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TACK!
Under året har vi fortsatt vårt arbete för
fred, mänskliga rättigheter och hållbar
utveckling.
Vi har skapat klimatnytta då vi samlat in 314 ton
kläder och skor och bedrivit second handförsäljning. Vi har skickat drygt 20 ton insamlade kläder
till de västsahariska flyktinglägren och stöttat
västsahariska människorättsorganisationer som
arbetar för ett Västsahara fritt från ockupation.
I december 2016 uppmärksammade vi en historisk dom från EU-domstolen som slog fast att
ockuperade Västsahara inte är en del av Marocko.
Emmaus Stockholm fortsätter även att stödja
lokal utveckling i Angola och människor på flykt i
Sverige.

Stort tack till alla kunder och
givare – utan er kan vi inte
driva vår verksamhet!

OM EMMAUS STOCKHOLM
Emmaus Stockholm är en sekulär, parti
politiskt obunden ideell organisation
som tillsammans med folkrörelser i
Sverige och i andra länder arbetar för
att jordens resurser ska fördelas mer
rättvist. Genom att tillvarata och åter
använda vårt samhälles överflöd skapar
vi resurser för de gräsrotsorganisationer
vi valt att arbeta tillsammans med. Vårt
syfte är att bidra till en hållbar värld
genom återanvändning, utvecklings
projekt och informationsarbete.
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 stöder vi även
mindre projekt i
Sverige. Vi är en
demokratisk för
ening med aktivt
medlemskap där
medlemmarna
själva driver verk
samheten.
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Våra två butiker fylls dagligen på med
spännande kläder, prylar och böcker.
Du hittar oss på Peter Myndes backe 8
vid Slussen i Stockholm, där vi driver en
större butik med second hand och en
mindre vintagebutik.
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SAMARBETEN VÄSTSAHARA
Västsahara är Afrikas sista koloni
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 avvisade Marockos anspråk på Västsahara
redan 1975. FN förhandlade fram en vapenvila 1991
mellan den västsahariska befrielserörelsen Polisario
och Marocko mot löftet att genomföra en folk
omröstning 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
administreras 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 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 få sin rätt till själv
bestämmande respekterad, att få bestämma över
sin egen framtid. 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 samarbetspartners i
lägren är den humanitära organisationen Sahariska Röda Halvmånen och människorättsorganisationen AFAPREDESA.

Chaia är född och
uppväxt i flykting
läger mitt i Sahara
öknen och drömmer
om att en dag få
återvända till sitt
land, Västsahara.
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Kläder och makrill
Under 2016 distribuerades 345 ton konserverad
makrill i de västsahariska flyktinglägren genom
Praktisk Solidaritet. Det förekommer undernäring
bland flyktingarna men framför allt är järnbrist,
blodbrist och felnäring utbrett. Basfödan från
FN:s livsmedelsprogram World Food Programme
(WFP) är ensidig, otillräcklig 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 denna mat sedan
decennier. Speciellt allvarligt är det att barnen
växer upp på en så ensidig kost. Matbiståndet från
bland annat spanska organisationer, som kompletterade WFP:s matkorg, har reducerats kraftigt

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 där
självständighet skulle vara ett alternativ, ett löfte
som ännu inte infriats. Polisario har utropat staten
SADR, Sahariska Arabiska Demokratiska Republiken, som är en fullvärdig medlem i Afrikanska
Unionen.

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
kvalitet och med dess tillagningsmöjligheter. De
allra flesta önskar dock att de fick betydligt mer
fisk varje månad.
Genom Praktisk Solidaritet skickades under året
40 ton insamlade kläder och skor till lägren, varav
20,4 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 har varit den enda organisation som regelbundet bidrar till flyktingarnas grundläggande
klädbehov. Sida har under flera år bidragit till frakt
och vissa andra kostnader för klädsändningarna,
men under 2016 så har Sidas stöd till klädbiståndet fasats ut. Emmaus Stockholm har som plan att
inleda ett samarbete med en västsaharisk organisa-

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.

Fru Luisa från Angola, är på väg att
få sin lagfart genom projektet med
Praktisk Solidaritet, och har bara två
steg kvar. Hon är änka med 8 barn och
många barnbarn.
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tion på plats i flyktinglägren (AFAPREDESA) för att
fortsätta med klädbiståndet i en annan form. Kläderna som skickas från Emmaus Stockholm kommer att säljas lokalt och vinsten ska gå till anhöriga
till människorättsförsvarare som är försvunna. Detta
kommer att genomföras under 2017.

Melfa-tillverkning
Praktisk Solidaritet startade 2012 ett projekt för
tillverkning av melfor i flyktinglägren. Melfan är
det plagg västsahariska kvinnor klär sig i. Genom
projektet har 22 kvinnor fått utbildning i att tillverka
melfor enligt en metod från Mauretanien. Melforna
broderas och färgas med knytbatik. Förutom att
förse lägren med prisvärda melfor syftade projektet
till att bidra till kvinnors oberoende och möjlighet
till försörjning. Projektet avslutades under 2016.

Equipe Media bryter nyhetsblockaden
Emmaus Stockholm stödjer journalistkollektivet
Equipe Media i den ockuperade delen av Väst
sahara, 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 informationen tillgänglig för journalister
och politiker världen över vill de skapa en oberoende och mer korrekt rapportering ifrån Västsahara.

