni 
2013, i den utsträckning Amnestyfondens beslut godtogs av Kammarkollegiet i 
beslut den 28 mars 2014, följande stadgar:

1. Fondens ändamål är att
a) ge juridisk hjälp åt personer som hotas av dödsstraff eller fängelsestraff eller 
som redan straffats på grund av sin övertygelse, religion eller hudfärg eller 
etnisk tillhörighet,
b) ge ekonomisk hjälp till politiskt förföljdas familjer,
c) ge ekonomisk eller annan hjälp till frigivna fångar som på grund av sin 
övertygelse, religion eller ras hindras från att skapa sig rimliga levnadsbetingel-
ser i sitt land,
d) undersöka påstådda fall av misshandel och tortyr av fångar och frihetsberö-
vande som strider mot deklarationen om mänskliga rättigheter samt att
e) verka för att rättelse av sådana missförhållanden kommer till stånd.
 
2. a) Fondens styrelse består av tio personer:
ordförande och ytterligare sex ordinarie ledamöter samt tre suppleanter. 
Samtliga ledamöter måste vara medlemmar i svenska sektionen av Amnesty 
International. Fondens styrelse är ansvarig inför Svenska Sektionens årsmöte.
 
b) Samtliga ledamöter utses av sektionens årsmöte. Ordinarie ledamöter i 
fondstyrelsen väljs för en tid av två år. Suppleant väljs för en tid av ett år. Vid 
vartannat årsmöte väljs tre av fondstyrelsens ordinarie ledamöter och vid 
vartannat årsmöte väljs fyra av fondstyrelsens ordinarie ledamöter.
c) Fondstyrelsens suppleanter inträder i ordinarie ledamöters ställe i den 
ordning de blivit valda och har då rösträtt.
 
3. Styrelsen utdelar anslag som står i överensstämmelse med bestämmelserna 
i punkt 1 ovan.

4. Fondens medel deponeras på kontrollpostgirokonto eller räntebärande 
bankräkning. Styrelsen har rätt att göra överföringar från postgirokontot till 
bankkontot.
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5. Fondens medel och räkenskaper skall hållas åtskilda från Svenska Sektio-
nens medel och räkenskaper.

6. Revision av fondens förvaltning skall göras årligen av Svenska Sektionens 
revisorer en månad före Sektionens årsmöte.

7. Rapport om fondens förvaltning skall avges årligen vid Svenska Sektionens 
årsmöte.

8. Grundplåten till fonden utgjordes av innestående medel på postgirokontot, 1 
820 kr och på bankkontot, 11 900 kr.

9. I händelse av fondens upplösning skall kvarstående medel tillfalla Amnesty 
Internationals Emergency Fund.
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ÅRSREDOVISNING
STYRELSEN FÖR STIFTELSEN SVENSKA AMNESTYFONDEN,  
802008-3435, MED HUVUDSÄTE I STOCKHOLM, FÅR HÄRMED AVGE 
ÅRSREDOVISNING FÖR 2018. ÅRSREDOVISNINGEN ÄR UPPRÄTTAD I 
SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT UPPGES.

AMNESTYFONDENS ÄNDAMÅL 
    
a) att ge juridisk hjälp åt personer som 
hotas av dödsstraff eller fängelse eller 
som redan har straffats på grund 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 lik-
nande, hindras från att skapa sig rimliga 
levnadsbetingelser i sitt land; 
d) att ge ekonomisk hjälp för att under-
söka 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     
     
ALLMÄNT OM STIFTELSEN
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden svarar 
för svenska Amnestys människorättsbi-
stånd. 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 supp-
leanter. 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 
basbehov och självhjälp, rättshjälp, medi-
cinsk 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 2018 förmedlades 8,9 mkr 
i bistånd till personer som utsatts för 
kränkningar av de mänskliga rättigheter-
na i närmare 69 länder. Totalt beviljades 
137 ansökningar, varav 98 individan-
sökningar, 23 organisationsansökningar 
och 16 ansökningar avseende flyktingar 
i Sverige.

