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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Tack!
Under året har vi skickat drygt 60 ton insamlade
kläder och skor till de västsahariska flyktinglägren,
vi har stärkt vårt stöd till lokal utveckling i Angola
och våra butiker vid Slussen ökade sin försäljning
i år igen. Året präglades av vår kampanj 40 år av
ockupation som uppmärksammande att Marocko
ockuperat Västsahara i 40 år. Året avslutades med ett
riksdagsseminarium, Vägen framåt för Västsahara – 40
år av ockupation. Emmaus Stockholm fortsätter att
stödja västsahariska människorättsförsvarare som
arbetar för ett fritt Västsahara.
Stort tack till alla kunder och givare – utan er kan vi
inte driva vår verksamhet!
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Om Emmaus Stockholm

Samarbeten Västsahara

Emmaus Stockholm är en solidaritetsorganisation
som tillsammans med folkrörelser i Sverige och i andra
länder arbetar för att jordens resurser ska fördelas
rättvist. Organisationen är sekulär och partipolitiskt
obunden. Emmaus Stockholms historia är präglad
av stödet till befrielserörelserna som kämpade
för frigörelse i bland annat Sydafrika, Angola och
Moçambique. Idag koncentrerar vi vårt samarbete
till två länder – Västsahara och Angola. Via andra
organisationer stödjer vi även mindre projekt i Sverige.
Vi är en demokratisk förening med aktivt medlemskap
där medlemmarna själva driver verksamheten. Alla
som är anställda av föreningen, och på så sätt bidrar till
att skapa ett ekonomiskt överskott, är välkomna att bli
medlemmar.

Västsahara är Afrikas sista koloni

Panelsamtal med (f v) poeten
Jenny Wrangborg, Johan Büser
(S) och löparen Salah Amaidan.

Marocko ockuperar stora delar av Västsahara sedan
1975 i strid med internationell rätt. Innan dess var
landet koloniserat av Spanien. Enligt FN ska landet
avkoloniseras och Internationella domstolen i
Haag avvisar Marockos anspråk på Västsahara.
FN förhandlade fram en vapenvila 1991 mellan
den västsahariska befrielserörelsen Polisario och
Marocko mot löftet att genomföra en folkomröstning
där västsaharierna själva skulle få bestämma ifall
de vill tillhöra Marocko eller vara självständiga.
Folkomröstningen har ständigt förhalats av Marocko
och har ännu inte genomförts. Marocko bedriver en
aktiv bosättarpolitik, idag bor det långt fler marockaner
än västsaharier i Västsahara, men trots det vägrar
Marocko att genomföra folkomröstningen. Marocko
har byggt en drygt 200 mil lång minerad mur som delar
Västsahara. Marocko kontrollerar de två tredjedelar av
Västsahara som ligger innanför muren, den resterande
tredjedelen kontrolleras av Polisario.
När Marocko invaderade Västsahara 1975 tvingades en
stor del av befolkningen fly till grannlandet Algeriet. De
bor sedan dess i en extremt karg del av Saharaöknen
under svåra humanitära omständigheter. Grundvattnet
är svåråtkomligt och av dålig kvalitet. Under sommaren
är det ofta över 50 grader varmt, under vinterhalvåret
blir det nära nollgradigt på nätterna. Flyktingarna bor
i tält eller enkla lerhus som inte ger ordenligt skydd
mot väderförhållandena. Efter 40 år av ockupation har
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lägren hunnit bli välorganiserade trots att människorna
är totalt beroende av bistånd för sin överlevnad. Det
råder brist på mat, sjukvård och sysselsättning. Idag bor
ungefär 165 000 människor här. Deras vilja är att kunna
återvända hem till ett fritt Västsahara. Situationen för de
västsahariska flyktingarna är unik, bara i Palestina har
en så stor befolkningsgrupp levt i en flyktingsituation
under så lång tid.
Emmaus Stockholm har både egna samarbeten
och samarbeten genom vår paraplyorganisation
Praktisk Solidaritet i de västsahariska flyktinglägren.
Praktisk Solidaritets samarbetspartner i lägren är den
västsahariska humanitära organisationen Sahariska
Röda Halvmånen.

Många västsaharier
önskar att de fick mer
fisk varje månad.

