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FÖRORD
2021 blev ytterligare ett år som
dominerades av covid-19-pandemin.
Pandemin har fortsatt påverka stora delar
av vårt samhälle, och världen i stort.
I skuggan av pandemin har vi också sett hur stater
på olika sätt har inskränkt mänskliga rättigheter
och yttrandefriheten. Att yttrandefriheten respekteras och att människor får tillgång till korrekt
och aktuell information är avgörande för att vi
ska kunna hantera den globala hälsokris som
covid-19-pandemin utgör.
Det internationella samarbetet mellan länder har
också prövats hårt under året – inte minst i frågan
om fördelning av vaccin. Den orättvisa fördelningen spär på redan existerande orättvisor i världen.
Vi fortsätter att kämpa för alla människors rätt till
hälsa, oavsett var de bor, vilka de är eller vad de
har råd med.
För Amnesty International i Sverige har pandemin
inneburit att vi har fått tänka om i vårt arbete.
Istället för att agera på gator och torg har vi utfört
vårt arbete genom digital aktivism. Trots att digitala
träffar inte är samma sak som att mötas i verkligheten har vi sett hur tillgängligheten har ökat när vi
träffas online. Det är viktigt att vi fortsätter att hålla
engagemanget uppe och fortsätter att hitta nya sätt
att bygga relationer och nå ut med vårt budskap –
särskilt i tider av kris!
Under 2021 har vi också blickat framåt. Den
globala Amnestyrörelsen har diskuterat vilka
människorättsutmaningar som är avgörande för vår
tid. Vi har också funderat mycket över vår identitet
som organisation och hur vi rustar och stärker oss
för de kommande åren. Resultatet presenteras i
Amnesty Internationals globala verksamhetsstrategi
2022–2030. Utifrån de ställningstaganden som
Amnesty har gjort internationellt, har Amnesty Sverige arbetat fram en tydlig riktning för vårt arbete –
Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi 2022–2030,
som läggs fram till årsmötet för beslut i maj 2022.

Vi är förändringen vi vill se i samhället. Det betyder
att vi behöver vara villiga att förändras och att börja
med oss själva, både som individer och som organisation. Det är viktigt att förstå och vara medvetna
om att så länge vi har en ojämlikt samhälle så kommer begränsande normer och ojämlika strukturer
att finnas även i vår organisation. Som en del av
Amnesty Sveriges långsiktiga jämlikhetsstrategi har
vi under 2021 arbetat med att höja förmågan till att
bidra till en mer jämlik arbetsplats och organisation, samt att skapa de förutsättningar som behövs
för att få till en mer hållbar förändring.
Under året har Amnesty Sverige också inlett flera
spännande samarbeten med andra organisationer.
I kampanjen #TranslagNu arbetade vi med RFSL
och RFSL Ungdom för att få till en ny könstillhörighetslag i Sverige. Arbetet resulterade bland annat i
en överlämning av 22 573 underskrifter till socialminister Lena Hallengren. Samarbetet har varit
väldigt lyckat och vårt arbete har bidragit till en
positiv förflyttning i frågan. Regeringen har under
hösten lovat att ett nytt förslag på könstillhörighetslag ska läggas fram innan valet 2022 – ett stort
steg i rätt riktning!
2021 var också året för FN:s 26:e klimatkonferens
i Glasgow. I samband med konferensen agerade
Amnesty Sverige för första gången för att Sverige
ska ta ett större ansvar i klimatfrågan – ett arbete
som vi ser fram emot att fortsätta. Under Amnestys
internationella årsmöte beslutades att klimaträttvisa
ska vara en prioriterad fråga för vår rörelse, vilket
innebär att arbetet för klimaträttvisa kommer att ta
större plats i vårt arbete framöver. Amnesty International har en viktig uppgift i att visa de kopplingar som finns mellan klimatkrisen och mänskliga
rättigheter. För Amnesty Sverige handlar det bland
annat om att samers urfolksrättigheter respekteras
i samband med klimatomställningen.
2021 har på många sätt varit ett tufft år. Men i
mörkret har det funnits ljusglimtar! Samkönade
äktenskap har blivit lagligt i Schweiz, Sierra Leone
har avskaffat dödsstraffet och oljebolaget Lundin
Energy har äntligen åtalats för medhjälp till
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folkrättsbrott – bara för att nämna några exempel.
Utöver framgångar i vårt människorättsarbete har
2021 även bjudit på fest – eller ja, digital fest. Den
28 maj 2021 firade Amnesty International 60 år
som organisation! 60 år av att agera, demonstrera
och protestera. I 60 år har vi kämpat för att
mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i
framtiden. I Sverige firade vi 60-årsdagen med en
livestreamad konsert med artister, aktivister och
poesi.
Med 60 år på nacken är vi i dag en av världens
största människorättsorganisationer. Vi tar
ställning för antirasism, vi möjliggör “people
power”, vi förstärker andras röster och vi tar oss an
nya människorättsfrågor kopplat till de utmaningar
som världen står inför. Det är tack vare er
medlemmar och supporters som vi har kommit
såhär långt – och det är tack vare ert engagemang
som vi kan fortsätta vårt viktiga arbete! Tillsammans
har vi tagit oss igenom de människorättskriser som
uppstått, och tillsammans kommer vi också att ta
oss igenom de människorättskriser vi nu bevittnar.
Tillsammans fortsätter vi att försvara, stärka och
vidareutveckla respekten för mänskliga rättigheter
världen över. Tillsammans lever vi enligt de kraven
vi ställer på andra. Tillsammans skapar vi den
framtid vi vill se.

PARUL SHARMA
Ordförande

ANNA JOHANSSON
Generalsekreterare
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INLEDNING
AMNESTY INTERNATIONAL I SVERIGE
OCH I VÄRLDEN

politisk övertygelse och religiös tro.
Därför är vi mycket restriktiva när det gäller stöd
från företag och stater. Vårt arbete bygger på alla
de människor som stöder oss genom medlemskap
och gåvor. Pengarna vi samlar in i Sverige går både
till den internationella rörelsen och till vårt arbete
med bland annat utredningar, rapporter,
kampanjer, utbildningar, filmer, skolmaterial,
insamling och lobbyarbete i Sverige. 2021
uppgick bidraget till Internationella sekretariatet till
37 procent av svenska sektionens totala intäkter,
varav 7 procent gick till Amnestyfonden.

Amnesty International är en global rörelse med 10
miljoner supporters, medlemmar och givare.
Amnesty International finns i drygt 70 länder.
Global Assembly är den globala rörelsens högsta
beslutande organ. Svenska sektionen följer de
prioriteringar som görs i den internationella
Amnestyrörelsen, samtidigt som vi aktivt deltar i
och påverkar hela rörelsens utveckling. Amnesty
International arbetar oberoende av varje regering,

AMNESTY INTERNATIONAL

The Equal Earth map projection is an approved way
to show countries in the north and south with
correctly proportioned sizes. It was created to provide
a visually pleasing alternative to the Gall-Peters
projection. To ﬁnd out more about this projection and
its features, follow this link http://equal-earth.com/equal-earth-projection.html
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Klimat-demonstration i New York, 2021.
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AMNESTY
INTERNATIONAL
Amnesty International bildades 1961.
STRUKTUR
Det internationella sekretariatets huvudkontor är placerat i London. Kontoret
i London ansvarar bland annat för den
gemensamma rörelsens strategiska planering och rapportering, policyarbete och
finansiella system. Den finansiella modellen
bygger på att de sektioner som samlar in
mycket pengar är med och finansierar den
gemensamma verksamheten och bidrar till
verksamheten för de sektioner som inte har
samma insamlingsmöjligheter.
NÄRVARO
Det internationella sekretariatet har också flera regionkontor som är placerade
på strategiskt utvalda platser i världen.
Regionkontoren organiserar merparten av
Amnesty Internationals utredningsarbete,
medie- och kommunikationsarbete och
kampanjarbete. Regionkontorens placering
stärker förutsättningarna för lokal relevans och nära kontakt och samarbete med
lokala och regionala aktörer.
STYRNING
Varje år samlas hela den internationella
rörelsen till ett internationellt årsmöte Global Assembly Meeting - där varje sektion
har en röst. Global Assembly beslutar bland
annat i frågor om Amnesty Internationals
åtaganden och väljer en internationell
styrelse som svarar för den löpande verksamheten under året.

SVENSKA SEKTIONEN
Amnesty Sverige bildades 1964 och är en sektion inom Amnesty International.
Amnesty Sverige består juridiskt av:
SVENSKA SEKTIONEN
Svenska sektionen är en ideell förening som består av medlemmar, varav vissa
är organiserade i Amnestygrupper och distrikt. En del av Amnestygrupperna
och vissa distrikt är egna juridiska personer som årligen lämnar in en
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning till den svenska sektionen.
Svenska sektionen har en styrelse som väljs på Amnesty Sveriges årsmöte.
SEKRETARIATET
Det dagliga arbetet leds av generalsekreteraren som utses av sektionsstyrelsen. Under 2021 hade sekretariatet 110 medarbetare motsvarande 76 heltidsanställda. Sekretariatet är indelat i en stab och tre avdelningar: Opinion och
Påverkan, Fundraising och Engagemang, samt Resurser och Styrning.
Varje avdelning leds av en avdelningschef.
AMNESTYFONDEN
Amnestyfonden är en stiftelse som inom ramen för Amnesty Sverige arbetar
med människorättsbistånd. Amnestyfonden har en egen styrelse som väljs på
Amnesty Sveriges årsmöte.
Struktur och närvaro
Under 2021 hade Amnesty Sverige 162 Amnestygrupper på 58 orter i Sverige.
Grupperna är fördelade i ungdomsgrupper, studentgrupper och arbetsgrupper.
I slutet av 2021 hade Amnesty Sverige totalt 106 485 medlemmar och givare.
Totalt valde 16 911 personer (16 505 personer 2020) att engagera sig i
mänskliga rättigheter genom att bli ny medlem eller givare under 2021.
Styrning
Amnesty Sverige har direktdemokrati med årsmöte en gång per år. Årsmötet
är Amnesty Sveriges högsta beslutande organ. Alla medlemmar är välkomna
att delta på årsmötet och har rösträtt. Sektionsstyrelsen väljs vid årsmötet och
är högsta beslutande organ mellan årsmötena. Styrelsens huvudsakliga fokus
ligger på planering och uppföljning av den löpande verksamheten,
genomförandet av årsmötesbeslut, långsiktig verksamhetsplanering och
Amnesty Sveriges interna jämlikhetsarbete. Styrelsen arbetar helt ideellt och
har 2021 bestått av åtta ledamöter och två personalrepresentanter.
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VISION

VÅRA METODER

Vår gemensamma vision är en värld där varje
människa åtnjuter alla de rättigheter som ingår i
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vi arbetar för att långsiktigt förbättra
människors villkor och samtidigt hjälpa dem som
drabbas här och nu. Vårt mål är en värld där de
mänskliga rättigheterna gäller alla – nu och i framtiden.

För att uppnå förändring i människors liv fokuserar
Amnesty Internationals projekt och kampanjer på
att arbeta med de förändringar som beskrivs ovan.
Varje år genomför Amnesty International globala
kampanjer där flera Amnestysektioner riktar ljus på
en och samma fråga under samma period, för att
uppnå maximal effekt. Grunden för allt Amnesty
Internationals arbete är noggranna utredningar
av människorättskränkningar runt om i världen. I
denna del presenterar vi våra metoder var för sig
och i delen för måluppfyllelse nedan beskriver vi
hur dessa metoder har tillämpats under 2021.

MÅL

Amnesty Internationals mål är att uppnå “förändring i människors liv”. För att skapa varaktiga
förändringar för mänskliga rättigheter krävs dock
strukturella förändringar på samhällsnivå. Amnesty
International arbetar därför för att skapa förändring
på följande sätt:
•
•

•

Genom lagar som skyddar, respekterar och
främjar mänskliga rättigheter
Genom system som säkerställer att lagar och
riktlinjer följs och att ansvariga vid brister och
överträdelser ställs till svars
Genom mobilisering av människor som agerar
för mänskliga rättigheter

De arbetsmetoder som vi huvudsakligen jobbar
med i Sverige är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utredningar och dokumentation
Lobby och påverkan
Mobilisering och opinionsbildning
Insamling av medel
Utbildning och information
Samarbeten och samverkan
Människorättsbistånd
Arbete med enskilda ärenden för flyktingar och
migranter

Utöver dessa metoder arbetar Amnesty Sverige för
att stödja den övriga verksamheten med resurser
inom bland annat HR, IT, fastighet och ekonomi.

FÖRÄNDRING
Vissa förändringar kan ske relativt snabbt, till
exempel när en dödsdom blir omvandlad, medan
andra förändringar tar mycket längre tid, till
exempel att påverka världens länder att avskaffa
dödsstraffet. På 1970-talet hade bara 16 länder
avskaffat dödsstraffet. I slutet av 2021 hade 108
länder helt avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning.

UTREDNINGAR OCH DOKUMENTATION
Grunden i Amnesty Internationals arbete är de utredningar vi gör. Det är dessa rapporter som gör att
vi kan avslöja kränkningar av mänskliga rättigheter.
Det är huvudsakligen det internationella sekretariatet som tar fram utredningarna och de görs nästan
alltid på plats. Utredningarna är oberoende och
ger oss faktaunderlag som vi kan agera på. Ibland
händer det att vi av olika skäl inte kommer in i det
land eller den region där kränkningar pågår, då
talar vi istället med människor som har flytt från
dessa områden, kontaktar advokater, journalister
och lokala människorättsorganisationer.
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Demonstration mot skjutningar och gatuvåldet,
Stockholm, 2021. © Amnesty International Sverige
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SVENSKA SEKTIONEN
Utredningar/rapporter som Amnesty Sverige lyft
fram särskilt under 2021
“No Escape: War Crimes and Civilian Harm During the Fall
of Afghanistan to the Taliban”, dokumenterar övergrepp i
slutskedet av talibanernas maktövertagande.
”Reality Check 2021: A Year to the 2022 World Cup – The
State of Migrant Worker’s Rights in Qatar”, visar hur
reformarbetet till skydd för migrantarbetare i Qatar har
stagnerat.
“Silenced and Misinformed: Freedom of Expression in
Danger During Covid-19”, visar hur begränsningar av
yttrandefriheten och desinformation fördjupat pandemins
kris.
“A Double Dose of Inequality: Pharma companies and the
Covid-19 vaccines crisis”, visar hur läkemedelsbolagens
vägran att dela med sig av kunskap och teknik spär på en
människorättskris.
“I don’t know if they realized I was a person: Rape and sexual violence in the conflict in Tigray, Ethiopia”, dokumenterar
vittnesmål och bevis för systematiska våldtäkter och andra
former av sexuellt våld i Tigray.
“Like We Were Enemies in a War: China’s Mass Internment,
Torture, and Persecution of Muslims in Xinjiang”, visar hur
massfängslanden, tortyr och förföljelse i ett systematiskt
organiserat förtryck utgör brott mot mänskligheten.
“Stop Burning Our Rights! What governments and corporations must do to protect humanity from the climate crisis”,
visar hur världens stater inte skyddar sin befolkning mot de
kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i
klimatkrisen.
“Powering Change: Principles for Businesses and Governments in the Battery Value Chain”, ger rekommendationer
för att energiomställningen inte ska ske på bekostnad av
mänskliga rättigheter.
“Justice on trial: Failings in Criminal Investigations of Femicides Preceded by Disappearance in the State of Mexico”,
dokumenterar hur undermåliga utredningar av mördade
kvinnor underblåser straffriheten i Mexiko.

Manifestation i Paris 2022 mot Kinas behandling
av muslimska minoriteter i Xinjiang.
© Christophie Meireis
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LOBBY OCH PÅVERKAN
Det är rapporterna baserade på våra utredningar
som ligger till grund för vårt påverkansarbete. Med
våra rapporter som utgångspunkt utövar vi påtryckningar på beslutsfattare, makthavare, regeringar
och myndigheter för att förebygga, förhindra och
stoppa kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi
arbetar för att beslutsfattare ska stifta lagar som
skyddar mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna och vi kräver att de som gör sig skyldiga till
övergrepp ska ställas till svars. I vårt arbete med
lobby och påverkan i Sverige möter vi till exempel
ambassadörer, statsråd, myndigheter och
ledamöter i riksdagen.

MOBILISERING OCH OPINIONSBILDNING
Vi mobiliserar människor som vill förändra och vi
skapar opinion. Vårt förändringsarbete bygger på
många människors ideella insatser. En central del
av påverkansarbetet utförs av lokala Amnestygrupper där medlemmar på olika sätt tar ställning och
agerar mot de orättvisor som sker i Sverige och i
andra delar av världen. De aktioner och det kampanjarbete som grupperna utför är helt avgörande
för Amnesty Sveriges genomslag.
Tillsammans arbetar vi för att svenska makthavare
ska agera i linje med Amnesty Internationals ståndpunkter och rekommendationer i regionala och internationella beslutsprocesser. Vårt gemensamma
opinions- och påverkansarbete är en liten pusselbit
i en global rörelse där cirka tio miljoner människor
i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska
gälla alla – nu och i framtiden.
För att påverka opinionen och makthavare använder vi oss bland annat av:
• Namninsamlingar
• Brev till beslutsfattare
• Manifestationer och utåtriktade aktioner
• Digital aktivism

INSAMLING AV MEDEL
Det är Amnesty Sveriges medlemmar och givare
som gör det möjligt för Amnesty Sverige att existera, förändra och påverka. Verksamheten bygger

nästan helt på den fantastiska generositet medlemmar och givare visar Amnesty International. Värvning av nya medlemmar och givare sker genom
Amnesty Sveriges värvare på stan, via telefon och
i digitala kanaler. Hela den internationella rörelsen
är restriktiv när det gäller stöd från stater och företag. Därför är insamling och medlemsvärvning en
förutsättning för det fortsatta arbetet.

UTBILDNING OCH INFORMATION
Alla har rätt till kunskap om sina egna och andras
rättigheter. För att öka kunskapen om mänskliga
rättigheter arbetar vi med information och
utbildning. I Sverige samarbetar vi till exempel med
flera gymnasieskolor enligt vår modell för “Human
Rights Education”. Vi tar fram utbildningsmaterial
om mänskliga rättigheter som lärare använder i
sin undervisning. Varje år samlar vi också lärare
från alla skolor som deltar i samarbetet Skola för
mänskliga rättigheter för en gemensam
vidareutbildning. Det syftar till att öka lärarnas
kunskap inom en utvald människorättsfråga, samt
att presentera vårt material och ge tips hur skolan
kan utbilda sina elever i mänskliga rättigheter. Vi
genomför också årliga föreläsningsturnéer som går
under namnet A-day. A-day genomförs på skolor
runt om i landet och syftar till att skapa
engagemang för mänskliga rättigheter. Under
föreläsningen gör vi nedslag på olika platser i
världen och varvar personliga livsöden med
interaktion och filmer.

SAMARBETEN OCH SAMVERKAN
Som en global människorättsrörelse samarbetar vi
ofta med andra människorätts- och civilsamhällesorganisationer både på lokal, regional, nationell
och internationell nivå. Det kan till exempel handla
om att våra utredare samarbetar med lokala organisationer på plats eller att våra experter samarbetar med nationella och globala nätverk. Det kan
också ta sig uttryck i gemensamt påverkans- och
kampanjarbete, till exempel i vårt arbete kring företagsansvar där Amnesty Sverige samarbetar med
Fair Finance Guide.
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MÄNNISKORÄTTSBISTÅND
Amnestyfonden arbetar med bistånd inom ramen
för de rättighetsfrågor som Amnesty International
arbetar med. Människorättsbiståndet är en metod
som kompletterar Amnesty Internationals utrednings-, påverkans- och kampanjarbete. Genom
människorättsbiståndet arbetar vi för att mildra de
många gånger förödande ekonomiska och sociala
konsekvenserna av människorättskränkningar.
Syftet är att stärka människor och organisationer
så att det är möjligt för dem att själva värna och
verka för mänskliga rättigheter i sin egen miljö. I
ett allt hårdare klimat för människorättsförsvarare,
kan stöd till rättshjälp, flykt till en säkrare plats,
bidrag till basbehov och självhjälp vara avgörande
för att människorättsförsvarare ska kunna fortsätta
sitt livsviktiga arbete. Biståndet ger oss möjlighet
att agera snabbt i akuta situationer.