Biståndsutbetalningarna har under 
verksamhetsåret ökat med 1,5 mkr 
i jämförelse med föregående år som 
också var det år som under de senaste 
fem åren haft lägst utbetalningsnivå. 
Ökningen kan förklaras med att  Amne-
styfondens personal tillsammans med 
kollegorna i den globala biståndssam-
ordningen genomfört en rad utbildningar 
med personal på de regionala kontoren 
liksom löpande haft introduktion för nya 
medarbeteare.      
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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: 9 orga-
nisationsansökningar och 72 individan-
sökningar totalt 594 personer (5 mkr 
d.v.s.57% av biståndsutbetalningarna). 
 
Mål 2, som innefattar arbete för att 
mänskliga rättigheter och rättvisa 
åtnjuts utan diskriminering samt arbete 
för ekonomiska, sociala och kulturella 
rättigheter: 5 organisationer och 11 
individansökningar totalt 189 personer 
(1,5 mkr d.v.s.16 % av biståndsutbetal-
ningarna). 
 
Mål 3, som innefattar arbetet för 
flyktingars rättigheter och att människor 
är skyddade under konflikter och 
kriser: 15 asylärenden 1 organi-
sationer och 7 individansökningar 
totalt 1030 personer (0,7 mkr d.v.s.8 
% av biståndsutbetalningarna)                                                                                                                         
                        
Mål 4, som innefattar ansvarsutkrä-
vande för människorättskränkningar, 
ekonomiska aktörer och mänskliga 
rättigheter samt arbete för att avskaffa 
dödsstraffet: 8 organisationer och 8 
individansökningar och 1 asylärende 
totalt 88 personer (1,6 mkr d.v.s. % av 
biståndsutbetalningarna)

Fondens totala intäkter uppgick till 
12 mkr inkl. räntor, varav 11,5 mkr 
inbetalades via svenska sektionen från 
gemensamma insamlingen.  
Insamlingskostnaderna uppgick till 3 
mkr vilka i resultaträkningen redovisas 
i enlighet med en fördelningsnyckel 
utifrån ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader. Amnestyfon-
den och svenska sektionen av Amnesty 
International bedriver sedan 2004 
gemensamt insamlingsarbete vilket 
innebär att Amnestyfonden erhåller 11 
% av de gemensamma intäkterna och 
betalar 9 % av insamlingskostnaderna. 
På årsmötet den 5 maj 2018 tecknades 
ett nytt samarbetsavtal mellan sektio-

nen och Amnestyfonden som träder 
i kraft den 1 januari 2019, och som 
innebär att Amnestyfonden erhåller 
en nettointäkt på 7 % av den gemen-
samma insamlingen. Avtalet innehåller 
även principer för den gemensamma 
verksamheten, samverkan mellan 
styrelserna och en förklaringsmodell 
för fördelningen av medel. Undantag 
kan liksom i tidigare avtal göras när 
gåvogivaren ändamålsmärkt pengar till 
Amnestyfonden eller vid projektspecifi-
ka intäkter till sektionen. 

Vid svenska sektionens årsmöte i 
Göteborg i maj 2018 valdes Amnesty-
fondens styrelse som består av: Svante 
Sandberg (ordförande), Golshanak Fa-
tahian (vice ordförande), Anna Hagvall 
(vice ordförande), Helena Bjuremalm, 
Marie Henners, Frida Larsson och 
Anders Rosén samt tre suppleanter: 
Hannah Laustiola, Tomas Hultman och 
Kajsa Sjösvärd.

Styrelsen har under verksamhetsåret 
haft nio protokollförda styrelsemöten.  
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Intäkts- och kostnadsanalys (tkr) 2018 2017  2016 2015 2014

Verksamhetsintäkter   
11 817 15 620 10 496 16 077 10 436

Verksamhetskostnader  −4 826 −4 208 −3 710 −3 924 −3 604

Biståndsutbetalningar  −8 877 −7 364 −9 337 −9 767 −8 365

Resultat från finansiella instru- 125 −361 339 239 90

Resultat −1 761 3 687 −2 212 2 625 −1 443

Ekonomisk ställning (tkr)  2018 2017 2016 2015 2014

Fritt eget kapital 12 385 14 146 10 459 12 672 10 046

Ändamålsbestämt eget kapital  0 0 72 0 0

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

Summa eget kapital 19 084 20 845 17 230 19 370 16 744

Resultat och ställning (flerårsjämförelse) 
    

 
  

Finansiella instrument   
Amnesty placerar passivt sitt värde-
pappersinnehav främst i räntebärande 
papper. 