Om Polisario
Polisario grundades 1973 för att kämpa mot den
dåvarande kolonialmakten Spanien och därefter mot
Marocko som invaderade Västsahara 1975. Idag utgör
de Västsaharas regering. Polisario är den av FN erkända
representanten för Västsahara. Polisario respekterar
vapenvilan de ingick 1991 mot ett löfte från FN om en
folkomröstning, ett löfte som ännu inte infriats..

Om Praktisk Solidaritet
Praktisk solidaritet är en paraplyorganisation för
Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna i Västerås och
Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp i Gävle. Praktisk
Solidaritet samordnar och följer upp organisationernas
gemensamma biståndsverksamhet med finansiering
från bland andra Sida och Forum Syd. Praktisk
Solidaritet styrs av medlemsorganisationerna. Just
nu har organisationen samarbeten i Västsahara och
Angola.

Kläder och makrill
2015 genomfördes en upphandling av makrillkonserver
till flyktinglägren och under 2016 kommer 345 ton
makrill att distribueras till flyktingarna genom Praktisk
Solidaritet. Det förekommer undernäring bland flyk
tingarna men framför allt är järnbrist, blodbrist och fel
näring utbrett. Basfödan från FN:s livsmedelsprogram
World Food Programme (WFP) är ensidig, otillräcklig

Polisario
Polisario är den forna befrielserörelsen i befrielsekriget
mot Marocko. Idag utgör de Västsaharas regering. Polisa
rio är den av FN erkända representanten för Västsahara.
Polisario respekterar vapenvilan sedan 1991 mot ett löfte
om en folkomröstning, ett löfte som Marocko ännu inte
infriat.

och inte anpassad för en långvarig konsumtion, vilket
är fallet i flyktinglägren.
WFP:s matkorg består till 80 procent av kolhydrater
och ska endast ges i maximalt två år men här lever
människorna på den maten sedan decennier.
Speciellt allvarligt är det att barnen växer upp på
en så ensidig kost. Matbiståndet från bland andra
spanska organisationer, som kompletterade WFP:s
matkorg, har reducerats kraftigt efter den ekonomiska
krisen i Europa. Därför finns det ett starkt önskemål
om animaliskt protein som komplement. Praktisk
Solidaritets makrillsändningar finansieras med bidrag
från Sida. Vårt projekt är det enda som regelbundet
bistår med animaliskt protein och är mycket uppskattat.
Matbiståndet följs upp och utvärderas varje månad
av västsahariska kvinnor i ett projekt av Sahariska
Röda Halvmånen och den italienska organisationen
CISP. Deras undersökningar visar att västsaharierna är
mycket nöjda både med fiskens kvalité och med dess
tillagningsmöjligheter. De allra flesta önskar dock att de
fick betydligt mer fisk varje månad.
Genom Praktisk Solidaritet skickades under året 130
ton insamlade kläder och skor till lägren, varav 60
ton från Emmaus Stockholm. Kläderna distribueras i
samarbete med Sahariska Röda Halvmånen. Kläderna
fungerar som skydd mot både sol, värme och kyla i den
utsatta ökenmiljö där de västsahariska flyktingarna
bor. Praktisk Solidaritet har skickat kläder och skor
till flyktinglägren sedan 1979 och är den enda
organisation som regelbundet bidrar till flyktingarnas
grundäggande klädbehov. Sida bidrar till frakt och vissa
andra kostnader för klädsändningarna.
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Melfa-tillverkning
Praktisk Solidaritet startade 2012 Västsahariska
ett projekt för tillverkning av
kvinnor klär
melfor i flyktinglägren. Melfan är sig i melfor.
det plagg västsahariska kvinnor
klär sig i. Genom projektet har 22
kvinnor fått utbildning i att tillverka
melfor enligt en metod från Mauret
anien. Melforna broderas och färgas
med knytbatik. Förutom att förse
lägren med prisvärda melfor syftar
projektet till att bidra till kvinnors
oberoende och möjlighet till försörj
ning. Projektets andra fas inleddes
2014 och under 2015 var fokus på
produktion, marknadsföring och
försäljning. Under den senare fasen
började kvinnorna ta över ansvaret
för hela produktionskedjan. Melforna som tillverkas i
melfacentret håller hög kvalitet. Idag har centret cirka
30 aktiva kvinnor. Projektet är ett samarbete med den
italienska organisationen CISP och med Sahariska Röda
Halvmånen, som också tog initiativ till projektet. Projek
tet finansieras med stöd från Sida.