ARBETE MED ENSKILDA ÄRENDEN FÖR
FLYKTINGAR OCH MIGRANTER
Myndigheter, organisationer och enskilda som
har frågor om eller befinner sig i den svenska
asylprocessen kan kontakta Amnesty Sverige för

rådgivning och information. Utöver information
om den svenska asylprocessen kan vi bland annat
förmedla kontakter i Sverige och utomlands, samt
bistå med landinformation eller juridisk rådgivning.
Vi granskar också enskilda asylärenden och kan
bistå med landinformation, olika typer av rådgivning kring den enskilda processen och i vissa fall
yttra oss om vi gör bedömningen att personen vid
ett återsändande riskerar att utsättas för allvarliga
kränkningar av sina mänskliga rättigheter. Vi kan
också ibland bistå med kontakter, till exempel till
en människorättsorganisation i det land som en
person ska återsändas till. Utöver rådgivningen och
informationen besöker vi Migrationsverkets förvar
och pratar med personer som är frihetsberövade.
Genom förvarsbesöken, rådgivningen och granskningen av enskilda ärenden får vi detaljerad insyn i
situationen för flyktingar, och i någon utsträckning
migranter i Sverige, samt i den svenska asylprocessen. Kunskapen från arbetet med enskilda ärenden används i relevanta sammanhang där vi till
exempel ser behov av förändring av praxis.

AMNESTYFONDEN
Amnestyfonden är en stiftelse som grundades 1966.
Den grundades på initiativ av Amnestymedlemmarna
Hans Alfredson och Tage Danielson med intäkterna
från revyn ”Åh vilken härlig fred!”. Syftet var att
stödja samvetsfångar och deras familjer. Arvet lever
vidare genom människorättsbistånd som förbättrar
situationen för individer vars mänskliga rättigheter
kränkts och möjliggör fortsatt kamp.
Amnestyfonden har en styrelse och två heltidsanställda medarbetare. De ingår i Amnestys globala
program för människorättsbistånd, Human Rights
Relief Team. Ansökningarna kommer från Amnestys
medarbetare på de regionala kontoren runt om i
världen.
© Grzegorz Żukowski
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VERKSAMHETSMÅL 2021
VI ARBETAR FÖR ATT UPPNÅ
GEMENSAMMA MÅL
Amnesty International antar en gemensam
verksamhetsstrategi för hela den globala rörelsen.
Inom ramen för den gemensamma strategin har
Amnesty Sverige en parallell nationell strategi som
fokuserar på de frågor där Amnesty Sverige bäst
kan bidra till att uppfylla de gemensamma globala
målen. Utifrån den nationella strategin antas en
årlig verksamhetsplan med mål och indikatorer.

RAMVERK
FÖR MÅLSÄTTNING:

ÖVERGRIPANDE
VISION

GLOBAL
STRATEGI

NATIONELL
STRATEGI

VERKSAMHETSPLAN
2021

Global verksamhetsstrategi 2022-2030

2022 startar nästa strategiska period för den globala rörelsen. I september 2021 beslutade Global Assembly om en ny
global strategi för den internationella rörelsen.

Framtagande av ny nationell verksamhetstrategi 2022-2030

2021 har utgjort ett verksamhetsår mellan två globala strategier och har präglats av att ställa om resurser och
verksamhet för att svenska sektionen ska stå redo när den nya strategiska perioden startar. Under 2021 har
Amnesty Sveriges medlemmar involverats för att ta fram en ny verksamhetsstrategi genom enkäter, dialogforum
och fokusgrupper. Den 9 december 2021 godkände sektionsstyrelsen det utkast av den nya nationella strategin
som ska beslutas av årsmötet i maj 2022.
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Verksamhetsplanen för 2021
omfattar tre målområden:
VERKSAMHETSPLAN 2021

Ändamål

Finansiering &
mobilisering

Resurser &
värderingar

Amnesty Sverige
skapar förändring för
människors
rättigheter.

Personer som vill
skapa förändring
för mänskliga
rättigheter väljer
att engagera sig i
Amnesty Sverige.

Amnesty Sveriges
verksamhet
genomsyras av
jämlikhet och
våra resurser
används effektivt
och ändamålsenligt.

Varje målområde är uppdelade i delmål. Inom varje delmål har vi prioriterat aktiviteter som
ska hjälpa oss att uppnå de verksamhetsmål vi har satt upp för 2021. För varje aktivitet har vi
tagit fram indikatormått genom vilka vi mäter vår måluppfyllelse inom respektive delmål, och
därmed även vårt bidrag till att uppfylla vår gemensamma globala mål. Indikatormåtten fångar
både kvalitativa och kvantitativa resultat. Resultaten följs upp tertialvis med fokus på avvikelser,
risker och lärande, som hjälper oss i verksamhetens kontinuerliga förbättringsarbete.
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MÅLUPPFYLLELSE 2021
Förtroendet för Amnesty Sverige ligger högre
än genomsnittet för samtliga organisationer
som ingår i Organisationsindex 2021.

!!!!!!

Antal följare på Amnesty
Sveriges Instagram ökade
med drygt

6000

324300
2021 nåddes

8 291
personer i 49
olika länder av
Amnestyfondens
stöd.

Totalt samlade
Amnesty Sverige
in över 324 300
namnunderskrifter
under 2021.
324 300 namnunderskrifter som
kräver att mänskliga
rättigheter ska gälla
alla!

Totalt samlade
Amnesty Sverige in

135,8 miljoner kr
under 2021.
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AMNESTY INTERNATIONAL SKAPAR
FÖRÄNDRING FÖR MÄNNISKORS
RÄTTIGHETER

© Pexels/RODNAE Productions
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Exempel: Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul har organiserat
demokratiprotester – riskerar nu livstids fängelse.
I Thailand har en demokratirörelse, till stor del organiserad av unga människorättsförsvarare, börjat kräva genomgripande grundlagsreformer och sociala rättigheter på ett
sätt som tidigare inte varit möjligt. Mellan juli 2020 och augusti 2021 har 800 personer
åtalats för brott kopplat till protesterna. En av dessa unga ledare är Rung, en 22-årig
sociologistudent anklagad för majestätsbrott och 24 andra åtalspunkter. För detta riskerar
hon nu livstids fängelse. Amnesty International har under Skriv för frihet-kampanjen
organiserat brevskrivningskampanjer till makthavare i Thailand för att kräva att åtalen
mot Rung, och alla andra fredliga aktivister, ovillkorligt läggs ned och att Rung släpps fri.

YTTRANDE-, MÖTES- OCH FÖRENINGSFRIHET
Under 2021 har vi bidragit till att stärka
yttrande- mötes- och föreningsfrihet på flera sätt.

Skriv för frihet

Amnestygrupper engagerade sig för Dawit Isaaks
fall. Totalt skrev 12 262 personer under vårt krav
till Eritreas ambassadör: att Dawit Isaak ska
släppas fri och få komma hem till sin familj.

Med kampanjen Skriv för frihet står vi upp för
rätten att fredligt protestera. Årets kampanj har
fokuserat på fall från Palestina, Nigeria,
Thailand, Belarus och Guatemala. Likt tidigare
år har kampanjen engagerat många av våra
grupper, inte minst våra nystartade ungdomsgrupper och aktivister. Totalt anslöt sig 45 grupper och
ungdomar i över 40 skolor till kampanjen.
Skriv för frihet genomfördes från mitten av november till mitten av december och totalt samlades 64
367 namnunderskrifter in.

Kartläggning av ansiktsigenkänningsteknik

Vi fortsätter kämpa för Dawit Isaaks frigivning

Amnestyfondens arbete för att stärka yttrandemötes- och föreningsfrihet

Under året lyfte vi också särskilt fram den
svensk-eritreanska journalisten Dawit Isaak
som som fängslades i Eritrea 2001. Bland annat
anordnades ett Amnesty Talk med Dawits Isaaks
dotter Betlehem Isaak och Vanessa Tsehaye
från Amnesty International, vars morbror också
är fängslad i Eritrea. Bibliotek, skolor och

Fler än 5 500 aktivister från 144 länder, av dem
115 från Sverige, deltog i projektet Decode Surveillance NYC och hjälpte till att kartlägga övervakningskameror med ansiktsigenkänningteknik i
New York. Ansiktsigenkänning kränker rätten till
privatliv, verkar diskriminerande och utgör ett hot
mot rätten till mötes- och yttrandefrihet. Frågan lyftes också på nationella ungdomsträffen i april och i
ett välbesökt panelsamtal på Mänskliga rättighetsdagarna i december.

Amnestyfondens verksamhet handlar i huvudsak
om att genom bistånd skydda och stärka
personer och organisationer som arbetar för
mänskliga rättigheter. Under året har Amnestyfondens människorättsbistånd nått 2 352 personer
vars yttrandefrihet och rätt att organisera sig har
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kränkts, eller har riskerat att kränkas. Främst har
det varit människorättsförsvarare och deras anhöriga som tagit emot bistånd. På grund av de pågående människorättskreiserna i Afghanistan och
Myanmar har det varit fler personer än vanligt som
behövt stöd från oss 2021. Majoriteten av stöden
har gått till att hjälpa människorättsförsvarare att
kunna ta sig till, eller fortsätta uppehålla sig, på en
säker plats.
Redan innan talibanerna tog över makten i
Afghanistan i augusti 2021 hade människorättsbistånd getts till 18 personer som behövde stöd
för att fly till en säker plats, och till en organisation
som behövde stöd för att starta fler skyddade
boenden för kvinnliga människorättsförsvarare och
deras familjer. Under hösten arbetade Amnestyfonden också med att evakuera människor och ge
stöd för uppehälle till personer som lyckades ta
sig ut ur landet. Totalt har 275 personer nåtts av
Amnestyfondens stöd.
Militärkuppen i Myanmar har också inneburit en
akut risk för många människor att utsättas för
godtyckliga gripanden, tortyr, utomrättsliga avrättningar och försvinnanden. Trots riskerna vågade
människor, framförallt unga, att gå ut på gatorna
och protestera. Men militären mötte protesterna
med brutalt våld och demonstranter slogs ner.
Under 2021 bidrog människorättsbiståndet från
Amnestyfonden till att 1 122 personer fick vård.
Människorättsförsvarare som har varit särskilt utsatta och personer som har fängslats eller riskerat
att fängslas (30 personer) har också fått stöd från
Amnestyfonden. En människorättsorganisation fick
också säkerhetsträning för att kunna organisera sig
och fortsätta sitt arbete.

JÄMLIKHET OCH ICKE-DISKRIMINERING
Jämlikhet och icke-diskriminering är områden
Amnesty Sverige har arbetat mycket med under
2021. Vi har bidragit till att stärka dessa rättigheter
på olika sätt.

Könstillhörighetslagen
Under året har vi tillsammans med RFSL och
RFSL Ungdom arbetat med att få till en ny könstillhörighetslag. Bland annat resulterade arbetet i
att 22 573 personer skrev under vårt krav på en
ny könstillhörighetslag i Sverige. Underskrifterna
överlämnades till socialminister Lena Hallengren.
Samarbetet med RSFL och RFSL Ungdom har varit
väldigt lyckat och har bidragit till en positiv förflyttning i frågan. Regeringen har under hösten lovat
att ett nytt förslag på könstillhörighetslag ska läggas
fram innan valet 2022.

”När människor förtrycks
av sina regeringar eller
får sin röst tystad
så finns rätten att uttrycka
en avvikande åsikt där som
en garanti. Genom att
försvara andras rätt att
protestera så försvarar du
också din egen.”
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Time for change
Påverkansinsatser fortsatte till följd av rapporten
“Time for change - Justice for rape survivors in the
Nordic countries (2019)” – som lyfter situationen
för våldtäktsöverlevare i Sverige och i Norden.
Fokus för 2021 har varit vård och stöd för personer
som blivit utsatta för våldtäkt och andra sexuella
övergrepp. Amnesty Sverige har mobiliserat och
utbildat aktivister för att driva ett lokalt påverkansarbete inför valet. Arbetet fortsätter under våren
med sikte på valet 2022.

Mäns våld mot kvinnor
Vi har också, likt tidigare år, uppmärksammat internationella kvinnodagen den 8 mars – både i våra
digitala kanaler och i medlemsorganisationen. Ett
av våra inlägg i sociala medier om mäns våld mot
kvinnor, blev Amnesty Sveriges mest delade och
uppmärksammade inlägg någonsin.

Aborträtten
Aborträtten är också en fråga som har prioriterats
under 2021. Vi har bland annat lyft tre stora aktioner för aborträtten med fokus på Dominikanska
Republiken, Slovakien och USA. Vårt arbete för
aborträtten i Polen har även fortsatt under 2021.
Under Mänskliga rättighetsdagarna 2021 höll vi

bland annat ett panelsamtal om attackerna mot
kvinnors och hbtqi-personers rättigheter i Polen
där kvinnorättsaktivisterna Elżbieta Podleśna och
Weronika Smigielska, samt Mikołaj Czerwiński från
Amnesty Polen, deltog i samtalet.

Rätt till bostad
Rätten till bostad blir en allt viktigare fråga i
Sverige. 2021 skrev vi ett remissvar på
Jämlikhetskommissionens rapport där vi fokuserade på en av de delar kommissionen behandlat:
bostadsojämlikheten. I vårt yttrande beskrev vi hur
bostad är en mänsklig rättighet och kritiserade
kommissionen för att inte ha ett rättighetsperspektiv på frågan. Vi utvecklade också vad som krävs
för att Sverige ska leva upp till sina skyldigheter.

Klimaträttvisa
Under 2021 agerade Amnesty Sverige för första
gången för att Sverige ska ta ett större ansvar i
klimatfrågan. Inför FN:s 26:e klimatmöte, COP26,
i Glasgow genomförde vi en namninsamling för
starkare klimatmål i Sverige – som resulterade i
över 12 000 namnunderskrifter och ett möte med
miljö- och klimatminister Per Bolund. Inom ramen
för ett nytt arbete, som syftar till att granska statliga
företag, har aktivister från två Amnesty
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Business-grupper under hösten haft två möten
med det statliga företaget Vattenfall. Amnesty
Sápmi, som är en Amnestygrupp bestående av
av lokala aktivister som är engagerade i frågor
om samers rättigheter, har löpande konsulterats i
arbetet.

Samers rättigheter
Under året har vi fortsatt bygga allians med samiska aktörer och vi har fått en allt starkare ställning
i kampen för samiska urfolksfrågor i Sverige.
Detta har skett genom dialogmöten, panelsamtal,
seminarier och enskilda kontakter med tongivande
samiska företrädare – ofta tillsammans med eller
på initiativ av Amnesty Sápmi. Under året har vi
också börjat utveckla arbetet för klimaträttvisa och
samiska markrättigheter.

Ny ordningsvaktslag
Amnesty Sverige vill se en ny ordningsvaktslag i
Sverige. Under 2021 skrev vi ett omfattande
remissvar på förslaget till en ny ordningsvaktslag
med starkt fokus på rättighets- och rättssäkerhetsaspekter. Vårt yttrande fick stor uppmärksamhet
medialt och välkomnades av flera civilsamhällesaktörer.

Amnestyfondens arbete för att stärka jämlikhet
och icke-diskriminering
Med koppling till Amnesty Internationals påver-

kansarbete kring jämlikhet och icke-diskriminering
bidrog Amnestyfondens bistånd till att stärka 4 118
personer. Under 2021 gick stödet främst till kvinnor, urfolk och transpersoner som inte fått tillgång
till nödvändig vård. Kampen mot könsbaserat våld
stack också ut under året. I människorättsbiståndet
har vi sett både kvinnor som behöver medicinsk
vård efter att ha utsatts för våld, men också stöd
för att kunna flytta till en säker plats. Vi har också
sett hur arbetet för att stärka ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter blir allt viktigare. Amnestyfondens arbete stärker grupper och organisationer som arbetar för dessa rättigheter.
Människorättsförsvarare som behöver skydd och
rättshjälp i sin kamp för urfolksrättigheter och markrättigheter ökar över hela världen. Amnestyfonden
har under året beviljat stöd i såväl Afrika som Asien
och Centralamerika. I Mexiko syns konsekvenserna
av diskriminering och förlust av mark
för urfolk särskilt tydligt. Varje år flyttar tusentals
personer till jordbruksområden för att söka jobb
under skördesäsongen. Tidigare har staten distribuerat mat och sjukvård till dessa personer, men
inte i år. Amnestyfonden gav stöd till en urfolksorganisation för mat och åtgärder kopplade till
covid-19-pandemin – i form av informationsblad
och tester. Stödet var för tre månader och nådde
cirka 4 000 personer, varav många barn. Organisationen arbetar parallellt med påverkansarbete för

Exempel: Bernardo Caal Xól är en urfolksaktivisten från Guatemala som fängslats
för att ha stått upp för urfolks rättigheter.
Bernardo Caal Xól är läraren och aktivisten ifrån urfolket maya q’eqchi’ som fängslats för
sin fredliga aktivism. Han har varit en välkänd ledare för urfolksrättigheter i Guatemala de
senaste 25 åren, både genom att undervisa i sitt folks språk men också genom att skydda
urfolks traditionella mark från skogsskövling och exploatering från storföretag. I Guatemala
är detta förenat med livsfara och 2020 dödades 15 personer på grund av sin aktivism.
När maya q’eqchi’ 2015 började protestera mot ett planerat dammbygge som skulle utplåna
deras marker så fängslades flera av aktivisterna, däribland Bernardo. Bernardo har suttit
fängslad sedan 2018, oskyldigt anklagad för påhittade brott.
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att få staten att återuppta sitt ansvar.
I november 2021 släpptes över 600 män från
militärt förvar i Nigeria där de suttit anklagade
för att tillhöra terroristgruppen Boko Haram.
Människorättsbiståndet har stärkt rörelsen ”Knifar
Women” – en rörelse med över 2 000 nigerianska
kvinnor som kampanjat för frigivningen av sina
män från militärt förvar – genom människorättsutbildning och organisering. Biståndet har tillfälligt
försörjt 1 000 kvinnor och barn som nekats mat i
de läger dit de tvångsförflyttats för att de krävt att
deras godtyckligt fängslade män ska friges. Vidare
har kvinnorna fått en minnesplats dit de kan gå
och sörja samt stöd till att bearbeta trauman och
klara sin försörjning.

FLYKTINGAR OCH MIGRANTERS RÄTTIGHETER
Amnesty Sverige arbetar för att främja och skydda flyktingars och migranters rättigheter och öka
respekten för människor på flykt.

Tortyrskadeutredningar
Vi har under året granskat alla ärenden hos
svenska sektionen och Amnestyfonden som gäller
asylansökningar som var relaterade till tortyr.
Vi tittade särskilt på hur frågan om tortyrskadeutredning har hanterats av Migrationsverket och
i vilken utsträckning hanteringen överensstämt
med Europadomstolsavgörandet R.C. mot Sverige.
Arbetet ska tas vidare med en analysdel. Vidare
kommer vi också att ha möten med Migrationsverket och prata med organisationer och offentliga
biträden i syfte att genomföra kunskapshöjande
insatser för biträden och lyfta rättssäkerhetsaspekterna i asylprövningen.

bistånd enligt lag om mottagande av asylsökande.
Vi har kommenterat Migrationsverkets rättsliga
ställningstagande och förmedlat våra rapporter
och ställningstagande om riskgrupper och om
människorättssituationen i landet.

Fotbolls-VM i Qatar
Kampanjen rörande herrarnas fotbolls-VM i Qatar
har varit ett tongivande arbete för Amnesty Sverige under 2021. En viktigt del i detta har varit att
få Svensk Elitfotboll (klubbarna i Allsvenskan och
Superettan) att stötta vår kampanj – vilket har
genererat stor mediauppmärksamhet i Sverige och
internationellt. Kampanjen har resulterat i 23 486
underskrifter på vår namninsamling riktad till Fifa.
Svenska Fotbollförbundet har efter kontakt med
oss skrivit tre öppna brev till Fifa – varav två var
tillsammans med de andra nordiska fotbollsförbunden – och upprepade gånger uttalat sig i media
om våra rapporter och/eller lyft våra krav. Utöver
detta har Svenska Fotbollförbundet tagit initiativ till
samverkan med övriga nordiska och europeiska
fotbollsförbund i frågan. I september fick herrlandslaget, i samband med deras landslagssamling, en föreläsning om migrantarbetares rättigheter
i Qatar.