Placeringspolicy    
Amnestys placeringspolicy medger inte 
placeringar i aktier eller aktiefonder 
förutom av andelar om 50 tkr vardera i 
Human- och Hjälpfonden. Gåvor i form 
av aktier avyttras snarast möjligt.
 
Förvaltning   
Stiftelsen Svenska Amnestyfondens 
styrelse väljs på Svenska Sektionens 
årsmöte. Styrelsen är ideellt arbetande. 

Årsmötet utser även en valberedning 
och en granskningskommitté.  

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 information om Amnestys verksam-
het finns att få https://www.amnesty.se/
om-amnesty/amnesty-international-sve-
rige/amnestyfonden/.   
    
 

2018 2017  2016 2015 2014

Afrika 3 082 1 708 3 167 2 654 2 315

Amerika 1 105 896 772 1 077 1 255

Asien 1 480 2 727 3 499 3 828 2 680

Europa och Centralasien 2 119 1 109 1 219 690 1 423

Mellanöstern och Nordafrika 555 643 679 765 692

Oceanien 93 227 0 0 0

Globalt 443 54 0 753 0

Totalt 8 877 7 364 9 336 9 767 8 365
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Not 2018 2017

Verksamhetsintäkter 1, 2

Gåvor 11 817 15 348

Ändamålsbestämda gåvor   0 272

Summa verksamhetsintäkter 11 817 15 620

Verksamhetskostnader 1,3

Ändamålskostnader -11 383 -9 527

Insamlingskostnader -2 102 -1 860

Administrationskostnader -218 -185

Summa verksamhetskostnader -13 703 -11 572

Verksamhetsresultat -1 886 4 048

Resultat från finansiella investeringar  4 125 -361

Ränteintäkter och liknande resultatposter 125 -361

Resultat efter finansiella poster 3 687

 Årets resultat -1 761 3 687

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan) −1761 3 687

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från 

tidigare år
0 -72

Ändamålsbestämning av medel 0

Kvarstående belopp för året/förändring balanse- −1 761 3 615
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BALANSRÄKNING (TKR)

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR   

Omsättningstillgångar  

Kortfristiga fordringar  

Amnesty International Svenska 

sektionen    
920 4 717

Övriga fordringar 0 0

Summa kortfristiga fordringar 920 4717

Kortfristiga placeringar  5 13 535 13 410

Kassa och bank   5 405 4 258

Summa tillgångar   19 860 22 385

Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital   

Stiftelsekapital   14 14

Ändamålsbestämda bundna medel 6 685 6 685

Balanserat kapital 14 146 10 459

Årets resultat −1 761 3 687

Summa eget kapital   19 084 20 845

Kortfristiga skulder   6

Upplupna kostnader och förutbetalda 175 1 540

Beslutade men ej utbetalda bidrag 601 0

Summa kortfristiga skulder 776 1 540

Summa eget kapital och skulder 19 860 22 385
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Stiftelse- kapital / 

donations kapital

Ändamåls- 

bestämda 

bundna medel

Ändamåls- 

bestämda 

medel

Balanserat 

kapital

Totalt eget 

kapital

Ingående balans 14 6 685 0 14 146 20 845

Ändamålsbestämt 

av givare 
0 0 0 0 0

Utnyttjande 0 0 0 0 0

Årets resultat 0 0 0 -1 761 -1 761

Utgående balans 14 6 685 0 12 385 19 084

BALANSRÄKNING (TKR)

NOTER (TKR) 

Not 1 Redovisnings- och värderings-
principer  
 
Redovisningsprinciper 
Stiftelsen Svenska Amnestyfondens 
redovisnings- och värderingsprinciper 
överensstämmer med årsredovisningsla-
gen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernsredovisning (K3) samt FRIIs 
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. 
    