Equipe Media bryter nyhetsblockaden
Emmaus Stockholm stödjer journalistkollektivet
Equipe Media i den ockuperade delen av Västsahara,
en grupp unga västsaharier som dokumenterar och
sprider nyheter om människorättsbrott som begås mot
västsaharier. Området är ett av världens mest stängda
och det är näst intill omöjligt för utländska journalister
att ta sig in. Equipe Media menar att det pågår en
nyhetsblockad mot Västsahara och att Marockos röst
är den enda som får utrymme i media. Equipe Media
skildrar den marockanska regimens repression mot
fredliga demonstrationer och andra nyhetshändelser
från det ockuperade Västsahara. Trots trakasserier från
marockansk polis fortsätter de att rapportera på plats
från demonstrationer och protester. Genom att göra

Praktisk Solidaritet
Praktisk Solidaritet är en paraplyorganisation för Emmaus
Stockholm, Brödet & Fiskarna i Västerås och Emmaus
Gävleborgs Biståndsgrupp i Gävle. Praktisk Solidaritet
samordnar, utvärderar och säkerställer organisationernas
biståndsverksamhet och håller i kontakterna med bland
andra Sida och Forum Syd. Praktisk Solidaritet styrs av
medlemsorganisationerna. Just nu har organisationen
samarbeten i Västsahara och Angola.

informationen tillgänglig för
journalister och politiker världen
över vill de skapa en oberoende
och mer korrekt rapportering om
Västsahara.

Anmäla människorättsbrott
AFAPREDESA (Association of the
Families of Sahrawi Prisoners
and Disappeared) dokumen
terar och kartlägger försvunna
västsaharier och politiska
fångar. Organisationen utreder
massgravar från kriget med
Marocko, försvinnanden av
människorättsförsvarare och ger
juridiskt stöd till samvetsfångar.
Människorättssituationen i ocku
perade Västsahara är allvarlig. Västsaharier fortsätter
att rapportera om tortyr och annan kränkande behan
dling. Amnesty International skriver i sin årsrapport att
Marocko inskränker yttrande- och föreningsfriheten för
västsahariska människorättsförsvarare och att västsa
harier fängslas, åtalas och utsätts för tortyr och annan
förnedrande behandling.
AFAPREDESA skriver rapporter om människorätts
övergrepp och förmedlar informationen direkt till
internationella organ och människorättsorganisationer.
Västsahariska familjer som fått utstå människorättsbrott
får rättslig rådgivning kring hur de anmäler brotten.
Med stöd från Emmaus Stockholm har AFAPREDESA
under 2015 arbetat med att stärka arbetet med att förs
vara och främja de mänskliga rättigheterna och friheter
i Västsahara.

Utbildning till unga med funktions
nedsättning
Emmaus Stockholm stödjer en skola för utbildning och
integration av 64 barn och ungdomar med funktions
nedsättning i de västsahariska flyktinglägren. Eleverna
får utbildning som är anpassad efter deras behov och
undervisningen följer en egen metod i olika steg som
innehåller lek, rehabilitering, läs- och skrivförståelse
och olika praktiska färdigheter som sömnad, målning
och snickeri. Skolan har tio anställda och är beroende
av internationellt bistånd för sina omkostnader.

Medieträning
En medieträningskurs arrangerades tillsammans med
AFAPREDESA. Kursen hölls för både civilsamhället,
journalister, kvinnoorganisationen och representan
ter från Polisario. Innehållet bestod av att träna sig i
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relationen med media, politiker och att öva på att föra
fram sitt budskap. Kursen är ett viktigt led i att ge en
röst till våra samarbetspartners så att de på bästa sätt
kan nå ut med sin information.

där ADRA verkar får medborgarna en större chans att
påverka politiken och anpassa den efter de speciella
förutsättningar och de specifika behov som finns just
där de bor.