Afghanistan
I samband med talibanernas maktövertagande i Afghanistan 15 augusti 2021 intensifierades vårt arbete med afghanska ärenden. Vi har gett stöd och
råd samt intervenerat i specifika asylärenden. Vi
har fört samtal med Migrationsverket samt initierat
möten mellan verket och organisationer bland annat i syfte att försäkra en ny prövning för afghaner
med lagakraftvunna beslut i landet, liksom att lyfta
behovet för dessa att snabbt bli återregistrerade för
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Amnestyfondens arbete med att
främja och skydda flyktingars och migranters rättigheter
och öka respekten för människor på flykt
Exempel: Fifa och VM i herrfotboll i Qatar
Under 2021 har många supporters engagerat sig i frågan om fotboll och mänskliga
rättigheter i Qatar. Cirka 95 procent av arbetskraften i Qatar är migrantarbetare och tusentals
får sina mänskliga rättigheter kränkta – bland annat i byggandet av VM-arenor, vägar och
tunnelbanor. De utnyttjas av chefer i det så kallade kafalasystemet, där arbetsgivaren har
nästan total kontroll över deras liv genom att begränsa deras rätt att resa ut ur landet,
byta arbete och organisera sig för bättre arbetsvillkor. Tusentals migrantarbetare har dött
utan att myndigheterna utrett dödsorsakerna.
Amnesty Sverige har bland annat stått utanför arenor i Sverige och delat ut rött kort till Fifa
där vi krävt att de står upp för migrantarbetares rättigheter.

Kafalasystemet i Mellanöstern
och Nordafrika
Relaterat till Amnesty Internationals arbete mot
kafalasystemet i Mellanöstern och Nordafrika har
stöd gått till 41 kvinnliga migrantarbetare för att
de ska kunna återvända till sina hemländer.
Många förlorade sina arbeten på grund av covid19-pandemin. Andra satt i förvar efter att de velat
lämna arbetsgivaren på grund av dåliga arbetsförhållanden, obetalda löner och misshandel. Det
ekonomiska stödet för repatriering skedde parallellt
med ett intensivt påverkansarbete och är resultatet
av ett tätt samarbete mellan människorättsbiståndet, regionkontoret för Mellanöstern och Nordafrika
och regionkontoret för Sydasien. De sista elva
kvinnorna fick plats på deporteringsflyg från Saudiarabien. De landade i Sri Lanka den 19 maj, dagen
innan Sri Lanka åter stängde gränserna på grund
av pandemin.

Stöd till asylsökande i Sverige
Syftet med Amnestyfondens stöd till asylsökande i
Sverige är att stärka prövningar i de fall där vi ser
att myndigheternas bedömningar brister. Stöd kan
ges för tortyrskadeutredningar, anmälan om verkställighetshinder eller klagomål till internationella
domstolar och FN-kommittéer. Amnestyfonden
arbetar nära den svenska sektionens flykting- och
migrationsteam i dessa ärenden. Under 2021 inkom elva ansökningar och av dem beviljades åtta.

Migrationskris i Centralamerika
Mordet på den haitiske presidenten i juli och jordbävningen som drabbade landet strax efter ledde
till en våg av flyktingar från Haiti, som förvärrar en
redan pågående migrationskris i Centralamerika.
Amnestyfonden bistod med stöd till härbärgen
som snabbt blev överbelastade och behövde
stärkt säkerhet. Migrantkrisen återspeglas även i
människorättsbiståndets stöd till individer där vi
har sett hur asylprocesser påverkas av det stora
antalet ansökningar. Framför allt är det långa väntetider för att få ut uppehållstillståndskort.
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FÖRETAGSANSVAR
Amnesty Sverige bidrar till att stärka ansvarsutkrävandet av aktörer (statliga, icke-statliga och
kommersiella) som kränker mänskliga rättigheter
runt om i världen.

Lagförslag för att säkerställa att företag
respekterar mänskliga rättigheter och miljön
Svenska regeringen meddelade i januari 2021 att
den står bakom ett lagförslag som ska se till att företag respekterar mänskliga rättigheter och miljön
i alla led av produktionen och sina leverantörsled,
en så kallad HREDD-lagstiftning (Human Rights
and Environmental Due Diligence). HREDD-lagförslaget i EU bygger på FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter. Arbetet med
en HREDD-lagstiftning har varit en viktig prioritering under året. Under hösten har vi fortsatt
vårt påverkansarbete i frågan om HREDD-lag på
EU-nivå, främst genom Concord men också genom
en mindre kärntrupp av svenska civilsamhällesorganisationer som skrivit till både utrikeshandelsministern och svenska EU-kommissionären.

Oljebolaget Lundin Energy åtalas för medhjälp till
grovt folkrättsbrott
Den 11 november 2021 väckte en svensk åklagare
åtal mot två representanter för Lundin Energy AB,
tidigare Lundin Petroleum, för medhjälp till grovt
folkrättsbrott i dåvarande södra Sudan. Fallet har
gett stor mediauppmärksamhet, både i internationell media och på sociala medier. Ett viktigt steg
och en välkommen framgång efter en lång tids hårt
arbete från oss på Amnesty Sverige och andra.
Amnesty Sverige har fortsatt att bevaka rättsfallet.
I samband med det har vi haft regelbundna möten
med den nederländska fredsorganisationen PAX
och andra civilsamhällesorganisationer som jobbar
med gottgörelse och ansvarsutkrävande.

Amnestyfondens arbete med att stärka
ansvarsutkrävande
Ansvarsutkrävande innebär långa utdragna
juridiska processer – vilket är svårt för individer,
utsatta grupper och anhöriga att själva driva.

Amnestyfondens huvudsakliga arbete består därför
av rättshjälp för att möjliggöra att förövarna ställs
till svars. Under 2021 har vi gett fortsatt stöd till
72 personer i fyra olika fall där förövarna är statliga
aktörer och företag.

PERSONER SOM VILL
SKAPA FÖRÄNDRING FÖR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
VÄLJER ATT ENGAGERA
SIG I AMNESTY SVERIGE
AKTIVISM OCH ENGAGEMANG
Aktivismen inom Amnesty Sverige ska bygga på
inflytande, delaktighet och tillit. Vårt gemensamma
arbete ska präglas av mod, närvaro och gemenskap. Aktivister har under 2021 varit delaktiga i löpande planering, utformning och genomförande av
olika påverkansaktiviteter inom flera människorättsområden.

Aktivisters inflytande
Den viktigaste processen under 2021 kopplat till
aktivt deltagande och inflytande ligger i vår konsultation kring en ny verksamhetsstrategi för den
svenska sektionen. Vi har under hösten skapat
förutsättningar för dialog med medlemmar och
aktivister genom bland annat en enkät, en digital
diskussionsplattform samt fokusgrupper. Utvärderingen visar på styrkor i framförallt vårt upplägg
med fokusgrupper och enkät. Den digitala diskussionsplattformen gav inte de resultat vi hoppats på.
Vårt arbete med att inkludera aktivister har även
utvecklats inom vårt löpande människorättsarbete.
Aktivister har varit med i en rad processer med
fokus på våra prioriterade områden. Till exempel
inom områdena kvinnors rättigheter, företags-
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ansvar, Skriv för frihet-kampanjen och migranters rättigheter i Qatar. Vi har även genomfört ett
dialogmöte om insamlingsarbete tillsammans med
aktivister.

HRE - HUMAN RIGHTS EDUCATION
Vårt HRE-arbete syftar till att utbilda och kunskapshöja allmänheten i frågor som rör mänskliga
rättigheter. I detta arbete har vi under 2021 fortsatt
att prioritera arbetet med elever och lärare på gymnasieskolor runt om i Sverige. Dessutom har vårt
arbete med Mänskliga rättighetsdagarna utvecklats, då Amnesty Sverige sedan 2020 är en del av
arrangörsgruppen.

Föreläsningar om diskriminering
Vår föreläsningsturné A-day genomfördes av våra
föreläsare på gymnasieskolor vid 59 tillfällen 2021.
Ungefär 72 procent genomfördes på plats i skolor
och 28 procent digitalt. Temat för årets föreläsning
var diskriminering och via turnén nådde vi ut till ca
6 000 elever – och flera hundra av dessa visade
intresse för att engagera sig i Amnesty Sverige.
Utvärderingen visade att 94 procent av eleverna
tyckte innehållet i A-day var intressant eller delvis
intressant, och 91 procent av eleverna hade ökat
eller delvis ökat sin kunskap om mänskliga rättigheter genom A-day. I uppföljningsarbetet med
workshops startades också flera nya ungdomsgrupper.

utbilda om diskriminering med fokus på rasism.
Totalt deltog 50 lärare på plats och ytterligare 100
lärare följde konferensen via livestream.

Mänskliga rättighetsdagarna
Under 2021 genomfördes två stycken Mänskliga
rättighetsdagarna, detta på grund av att 2020 års
konferens sköts upp. Platserna för dessa var Uppsala och Göteborg. I Uppsala var temat Mänskliga
rättigheter – en fråga om var du bor? Hela konferensen var digital. Amnesty Sverige deltog med två
panelsamtal och ett miniseminarium. Vi hade även
en digital monter för att fånga upp engagemang
och prata om våra frågor. I Göteborg genomfördes
konferensen på plats och temat var Demokrati
+ Mänskliga rättigheter = sant. Amnesty Sverige
deltog med tre panelsamtal, och vi hade en monter
på plats.

Amnesty Sveriges filmklubb
Under 2021 utvecklade vi Amnesty Sveriges
filmklubb för att erbjuda möjligheten att se film
om yttrandefrihet-, mötes- och föreningsfrihet.
Varje filmklubb hade möjlighet att diskutera de
människorättsfrågor som filmen berörde, med
utgångspunkt i frågeställningar som vi hade skickat
med. I samarbete med Draken film valdes fem
filmer ut. Under de första två månaderna (oktober
och november) resulterade detta i att drygt 30
filmklubbar startades.

Amnesty Sveriges elevportal

INSAMLING AV MEDEL

Till Amnesty Sveriges elevportal – där elever kan
lära sig mer om mänskliga rättigheter – utvecklades ett digitalt material, “Allas lika rätt”, som handlar om diskriminering. Materialet finns även att ta
del av på lättläst svenska och som inlästa ljudfiler.
Ytterligare två lektionsövningar om diskriminering
har arbetats fram. Elevportalen hade 35 818 unika
besökare 2021, i jämförelse med 26 180 unika besökare 2020, vilket är en ökning med 37 procent.

Under 2021 samlade Amnesty Sverige in 135,7
miljoner kronor, inklusive 15 miljoner kronor i
basstöd från Postkodlotteriet. Insamling via digitala
kanaler ökade under året, likaså stödet från Amnesty Sveriges befintliga medlemmar. Sammanlagt
valde 16 911 personer (16 505 personer 2020) att
engagera sig i mänskliga rättigheter – genom att
bli ny medlem eller givare. I slutet av 2021 hade
Amnesty Sverige totalt 106 485 medlemmar och
givare.

Amnesty Sveriges konferens för lärare
Amnesty Sveriges uppstartskonferens för lärare
2021 genomfördes för våra 37 samarbetsskolor
16 och 17 september. Konferensens tema var att

Testamentsprogram
Under 2021 fortsatte det påbörjade arbetet med att
utveckla ett testamentsprogram. Vi kan konstatera
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att fler och fler väljer att stödja Amnesty Sveriges
arbete genom testamentsgåvor. 2019 kom fem nya
testamentsgåvor, 2020 var det sju nya gåvor och
2021 var det tio.

att nå våra mål. Vi har dels genomfört flera skräddarsydda insatser utifrån specifika behov och dels
insatser som har riktat sig till alla anställda.
Skräddarsydda insatser:

Postkodlotteriet
I mars 2021 fick Amnesty Sverige ta emot 15
miljoner kronor i icke-öronmärkta medel från Postkodlotteriet till stöd för vårt arbete för mänskliga
rättigheter. Utöver basstödet beviljades Amnesty
Sverige 27,9 miljoner kronor för ett Drömprojekt
tillsammans med en annan av Postkodlotteriets
förmånstagare: UNHCR. Projektet startade i juni
2021 och pågår fram till juni 2023. Projektet har
som mål att hjälpa flyktingar från Venezuela genom
skyddade boenden, juridiskt och psykosocialt stöd,
och att stärka kvinnors, flickors, och hbtqi-personers rättigheter. Projektet beräknas kunna hjälpa
650 000 individer.

•

Förtroendevalda har fått kompetensutveckling
i jämlikhet för att säkra en gemensam kunskapsgrund och för att säkerställa att jämlikhet
integreras i förtroendeorganens ansvarsområden samt fortlöpande arbete.

•

I samarbete med Hanna Wallensteen – som
är psykolog och specialiserad på bland annat
minoritetsstress – har vi erbjudit workshops i
självomsorg för personer som har erfarenheter
av rasism.

•

Workshops för chefer och ledning om inkluderande ledarskap, samt två workshops om vit
skörhet, antirasism och alliering.

Jämlikhetsindex

AMNESTY SVERIGES VERKSAMHET
GENOMSYRAS AV JÄMLIKHET
För Amnesty Sverige är det viktigt att anställda
känner sig trygga och känner att de får samma
respekt och tillit – oavsett social identitet, plats i
organisationen eller anställningstid. Vi säkerställer
därför att vi har ett rekryterings-, organiserings- och
mobiliseringsarbete som främjar jämlikhet.
Under 2021 har Amnesty Sverige arbetat med
att höja förmågan att bidra till en mer jämlik
arbetsplats och organisation, samt att skapa de
förutsättningar som behövs för att få till en hållbar
förändring.
Under året har vi genomfört flera uppskattade
kompetenshöjande insatser för att säkerställa att
alla har rätt kompetenser och förutsättningar för

För att kunna mäta och följa upp hur vi rör oss
framåt mot en mer jämlik och inkluderande arbetsplats där anställda känner sig trygga har Amnesty
Sverige tagit fram ett jämlikhetsindex som en
integrerad del i medarbetarenkäten. Vi fortsätter
att använda oss av jämlikhetsdata.

Rekrytering
Valberedningen som rekryterar förtroendevalda har
en väldigt viktig funktion i arbetet med att skapa
en bredare representation så att Amnesty Sverige speglar Sveriges befolkning på ett bättre sätt.
Valberedningen har under året fortsatt sitt arbete
med att skapa en mer jämlik rekryteringsprocess
till uppdragen i Amnesty Sveriges förtroendeorgan.

Jämlikhetsintegrering i organisationen
Det är av största vikt att integrera jämlikhetsarbetet
i hela medlemsorganisationen – och av den anledningen har ett Jämlikhetsråd startats, bestående av
aktivister och ideella ledare. Syftet är att möjliggöra
ömsesidig dialog, säkerställa inflytande och att
etablera en mötesplats för alla de som engagerar
sig för att Amnesty Sverige ska bli en mer jämlik
organisation.
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SÄRSKILDA LÄRDOMAR
OCH UTMANINGAR
Covid-19-pandemin har fortsatt att påverka
Amnesty Sverige under 2021, vilket bland annat
har resulterat i att verksamheten i hög grad har
genomförts digitalt. Samtidigt har det inspirerat
oss till att utveckla verksamheten och göra den
mer tillgänglig för fler. För många anställda har
möjligheten att arbeta på distans varit uppskattat. Klimatavtrycket har minskat genom minskat
resande – inte minst internationellt.

Aktivism
I och med covid-19-pandemin fick vi under 2021
till stor del fortsatt förändra våra arbetssätt. De
flesta utbildningar och träffar hölls digitalt. Under
året utvecklades arbetet med att skapa förutsättningar för ökat inflytande för aktivister, vilket till
största delen skedde i form av digitala möten, som
workshops och fokusgrupper.

Human Rights Education
I vår utbildning om mänskliga rättigheter har vi sett
till att innehållet i våra digitala lösningar har nått
en bred publik och uppfattats som engagerande.
För att få bra resultat krävs det också att vi avsätter
mer resurser. Till exempel krävs det att det, förutom föreläsare, även finns personer som hjälper till
med teknisk support och stödjer interaktionen mellan föreläsare och publik. Digital utbildning tvingar
oss att hitta nya angreppssätt och lösningar. Det är
tydligt att publiken inte får samma behållning från
digitala träffar som när de möter våra utbildare på
plats, men omfattningen och tillgängligheten växer
när deltagarna inte behöver resa för att delta.

diskussionsfrågor. Vi tror att en filmklubb är ett
tillgängligt sätt att närma sig nya frågor och att det
därmed kan bidra till ökad kunskap samt engagemang – även för personer som i normala fall inte
engagerar sig för mänskliga rättigheter. Förutsättningarna för detta sätt att arbeta är också en följd
av den digitala omvandlingen som delvis har gått
snabbare på grund av covid-19-pandemin.

Insamling av medel
De förändrade förutsättningarna som orsakades av
covid-19-pandemin ledde till en del förändringar
av de planerade insamlingsaktiviteterna under året.
Utåtriktade aktiviteter prioriterades till stor del bort.
Även insamlingsverksamheten via second hand-affärer avvek från planeringen för året. Vår medlemsvärvning på stan har också varit begränsad.

Digitalt årsmöte
Amnesty Sveriges årsmötet hölls digitalt för andra
året i rad. Vi lyckades öka antalet deltagare, jämfört
med året innan, och utvärderingen visar att det var
ett uppskattat arrangemang – även om majoriteten
av deltagarna saknade möjligheten att träffas fysiskt. Årsmötet har sträckts ut, från två heldagar till
att genomföras under olika tider under en vecka.
Detta möjliggjorde bland annat att alla som ville
kunde delta i samtliga diskussioner kring inkomna
motioner, vilket uppskattades. Att genomföra
årsmötet och styrelsemöten digitalt har sparat
både resurser och tid för både anställda och medlemmar.

Under 2021 har vi lanserat en filmklubb i samarbete med Draken Film. Deltagarna har fått gratis
tillgång till fem utvalda filmer på temat yttrande-,
mötes- och föreningsfrihet och förslag på
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ÅRSREDOVISNING
Härmed avger styrelsen och generalsekreteraren
för Amnesty International, svenska sektionen
(Amnesty), med organisationsnummer
802004-0401 och med huvudsäte i Stockholm,
årsredovisning för verksamhetsåret 2021.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i
tusentals kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

ALLMÄNT OM
VERKSAMHETEN
Amnesty International, svenska sektionen (Amnesty) är en ideell förening. I Amnesty Sverige ingår,
förutom svenska sektionen, Stiftelsen svenska
Amnestyfonden, samt distrikt och arbetsgrupper
som var för sig är juridiska personer med eget
ekonomiskt ansvar. Amnesty Sverige utformar
gemensam verksamhetsstrategi och gemensamma
verksamhetsplaner.
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.
Hela den globala Amnestyrörelsen är mycket
restriktiv när det gäller stöd från stater och företag.
Därför är insamling och medlemsvärvning en förutsättning för det fortsatta arbetet och verksamheten
bygger nästan helt på den fantastiska generositet
medlemmar och givare visar Amnesty. Det är Amnestys medlemmar och givare som gör det möjligt
för Amnesty att existera, bedriva påverkansarbete
och bidra till förändringar för människors rättigheter. Hela den globala rörelsen består av tio miljoner

supporters och medlemmar runt om i världen som
engagerar sig för att mänskliga rättigheter ska gälla
alla - nu och i framtiden. I Sverige har Amnesty
över 100 000 medlemmar och givare.
Amnestys internationella sekretariat ligger huvudsakligen i London, men har även flera regionkontor
på strategiskt utvalda platser i andra delar av världen. I Sverige har Amnesty huvudkontor i Stockholm och kontor i Göteborg och Malmö.
Varje år hålls ett internationellt årsmöte, Global
Assembly Meeting, där varje Amnestysektion har
en röst. Mötet brukar hållas i juli/augusti, men
på grund av covid-19-pandemin och förändrade arbetssätt för motionsberedning hölls Global
Assembly Meeting 2021 som ett digitalt möte i
september. Varje sektion har rätt att delta med tre
delegater och vart tredje år rätt att även inkludera
en ungdomsdelegat.

Viktiga beslut under året
På Global Assembly Meeting fastställdes en global
verksamhetsstrategi för 2022-2030 som omfattar
hela den internationella rörelsen. Det fattades även
beslut om en ny policy för civil olydnad som på sikt
kan få konsekvenser för Amnestys sätt att bedriva
påverkansarbete.
I och med covid-19-pandemin beslutade sektionsstyrelsen att Amnestys årsmöte 2022 ska genomföras digitalt.