Här beskrivs för respektive intäktspost 
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 motsva-
rande 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 stadigva-
rande 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 ersättning-
en. 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 erhål-
lits eller kommer att erhållas. Stiftelsen 
redovisar därför inkomsten till nominellt 
värde om ersättningen erhålls i likvida 
medel direkt vid leverans.   
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Verksamhetskontakter
Verksamhetskostnader delas in i följan-
de  funktioner: ändamåls-, insamlings- 
och administrationskostnader.
 
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kost-
nader som kan hänföras till Amnesty-
fondens uppdrag enligt stadgarna. Till 
ändamålskostnader räknas biståndsut-
betalningar. Som ändamålskostnader 
räknas även lönekostnader för de 
anställda som aktivt arbetar med 
Amnestyfondens mål samt de till ända-
målskostnader fördelade gemensamma 
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, 
testamenten och donationer. Detta 
omfattar både arbetet med befintliga 
givare och arbetet med att söka nya 
givare. Amnestyfonden har gemensam 
insamling med Svenska Sektionen och 
betalar 9% av Svenska sektionens in-
samlingskostnader 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 
administrationskostnader 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 pensions-
förpliktelser klassificeras som avgifts-
bestämda 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 fi-
nansiella tillgångar till anskaffningsvärde 
med tillägg för direkta transaktionsutgif-
ter. 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 Amnestyfon-
den har en möjlig förpliktelse som till 
följd av inträffade händelser och vars fö-
rekomst endast kommer att bekräftas av 
en eller flera osäkra framtida händelser, 
som inte helt ligger inom Amnestyfon-
dens kontroll, inträffar eller uteblir eller 
om Amnestyfonden har befintlig förplik-
telse 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 Interna-
tional och Stiftelsen Svenska Amnes-
tyfonden bedriver från och med 2004 
gemensam insamling. All insamling 
sköts av Amnesty och inriktas på Amne-
stys insamlingskonton. Amnestyfonden 
bidrar med att betala en del av insam-
lingskostnaderna.  

Gåvor som redovisats i  
resultaträkningen    

 
2018

 
2017

Insamlade medel

Amnestyfondens andel av gemensam 

insamling med Svenska Sektionen av 

Amnesty International   

11 528 14 854

Stiftelsen Birgit   0 272

Gåvor från Amnestygrupper  229 166

Gåvor från AI-sektioner  57 328

Övriga gåvor 3 0

Summa insamlade medel  11 817 15 620

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER 11 817 15 620
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Not 3 Medelantal anställda, personal-
kostnader och arvoden till styrelsen

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

     
 

      
2018

 
2017

Medelantal anställda 2,5 2

varav män 0 0

Könsfördelning bland styrelseledamöter 
och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter 7 7

varav män 2 2

Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader

Löner och andra ersättningar 1018 904

Totala löner och ersättningar 1018 904

Sociala kostnader  470 357

(varav pensionskostnader inklusive  

löneskatt)     
150 74

Summa 1 488 1 488

Ideellt arbete

Det ekonomiska värdet av den ideellt 

arbetande styrelsen samt frivilliga framgår 

inte i resultaträkningen.

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter    
  

      
2018

 
2017

Räntor 237 391

Nedskrivning räntebärande värdepapper −112 −752

Summa övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

125 −361
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 5 Kortfristiga placeringar  

   
Redovisat värde Marknadsvärde 

Räntebärande placeringar 

Swedbank Robur Fonder  13 535 13 535

Summa 13 535 13 535

Not 6 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

   
2018 2017

Upplupen semester- och övrig lön 133 150

Upplupna sociala avgifter 42 47

Upplupna kostnader (beviljade och ej 

utbetalda biståndsärenden)   
601 1 343

Summa upplupna kostnader och förutbe-
talda intäkter

776 1 540

Övriga upplysningar
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