Western Sahara Resource Watch

ADRA Huambo

Western Sahara Resource Watch (WSRW) är ett
internationellt nätverk som bedriver research och
kampanjarbete mot de företag som arbetar för
marockanska intressen i Västsahara. Vi har under de
senaste åren samarbetat kring deras granskningar av
företag som utnyttjar naturresurser i den ockuperade
delen av Västsahara.

Praktisk Solidaritet driver med stöd från Forum Syd
ett projekt med inriktning på landsbygdsutveckling
och organisationsstöd tillsammans med ADRA
Huambo. Det tvååriga projektet startade 2014.
Det är en fortsättning på ett liknande projekt
som avslutades 2013. Syftet är att stärka 18
bondeorganisationer, främja dialogen mellan
organisationerna och det kommunala styret samt
öka kunskapen om medborgerliga rättigheter. Det
aktuella projektet har till skillnad från föregående
projekt ett större fokus på hållbar utveckling och på
att öka ungdomars deltagande. Då man i tidigare
projekt insåg att analfabetism har varit ett hinder för
kvinnors delaktighet inkluderar detta projekt även
alfabetiseringskurser.

Samarbeten Angola
Angola, ett rikt men delat land
Angola är ett land rikt på naturresurser men med
stora sociala klyftor. Landet var fram till nyligen en av
världens snabbast växande ekonomier. Det är främst
landets stora oljeexport som skapar tillväxt vilket in
nebär en känslighet för världspriset på olja. Tillväxten
gynnar en liten elit medan fattigdomstalen är höga.
Landets moderna historia präglas av ett 27 år långt
inbördeskrig, som inleddes med en militär invasion av
den sydafrikanska Apartheidregimens politik. Sedan
2002 pågår en freds- och demokratiseringsprocess men
åsikts- och pressfriheten är begränsad. På senare år har
unga börjat protestera mot regimen och att landets
resurser inte kommer alla till del.

Angola, ett rikt men delat land
Angolas moderna historia präglas av ett 27 år långt in
bördeskrig. Sedan 2002 pågår en freds- och demokratise
ringsprocess men åsikts- och pressfriheten är begränsad.

Bristen på försörjningsmöjligheter gör att människor i
området hugger ned träd för att omvandla till kol och
sälja. Avskogning är ett problem i området som leder
till att odlingsbar jord eroderas, regnvatten förorenas
och jorden blir torrare i ett redan torrt klimat. Därför
fokuserar ADRA Huambo på miljöfrågor, och särskilt frå
gan om avskogning. Ett annat problem är att unga läm
nar landsbygden och flyttar in till städer. En målsättning
är att försöka motverka ungdomars migration genom
att få dem engagerade i lokalsamhället och förening
sarbetet. ADRA Huambo har genom projektet bland
annat arrangerat workshops där elever från området
diskuterat miljöfrågor och landsbygdsutveckling. Andra
viktiga områden handlar om att arbeta vidare med att
stärka den interna strukturen i organisationerna.

ADRA
ADRA (Action for Rural and Environmental Develop
ment) är en gräsrotsorganisation som arbetar med
demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt
hållbar utveckling i fem olika provinser i Angola.
Målet är att förbättra livsvillkoren för den del av
befolkningen som är mest utsatt genom att ge
den enskilda medborgaren verktyg att själv bli mer
delaktig i att lösa sina problem. Genom att stärka
föreningsengagemanget och öka kunskapen om hur
det politiska beslutsfattandet fungerar vill de bidra
till en demokratisk utveckling i Angola. I områden