Hur covid-19-pandemin påverkat
organisationen under året
År 2021 kom, precis som år 2020, att präglas av
den pågående covid-19-pandemin och de restriktioner som utfärdades. Majoriteten av de anställda
fortsatte att arbeta hemifrån och flera utåtriktade
aktiviteter ställdes in eller flyttades till digitala kanaler. Ett exempel på en verksamhet som påverkades
negativt av pandemin är Amnestys förvarsverksamhet där medlemmar uppsöker personer som är
tagna i förvar i väntan på beslut om avvisning eller
utvisning. Denna verksamhet var vilande under
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delar av 2020 och 2021. Det ledde till att flera
förvarsbesökare avslutade sitt engagemang, vilket
försvårade arbetet med att starta upp besöken
under perioder med färre restriktioner.
Covid-19-pandemin ledde även till en del förändringar av planerade insamlingsaktiviteter. Till exempel minskade insamlingen via second hand-affärer,
i och med att affärerna höll stängt under längre
perioder. Även medlemsvärvning via Face-to-face
påverkades och kunde bara genomföras i begränsad form.
Samtidigt som insamlingen i viss mån påverkades
negativt av covid-19-pandemin var verksamhetskostnaderna för 2021 lägre än planerat. Detta
främst på grund av minskade kostnader för bland
annat resor och fysiska träffar/aktiviteter.
Covid-19-pandemin kom också att prägla Amnestys människorättsarbete, både internationellt och i
Sverige. Pandemin påverkade den globala Amnestyrörelsens möjligheter att bedriva utredningsarbete
runt om i världen. Amnesty kunde även konstatera
att många länder vidtog åtgärder mot smittspridning som begränsade mänskliga rättigheter, eller
använda covid-19-pandemin som ursäkt att begränsa mänskliga rättigheter.
I rapporten “Silenced and Misinformed: Freedom
of Expression in Danger During Covid-19” avslöjade Amnesty hur regeringar och myndigheter
har använt censur och bestraffning under pandemin, och på så sätt minskat tillförlitligheten i den
information som når människor. Pandemin har
skapat en farlig situation där regeringar använder
ny lagstiftning för att stänga ned källor till oberoende rapportering, samtidigt som människor som
har varit kritiska eller försökt granska sin regerings
hantering av covid-19-pandemin har attackerats.

VIKTIGA DELMÅL PÅ VÄGEN MOT DE
LÅNGSIKTIGA MÅLEN
Verksamhetsåret 2021 utgjorde en brygga mellan
två strategiska perioder, 2016-2020 och
2022-2030. Prioriteringarna i verksamhetsplanen
utgick från Amnesty Sveriges Långsiktiga riktning
2016-2027 som antogs av årsmötet 2016,
samt den förändringsprocess som var kopplad till
framtagandet av en ny global verksamhetsstrategi.
Verksamhetsplanen för 2021 omfattade
tre målområden:

1.
ÄNDAMÅL
Amnesty Sverige skapar
förändring för människors
rättigheter.

2.
FINANSIERING OCH
MOBILISERING
Personer som vill skapa förändring
för mänskliga rättigheter väljer att
engagera sig i Amnesty Sverige.

3.
RESURSER OCH VÄRDERINGAR
Amnesty Sveriges verksamhet
genomsyras av jämlikhet och våra
resurser används effektivt och
ändamålsenligt.
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Varje målområde var uppdelat i delmål. Inom varje
delmål fanns prioriterade aktiviteter som skulle
bidra till att uppnå uppsatta verksamhetsmål för
2021. För varje aktivitet fanns även indikatormått
avsedda att mäta måluppfyllelsen inom respektive delmål, och därmed även Amnestys bidrag
till att uppfylla gemensamma globala mål. Indikatormåtten avsåg både kvalitativa och kvantitativa
resultat.
Amnestys verksamhet omfattar olika
människorättsfrågor där organisationen arbetar
för att uppnå en förändring. I påverkansarbetet
ingår naminsamlingar på webben och information
i sociala medier, intervjuer i media, debattartiklar,
remissvar, rapporter, samt möten med regeringen,
departement, myndigheter och riksdagsledamöter.
I aktioner och namninsamlingar lyfter Amnesty
fram en person eller en grupp vars rättigheter
kränks och utkräver ansvar eller förändring från
stater och företag. Flera aktioner innehåller även
krav på lagförändring inom ett visst område.
Hur många personer som till exempel skriver
under Amnestys namninsamlingar är kvantitativa
indikatorer som visar hur stort engagemang Amnesty lyckas skapa i en viss fråga. När många personer ställer sig bakom ett krav på förändring ökar
kraften i Amnestys budskap. Innehållet i konkreta
förslag till förändrad lagstiftning är exempel på
kvalitativa indikatorer som visar i hur hög utsträckning Amnestys verksamhet bidrar till förändring.
Amnestys arbete är långsiktigt och effekterna för
människor vars rättigheter kränks kan ta flera år att
se och mäta. Sett över tid går det dock att konstatera att det på flera håll i världen har gjorts stora
förflyttningar inom flera människorättsområden och
där Amnestys arbete har bidragit till förändringen.

Betydande samarbeten under året
Amnesty samarbetar ofta med andra organisationer
inom civilsamhället. Ett exempel från 2021 är samarbetet med RSFL och RFSL Ungdom som under
året bidrog till en positiv förflyttning i frågan om
en ny könstillhörighetslag. Under hösten utlovade
regeringen att ett nytt lagförslag ska läggas fram

före valet 2022. Amnesty kommer fortsätta att följa
frågan.
Under 2021 fortsatte Amnesty även att bygga allians med samiska aktörer för att stärka arbetet för
samiska urfolksfrågor i Sverige. Flera dialogmöten,
panelsamtal och seminarier initierades av Amnestygruppen Amnesty Sápmi. Under året påbörjades
ett utvecklingsarbete för klimaträttvisa kopplat till
samiska markrättigheter.
Andra viktiga samarbeten under 2021 som särskilt
kan nämnas var med Concord, Svenska Fans,
Mänskliga rättighetsdagarna och Fosif (ett paraply
med organisationer som arbetar med flykting- och
migrationsfrågor).

Amnestys insamlingsarbete
Värvning av nya medlemmar och givare sker genom Amnestys värvare på stan, via telefon och via
digitala kanaler. Ungefär 80 procent av medlemmar och givare betalar via autogiro. Under 2021
fortsatte det påbörjade arbetet med att utveckla ett
testamentsprogram. Vi kan konstatera att fler och
fler väljer att stödja Amnestys arbete genom testamentsgåvor. År 2019 kom fem nya testamentsgåvor, 2020 var det sju nya gåvor och 2021 var det
tio nya gåvor. Under 2021 lanserades även en ny
plattform för medlemmar och supporters som vill
starta en “egen insamling” där pengarna går till
Amnestys verksamhet.
Under 2021 samlade Amnesty in 135,8 miljoner
kronor, inklusive 15 miljoner kronor i basstöd
från Postkodlotteriet. Utöver basstödet beviljades
Amnesty 27,9 miljoner kronor för ett Drömprojekt
tillsammans med en annan av Postkodlotteriets
förmånstagare: UNHCR. Projektet startade i juni
2021 och pågår fram till juni 2023. Målet är att
hjälpa flyktingar från Venezuela genom skyddade
boenden, juridiskt och psykosocialt stöd samt
genom att stärka kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter. Projektet beräknas kunna hjälpa
650 000 människor.
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2017 beviljades sex miljoner kronor från Postkodlotteriet i öronmärkt stöd till specialprojektet ”Mobilisera mångfald: Rättigheter för hbtqi-personer i
Latinamerika och Karibien”. Projektet slutrapporterades i februari 2021.

Systematiskt lärande och
förbättringsarbete
Resultaten följs upp tertialvis. Denna uppföljning
är sektionens primära verktyg för att fånga trender,
avvikelser, risker och lärande och bidrar till verksamhetens kontinuerliga förbättringsarbete.
För att skapa rätt förutsättningar för analys och
lärande fortsatte implementeringen av ett nytt
CRM-system, vilket lade grunden till ett mer
datadrivet arbetssätt som möjliggör en utveckling
av sektionens arbetssätt riktade mot supporters,
aktivister och medlemmar. Under 2021 åtgärdades
även vissa brister i systemet kopplade till betalflöden.
Ett nytt ekonomistyrningssystem som implementerades under 2021 ger förutsättningar för ökad
transparens, kvalitet och ökad tillgänglighet till de
ekonomiska siffrorna, vilket möjliggör en förbättrad
budgetprocess, budgetuppföljning och analys. Den
manuella hanteringen minskade i och med det nya
systemet, vilket reducerar risken för fel i hanteringen.
Under 2021 togs det även vissa steg i att förbättra
sekretariatets planeringssystem, i syfte att synliggöra processer och möjliggöra positiva synergier.
Bland annat införskaffades ett nytt planeringsverktyg som ska underlätta samordning och planering.
Styrelsen fastställde ett nytt ramverk för styrdokument och det påbörjades en översyn av Amnestys
styrdokument. Översyn av styrdokument fortsätter
under 2022.
Ett viktigt uppdrag från årsmötet har varit att öka
medlemmarnas inflytande över verksamheten, i
såväl planering som genomförande. Under 2021
genomfördes en medlemskonsultation för att ge

aktivister och medlemmar möjlighet att påverka
utformningen av Amnesty Sveriges verksamhetsstrategi för perioden 2022-2030. Genom en enkät
(med 1 414 svarande) och fokusgrupper (med
15 aktiva medlemmar), samt via en digital diskussionsplattform kunde medlemmarna bidra till
kommande prioriteringar och inriktning för Amnestys verksamhet. Erfarenheterna kommer att vara
viktiga utgångspunkter inför nästa större medlemskonsultation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
Amnestys Internationals generalsekreterare, Agnés
Callamard, tilldelades 2021 års Dag Hammarskjöld-pris och besökte då Sverige. I samband
med prisutdelningen uppvaktade Agnés Callamard
den svenska statsministern och utrikesministern,
deltog i ett webbsänt samtal på temat “Världens
människorättskriser”, samt träffade medlemmar
och aktivister från den svenska sektionen.
Prioriterade områden för Amnesty under 2021 var
flyktingar och migranters rättigheter, företagsansvar
kopplat till mänskliga rättigheter, strukturell ojämlikhet och diskriminering, samt yttrande- och föreningsfrihet. Andra prioriteringar under året har varit
att bygga förtroende för Amnesty som organisation
och för Amnestys frågor, att öka människors engagemang i tid och pengar och att verksamheten ska
genomsyras av jämlikhet och medlemsinflytande.
Utifrån lärdomar från 2020 – vad gäller snabbhet,
relevans och val av kanaler – utformades mycket
av vårt kampanjarbete utifrån den löpande omvärldsbevakningen. Vissa akuta kriser, som den i
Afghanistan, engagerade många medlemmar och
supporters. Utifrån tidigare lärdomar fick kampanjerna även pågå under längre tid, vilket skapade
bättre förutsättningar för analys och justeringar
under pågående kampanj. Sammantaget ledde förändringarna i kampanjarbetet till ökat genomslag
och bättre resultat.

Under 2021 samlades det
sammanlagt in
324 874 namnunderskrifter.
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Flyktingar och migranters rättigheter
Under året som gått arbetade Amnesty med att
uppmärksamma situationen för migrantarbetare
i Qatar, där herrarnas fotbolls-VM ska spelas i
november-december 2022. I Amnestys utredningar och rapporter framgår att andelen oförklarliga
dödsfall bland migrantarbetare i Qatar kan uppgå
till närmare 70 procent. Amnesty arbetade under året nära fotbollsklubbarna i Allsvenskan och
Superettan, med kontinuerliga möten och föredrag.
Med ökad kunskap om migrantarbetares situation i
Qatar valde fotbollsklubbarna att agera. De undertecknade vår namninsamling, skrev tre öppna
brev till Fifa, varav två tillsammans med de andra
nordiska fotbollsförbunden, och uttalade sig vid
upprepade tillfällen om innehållet i Amnestys rapporter. Sammantaget resulterade arbetet ett stort
genomslag i media, både i Sverige och internationellt, vilket ledde till att 23 486 personer undertecknade Amnestys namninsamling riktad till Fifa.
Vilken effekt det får för migrantarbetarnas situation
är ännu för tidigt att säga.

Företagsansvar
Under 2021 resulterade Amnestys långsiktiga
arbete för att öka företags ansvar för mänskliga rättigheter bland annat i att Sverige ställde sig bakom
ett nytt lagförslag inom EU. Lagförslaget handlar
om att säkerställa att företag tar ansvar för miljö
och mänskliga rättigheter, även utomlands. Att
Sverige ställer sig bakom lagförslaget visar att det
påverkansarbete som Amnesty har bedrivit tillsammans med flera andra civilsamhällesorganisationer
inom ramen för Concord har bidragit till en viktig
förflyttning hos svenska beslutsfattare. I november
2021 väcktes även åtal mot två representanter för
Lundin Energy AB, tidigare Lundin Petroleum, för
medhjälp till grovt folkrättsbrott i dåvarande södra
Sudan. Det kan också ses som en effekt av ett
långsiktigt påverkansarbete där Amnestys arbete
bidragit till en viktig förändring.

Jämlikhet och icke-diskriminering
Under 2021 fortsatte arbetet med att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och behovet av
förbättrade brottsutredningar vid anklagelser om

våldtäkt. Ett inlägg i sociala medier i samband med
den internationella kvinnodagen nådde 128 000
personer, vilket toppade Amnesty Sveriges mest
delade inlägg under året. Sekretariatet utbildade
aktivister i att driva lokalt påverkansarbete i syfte
att få politiska partier att inkludera arbetet mot sexuellt våld i regionala partiprogram inför valet 2022.
Aborträtten uppmärksammades också, med fokus
på Dominikanska Republiken, Slovakien, USA och
Polen.
Inför FN:s globala klimatmöte COP26 påbörjades
Amnestys arbete för klimaträttvisa bland annat genom en namninsamling för mer ambitiösa klimatmål i Sverige. Över 12 000 personer undertecknade petitionen, som överlämnades vid ett möte med
miljö- och klimatministern.

Mötes- yttrande- och föreningsfrihet
Totalt 45 Amnestygrupper engagerade sig i den
årliga kampanjen “Skriv för frihet” som under 2021
handlade om rätten att fredligt protestera. Under
november till december samlades 64 367 namnunderskifter in till stöd för individfall från Palestina,
Nigeria, Thailand, Belarus och Guatemala.
Flera andra individfall uppmärksammades också
under året. Som exempel kan nämnas att sektionens ungdomsgrupper och lokalgrupper, tillsammans med bibliotek och skolor, fortsatte att arbeta
för den svensk-eritreanske journalisten, författaren
och dramatikern Dawit Isaak som fängslades i
Eritrea för 20 år sedan. Totalt skrev 12 262 personer under namninsamlingen med krav på hans
frigivning.

Organisations- och personalförändringar
Under 2021 genomfördes den omorganisation som
styrelsen beslutade om i december 2020. Omorganisationens syfte var att minska kostnader och att
få en långsiktigt hållbar ekonomi, samt att underlätta för förändrade arbetssätt.
I samband med omorganisationen förtydligades ett
långsiktigt mandat och ansvar för organisationens
jämlikhetsarbete och i augusti 2021 tillträdde en
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jämlikhetsstrateg. Omorganisationen omfattade
även en omfördelning av resurser inom området
Fundraising och engagemang. Under hösten 2021
tillsattes ytterligare en fundraisingansvarig och en
analytiker, vars primära uppdrag är att utveckla
analysarbetet av både befintlig medlemsbas och
kanaler för nyrekrytering. I december 2021 påbörjades rekryteringen av ny generalsekreterare för
Amnesty Sverige.

Det aktiva Amnesty
Mycket av Amnestys arbete utförs av aktivister som
bedriver påverkansarbete för mänskliga rättigheter på sin fritid. Många av dem är engagerade i
arbets-, ungdoms- eller studentgrupper.

2021

2020

162

195

varav studentgrupper

12

10

varav ungdomsgrupper

50

67

Amnesty skola
Amnesty i skolan erbjuder utbildningsmaterial
och föreläsningar om mänskliga rättigheter. Flera
gymnasieskolor ingår även i ett fördjupat samarbete med Amnesty. Vid årets slut hade Amnesty 37
(36) samarbetsskolor. På flera av skolorna genomförde Amnesty en interaktiv föreläsning (A-day)
om mänskliga rättigheter. Utvärderingarna visar att
över 90 procent uppfattade innehållet i föreläsningen intressant och upplevde att den hade bidragit
till att öka deras kunskap om mänskliga rättigheter.

Antal besökta skolor i
samband med A-day
Antal åhörare
på A-day

2021

2020

57

43

5 719

4 650

Antal grupper

Möjligheten att starta nya grupper påverkades
av covid-19-pandemin, men trots utmaningarna
startades en del nya ungdomsgrupper, främst i
samband med A-day. Många grupper lades också
ner under året, varav en del varit vilande under en
längre tid. Flera av dessa grupper uppgav att pandemin försvårade rekrytering av nya medlemmar.
Under året utvecklades arbetet med att skapa
förutsättningar för ökat inflytande för organiserade
aktivister. Dels genom konsultationen om den nya
verksamhetsstrategin för 2022-2030, dels genom
att aktivister deltog i planering, utformning och
genomförandet av aktiviteter kopplade till kvinnors
rättigheter, företagsansvar, insamling och kampanjerna “Skriv för frihet” och “Rött kort till Fifa”.
Det genomfördes också en mängd digitala träffar
och utbildningar under året. Bland annat regionala
och nationella ungdomsträffar, utbildningar i jämlik
rekrytering, en hybrid studentträff och en gruppsekreterarutbildning. Aktivister deltog också på den
digitala Nordic Youth Conference.
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Kommunikation och synlighet
Amnestys talespersoner och generalsekreterare
hördes och syntes återkommande i press, radio
och tv. Ofta i samband med lanseringen av Amnesty Internationals internationella rapporter, men
också som experter eller kommentatorer inom olika
sakområden och/eller för att kommentera situationen för mänskliga rättigheter i ett visst land eller
vid en akut människorättskris. Amnesty publicerade även ett antal debattartiklar, både på egen hand
och tillsammans med andra organisationer och
aktörer. Också aktivisters/medlemmars engagemang i Amnestys frågor och kampanjer syntes och
hördes i lokal media.
Amnesty erhåller årligen statistik över antal artiklar
och inslag i print, webb, radio och tv från ett mediabevakningsföretag.

MEDIAGENOMSLAG

Amnestys genomslag i medierna är fortfarande
stor, även om det minskade något under 2021.
Minskningen beror delvis på att medieutrymmet
upptogs av rapportering kopplad till covid-19-pandemin. Två årligen återkommande Amnestyrapporter, Dödsstraffrapporten och Årsrapporten fick till
exempel inte lika stort genomslag som de brukar
få. Årsrapporten släpptes senare än vanligt och
handlade till stor del om pandemins effekter på
mänskliga rättigheter, vilket Amnesty redan hade
rapporterat om.
Störst spridning fick två rapporter om situationen
för migrantarbetare i Qatar, kopplat till herrarnas
kommande fotbolls-VM 2022. Att allt fler sportredaktioner skriver om mänskliga rättigheter grundar
sig i ett långsiktigt påverkansarbete som nu börjar
ge effekt, vilket kan bli ännu tydligare under nästa
år, i samband med de olympiska spelen i Peking
och herrfotbolls-VM i Qatar.

2021

2020

7 055

8 050

Facebookföljare

95 294

98 316

Instagramföljare

31 800

25 500

Antal artiklar/inslag

Unika sidvisningar amnesty.se
Amnesty press 4 utgåvor per år med
en tryckt snittupplaga på

1 485 266

1 675 571

85 517

89 103
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Antal följare på Instagram ökade med drygt 6 000
följare under 2021 medan antalet sidvisningar på
amnesty.se minskade något jämfört med 2020.
Det minskade antalet sidvisningar kan härledas till
att det under 2021 inte fanns några namninsamlingar som drog lika många besökare som namninsamlingarna för George Floyd och Ahmadreza
Djalali tillsammans stod för under 2020 (160 000
sidvisningar). Under 2021 var trafiken mer jämnt
fördelad under hela året.

Rapporter, remissvar, yttranden

Amnesty deltar årligen i IPSOS Organisationsindex.
Under 2020 såg vi att kännedomen om Amnesty
hade ökat och 2021 ser vi en bibehållen hög kännedom om Amnesty. Andelen som är positiva till
Amnesty är fortsatt hög medan de som är mycket
positiva minskar något från 2020 års rekordnivå.
Vi ser en ökning av de som har stort förtroende för
Amnesty medan de som har mycket stort förtroende minskar lite. Förtroendet för Amnesty ligger
högre än genomsnittet för samtliga organisationer
som ingår i Organisationsindex 2021 (52 procent
mot 46 procent).

2021

Som en del av Amnestys påverkansarbete skrev
och medverkade Amnesty under 2021 i en rad
rapporter, remissvar och yttranden, bland annat:
•

Synpunkter på betänkandet En ny lag om
ordningsvakter m.m (SOU 2021:38)

•

Remissvar påbetänkandet Ett förbud mot
rasistiska organisationer (SOU 2021:27)

•

Remissyttrande över betänkandet Föreningsfrihet och terroristorganisationer (SOU 2021:15)
– Dnr Ju2021/01200

•

Yttrande Anpassning av svensk rätt till EU:s
nya in-och utresesystem (Ds 2021:9)

•

Yttrande över promemorian Försörjningskrav
vid anhöriginvandring (diarienummer 19612020/21)

2020

Högnivåmöten med:
Ministrar, inklusive
statsministern

11

13

Statssekreterare

3

3

Generaldirektör/
myndighetschefer

4

3

10

14

Ambassadörer/
ambassadörsrepresentanter

46

SVENSKA SEKTIONENS ÅRSREDOVISNING 2021

RESULTAT OCH STÄLLNING
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

2021

2020

136 691

139 404

-133 211

2018

2017

142 760

122 500

148 237

-142 266

-166 302

-134 296

-143 213

8

61

-96

1 614

6

3 488

-2 801

-23 638

-10 182

5 030

2020

2019

2018

Resultat från finansiella instrument
Årets resultat

Ekonomisk ställning (tkr)

2021

2019

2017

86 008

Eget kapital

52 874

49 387

52 188

75 826

Svensk Insamlingskontrolls nyckeltal

2021

2020

2019

2018

2017

Ändamålskostnader i förhållande
till verksamhetsintäkter

80 %

80 %

94 %

86 %

78 %

Insamlings- och administrationskostnader i förhållande till
verksamhetsintäkter

17 %

22 %

23 %

23 %

19 %

Summa

97 %

102 %

117 %

109 %

97 %

Kostnaderna sätts i relation till intäkterna för att beräkna nyckeltalen ovan i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regelverk. När intäkterna är högre eller lägre än kostnaderna summerar nyckeltalen ej till 100 procent.
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ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT
Reglering av vilka finansiella instrument Amnesty får placera förvaltade medel i regleras av placeringspolicyn.
I dagsläget är Amnestys tillgångar främst placerade som inlåning på konto i nordisk bank och i räntebärande
fonder.
Medlemmar och givare

2021

2020

2019

2018

2017

Medlemmar och givare

106 485

108 079

103 837

99 715

104 090

86 334

88 578

93 510

96 058

98 635

Varav medlemmar

Amnesty hade från 2004 till 2015 en stadig tillväxt
av både medlemmar, givare och intäkter. Tillväxten
av medlemmar bröts 2015 och har efter det sjunkit
något medan antalet givare fortsätter att att öka.
Antalet givare för 2021 har ökat främst via F2F,
digitala kampanjer och gåvor i samband med
namninsamlingar på webben. Även stödet från
Amnestys befintliga medlemmar har ökat under
2021. Totalt valde
16 911 personer (16 505) att engagera sig i
mänskliga rättigheter genom att bli ny medlem eller
givare under 2021.
Antalet supporters i sms-nätverket Amnesty Alert
ökade under 2021 och var i slutet på året 34 511
personer (28 307). De som ingår i nätverket får
sms-utskick om akuta namninsamlingar och
insamlingsinsatser. Totalt under året samlades 765
355 kronor och 131 648 (82 170) namnunderskrifter in via Amnesty Alert.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Jämlikhetsarbete
Under 2021 fortsatte Amnesty det strukturerade
arbetet för att öka jämlikheten, både på sekretariatet och i medlemsrörelsen.
Som exempel på insatser kan nämnas att det integrerades ett jämlikhetsindex i medarbetarenkäten,

vilket framöver kommer att ge sekretariatet verktyg
att mäta utvecklingen mot en mer jämlik arbetsplats. Det genomfördes workshops för nyanställda
i syfte att skapa samsyn och grundkompetens
i jämlikhetsfrågor hos alla medarbetare, även
skräddarsydda insatser på grupp- och chefsniviå
genomfördes och personer på arbetsplatsen som
har eller riskerar att utsättas för rasism gavs möjlighet att delta i workshops i självomsorg. Det gjordes
även specifika satsningar för att möjliggöra jämlik
rekrytering.
Sektionsstyrelsen och valberedningen genomförde
egna workshops och aktiva medlemmar startade
under året ett jämlikhetsråd som tillsammans med
anställda ska arbeta för att öka jämlikheten i hela
organisationen.
Sammantaget resulterade insatserna i att jämlikhetsperspektivet integrerades i ett flertal styrdokument, processer och beslut för såväl sekretariatet som för förtroendeorganen. Den uppnådda
effekten är en etablerad samsyn kring begreppens
betydelse, samt hur var och en praktiskt kan bidra
till en mer tillitsfull och inkluderande organisationskultur. Det finns även en etablerad medvetenhet
om att förändring tar tid och att kontinuerligt arbete
behövs.
Den svenska sektionen deltog även i det interna ut-
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vecklingsarbetet inom den internationella rörelsen,
där jämlikhetsperspektivet fick en alltmer central
roll under året.

Whistleblower
Amnesty har sedan 2013 en Whistleblower-funktion. För att trygga anonymiteten hanteras tjänsten
av en extern tredje part, Whistleb, Whistleblowing
Centre. För mottagandet av rapporter ansvarar
BDO Mälardalen. Kommunikationskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.
Om ärendet bedöms kräva vidare utredning kontaktas HR-ansvarig på Amnesty. Om rapporten
på något sätt inkluderar HR-ansvarig, kontaktas
istället generalsekreteraren och/eller styrelseordföranden.
Antal rapporterade
Whistleblower-incidenter

2021

3

2020

1

2019

0

2018

0

2017

0

genomfördes digitalt.
Under 2021 gjordes en översyn av Amnestys placeringspolicy i syfte att tydligare reglera inriktning
och ramar för förvaltningen av Amnestys tillgångar,
bland annat avseende etiska riktlinjer.
I enlighet med Amnestys internationella miljöpolicy,
med tillhörande krav på placeringar, gjordes också
en översyn av Amnestys innehav i fossila bränslen.
Likaså reviderades Amnestys inköps- och upphandlingspolicy i syfte att säkerställa att Amnestys
inköp av varor och tjänster är i linje med Amnestys
vision för mänskliga rättigheter, jämlikhet, klimatoch miljöhänsyn samt kostnadseffektivitet.

Medarbetarenkät
Den svenska sektionen genomför regelbundet
medarbetarenkäter som riktar sig till den anställda
personalen. Under 2021 genomfördes en medarbetarenkät där svarsfrekvensen var 78 procent.
Utifrån resultatet har medarbetarna tillsammans
med chefer tagit fram handlingsplaner som följs
upp under 2022.

Kollektivavtal
Amnesty är ansluten till arbetsgivarorganisationen
Fremia. Svenska sektionens styrelse har arbetsgivaransvaret för de anställda. Arbetsgivaransvaret är
delegerat till generalsekreteraren.
Amnesty följer kollektivavtalet “Tjänstemän inom
civilsamhället”, som upprättats mellan Fremia och
Unionen, samt mellan Fremia och Akademikerförbunden.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Policydokument
I Amnestys miljöpolicy framgår att Amnesty ska
hålla nere resandet och istället använda videokonferenser i så stor utsträckning som möjligt i syfte att
minimera miljöpåverkan. Detta gäller såväl mellan
kontoren i den svenska sektionen som inom den
internationella rörelsen. Om resande ändå krävs
väljs tåg framför flyg, buss eller bil. Under 2021
gjordes få resor och majoriteten av alla möten

Under 2021 gjordes en översyn av sekretariatets
internkommunikation. Översynen inkluderade
en enkät, intervjuer med personal och en extern
benchmark med såväl företag som andra civilsamhällesorganisationer. Utifrån insikter och slutsatser
från översynen upprättades en utvecklingsplan för
internkommunikation. Genomförandet kommer att
påbörjas våren 2022.
I slutet av året gjordes en förstudie inför en över-
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gång från Google Workspace till Microsoft 365.
Övergången, som kommer att genomföras våren
2022, kommer bland annat att säkerställa IT-säkerheten och underlätta samarbetet med Amnestys
internationella sekretariat.
Under året påbörjades tre viktiga projekt inom
HR-området:
1) kompetensförsörjning, 2) former för samverkan
och nytt samverkansavtal, samt 3) “den framtida
arbetsplatsen”, vilka kommer att fortsätta under
2022.

1)
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

FÖRVALTNING
Sektionen leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen är ideellt arbetande men kan erhålla skattepliktig ersättning motsvarande förlorad
arbetsinkomst för deltagande i möten och uppdrag.
Årsmötet utser även en granskningskommitté,
en beredningskommitté och en valberedning.
Granskningskommittén har i uppdrag att granska
svenska sektionens och svenska Amnestyfondens
ekonomi och förvaltning. Beredningskommittén
har i uppdrag att hjälpa medlemmar som vill ha
stöd i att föra fram förslag till årsmötet, styrelsen
eller sekretariatet. Valberedningens uppdrag består
i att föreslå lämpliga kandidater till samtliga ovan
nämnda förtroendeorgan inklusive till Amnestyfondens styrelse. Förtroendevalen förrättas under
årsmötet. Sektionen granskas av externa revisorer.
Under 2021 har BDO haft uppdraget.
Styrelsen understöds i utredningsarbetet av uppdragsgrupper där deltagarna kan vara anställda,
medlemmar och styrelseledamöter. Styrelsen utser
också Amnestys Internationella Kommitté som har i
uppdrag att bistå styrelsen genom att bereda frågor
med internationell koppling.

2)
FORMER FÖR SAMVERKAN OCH
NYTT SAMVERKANSAVTAL

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

3)
“DEN FRAMTIDA
ARBETSPLATSEN”
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ANTAL STYRELSEMÖTEN

2021

2020

8

11

STYRELSELEDAMÖTERNAS DELTAGANDE PÅ STYRELSEMÖTEN:
NAMN

2021

Parul Sharma

7/8

Anna Fairbrass

7/8

Anna Tibblin

7/8

Clara Gustafsson

7/8

Mehjar Azzouz

8/8

Tuija Geelnard

7/8

Michael Falk

3/8

Ulrika Westerlund

7/8

Noor Amer Younus

2/5

Ihsan Kellecioglu

1/5

Malgorzata Gosia Håkansson

2/3

På styrelsemötena deltar även två personalrepresentanter. Under 2021 var personalrepresentanterna
Madelaine Seidlitz och Beatrice Schönning, samt Robin Hjalmarsson som ersatte Beatrice Schönning.
Michael Falk och Ihsan Kellecioglu avgick efter det konstituerande styrelsemötet.
Malgorzata Gosia Håkansson avgick vid årsmötet.
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STYRELSE
2021

ANNA FAIRBRASS
VICE ORDFÖRANDE

PARUL SHARMA
ORDFÖRANDE
BOSTADSORT: STOCKHOLM
SYSSELSÄTTNING: VD PÅ
THE ACADEMY FOR HUMAN
RIGHTS IN BUSINESS OCH
REGIONAL DIRECTOR FOR
CLIMATE JUSTICE AT PVCHR ASIA

ANNA TIBBLIN
LEDAMOT

TUIJA GEELNARD
KASSÖR

BOSTADSORT: STOCKHOLM
SYSSELSÄTTNING:
GENERALSEKRETERARE
FÖR WE EFFECT

BOSTADSORT: STOCKHOLM
SYSSELSÄTTNING: KONSULT
INOM EKONOMI, ORGANISATION
OCH LEDARSKAP

CLARA GUSTAFSSON
LEDAMOT

ULRIKA WESTERLUND
LEDAMOT

MADELAINE SEIDLITZ
PERSONALREPRESENTANT

BOSTADSORT: JÖNKÖPING
SYSSELSÄTTNING: KURATOR,
OCH FORSKNINGS- OCH
UTVECKLINGSLEDARE INOM
OMRÅDET HEDERSRELATERAT
VÅLD OCH FÖRTRYCK BLAND
BARN OCH UNGA
		

BOSTADSORT: STOCKHOLM
SYSSELSÄTTNING: PROJEKTLEDARE
FÖR MUCF:S UTREDNINGSUPPDRAG
PÅ HBTQI-OMRÅDET, OCH
FRILANSANDE SKRIBENT,
FÖRELÄSARE OCH REDAKTÖR

BOSTADSORT: STOCKHOLM
SYSSELSÄTTNING: SAKKUNNIG
PÅ AMNESTY SVERIGE INOM
OMRÅDENA FLYKTING,
MIGRATION OCH FOLKRÄTT

NOOR AMER YOUNUS
LEDAMOT

MEHJAR AZZOUZ
LEDAMOT

ROBIN HJALMARSSON,
PERSONALREPRESENTANT

BOSTADSORT: ÖREBRO
SYSSELSÄTTNING: UNIVERSITETSSTUDENT, KANDIDATPROGRAM I
SAMHÄLLSANALYS
		

BOSTADSORT: GÖTEBORG
SYSSELSÄTTNING: FORSKARSTUDENT I MEDICIN

BOSTADSORT: UPPSALA
SYSSELSÄTTNING: KONTORSKOORDINATOR

BOSTADSORT: STOCKHOLM
SYSSELSÄTTNING:
KOMMUNIKATION OCH
PÅVERKANSCHEF PÅ
FACKFÖRBUNDET ST
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RESULTATRÄKNING (TRK)
Not

2021

2020

20 331

21 479

115 470

116 568

Nettoomsättning

118

107

Övriga intäkter

772

1 250

136 691

139 404

Ändamålskostnader

-109 330

-111 504

Insamlingskostnader

-17 567

-21 423

-6 314

-9 339

-133 211

-142 266

3 481

-2 862

Ränteintäkter och liknande resultatposter

8

61

Räntekostnader och liknande resultatposter

0

0

Summa resultat från finansiella investeringar

8

61

3 488

-2 801

3 488

-2 801

Verksamhetsintäkter

3

Medlemsavgifter
Gåvor

Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

4,5

Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

6
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BALANSRÄKNING (TRK)
Anläggningstillgångar

Not

2021

2020

901

1 550

901

1 550

279

514

279

514

1 180

2 064

179

567

9

9 282

3 668

10

9 245

7 238

18 706

11 473

21 655

16 129

36 010

38 944

76 371

66 546

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara

7

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

11

77 550

68 610
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2021

2020

49 386

52 188

3 488

-2 801

52 874

49 387

6 724

1 852

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

12

1 903

1 895

Erhållna ej nyttjade bidrag

13

8 543

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

7 506

15 476

24 676

19 223

Summa eget kapital och skulder

77 550

68 610

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (TKR)
Ingående balans
2021-01-01
Årets resultat
Utgående balans
2021-12-31

Balanserat kapital

Totalt eget kapital

49 386

49 386

3 488

3 488

52 874

52 874
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KASSAFLÖDESANALYS (TRK)
Den löpande verksamheten

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Not
3 480

-2 862

884

1 554

Erhållen ränta

8

61

Realisationsresultat vid försäljningar

0

17

Nedskrivningar av finansiella instrument

0

0

4 372

-1 230

388

-327

-7 620

5 728

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder

4 872

-2 206

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

581

-55

-1 779

3 140

Förvärv av anläggningstillgångar

0

0

Försäljning av anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

-5 527

-5 647

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-5 527

-5 647

Årets kassaflöde

-2 934

-3 737

Likvida medel vid årets början

38 944

42 681

0

0

36 010

38 944

Verksamhetsresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar av
anläggningstillgångar

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av verksamhetskapital
Kassaflöde från förändring av verksamhetskapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Kvar att fördela
Likvida medel vid årets slut

16
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NOTER (tkr)
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciper
Svenska sektionen av Amnesty Internationals (Amnesty) redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande Riktlinjer
för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Värderingsprinciper

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter

Endast de inflöden av ekonomiska fördelar som
Amnesty erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan,
till verkligt värde av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Nedan beskrivs för respektive intäktspost när
intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar från
medlemskap i Amnesty. Ingen periodisering sker
då huvuddelen av medlemsavgifterna betalas via
månadsvisa autogirodragningar.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Amnesty tar emot en tillgång
eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett
erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Amnesty uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor
och om Amnesty har skyldighet att återbetala till
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på
om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
Amnesty avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga
gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas i huvudsak till verkligt värde.
I de fall Amnesty lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
I den mån det på balansdagen finns avtalade men
ej erhållna gåvor från företag och organisationer
intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid
försäljningstillfället. Medlemstidningen, Amnesty
Press, ingår i medlemsavgiften eller faktureras
under året, därför periodiseras inte prenumerationsintäkterna.

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

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som
kan hänföras till Amnestys uppdrag enligt stadgarna. Ändamålskostnaderna består av direkta
ändamålskostnader och fördelade samkostnader.
Kostnader för administration och insamling som
uppstår som en direkt följd av en aktivitet inom
ändamålet räknas till ändamålskostnader. Den enskilt största direkta ändamålskostnaden är bidraget
till den Internationella rörelsen, 41 (42) mkr. Det
internationella sekretariatet utför merparten av Amnesty Internationals utredningsarbete, de utarbetar
planer för det internationella människorättsarbetet,
de bedriver internationellt påverkansarbete mot exempelvis FN samt utvecklar människorättspolicys.
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Till de direkta ändamålskostnaderna räknas även
kostnader för kampanj- och opinionsbildning, Amnesty Press, stöd till aktivism och flyktingrådgivning
samt lönekostnader för de anställda som aktivt
arbetar med Amnestys mål.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader
för insamlingsarbete som riktar sig till alla givare, det vill säga där intäkterna är i form av gåvor,
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. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti
för ändamålet och givaren, genom att säkerställa
en god kvalitet på Amnestys interna kontroll samt
extern och intern rapportering. Om en kostnad
varken avser ändamål eller insamling hänförs den
till administrationskostnader.
I administrationskostnader ingår även fördelade
samkostnader. Till administrationskostnader räknas
även delar av kostnader för medlemsvärvning och
medlemsregister.

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

BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan och nedskrivningar.
Aktivering av en anläggningstillgång sker vid
anskaffning till högre belopp än 50 procent av
gällande prisbasbelopp.
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet.
Avskrivning av anläggningstillgångar sker linjärt
över tillgångens nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

FYRA
år
Datorer och
programvaror

FEM
år
Kontorsinventarier

FEM
år
Webbplats
(nya amnesty.se)

Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats
som avgiftsbestämda redovisas en pensionskostnad det år pensionen tjänas in.

Webbplatsen, nya amnesty.se, är en egenupparbetad immateriell anläggningstillgång, där utvecklingskostnaderna aktiveras var efter de uppstår.
Webbplatsen utvecklas agilt, det år då en del
produktionssatts påbörjas avskrivningen och den
sker löpande under fem år.
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Finansiella tillgångar och skulder

Kassaflödesanalysen

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.

Upprättas enligt indirekt metod och utgår från
verksamhetsresultatet inom den löpande verksamheten. Verksamhetsresultatet justeras med
icke-kassaflödespåverkande poster och periodens
förändringar av kundfordringar, leverantörsskulder
samt förändringar i andra verksamhetsfordringar
och verksamhetsskulder. Kassaflödesanalysen
justeras även för kassaflödeseffekter från investerings- och finansieringsverksamheten.

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

Fordringar
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp
som beräknas inflyta.

I likvida medel ingår kassa och bankmedel.

Fordran på medlemsavgifter tas inte upp som
en fordran om det inte finns en legal fordran på
medlemmen.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas
till balansdagens kurs förutsatt att kursskillnaden
är markant.

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

Eventualförpliktelser
Amnesty lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när Amnesty har en möjlig förpliktelse
som till följd av inträffade händelser och vars
förekomst endast kommer att bekräftas av en eller
flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger
inom Amnestys kontroll, inträffar eller uteblir eller
om Amnesty har befintlig förpliktelse till följd av
inträffade händelser, men som inte redovisas som
skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte
kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
NOT 3 INSAMLADE MEDEL
Amnesty och Stiftelsen svenska Amnestyfonden bedriver sedan 2004 gemensam insamling. All insamling
sköts av Amnesty och inriktas på Amnestys insamlingskonton. Stiftelsen svenska Amnestyfonden bidrar med
att betala en del av insamlingskostnaderna.