ADRA vill bidra till
att medborgarna
blir mer delaktiga.
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ADRA Huila
På landsbygden i området Huila saknar många bönder
lagliga rättigheter till sin jord. På ADRA:s avdelning i
Huila vill man främja kvinnors möjlighet att äga mark.
Historiskt och kulturellt har män ägt marken. När en
kvinna gifter sig så flyttar hon till mannens mark och
brukar jorden tillsammans med honom. Om mannen
skulle gå bort saknar kvinnan arvsrätt och därmed
tillfaller jorden mannens familj. Praktisk Solidaritets
projekt tillsammans med ADRA Huila syftar till att
motverka ojämlika maktrelationer mellan män och
kvinnor och öka kvinnors delaktighet i föreningar och
i lokalsamhället. Projektet syftar till en förändring av
de strukturer som gör att kvinnor inte ses som värdiga
markägare. En konkret målsättning är att fler kvinnor
ska få laglig rätt till sin jord. Eftersom många kvinnor
inte kan läsa och skriva vill man även arrangera alfabeti
seringskurser. Ett hinder i processen för att legalisera
marken är att många personer, särskilt kvinnor, saknar
identitetshandlingar. Därför arbetar ADRA Huila för att
dessa medlemmar först ska få id-handlingar. Sedan
projektet inleddes 2014 har åtta kvinnor individuellt
och två byar kollektivt fått rätt till mark. En slutsats
från projektet är att det är bäst att satsa på kollektiva
processer. Inom projektet har ADRA också arbetat med
är att stärka det kvinnliga ledarskapet: Idag har 8 av 14
organisationer en kvinnlig ordförande.

kunskapsnivån om deras politiska och ekonomiska
rättigheter. Projektet är ett samarbete med den lokala
organisationen FAA (Fundação Apoio Amigo) och
finansieras av Forum Syd.

Samarbeten i Sverige
Praktiskt stöd till människor utan
uppehållstillstånd
Emmaus Stockholm stödjer Ingen Människa är Illegal
(IMÄI). IMÄI arbetar med praktiskt stöd till människor
som fått avslag på sin asylansökan eller är mitt i en
asylprocess. Det innebär bland annat socialt och
ekonomiskt stöd, asylrådgivning, opinionsarbete samt
sociala aktiviteter för barn.

Skänkte dagskassan till Världens barn
Emmaus Stockholm skänkte hela dagskassan från vår
butik den 5 oktober kronor till Världens Barn och deras
kampanj med fokus på barn på flykt. Pengarna går till de
barn som har det allra tuffast så att de får möjlighet till
skolgång och tryggare omständigheter i livet.

ADRA Malanje
Emmaus Stockholm stödjer ytterligare en avdelning av
ADRA genom Afrikagrupperna. ADRA Malanje arbetar
med matsäkerhet, mikrokrediter samt lokal, demok
ratisk och hållbar utveckling.

Samarbeten Moçambique
– Ett av världens fattigaste länder
Moçambique är ett av världens fattigaste länder.
Cirka hälften av befolkningen lever under den
nationella fattigdomsgränsen. Majoriteten fattiga är
kvinnor och barn, som ett resultat av den utbredda
diskrimineringen av kvinnor.

Emmaus Stockholm
ingår i Emmaus
Europa och Emmaus
International.

FAA
2015 inleddes ett projekt för att skapa ekonomisk
egenmakt för primärt marginaliserade kvinnor som
lever i staden Tete i Mocambique. Målet, att bidra till
en ökad ekonomisk egenmakt för kvinnor, uppnås
genom att stödja insatser som ökar kvinnornas
chanser för att komma in i arbetsmarknaden, utveckla
inkomstgenererande verksamheter samt höja
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av Emmaus Stockholm och Brödet och Fiskarna.
Informationsprojektet finansierades delvis av Sida,
genom Forum Syd.

Information och kampanjer
40 år av ockupation
2015 präglades av vår
kampanj 40 år av ockupation
som uppmärksammande
att Marocko ockuperat
– 40 år av ockupation
Västsahara i 40 år. Den 15
oktober arrangerade Emmaus
Stockholm ett stort seminarium,
Vägen framåt för Västsahara –
40 år av ockupation, i riksdagen.
Huvudgäst var Aminatou
Haidar, människorättsförsvarare
från Västsahara, men därutöver
deltog Rabab Amidane och
Senia Bachir Abderahman
från Västsahara, Fredrik Laurin, folkrättsexpert, Pål
Wrange, professor i folkrätt, samt representanter
från regeringspartierna. Drygt 200 åhörare kom
till seminariet som arrangerades i samarbete med
bland annat Forum Syd, Palmecentret, Kristna Freds,
Afrikagrupperna, Föreningen Västsahara och Kommittén
för Västsaharas kvinnor.