2021

2020

20 331

21 479

107 965

110 764

Fonder

7 400

5 520

Företag

105

284

Summa gåvor

115 470

116 569

Summa insamlade medel

135 801

138 048

Försäljning

95

81

Amnesty Press och övriga publikationer

24

25

772

1 250

136 691

139 404

Insamlade medel
Medlemsavgifter
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten inklusive Svenska Postkodföreningen

Not

Nettoomsättning

Övriga intäkter
SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER
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NOT 4 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER
OCH ARVODEN TILL STYRELSEN
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterat till normal arbetstid. Enligt
BFNAR 2006:11 p.11 tas inte anställda med som uppburit högst ett halvt prisbasbelopp i ersättning.

2021

2020

76

88

(36)

(23)

-

(1)

2021
8

2020
9

varav män

(1)

(2)

varav annat alternativ

(-)

(-)

4

4

varav män

(1)

(-)

varav annat alternativ

(-)

(-)

2021

2020

930

957

30 525

34 762

31 455

35 719

Sociala kostnader

11 511

14 602

(varav pensionskostnader)

(1 570)

(2 627)

Summa

42 966

50 321

Medelantal anställda har varit
varav män
varav annat alternativ

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Styrelseledamöter

Generalsekreterare och
andra ledande befattningshavare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

Av pensionskostnaderna avser 31 (46) tkr Amnestys generalsekreterare. Generalsekreteraren har
inget pensionsavtal som avviker från avtal för övrig personal.
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Amnestys styrelsemedlemmar arbetar ideellt och
har rätt att erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst i samband med möten och uppdrag.

Ideellt arbete		
Amnestys arbete möjliggörs av ideellt arbetande
personer som organiseras i bland annat 162 (195)
arbetsgrupper, varav 50 (67) ungdomsgrupper och
12 (10) studentgrupper, spridda över hela landet.
Dessutom finns cirka 1 (2) ideellt arbetande person knuten till sekretariatet. Dessa frivilliga arbetar
med administration, it, kampanjer och insamlingsverksamhet. Det ekonomiska värdet av det ideella arbetet framgår inte i resultaträkningen.

På sekretariatet har även 15 (16) praktikanter
praktiserat under vårterminen och 14 (17) under
höstterminen. Det ekonomiska värdet av praktikanternas insatser framgår inte i resultaträkningen.

Avtal om avgångsvederlag
För den nuvarande tillförordnade generalsekreteraren finns inget avtal om eventuellt avgångsvederlag.

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

NOT 5 LEASING
Amnesty leasar framför allt kontorslokaler samt kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till
6 372 (5 758) tkr. Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

Inom 1 år
<1-5 år
Senare än 5 år
Summa

2021

2020

643

124

14 657

18 669

-

-

15 300

18 793

Avtalen om lokalhyra utgår 2024-09-30 för Stockholm, 2025-04-30 för Göteborg samt 2023-12-01 för Malmö.

NOT 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER
2021

2020

Realisationsresultat vid försäljning

0

0

Ränteintäkter

0

61

Återföringar av nedskrivningar

8

0

Summa

8

61
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
NOT 7 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för programvara (SRM)

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

0

1 907

Årets aktiverade utgifter

0

0

Årets nedskrivning

0

0

Utrangering

0

-1 907

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

0

Ingående avskrivningar

0

-1 907

Årets avskrivningar

0

0

Utrangering

0

1 907

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

Balanserade utgifter för programvara (amnesty.se)

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

3 243

3 243

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 243

3 243

Ingående avskrivningar

1 693

-386

Årets avskrivningar (*)

- 649

-1 307

-2 342

-1 693

Utgående redovisat värde

901

1 550

Totalt utgående redovisat värde immateriella
anläggningstillgångar

901

1 550

Årets aktiverade utgifter

Utgående ackumulerade avskrivningar
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NOT 8 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier

2021

2020

Ingående anskaffningsvärde

5 137

5 170

Inköp

0

0

Utrangering

0

- 33

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 137

5 137

Ingående avskrivningar

-4 622

-4 393

-235

-246

0

17

-4 857

-4 622

279

514

2021

2020

Fordran Amnesty International

8 074

0

Övriga fordringar

1 208

3 668

Summa

9 282

3 668

Årets avskrivningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde materiella
anläggningstillgångar

NOT 9 ÖVRIGA FORDRINGAR

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER

2021

2020

Förutbetald hyra

1 231

1 520

745

148

7 245

5 519

23

51

9 245

7 238

Förutbetalda kostnader
Utdelning Humanfonden (Robur)
Övriga poster
Summa
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NOT 11 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Räntebärande placeringar
Räntefond Kort A (Robur)
Carnegie Investmeny Grade A (Robur)
Övriga
Summa

NOT 12 ÖVRIGA SKULDER
Personalens källskatt
Stiftelsen svenska Amnestyfonden
Övriga skulder
Summa

NOT 13 ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG
Svenska Postkodföreningen
Summa

Redovisat värde

Marknadsvärde

16 709

16 722

4 941

5 240

5

18

21 655

21 980

2021

2020

732

768

1 171

1 127

0

0

1 903

1 895

2021

2020

8 543

0

0

0

NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021

2020

Upplupen semester- och övrig lön

4 272

5 092

Upplupna sociala avgifter

2 160

2 529

Skuld Amnesty International

311

4 125

Övriga poster

763

3 730

7 506

15 476

Summa
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NOT 15 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

2021

2020

Ansvarighet till Försäkringsbolaget PRI
Pensionsgaranti, ömsesidigt

502

474

Summa

502

474

2021

2020

22

22

35 988

38 922

36 010

38 944

NOTER TILL KASSAFLÖDESANALYSEN
NOT 16 LIKVIDA MEDEL
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa
Banktillgodohavanden
Summa
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i Amnesty International Svenska Sektionen
Org.nr. 802004-0401
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Amnesty International Svenska Sektionen för år 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
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anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Amnesty International Svenska Sektionen för år 2021.
Jag tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet.
Stockholm den 21 mars 2022

Anna Törnblom
Auktoriserad revisor
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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AMNESTYFONDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖRORD
Året 2021 utmärktes av människorättskriser,
och i år har fler ansökningar än tidigare
kommit till Svenska Amnestyfonden.
Vi har sett ett ökat behov av stöd bland annat i
och med talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Med mer auktoritära regimer vid makten har
människorättsförsvarare i en allt större utsträckning behövt söka sig till säkra platser för att kunna
fortsätta att bedriva sitt arbete. För att möta det
ökade behovet i samband med dessa kriser ställde
vi i Svenska Amnestyfonden om våra ansökningsprocesser för att kunna möta det större trycket.
Att även jobba nära de olika regionala Amnestykontoren, framförallt i samband med kriser, är av
strategisk vikt, vilket vi såg prov på i och med militärkuppen i Myanmar. Detta påminner oss ännu en
gång om att som rörelse är vi starkast tillsammans,
och varje år ser vi bevisen på vilken viktig roll
människorättsbiståndet har som ett komplement till
Amnesty Internationals övriga arbete.

Vårt arbete grundar sig i stödet till människorättsförsvarare runt om i hela världen. Varje enskilt fall
som får beviljat stöd är viktigt i sig, oavsett om det
är en relativt liten eller stor summa. Många resultat
är värda att lyfta fram från 2021, exempelvis har
111 personer fått ökad trygghet genom tillgång
till säkerhetsutrustning eller utbildning. Men jag
vill framförallt uppmana dig som läser detta att ta
några minuter och läsa om Riya Williams, Imoleayo Micheal Adeyeun och Bernardo Caal Xó här
nedan, och låta dig inspireras av dem och deras
kamp i ditt fortsatta engagemang för alla människors rättigheter.

Vi står på tröskeln mellan det som varit och det
som komma skall. 2021 avslutade Amnesty Internationals strategiska period 2016-2021, och nu
står vi vid starten på den nya perioden som ska
sträcka sig fram till 2030. I den nya globala strategin finns för första gången människorättsbiståndet
med - detta efter ett lyckat förankringsarbete inom
den internationella rörelsen, ett viktigt steg framåt
för att bekräfta människorättsbiståndets roll inom
Amnesty International.
Styrkan i människorättsbiståndet är att vi fyller ett
behov av att kunna agera snabbt och direkt till
de som kämpar för sina eller andras mänskliga
rättigheter när behovet är som störst. Biståndet
gör nytta för organisationer och individer. Hälften
av mottagarna av Amnestyfondens bistånd under
året var personer från diskriminerade grupper
och syftade till att stärka dem eller förbättra deras
situation. Vi ser att vi når ut med vårt stöd, men vi
ser ett fortsatt behov av att öka medvetenheten och
kunskapen om vårt arbete för att nå än fler.

TOMAS HULTMAN
Ordförande
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden
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OM AMNESTYFONDEN
MÄNNISKORÄTTSBISTÅND SOM METOD
Amnestys bistånd - Human Rights Relief är en integrerad del av Amnestys arbete mot
kränkningar av de mänskliga rättigheterna
och är en av Amnesty Internationals många
metoder för att stärka människorättsarbetet
globalt och för att uppnå de globala
strategiska målen.
Människorättsbiståndet är ett viktigt komplement
till Amnestys arbete med utredningar, påverkansarbete och aktivism. Syftet är att ge stöd för att skydda och stärka personer och organisationer som
arbetar för mänskliga rättigheter. Stödet kan bestå
av kostnader relaterade till flykt till säker plats,
rättshjälp, medicinsk rehabilitering, fysiskt skydd
och säkerhet, psykosocialt stöd, självhjälpsprojekt
samt akuta levnadskostnader, oftast i en
kombination utifrån behov.

Amnestys arbete med människorättsförsvarare,
aktivister, organisationer och riskutsatta individer bidrar till att skapa en större förändring.
Människorättsbiståndet används i allt högre grad
i Amnestys arbete och antalet ansökningar ökar
varje år. Genom stöd till dessa individer och
grupper bidrar biståndet till att underlätta fortsatt
arbete för människorättsfrågor. Det bidrar också
till att stärka Amnestys trovärdighet genom att på
ett konkret sätt kunna agera direkt, parallellt med
kampanj- och påverkansarbete vars effekter syns
mer på sikt. Under 2020 genomfördes en översyn
av Amnestys globala människorättsbistånd. Den
bekräftar att biståndet har effekt och är ett användbart och kompletterande verktyg i Amnestys arbete
för mänskliga rättigheter. Denna verksamhetsberättelse beskriver några av de effekter biståndet bidrar
till och resultat från året som gått.

Varje gång vi ger stöd till en
människorättsförsvarare eller drar en stat inför rätta,
stödjer vi i slutändan hela människorättsrörelsen
i den delen av världen: det bidrar till resultat för
mänskliga rättigheter
(Utredare på Amnestys regionkontor.)
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STÖD FÖR RÄTTEN
ATT PROTESTERA
Imoleayo Micheal Adeyeun är programmerare och deltog i en fredlig manifestation mot den nigerianska polisens
brutalitet. Han greps och sattes i underjordiskt förvar i 41 dagar. Nu är han frigiven mot borgen men väntar på
rättegång. I Amnestys globala kampanj “Skriv för frihet” krävde tiotusentals människor att åtalet läggs ner. Polisens
brutala bortförande av Imoleayo från hemmet där samtidigt Imoleayos fru, mamma och hans sju månader gamla barn
låstes in i ett rum har orsakat trauma för hela familjen. Genom människorättsbistånd för psykosocialt stöd stärks
Imoleayo och hans familj i den svåra tid som fortfarande ligger framför dem.

Skriv för frihet-kampanj för Imoleayo Micheal Adeyeun
© KC Nwakalor/ Amnesty International

AMNESTYFONDENS ORGANISATION
Amnesty Sveriges människorättsbistånd hanteras
av Amnestyfonden, en stiftelse som grundades
1966. Dåtidens stjärnkomiker och Amnestymedlemmarna Hasse Alfredsson och Tage Danielsson
lade grunden för insamlingen till fonden med
intäkterna från revyn “Å vilken härlig fred!”. I dag
är Amnestyfonden den största givaren till Amnesty
Internationals människorättsbistånd och ingår i
Amnestys globala samordning för detta arbete.

Stiftelsen har en styrelse och två heltidsanställda
medarbetare. Amnestyfondens styrelse är fristående från sektionsstyrelsen men väljs även den
av Amnesty Sveriges årsmöte. Ledamöterna har
kompetens inom olika områden relevanta för
biståndsarbete, och samtliga måste vara medlemmar i svenska sektionen av Amnesty International.
De två medarbetarna är integrerade i det svenska
sekretariatet och sköter det dagliga arbetet med
Amnestyfondens verksamhet, samt fungerar som
stöd till styrelsen.
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FRÅN VÄNSTER:
Från vänster: Gunilla Odin, Tomas Hultman, Rebecka Mosquera Jalvemyr,
Julle Bergenholtz-Foglander, Martin Gemzell, Christina Hagner,
Helena Bjuremalm, Abigail Booth, Pär Sköld och Elin Ovesson.

SEDAN ÅRSMÖTET 9 MAJ 2021 BESTÅR STYRELSEN AV FÖLJANDE PERSONER:
Ordinarie ledamöter: Helena Bjuremalm (Vice Ordförande), Abigail Booth, Julle Bergenholtz-Foglander,
Martin Gemzell, Shanna Löfgren (avgick i december 2021), Christina Hagner (Vice Ordförande),
Tomas Hultman (Ordförande).
Suppleanter: Alexander Admell, Elin Ovesson (ordinarie fr.o.m. 9 december 2021), Pär Sköld.

DET GLOBALA
MÄNNISKORÄTTSBISTÅNDET
Amnestyfondens personal ingår i Amnesty Internationals globala samordning för människorättsbistånd, Human Rights Relief Team. Samtliga
frågor som rör det globala människorättsbiståndet
behandlas inom teamet. I teamet ingår kollegor
på det internationella sekretariatet, en handläggare och en ytterst ansvarig för biståndet, samt
en ansvarig för människorättsbistånd på Amnesty International Schweiz. Förfrågningar om stöd

kommer från Amnestys medarbetare ute på de
regionala kontoren. Svenska och schweiziska sektionerna är de största bidragsgivarna till rörelsens
bistånd och har fördelat ansvaret geografiskt mellan regioner och länder. Svenska Amnestyfondens
bistånd omfattar för närvarande länder i regionerna
engelsktalande Afrika, MENA (Mellanöstern och
Nordafrika), Centralasien och Ryssland, Asien,
Nord- och Centralamerika och Oceanien. De siffror
som här redovisas gäller Svenska Amnestyfonden,
och endast om globala siffror anges gäller det för
hela rörelsens människorättsbistånd.
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VERKSAMHETSMÅL 2021
2021 var sista året på Amnesty
Internationals gemensamma globala
strategi för mänskliga rättigheter för åren
2016-20201. Människorättsbiståndet har
bidragit till att uppnå strategins mål och
Amnestyfonden har utifrån dessa satt upp
verksamhetsmål för att planera och följa
upp resultatet och effekten av vårt arbete.
Dessa mål har varit enligt nedan:
Mål 1: En värld där alla känner till och kan
utkräva sina rättigheter
Amnestyfonden har bidragit till att skydda
människorättsförsvarare och förbättra deras
möjligheter att verka runtom i världen
Mål 2: En värld där mänskliga rättigheter åtnjuts
av alla, utan diskriminering
Amnestyfonden har bidragit till arbetet för ökad
jämställdhet, för att minska diskriminering och
våld på grund av ens identitet och 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.
Mål 3: En värld där människor är skyddade under
konflikter och förföljelse
Amnestyfonden har bidragit till att människor som
flyr väpnad konflikt, tortyr och förföljelse har en
ökad tillgång till skydd runtom i världen genom
effektiva åtgärder från internationella, regionala
och nationella institutioner och mekanismer samt
en rättssäker asylprocess för flyktingar i Sverige.
Mål 4: En värld där de som kränker mänskliga
rättigheter ställs till svars
Amnestyfonden har bidragit till arbetet beträffande
företagsansvar, arbetet för att avskaffa dödsstraffet
och för omvandling av dödsdomar samt ansvarsutkrävande på nationell, regional eller internationell
nivå för människorättskränkningar.
1

På grund av covid-19-pandemin förlängdes den
strategiska perioden till och med 2021

2021 har utgjort ett verksamhetsår mellan två
globala strategier och har präglats av att ställa om
resurser och verksamhet för att Amnesty Sverige
ska stå redo när den nya strategiska perioden
startar. Detta har främst präglat Amnestyfondens
interna arbete och i verksamhetsplaneringen
sammanfattas tre områden som styrelsen valt att
fokusera på:
•

Öka styrelsens engagemang i arbetet för att
stärka Amnesty Internationals människorättsbistånd.

•

Stärka kommunikationen om människorättsbistånd.

•

Stärka uppföljning, utvärdering och lärande.

MÅLUPPFYLLELSE 2021
AMNESTY INTERNATIONALS
MÄNNISKORÄTTSBISTÅND
Nyttjandet av människorättsbiståndet ökar varje
år. Under 2021 beviljade Amnestyrörelsen globalt
drygt 18 miljoner kronor som nådde 10 730
mottagare. Både utbetalningar och antalet
behandlade ansökningar ökade med 19 procent
från 2020, se tabell 1. Ökningen under 2021
beror på människorättskriser i Afghanistan,
Colombia och Myanmar. Därför hade Asien och
Amerika högst summa utbetalningar och är de
regioner som hade flest antal mottagare, 3 675
personer respektive 5 926. Det är också de
regioner som har flest antal organisationsansökningar. Närmare arbete med de regionala
kontoren för att effektivisera arbetet och öka
kunskapen om Amnestys program för
människorättsbistånd är faktorer som bidrog
till det ökade antalet ansökningar under 2021.
Amnestyfonden stod för 54 procent av
utbetalningarna globalt, och handläggning av
56 procent av ansökningarna, vilket är ungefär
samma andel som tidigare år.

76

AMNESTYFONDENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

ANDEL ANSÖKNINGAR FRÅN VARDERA REGION

31,5 %

29,5 %
18,5 %

15 %

91 st

59 st

100 st

Afrika

Amerika

Asien

6,5 %
21 st

Europa/
Centralasien

48 st

Mellanöstern
och Nordafrika
(MENA)

GLOBALA SIFFROR FÖR MÄNNISKORÄTTSBISTÅNDET ANTAL ANSÖKNINGAR OCH UTBETALNINGAR 2017-2021

Antal ansökningar
Utbetalningar i brittiska pund

2017

2018

2019

2020

2021

198

181

231

268

319

1 174 554

1 217 748

1 384 284

1 241 720

1 481 702
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AMNESTY SVERIGES
MÄNNISKORÄTTSBISTÅND

och andra risker i sitt arbete för mänskliga
rättigheter, absolut störst och stod för hälften av
utbetalningarna, 4,8 miljoner kronor, och 108 av
179 beviljade stöd.

Amnestyfonden mottog 20 procent fler ansökningar än föregående år, 179 (2020:150). Under
2021 beviljades människorättsbistånd för drygt 9,8
miljoner kronor till 8 2912 personer i 49 olika länder. Majoriteten av stöden, 151 av totalt 179, gick
till enskilda individer och deras anhöriga, totalt 453
mottagare. Medan 7 838 personer nåddes genom
28 beviljade stöd till organisationer, vilket till stor
del rörde mat och sjukvård till grupper som diskrimineras på grund av etnicitet, sexuell läggning
eller arbete för mänskliga rättigheter. I takt med
Amnestys allt tydligare fokus på ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter ökar den typen av
förfrågningar. Fortfarande är arbete under mål 1,
stöd till individer som utsätts för hot, kränkningar

Människorättskriserna i Afghanistan och
Myanmar gjorde att stöd under mål 3, till
människor i kris och konflikt, var fler och utbetalningarna 1,7 miljoner kronor högre än tidigare år.
Det resulterade också i att nästan hälften, 44 procent, av biståndet gick till Asien och utbetalningarna var 2,6 miljoner kronor högre än föregående år.
Samtidigt låg antalet ansökningar från andra
regioner kvar på ungefär samma nivåer förutom
Afrika som minskat med 1,4 miljoner kronor, vilket
berodde på färre stöd till organisationer än tidigare.
För mer siffror kring fördelning se förvaltningsberättelsen.

Det är en ökning med 630 procent från 2020 (1 317). Den stora skillnaden mellan åren förklaras av att Amnestyfonden under 2021
behandlat flertalet organisationsansökningar från krisområden som når ett stort antal mottagare, till exempel står tre ansökningar för 5 520
av mottagarna. En ytterligare förklaring är att Human Rights Relief Team och Amnestyfonden har haft olika sätt att räkna där Amnestyfonden har varit mer restriktiva med vad som inkluderas som direkta mottagare. I organisationsansökningar till och med 2020 räknades
endast människorättsförsvarare och den som utsatts för kränkning som direkta mottagare. Från 2021 registreras samtliga som på ett eller
annat sätt tar del av stödet.

2

DIAGRAM 1:
UTBETALNINGAR UNDER 2021 UPPDELAT PÅ DE
STRATEGISKA MÅL AMNESTY INTERNATIONAL SATT
UPP FÖR VERKSAMHETEN 2016-2021.

DIAGRAM 2:
ANTAL BEVILJADE ANSÖKNINGAR
PER REGION 2019-2021.
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FÖRDELNING UTIFRÅN GENUS
Amnesty har en utmaning framför sig att se till
att nå fler och bredare grupper, vilket också är ett
tydligt mål i nya strategin. Män är till övervägande del primära mottagare när det gäller stöd till
människorättsförsvarare. I dag rör mer än hälften,
53 procent, av förfrågningarna som når Amnestyfonden stöd till män. Kvinnor är primära mottagare
i 31 procent av fallen och transpersoner enbart
två procent. Kvinnor och transpersoner är mest
förekommande vid stöd till diskriminerade grupper,
under mål 2. Det totala antalet direkta mottagare i
individansökningarna har dock en jämnare fördelning. Av totalt 453 mottagare är 39 procent kvinnor
medan siffran för män är lägre, 32 procent och för
transpersoner 0,4 procent. Övriga mottagare, 29
procent, är i huvudsak barn till de primära mottagarna. Ur ett genusperspektiv är alltså fördelningen
av biståndet mer jämnt än vid granskning av enbart primära mottagare. Human Rights Relief Team
kommer under 2022 att samarbeta med sakkunniga på genus, sexualitet och identitet på Amnesty
International för att analysera hur människorättsbiståndet kan bidra till Amnestys arbete för en mer
jämlik rörelse och verksamhet.

MÅL 1: EN VÄRLD DÄR ALLA KÄNNER TILL
OCH KAN UTKRÄVA SINA RÄTTIGHETER
Amnestys mål är att människor ska
kunna kräva rätten att säga sin mening,
organisera sig och protestera mot orättvisor.
Människorättsförsvarare, journalister och
fredligt protesterande utsätts för hot och
risker. Amnestyfonden bidrar till att ge
skydd och stöd för att förbättra deras
möjligheter att verka.
Yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet är ett
prioriterat område för rörelsen. 60 procent av alla
ansökningar till Amnestyfonden under 2021 relaterar till arbete för detta mål. Nästan hälften var från
Asien där förfrågningar om stöd ökade i och med
talibanernas övertagande av Afghanistan och med
militärkuppen i Myanmar som genomfördes den

1 februari. Människorättsbiståndet har under detta
mål nått 2 352 personer där människorättsförsvarare och deras anhöriga är de främsta mottagarna.

Ökad trygghet när hoten intensifieras
Att lyckas ge skydd till människor som hotas på
grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter är
ett av Amnestys människorättsbistånds främsta
och mest effektfulla stöd. Genom stöd för flykt till
och uppehälle på säkrare plats, inom eller utanför
landet, ökade tryggheten för människorättsförsvarare och deras familjer (350 personer)3. Även
säkerhetsutrustning eller utbildning har bidragit till
ökad trygghet för 111 personer, främst via stöd till
organisationer.

Talibanernas övertagande av Afghanistan
Amnestyfonden har under flera år gett omfattande
stöd till människorättsförsvarare i Afghanistan och
under 2021 fördubblades stödet. Människorättsförsvarare tvingades fly från landet av rädsla för att bli
attackerade, mördade eller tillfångatagna. Många
lever gömda i väntan på möjlighet att fly. För att
hantera utmaningen med ett stort antal ansökningar har Amnestyfonden förenklat ansökningsförfarandet och har tätt samarbete med Amnesty
Internationals Afghanistanutredare. En stor utmaning har varit att få pengarna att nå mottagarna
i och med att de afghanska bankerna stängdes.
Trots detta har Amnestyfonden lyckats ge stöd till
275 människorättsförsvarare och anhöriga. Flykten
från Afghanistan präglas av stora risker och stängda gränser har ökat riskerna enormt. Många tusen
har passerat gränserna till grannländer illegalt.
Många afghaner saknar dessutom pass och har få
eller inga möjligheter att skaffa en resehandling.
En utmaning Amnestyfonden ser framöver är vilka
insatser som kan beviljas för de som har svårt att
etablera sig eller att ta sig vidare, där det finns
en överhängande risk att de tvingas återvända till
hemlandet.

Siffran gäller för människorättsförsvarare som finns
kategoriserade under samtliga mål, inte bara mål 1.

3

79

Afghansk journalist “Shirin” (inte hennes riktiga namn) berättar att hon blev skjuten av
talibanerna. Hon flydde sitt land för att söka säkerhet och kom till ett grekiskt flyktingläger där omständigheterna inte heller är lätta. ©Amnesty International
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ANDRUM FÖR ATT
FORTSÄTTA
Riya Williams är en sydsudanesisk människorättsförsvarare som startat en organisation som arbetar mot könsbaserat våld. I ett konfliktland som Sydsudan utsätts kvinnliga
fredsbyggare och människorättsförsvarare ständigt för
hot och attacker som syftar till att tysta dem. Riya har
blivit gripen flera gånger. Till följd av detta lever hon under
svår stress, orsakat av dels hot och trakasserier, dels det
hon kom i kontakt med i sitt arbete. Människorättsbistånd
för respit och psykosocialt stöd under en månad bidrog till
att förbättra hennes mentala och fysisk hälsa. Hon känner
nu att hon har verktyg att hantera stress och förebygga
utbrändhet.

risken för tortyr eller annan kränkande behandling,
samt ökar tillgången till information både för den
frihetsberövade och anhöriga.

Vikten av tillgång till mat och vård
Ett viktigt syfte med biståndet är att människorättsförsvarare ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete för
mänskliga rättigheter. Människorättsbiståndet kan
erbjuda stöd i en rad olika personliga kriser som
kan uppstå som en konsekvens av deras aktivitet.
Några exempel är en läkare som förlorade sitt jobb
efter att ha krävt rättvis lön för sina yngre kollegor,
en poet med allvarliga hälsoproblem efter att ha
suttit fängslad anklagad för uppvigling och en aktivist som på grund av rättegång inte tillåts arbeta
eller att krav i relation till rättsprocessen omöjliggör
arbete. Stöd för mat och bostad eller medicinsk
vård och rehabilitering kan då vara avgörande och
underlättar deras möjligheter att fortsätta verka.
Det kan också bidra till en känsla av att någon är
på deras sida och att deras fråga är viktig.

MÅL 2: EN VÄRLD DÄR MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER OCH RÄTTVISA ÅTNJUTS
AV ALLA, UTAN DISKRIMINERING

Rättshjälp ger oväntade effekter

Amnestys mål är att diskriminering och våld
på grund av vem en är ska minska, och att
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i större utsträckning ska bli verklighet
i människors liv. Amnestyfonden kan bidra
till att stärka och ge skydd till riskutsatta
personer som rörelsen möter i kampanj- och
påverkansarbete i en viss fråga i ett land.

Godtyckliga gripanden och åtal är vanliga metoder
för att slå ner fredliga protester och tysta journalister och människorättsförsvarare. Genom Amnestyfonden fick 374 personer under 2021 tillgång till
en advokat. Frågor de kämpat för är bland annat
rätten till hälsa, mark och kvinnors rättigheter. Trots
att stödet inte kan garantera att personen blir fri
vittnar anhöriga och människorättsorganisationer
om flera positiva effekter. Många gånger är en
advokat den enda som får besöka den frihetsberövade i fängelset. Besök av en advokat gör att personens hälsotillstånd uppmärksammas, minskar

Amnesty fokuserar allt mer på arbete mot diskriminering och för stärkande av ekonomiska, sociala
och kulturella rättigheter, vilket får genomslag även
i människorättsbiståndet. Av de ärenden Amnestyfonden beviljat under 2021 faller 13 procent under
detta mål. En stor del av de människorättsförsvarare som fått stöd under mål 1 har fått sin yttrandefrihet kränkt för att de arbetar för dessa rättigheter,
vilket visar hur målen är sammanvävda. Många
gånger är människorättsförsvarare själva urfolk,
hbtqi-personer, kvinnor och/eller annan identitet

Riya Williams Yuyada ©Amnesty International
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vars rättigheter inte respekteras. Totalt har 1 894
människorättsförsvarare fått stöd under 2021.

Stöd till diskriminerade grupper
Hälften av mottagarna av Amnestyfondens bistånd
under året var personer från diskriminerade grupper och syftade till att stärka dem eller förbättra
deras situation. Till exempel har 25 personer fått
tillgång till nödvändig vård, som en kvinna som
opererades för fistula efter att ha nekats vård i flera
år. Majoriteten är sammanlänkade med Amnestys
kampanj- och påverkansarbete för urfolksrättigheter eller mot könsbaserat våld. Att kunna erbjuda
vissa särskilt utsatta personer denna typ av stöd
stärker Amnestys trovärdighet.

Under 2021 har 1 894
människorättsförsvarare
nåtts av Amnestyfondens
människorättsbistånd.

KAMPANJ FÖR MAYAN Q’EQCHI
Bernardo Caal Xól är en urfolksledare i Guatemala som
blivit fängslad för sin kamp för floden Cahabón, där ett
dammbygge hotar förstöra Mayan Q’eqchi-samhällenas
möjligheter att leva kvar på sin mark. 2021 benämnde
Amnesty honom som samvetsfånge. Fallet ingår i Amnestys pågående fokus med arbete mot kriminalisering
av mark- och miljörättsförsvarare i Latinamerika och
ingick i kampanjen Skriv för frihet 2021. Samtidigt som
Amnestymedlemmar världen över krävde Bernardos frigivande gav Amnestyfonden stöd till tio samhällen i
Mayan Q’eqchi. Stödet stärker deras informations- och
kommunikationsarbete med syfte att motverka en
smutskastningskampanj mot dem och Bernardo som gör
att de utsätts för hat och hot.

Miljö, klimat, mänskliga rättigheter
Hoten mot urfolk och miljörättsförsvarare ökar över
hela världen, även i rika länder som Sverige. Att
kämpa mot tvångsförflyttningar, miljöförstöring och
exploatering av naturresurser kan vara förenat med
livsfara. Människorättsbistånd för skyddsmekanismer som kameror, trygg transport och nya telefoner
dämpar risker. Möjlighet att fly till säker plats är en
annan. Rättshjälp för att få oskyldigt åtalade fria
eller ställa företag och stater till svars och utkräva
rättvisa är också nödvändigt stöd till dem som står
upp för dessa rättigheter. Totalt 61 människorättsförsvarare fick dessa typer av stöd. I Mexiko fick
dessutom 4 000 migrerande urfolk som drabbats
av diskriminering och tvångsförflyttningar, mat och
åtgärder i relation till covid-19-pandemin.

I rättssalen. Bernardo Caal Xol, omgiven av lokal press,
ger en föreläsning om sin rättsliga situation och den
förföljelse han är utsatt för som samhällsledare.
Coban, Alta Verapaz, 18/07/2017.
© Simone Dalmasso
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MÅL 3: EN VÄRLD DÄR MÄNNISKOR ÄR
SKYDDADE UNDER KONFLIKTER OCH
FÖRFÖLJELSE
Amnestyfondens arbete i relation till detta
mål syftar till att människor som flyr väpnad
konflikt, tortyr och förföljelse får tillgång till
skydd och stöd. Flyktingar som har skyddsskäl kan få rättshjälp i sin asylprocess i
Sverige.
I Amnestys arbete i människorättskriser och migrationskriser som präglat året har människorättsbiståndet nyttjats i högre grad än tidigare. Antalet
ansökningar är 38 procent fler än tidigare år
(2020:29). Totalt 1 221 personer som drabbats av
kris och konflikt har fått stöd för flykt till säkrare
plats, basbehov, medicinsk vård, samt rättshjälp.
Både i Afghanistan4 och Myanmar har biståndet
haft en tydlig effekt genom att möjliggöra skydd
och därmed ökad trygghet för ett stort antal
människorättsförsvare. Dessutom har 259 migranter och asylsökande fått skydd och rättshjälp.
Covid-19-pandemin fortsätter sätta sina spår, men
antalet ansökningar som direkt beror på dess
konsekvenser var färre än under 2020.

Kuppen i Myanmar
Tidigt på året skedde militärkuppen i Myanmar.
Människorättsbiståndet nyttjades till en början inte
alls men fann sedan en tydlig roll i den krisstrategi
som togs fram. Behovet är omfattande för alla de
som vågar protestera och människorättsbiståndet
har främst förmedlat stöd via organisationer och
nybildade nätverk som erbjuder vård och rättshjälp. Yamini Mishra, chef för det globala programmet på Amnesty international beskriver hur
rörelsens mobilisering av metoder tillsammans ger
ett starkt internationellt stöd och ökad trygghet till
människorättsrörelsen i Myanmar.

Asylsökande i Sverige

att lämna in en anmälan om verkställighetshinder
bidrar Amnesty till att stärka möjligheten för de
som har skyddsskäl att få stanna i Sverige. Om alla
juridiska instanser prövats i ett asylärende i Sverige
kan Amnestyfonden även ge rättshjälp för klagan
till internationella fora som Europadomstolen, FN:s
kommission mot tortyr (CAT) eller liknande. För att
inte bidra till negativ rättspraxis görs en noggrann
bedömning om möjligheter till framgång. Samtliga förfrågningar konsulteras med den svenska
sektionens flykting- och migrationsavdelning.
Under 2021 var antalet asylansökningar färre än
tidigare, då det totalt inkom elva ansökningar varav
åtta beviljades. Processerna är ofta långdragna
men under året har vi nåtts av positiva resultat för
stöd som getts tidigare år. Tre personer som har
fått rättshjälp för anmälan om verkställighetshinder
har beviljats ny prövning och ett ärenden har fått
inhibering av utvisningsbeslut i väntan på prövning
i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

“Vi har visat människor i
Myanmar – människorättsförsvarare,
studenter, aktivister, civilsamhällesorganisationer, journalister –
att Amnesty från hela världen står
med dem. Insatser från sektioner och
internationella sekretariatet har
inkluderat solidaritetsmeddelanden
från Amnestymedlemmar och
supportrar, spridning av digitala och
fysiska säkerhetsråd, släppande av
nya bevis och
människorättsbistånd till flera lokala
organisationer i Myanmar för att hjälpa hundratals riskutsatta
individer och pågående partnerskap.”

Syftet med Amnestyfondens stöd till asylsökande i Sverige är att stärka prövningar i de fall där
myndigheternas bedömningar brister. Genom
stöd för tortyrskadeutredning eller rättshjälp för
4

Från och med 15 augusti 2021 kategoriseras samtliga
stöd till människorättsförsvarare i Afghanistan under mål 3,
människor som drabbas av konflikt. Redan innan hade
Amnestyfonden gett stöd i 18 fall som kategoriseras under
mål 1. Stöden är uteslutande till människorättsförsvarare
och vårt arbete sammanfattas därför under mål 1.
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Första februari tog militären kontroll över Myanmar och fängslade den folkvalde ledaren
Aung San Suu Kyi och andra. Protester mot militären bröt ut över hela landet. Fotot är
taget vid en manifestation i Yangon den 7-10 februari. © Oreum
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MÅL 4: EN VÄRLD DÄR DE SOM
KRÄNKER MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
STÄLLS TILL SVARS
Amnestys mål är att stärka ansvarsutkrävandet för mänskliga rättigheter av stater och
icke-statliga aktörer. Det kan handla om att
ställa ett företag till svars eller skipa rättvisa för tvångsförsvunna personer. Eller att
individer som dömts till döden har möjlighet
att överklaga och få sina domar omvandlade
eller frikännas.
Genom stöd för rättshjälp möjliggör Amnestyfonden
för individer och anhöriga vars mänskliga rättigheter kränks av statliga/icke-statliga aktörer att ställa
förövare till svars eller själv garanteras en rättvis
rättegång. Det är ofta långa och kostsamma juridiska processer som är svåra för drabbade att stå
för själva. Under året har 74 personer getts stöd.
Samtliga fall har Amnesty följt en längre tid.

Dokumentation för stärkta
rättsprocesser
Diaro Militar är ett fall i Guatemala gällande
tvångsförsvinnanden av 183 personer mellan 1983
och 1985. 1999 läckte uppgifter om försvinnandet genom en militärs loggbok. Då det inte fanns
några möjligheter att utkräva ansvar nationellt togs
ärendet, med stöd från Amnestyfonden år 2014,
till Interamerikanska domstolen. Trots framgång
och en dom som kräver att Guatemala utreder
fallet och säkerställer att ansvariga inom militär och
säkerhetstjänst ställs till svars kvarstår straffriheten.
Under 2021 öppnades dock en ny möjlighet att
pröva fallet i Guatemala. Amnestyfonden beviljade
stöd för att stärka dokumentationen genom vittnesmål med överlevare och anhöriga som på grund av
hot tvingats lämna landet. Totalt deltog 36 personer
som också fick psykosocialt stöd för att förebygga
återtraumatisering.

Arbete mot dödsstraff
Amnestys arbete har från start präglats av arbete
mot dödsstraff och tortyr och Amnestyfonden har
arbete mot dödsstraff inskrivet i stiftelsens stadgar.

Förutom rättshjälp, för att få en rättvis rättegång
som kan leda till frikännande eller omvandlad
dom, kan människorättsbiståndet också bidra med
psykosocialt stöd och skydd till anhöriga. I år har
rättshjälp till en dödsdömd individ resulterat i att
dödsstraffet omvandlats. Säkerhetsläget för dessa
personer och deras anhöriga är ofta kritiskt, vilket
gör att detaljer om dessa fall inte kan presenteras i
denna verksamhetsberättelse.

STYRELSENS FOKUSOMRÅDEN
Amnestys mål är att engagera fler människor
som ger av sin tid och/eller pengar så att
Amnesty kan nå största effekt för mänskliga
rättigheter. Amnesty International arbetar
också för att bli en jämlik rörelse präglad av
mångfald.
Amnestyfonden arbetar, såväl i Sverige som internationellt, ständigt för att människorättsbiståndet
ska utnyttjas i högre grad, även i insamling och
kommunikation, för att bidra till att öka effekten av
Amnestys arbete. Det senaste året har styrelsen
valt att fokusera på tre områden för att uppnå detta. Arbete för jämlikhet både internt och i det stöd
vi förmedlar är prioriterat och har till stor del under
året fokuserat på lärande.

Öka styrelsens engagemang i arbetet för att stärka
Amnestys människorättsbistånd
Amnestyfonden har tillsammans med Human
Rights Relief Team och Amnesty Sverige arbetat för
att stärka människorättsbiståndet genom att synliggöra det i Amnesty Internationals nya globala strategi för 2022-2030. Arbetet med människorättsbiståndet ska, som en del av såväl Amnesty Sveriges
som Amnestys arbete internationellt, stärka den
globala människorättsrörelsen. Amnesty har alltid
arbetat med individfall eller med utsatta grupper
för att visa på ett större strukturellt problem och nå
en långsiktigt förändring. Solidaritet med riskutsatta
individer och grupper, samt stöd för deras krav för
förändring är en viktig del av strategin. Detta formuleras som gemensamma perspektiv, “common
lense”, som ska analyseras, planeras för och utvär-
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deras i allt Amnesty gör. Människorättsbiståndet är
en konkret metod för att arbeta med detta perspektiv och består av ekonomiskt stöd med syfte att
skydda och stärka dessa personer, organisationer
och nätverk.

Stärka uppföljning, utvärdering och lärande
I mars kom rapporten från en översyn av Global
Human Rights Relief Program som genomfördes under 2020. Den lyfte de goda effekterna av
människorättsbiståndet, men också utmaningar.
Översynen rekommenderade att Human Rights
Relief ska stärka uppföljning, utvärdering och lärande. I arbetet med den nya strategin har Human
Rights Relief Team tagit fram tydliga gemensamma mål och indikatorer för bättre uppföljning och
samlad rapportering. Statistisk uppföljning om
hur människorättsbiståndet fördelas utifrån ett
jämlikhetsperspektiv har förbättrats och kommer
möjliggöra analys som kan ligga till grund för att på
sikt nå bredare grupper. Amnestyfonden har också
ett nytt ekonomirapporteringssystem som möjliggör
uppföljning på detaljnivå kring stöd och betalningar utifrån genus. Amnestyfondens styrelse har
genomfört en workshop om jämlikhet för att öka
kunskapen och insikten kring vad de förtroendevalda kan göra för att arbeta för en mer jämlik rörelse.