Naturresursernas förbannelse

Arrangörer:

Många företag är på jakt efter Västsaharas
olja. Eftersom Västsahara är ockuperat av
Marocko skriver företagen kontrakt med
det marockanska oljebolaget ONHYM.
Detta trots att FN:s bestämmelser är
glasklara, inga naturresurser får utvinnas
på icke-självstyrande områden om
inte ursprungsbefolkningen samtycker.
Västsaharierna säger nej, ändå fortsätter
oljeletandet. Årets Almedalsseminarium,
Naturresursernas förbannelse, lyfte den
illegala jakt på naturresurser som bedrivs
på västsaharisk mark. Debatten handlade
om Socialdemokraternas Västsaharapolitik
och om tvivelaktiga investeringar i oljebolaget
Total. Deltog gjorde bland andra Annika Söder,
kabinettssekreterare UD, Carina Lundberg Markow,
chef ansvarsfullt ägande Folksam, John Howchin,
generalsekreterare AP-fondernas etikråd och Marie
Baumgarts, hållbarhetschef Tele 2.

Vägen framåt

för Västsahara

Västsahara har rätt till självbestämm
ande enligt
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
Trots
det har Marockos ockupation av Västsahara
pågått
i 40 år. Omvärlden vänder bort blicken
samtidigt
som desperationen växer i både Västsahara
och i
flyktinglägren. Kan folkrätten vara en
väg framåt?
Vilken roll kan Sverige spela?

Var: Sveriges Riksdag, Förstakamm
arsalen.
När: 15 oktober, kl. 11.30–14.30.
Lunchmacka från kl.11.15.
Föranmälan: johan.buser@riksdage
n.se
senast 14/10.

Aminatou Haidar,
Västsahara.

Välkomna!
Johan Büser (S), Pernilla Stålhammar,
(Mp).

Rabab Amidane,
Västsahara.

Senia Bachir
Abderahman,
Västsahara.

Ulf B. Andersson,
redaktör Am
nesty Press.

Fredrik Laurin,
Västsahara
expert.

Pål Wrange,
professor i folk
rätt.

I samarbete med:

Aminatou Haidar intervjuades också i Sveriges Radios
Ekot och Konflikt, samt för tidskrifterna Tiden och
Amnesty Press.

De ungas kamp
Målet för projektet De ungas kamp var att öka ungas
kunskap om människorättssituationen i Västsahara.
Därför har Emmaus Stockholm tillsammans Brödet
och Fiskarna, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp,
Föreningen Västsahara och Kommittén
för Västsaharas kvinnor föreläst i
ett stort antal skolor, folkhögskolor
samt på andra evenemang. Under
året har vi också genomfört två stora
butikskampanjer. Året inleddes med
#springförfrihet, en kampanj på
sociala medier med fokus på att
informera om Västsahara. Kampanjen
innehöll också ett tävlingsmoment,
där priset var en resa till Sahara
Marathon. Salah Amaidan, en
västsaharisk maratonlöpare, sprang
midnattsloppet i Stockholm, och
kampanjen nådde ut genom inslag
i Sveriges Radio, i lokal-tv i Västerås
samt i artiklar i Gefle Dagblad och Fria
Tidningar. Själva priset sponsrades helt

Kenneth G
Forslund, Social
demokraterna.

Pernilla Stål
hammar,
Miljöpartiet.

Föreningen
Västsahara

Amnesty Press och Biståndsdebatten skrev om
seminariet och under Almedalsveckan syntes Emmaus
Stockholm även på AP-fondernas seminarium.

Solidarity Sale
Den internationella Emmausrörelsen arrangerar varje år
en Solidarity Sale. Alla dagskassor från den 14 juni 2015
gick till Emmaus Internationals arbete med årets tema
”Migration och öppna gränser”.

Schyssta pensioner
Emmaus Stockholm gick med i
kampanjen Schyssta pensioner.
Kampanjen startade som en reaktion
mot att AP-fonderna investerar
svenska folkets pensioner i en rad
företag som bidrar till kränkningar av
mänskliga rättigheter, miljöförstöring
och klimatförändringar. Kampanjen
är ett samarbete mellan ett flertal
organisationer, till exempel
Afrikagrupperna, Jordens vänner
och Världsnaturfonden. Emmaus
Stockholms ordförande Julia Finér
medverkade bland annat i en
debattartikel i Veckans Affärer den
22 december.
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Arbetsträning blir
tygkassar

Vår sortering och försäljning

Emmaus Stockholm har
ett samarbete med ett
arbetscentrum i Nacka
kommun som erbjuder
arbetsträning och praktik
till personer på väg
tillbaka in i arbetslivet.
På centret finns en
syverkstad där man syr
tygkassar av textilier som
kommer från Emmaus
Stockholm. Tygkassarna
säljs i våra butiker och är
mycket populära.