Stärka kommunikationen om människorättsbistånd
Då mottagarna av människorättsbistånd är riskutsatta kan det innebära ytterligare risk att öppet tala
om att personen mottar ekonomiskt bistånd. Detta
är en utmaning i kommunikations- och insamlingsarbete. Det finns en stor potential att använda
människorättsbiståndet både för att mobilisera
för engagemang och ekonomisk insamling. Både
svenska sektionen och internationella sekretariatet
har i år lyft fram människorättsbiståndet, främst
i insamlingsaktiviteter. Stärkt uppföljning och
rapportering förväntas leda till att lättare kunna
kommunicera resultat och fånga berättelser om
människorättsbiståndets effekt. Styrelsen kommer
fortsatt titta på vilka strategiska frågor som kan
drivas inom detta område.
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SÄRSKILDA LÄRDOMAR
OCH UTMANINGAR
Överföringar av pengar är en utmaning och har
försvårats i och med att länder inför hårdare lagar
mot penningtvätt och terrorism. Även från banker
i Sverige har Amnestyfondens egna kontoöverföringar granskats allt hårdare. Att det är synligt
vem avsändaren är kan innebära en risk, antingen
för mottagaren eller för Amnesty. Amnestyfonden
kommer därför behöva arbeta med att hitta vägar
för överföringar där avsändare av säkerhetsskäl
inte kan vara Amnesty International. Ytterligare en
risk är överföringar till nyetablerade nätverk och
grupper som inte har system och rutiner för att
ta emot medel. Detta behöver förebyggas genom
tydliga krav på redovisning och kapacitetstärkande
åtgärder.

Pandemi, militärkupper och andra ickedemokratiska maktövertaganden är exempel
på människorättskriser under de senaste åren.
Människorättsbiståndet har i dessa kriser blivit till
en tydligare del av krishantering och planer inom
Amnesty International, vilket är något som kan
utvecklas ytterligare. Det är viktigt att biståndet
behåller sin flexibilitet för att kunna möta oväntade
och nya behov. Den ovan nämnda problematiken
med pengaöverföringar aktualiseras även här då
banksystem i krisländer kraschar, vilket gör det
svårt att få utbetalningar att nå mottagare.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Stiftelsen Svenska Amnestyfonden,
802008-3435, med huvudsäte i Stockholm,
får härmed avge årsredovisning för 2021.
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 liknande, hindras från att skapa sig
rimliga levnadsbetingelser i sitt land;

d) att ge ekonomisk hjälp för att undersöka påstådda fall av misshandel och tortyr av fångar och
frihetsberövande som strider mot deklarationen om
de mänskliga rättigheterna;

e) samt att verka för att rättelse av sådana missförhållanden kommer till stånd
Stiftelsen Svenska Amnestyfonden svarar för
svenska Amnestys människorättsbistånd. Fonden
bildades 1966 på initiativ av Hans Alfredsson och
Tage Danielsson som med intäkterna från revyn
”Å 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 suppleanter. Fonden har två heltidsanställda
och varje termin tar Fonden också emot en praktikant som genomför en tjugo veckor lång kvalificerad praktik.

Amnestyfondens personal ingår i Amnesty Internationals globala samordning för människorättsbistånd, Human Rights Relief Team. Samtliga
frågor som rör det globala människorättsbiståndet
behandlas inom teamet. Förfrågningar om stöd
kommer i huvudsak från Amnestys medarbetare
ute på de regionala kontoren.
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
Amnetys globala strategiska mål. Människorättsbiståndet är ett viktigt komplement till Amnestys
arbete med utredningar, påverkansarbete och
aktivism. Syftet är att ge stöd till och för att skydda
och stärka personer, organisationer och nätverk
som arbetar för mänskliga rättigheter.
Biståndet förmedlades till samvetsfångar,
människorättsförsvarare och personer som utsatts
för MR-kränkningar samt deras anhöriga. Stödet
bestod av kostnader relaterade till flykt till säker
plats, rättshjälp, medicinsk rehabilitering, fysiskt
skydd och säkerhet, psykosocialt stöd, självhjälpsprojekt samt akuta levnadskostnader, oftast i
en kombination utifrån behov.
Under år 2021 förmedlades 9,8 mkr i bistånd till
personer som utsatts för kränkningar av de mänskliga rättigheterna i 49 länder (2020: 46 länder,
2019: 50 länder). Totalt beviljades179 ansökningar
(2020: 150 ansökningar, 2019: 142 ansökningar),
varav 143 individansökningar (2020: 106 individansökningar, 2019: 104 individansökningar), 28
organisationsansökningar (2020: 20 organisationsansökningar, 2019: 30 organisationsansökningar)
och 8 ansökningar avseende flyktingar i Sverige
(2020: 24 flyktingansökningar, 2019: 8 flyktingansökningar).
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JÄMFÖRANDE SIFFROR ÖVER BISTÅNDET FÖRDELNING PER REGION 2017-2021
2021

2020

2019

2018

2017

2 184

3 629

2 700

3 082

1 708

887

351

2 176

1 105

896

4 263

1 681

2 492

1 480

2 727

487

621

1 941

2 119

1 109

1 952

1 718

883

555

643

Oceanien

0

0

0

93

227

Globalt

0

0

0

443

54

TOTALT

9 773

8 000

10 192

8 877

7 364

Afrika
Amerika
Asien
Europa och Centralasien
Mellanöstern och Nordafrika

Amnestyfondens biståndsutbetalningar under
2021 uppgick till 9,8 mkr (budget 10 mkr) vilket är
en ökning med 1,8 mkr i jämförelse med
föregående år. Som framgår av statistiken över
fördelningen mellan regionerna så har ökningen
framförallt skett i Asien dit biståndsutbetalningarna uppgick till 4,3 mkr, en ökning med 2,6 mkr,
vilket utgör nära hälften av Amnestyfondens totala
bistånd. Den stora ökningen handlar framförallt om
akutstöd i samband med människorättskriserna i
Afghanistan dit stödet till människorättsförsvarare
fördubblats i antal, och stöd till skyddsbehövande i
Myanmar. Stödet till människorättsrörelsen i Afrika
minskade med 1,4 mkr och beror främst på färre
nya stöd via organisationer och nätverk i regionen.
Biståndet till Centralamerika ökade med drygt
500 tkr och utgjorde både ökat individ och
organisationsstöd.
Svenska sektionen är genom Amnestyfonden den
största biståndsgivaren till människorättsbiståndet inom Amnestyrörelsen tätt följt av Amnesty
Schweiz. Ansvaret för hanteringen av biståndet är
geografiskt uppdelat mellan Amnesty Sverige och
Amnesty Schweiz avseende regioner och länder.
Amnestyfondens bistånd omfattar länder i
regionerna engelsktalande Afrika (17 länder),
MENA (Mellanöstern och Nordafrika) 9 länder,

Centralasien och Ryssland (3 länder), Asien (12
länder), Centralamerika (8 länder) och Oceanien.
Totalt beviljades Amnestyfondens bistånd till 49
länder. Den regionala fördelningen av biståndet
innebär att de globala siffrorna för människorättsbiståndet ser annorlunda ut än det för Amnestyfonden. Amnesty Schweiz har till exempel ett
omfattande stöd i Sydamerika vilket gör att region
Amerika kommer strax efter Asien i de globala
siffrorna.
Den stora skillnaden mellan åren avseende antal
personer som nåtts av biståndet samt fördelningenmellan individ och organisationsansökningar
som framkommer av siffrorna nedan kan förklaras
av att Amnestyfonden under 2021 behandlat flertalet organisationsansökningar från krisområden som
når ett stort antal mottagare. Ytterligare förklaring
är att inom Human Rights relief team har vi haft
olika sätt att räkna där Amnestyfonden har varit
mer restriktiva med vad som inkluderas som
direkta mottagare. I organisationsansökningar till
och med 2020 räknades endast människorättsförsvarare och den som utsatts för kränkning som
direkta mottagare. Från 2021 registreras samtliga
som på ett eller annat sätt tar del av stödet.
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MÄNNISKORÄTTSBISTÅNDET FÖLJER
AMNESTYRÖRELSENS STRATEGISKA MÅL
OCH FÖRDELAR SIG PÅ FÖLJANDE SÄTT:
Mål 1, som innebär att alla känner till och
kan utkräva sina rättigheter:
4,8 mkr d.v.s. 49 procent av biståndsutbetalningarna fördelat på 14 organisationsansökningar och 94
individansökningar, totalt nåddes 2 352 personer.
(2020: 3,4 mkr d.v.s. 42 procent av biståndsutbetalningarna fördelat på 6 organisationsansökningar,
75 individansökningar, totalt nåddes 238 personer,
2019: 4,8 mkr d.v.s. 47 procent av biståndsutbetalningarna fördelat på 13 organisationsansökningar, 66 individansökningar och 0 asylansökningar,
totalt nåddes 581 personer).

Mål 2, som innefattar arbete för att mänskliga rättigheter och rättvisa åtnjuts utan diskriminering samt arbete för ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter:
1,7 mkr dvs 18 procent av biståndsutbetalningarna
fördelat på 5 organisationer och 18 individansökningar och totalt 4 385 personer. (2020: 1,9 mkr
d.v.s. 24 procent av biståndsutbetalningarna, 10
organisationsansökningar, 15 individansökningar
och totalt 386 personer, 2019: 3 mkr d.v.s. 29
procent av biståndsutbetalningarna, 10 organisationsansökningar och 23 individansökningar, totalt
584 personer).

Mål 3, som innefattar arbetet för flyktingars
rättigheter och att människor är skyddade
under konflikter och kriser:
2,4 mkr mkr d.v.s. 24 procent av biståndsutbetalningarna fördelat på 5 organisationsansökning och
27 individansökningar och 8 asylärenden, totalt
nåddes 1 480 personer (2020: 0,7 mkr d.v.s. 8
procent av biståndsutbetalningarna, 1 organisationsansökning, 4 individansökningar, 24
asylärenden och totalt nåddes 127 personer, 2019:
0,6 mkr d.v.s. 6 procent av biståndsutbetalningarna, 4 organisationsansökningar, 7 individansökningar 8 asylärenden, totalt nåddes165 personer).

Mål 4, som innefattar ansvarsutkrävande för
människorättskränkningar, ekonomiska
aktörer och mänskliga rättigheter samt arbete för att avskaffa dödsstraffet:
0,8 mkr mkr d.v.s. 9 procent av biståndsutbetalningarna fördelat på 2 organisationsansökningar,
6 individansökningar och totalt nåddes 74
personer (2020: 2,1 mkr d.v.s. 26 procent av
biståndsutbetalningarna, 3 organisationsansökningar, 12 individansökningar och totalt nåddes
474 personer, 2019: 1,7 mkr d.v.s. 18 procent av
biståndsutbetalningarna 3 organisationsansökningar, 5 individansökningar och 1 asylärende, totalt
nåddes 164 personer).
Fondens totala intäkter uppgick till 10,7 mkr inkl.
räntor, varav 9,5 mkr inbetalades via svenska
sektionen från den gemensamma insamlingen.
Utöver intäkter via Svenska sektionen så erhöll
Amnestyfonden ett arv på 898 000 kr som i
enlighet med testators vilja delades lika med
sektionen. Ytterligare bidag via andra Amnestysektioner och stiftelser uppgick till 175 000 kr.
Verksamhetskostnader redovisas i enlighet med en
fördelningsnyckel utifrån ändamåls-, insamlingsoch administrationskostnader.
Amnestyfonden och Svenska sektionen har sedan
2004 bedrivit gemensamt insamlingsarbete vilket
baserats på ett avtal där Amnestyfonden erhöll 11
procent av gemensamma intäkter och betalade
9 procent av gemensamma insamlingskostnader.
Båda parter svarade för sina egna verksamhetskostnader. Den 1 januari 2019 trädde ett nytt
samarbetsavtal i kraft mellan Svenska sektionen
och Amnestyfonden som utöver en fördelning av
intäkter och kostnader även innehåller principer
för den gemensamma verksamheten, samverkan
mellan styrelserna och en förklaringsmodell för
fördelningen av medel. Det nya avtalet innebär att
Amnestyfonden erhåller en nettointäkt på 7
procent av den gemensamma insamlingen.
Undantag kan göras när gåvogivaren ändamålsmärkt pengar till Amnestyfonden eller vid projektspecifika intäkter till sektionen.
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Sedan svenska sektionens årsmöte den 9 maj 2021 består Amnestyfondens styrelse av
följande ordinarie ledamöter: Tomas Hultman (ordförande), Helena Bjuremalm (vice ordförande),
Christina Hagner (vice ordförande), Julle Bergenholtz-Foglander, Abigail Booth, Martin Gemzell och
Shanna Löfgren (avgick i december 2021).
Suppleanter är: Alexander Admell, Elin Ovesson (ordinarie fr.o.m. 9 december 2021) och Pär Sköld.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda styrelsemöten.

RESULTAT OCH STÄLLNING (FLERÅRSJÄMFÖRELSE)
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetsintäkter

10 583

9 520

9 536

11 817

15 620

Verksamhetskostnader

−1 758

−1 553

−1 475

−4 826

−4 208

Biståndsutbetalningar

−9 773

−8 000

−10 192

−8 877

−7 364

83

83

116

125

−361

Årets resultat

−865

50

−2 015

−1 761

3 687

Ekonomisk ställning (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Fritt eget kapital

9 554

10 419

10 369

12 385

14 146

93

93

0

0

0

6 699

6 699

6 699

6 699

6 699

16 346

17 211

17 068

19 084

20 845

Resultat från finansiella instrument

Ändamålsbestämt eget kapital
Bundet ändamålsbestämt eget kapital
Summa eget kapital
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FINANSIELLA INSTRUMENT
Placeringspolicy
Amnestyfonden följer Svenska Sektionens
placeringspolicy och antog på styrelsemötet
den 19 oktober 2019 den nya placeringspolicy
som sektionen tagit fram. Den nya placeringspolicyn reglerar så väl placering av de förvaltade
medlen i tillåtna finansiella instrumet och
dess fördelning sinsemellan, som vilken
risknivå och vilka etiska aspekter som gäller.
Amnestys förvaltade medel ska inte användas för
investeringar som strider mot Amnesty
Internationals mål. Detta innebär att Amnesty
alltid ska stäva efter att undvika att investera i
företag som har negativ påverkan på mänskliga
rättigheter.

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
verksamhet finns att få på https://www.amnesty.se/
om-amnesty/amnestyfonden/.

Amnesty ska dessutom alltid kravställa att
investeringar inte görs i vissa branscher,
såsom:
• Vapen och andra krigsmateriel
• Alkohol och narkotika
• Tobak
• Kommersiell spelverksamhet
• Pornografi
• Fossila bränslen
Samt undvika att placera i bolag som är
verksamma på ockuperat område.
Upptäcks det vid genomgång/revidering av
investeringarna/placeringarna att Amnestys etiska
riktlinjer inte efterlevs ska tillgångarna
avyttras skyndsamt.
Undantag från ovanstående gäller för så kallad
påverkansaktie, som Amnesty innehar för att
kunna delta på ett specifikt företags bolagsstämma
för att kunna påverka företaget gällande mänskliga
rättigheter.
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RESULTATRÄKNING (TKR)
Verksamhetsintäkter

Not

2020

10 583

9 520

0

0

10 583

9 520

-11 062
-6

-9 421
-10

-463

-122

-11 531

-9 553

-948

-33

83

83

-865

50

−865

1, 2

Gåvor
Ändamålsbestämda gåvor
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

2021

1, 3

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter

4

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkning (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år

0

50
0

Ändamålsbestämning av medel

0

93

−865

143

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital
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BALANSRÄKNING (TKR)
TILLGÅNGAR

Not

2021-12-31

2020-12-31

1 150

1 127

230

100

1 380

1 227

13 684

13 854

2 734

3 447

17 798

18 528

2021-12-31

2020-12-31

14

14

6 778

6 778

10 418

10 369

-865

50

16 345

17 211

186

190

1 267

1 127

1 453

1 317

17 798

18 528

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Amnesty International Svenska sektionen
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

5

Kassa och bank
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital
Stiftelsekapital
Ändamålsbestämda bundna medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
6

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Beslutade men ej utbetalda bidrag

6

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (TKR)
Stiftelsekapital/
donations kapital

Ändamålsbestämda
bundna medel

Ändamålsbestämda medel

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

14

6 685

92

10 419

17 210

Ändamålsbestämt av givare

0

0

0

0

0

Utnyttjande

0

0

0

0

0

Årets resultat

0

0

0

-865

-865

14

6 685

92

9 554

16 345

Ingående balans

Utgående balans
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NOTER (tkr)
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Redovisningsprinciper
Stiftelsen Svenska Amnestyfondens redovisningsoch värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernsredovisning (K3) samt
Giva Sveriges Styrande Riktlinjer för årsredovisning.

Värderingsprinciper

RESULTATRÄKNINGEN
Verksamhetsintäkter

Endast de inflöden av ekonomiska fördelar som
Amnestyfonden erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan,
till verkligt värde av det som erhållits eller kommer
att erhållas.
Nedan beskrivs för respektive 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 motsvarande 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 stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas i huvudsak till verkligt värde.
I de fall Amnestyfonden lämnat en ersättning för
att erhålla gåvan minskas gåvans värde med
ersättningen.
I den mån det på balansdagen finns avtalade men
ej erhållna gåvor från företag och organisationer
intäktsförs dessa efter individuell prövning.

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

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

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som
kan hänföras till Amnestyfondens uppdrag enligt
stadgarna.
Till ändamålskostnader räknas biståndsutbetalningar. Som ändamålskostnader räknas även lönekostnader för de anställda som aktivt arbetar med
Amnestyfondens mål samt de till ändamålskostnader 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 erhåller en
nettointäkt i vilken insamlingskostnader och
verksamhetskostnader är inberäknade i enlighet
med avtal.
Insamlingskostnaderna inkluderar såväl direkta
kostnader som lönekostnader för personal som

96

AMNESTYFONDENS ÅRSREDOVISNING 2021

arbetar med insamling samt även
fördelade samkostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader
som behövs för att administrera 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.

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

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

Balansräkningen
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella
tillgångar till 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 nettoförsäljningsvärdet 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.
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NOT 2 VERKSAMHETSINTÄKTER
Svenska Sektionen av Amnesty International och Stiftelsen Svenska Amnestyfonden bedriver från och med
2004 gemensam insamling. All insamling sköts av Svenska Sektionen och inriktas på Amnestys insamlingskonton. Amnestyfonden bidrar i enlighet med en fördelningnyckel där Amnestyfonden erhåller ett nettobelopp om 7 procent av gemensamt insamlade medel. Fördelningsnyckeln omfattar gemensamma intäkter,
insamlingskostnader och administration.

2021

2020

9 506

9 427

898

0

4

83

175

10

Summa insamlade medel

10 583

9 520

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

10 583

9 520

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Amnestyfondens andel av gemensam insamling
med Svenska Sektionen av Amnesty
International

Not

Testamenten
Gåvor fr Amnestygrupper
Gåvor från AI-sektioner (inkl. stiftelser)

NOT 3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER
OCH ARVODEN TILL STYRELSEN
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterat till normal arbetstid. Enligt
BFNAR 2006:11 p.11 tas inte anställda med som uppburit högst ett halvt prisbasbelopp i ersättning.

2021

2020

2,0

2,0

0

0

2021

2020

Styrelseledamöter

7

7

varav män

3

4

Medelantal anställda har varit
varav män

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2021

2020

Löner och andra ersättningar

938

944

Totala löner och ersättningar

938

944

Sociala kostnader

412

375

(varav pensionskostnader inklusive löneskatt)

117

91

1 350

1 319

Summa

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

NOT 4 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2021

2020

83

83

Nedskrivning räntebärande värdepapper

−280

120

Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

−197

203

Räntor
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
NOT 5 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Redovisat värde

Marknadsvärde

13 656

13 656

28

28

13 684

13 684

NOT 6 UPPLUPNA KOSTNADER
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021

2020

Upplupen semester- och övrig lön

142

145

44

45

1267

1127

1 453

1 317

Räntebärande placeringar
Swedbank Robur Fonder
Värdepapper
Summa

Upplupna sociala avgifter
Upplupna kostnader (beviljade och ej utbetalda biståndsärenden)
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplysningar
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Svenska Amnestyfonden
Org.nr. 802008-3435
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Rapport om årsredovisningen

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Svenska
Amnestyfonden för år 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31
december 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Svenska
Amnestyfonden för år 2021.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande.
Stockholm den 25 mars 2022

Anna Törnblom
Auktoriserad revisor
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