Miljövänliga tygkassar.

En stor del av föreningens arbete är att sortera,
packa och vidareförmedla det insamlade materialet.
Sorteringsgruppen på sex personer har sorterat 349 ton
insamlade kläder, skor och textilier. Gåvorna sorteras
efter de behov och önskemål som våra mottagare
har. 60 ton, främst vinterkläder och skor men även
en del filtar, väskor och gosedjur, har skickats till de
västsahariska flyktinglägren i Algeriet, via Sahariska
Röda Halvmånen. En del av det insamlade säljs i våra
second handbutiker för att skapa ekonomiskt bistånd
samt finansiera vår verksamhet. Vi beräknar att omkring
30 % av insamlade kläder, skor och textilier går till
försäljning i våra butiker tillsammans med insamlade
prylar och böcker.

LÄMNADE BIDRAG 2015
Equipe Media

30 000 kr

AFAPREDESA

190 000 kr
använts till bland annat
workshops för ungdomar.
47 000 kr
för säkra inköp av mat
till skolelever.

Utbildningscenter
i Smara

100 000 kronor
för informationsarbete i EUparlamentet.

Western Sahara
Resource Watch
ADRA Huambo
och Huila FAA

200 000 kronor
via Praktisk Solidaritet
80 000 kronor

Världens barn
Ingen Människa
är Illegal

150 000 kronor kontantstöd,
55 000 kronor
i form av presentkort

ADRA Malanje

75 000 kronor.

Sorterade kläder och skor
har skickats till:
De västsahariska flyktinglägren i Algeriet,
via Sahariska Röda Halvmånen.
Främst vinterkläder och skor men även
en del filtar, väskor och gosedjur��������������������60 ton
För denna produktion var föreningens sopkost
nader�����������������������������������������������������������������252 000 kr
Vi beräknar att omkring 30 % av insamlade kläder,
skor och textilier går till försäljning i våra butiker.

Resultaträkning 2015
VERKSAMHETENS INTÄKTER
Försäljning av inköpta Fair trade-varor
Försäljning av skänkta varor
Övriga intäkter

257 098 kr
20 240 199 kr
2 001 763 kr

VERKSAMHETENS KOSTNADER

Vår insamling
Under 2015 samlade vi in 349 ton kläder och skor samt
en stor mängd prylar och böcker från en solidarisk
allmänhet i Storstockholm. Föreningens insamling
sker genom hämtning hos privatpersoner, utplacerade
insamlingsboxar, inlämning i vår butik på Peter Myndes
Backe eller till vår sorteringscentral i Västberga. Vi har
insamlingsboxar i Solna, Nynäshamn och på Lidingö
och Ekerö. Vi har även tömt klädbehållare i miljöstugor
och återvinningsrum hos flera bostadsrättsföreningar.

Inköp Fair trade-varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

251 042 kr
8 247 429 kr
13 903 281 kr

Avskrivningar

655 624 kr

Resultat från finansiella poster

-614 375 kr

Årets resultat

-614 375 kr

Av verksamhetens kostnader utgjorde 2 609 272 kronor
direkta ändamålskostnader såsom ekonomiskt stöd och
informationsverksamhet.
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Verksamhetsberättelse 2015
Text: Charlotte Wester, Arijana
Marjanovic, Ulfhild Westin, Anna Nilsson.
Bild: Julia Finér, Juan Obregón, Gerardo
Lizano, Dorotea Öster med flera.
Layout: Mambojambo
Kontakt:
Butiker: Peter Myndes Backe 8,
Tunnelbana Slussen.
Sorteringscentral: Vretensborgsvägen 6,
126 30 Hägersten.
Växel: 08-744 22 22
info@emmausstockholm.se
www.emmausstockholm.se
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