Anmäla människorättsbrott
AFAPREDESA (Association of the Families of
Sahrawi Prisoners and Disappeared) dokumenterar
och kartlägger försvunna västsaharier och politiska
fångar. Organisationen utreder massgravar från kriget mot Marocko, försvinnanden av människorättsförsvarare och ger juridiskt stöd till samvetsfångar.
Människorättssituationen i ockuperade Västsahara
är allvarlig. Västsaharier fortsätter att rapportera om
tortyr och annan kränkande behandling. Amnesty
International skriver i sin årsrapport att Marocko
inskränker yttrande- och föreningsfriheten för
västsahariska människorättsförsvarare och att väst
saharier fängslas, åtalas och utsätts för tortyr och
annan förnedrande behandling.

Västsahariska
kvinnor tillver
kar melfor, som
broderas och färgas
med knytbatik med
stöd av Emmaus
Stockholm.

AFAPREDESA skriver rapporter om människorättsövergrepp 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
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Stockholm har AFAPREDESA under 2016 arbetat
med att stärka arbetet med att försvara och främja
mänskliga rättigheter i Västsahara. Praktisk Solidaritet kommer även framöver att arbeta nära organisationen för att stärka den interna administrationen,
ekonomi- och projekthantering. På sikt är målet att
AFAPREDESA ska bli en starkare organisation som
kan bedriva större projekt med extern finansiering.

Medieträning
En medieträningskurs arrangerades tillsammans
med den värderingsdrivna PR-byrån Agenda PR
för västsahariska civilsamhällesorganisationer och
institutioner inom den västsahariska staten. Innehållet i kursen bestod av att träna sig i 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.

Western Sahara Resource Watch
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.

Bilder ovan: Deltagare på medietränings
kursen som arrangerades tillsammans med
Agenda PR för västsahariska civilsamhälles
organisationer.
Bild th: Den 8 oktober 2016 sågs fartyget
SBI Flamenco köra in i Klaipedas hamn
i Litauen, innehållande cirka 75 000 ton
fosfatmalm från en gruva i ockuperade
Västsahara. (Citat ur WSRW:s rapport Energi
till exploatering)
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Fyra kursdeltagare i samtal i pausen
på medieträningskurs.
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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 innebär 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.

ADRA
ADRA (Action for Rural and Environmental Development) är en gräsrotsorganisation som arbetar
med demokratisk, social, ekonomisk och miljömässigt hållbar utveckling i fem olika provinser i
Angola. 2016 startade fortsättningen på projektet
”Kvinnors rätt till mark” i provinsen Huila som
Praktisk Solidaritet driver i samarbete med ADRA.
Där stöttas 15 bondeföreningar med att legalisera
sin mark, med fokus på kvinnor. Legaliseringspro-

cessen tar tid, men hittills
har två föreningar legaliserat
marken kollektivt och 8 kvinnor har fått individuell rätt
till sin mark. Projektet ”Stöd
till organisering av bönder” i provinsen Huambo
avslutades även under 2016. Slutrapporten visar
att 18 föreningar idag är tillräckligt kraftfulla för
att driva bönders intressen framåt i den lokala
kontexten. Projektet sådde även ett frö när det
gäller hållbart jordbruk, och under 2017 kommer
bondeföreningarna att fokusera på agroekologi,
ett system för att producera ekologiskt och samtidigt stärka böndernas organisering ytterligare.
Emmaus Stockholm stödjer ytterligare en avdelning av ADRA genom Afrikagrupperna. ADRA i
Malanje arbetar med matsäkerhet, mikrokrediter
samt lokal, demokratisk och hållbar utveckling.

ÖVRIGT STÖD
SAMARBETEN SVERIGE
Stöd till människor på flykt
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 unga.

Akutinsats i Aleppo
På bilden ovan th: 2016 startade fortsättningen
på projektet ”Kvinnors rätt till mark” i provinsen
Huila som Praktisk Solidaritet driver i samarbete
med ADRA. Där stöttas 15 bondeföreningar med att
legalisera sin mark, med fokus på kvinnor.

Emmaus Stockholm gav bidrag till Röda Korsets
akutinsats i Aleppo i Syrien hösten 2016.
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INFORMATION OCH KAMPANJ
Uteblivet svenskt erkännande
Året inleddes med nyheten att Sveriges regering
valt att inte erkänna Västsahara som en egen stat.
Detta trots att riksdagen gjort ett tillkännagivande
för att regeringen ska erkänna Västsahara och att
både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har
kongressbeslut på det. Emmaus Stockholm var
starkt kritiska till beslutet och debatterade det
bland annat på DN Debatt den 26 januari 2016
under rubriken ”Ett historiskt misstag att inte
erkänna Västsahara”.

De ungas kamp
Den andra delen av projektet ”Västsaharas framtid, de ungas kamp” har genomförts, vars syfte
var att öka ungas kunskap om människorättssituationen i Västsahara. Därför har Emmaus Stockholm tillsammans med föreningarna Brödet och
Fiskarna, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp,
Svenska Västsaharakommittén 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. Inför den första kampanjen togs en rapport
fram om svenska högskolestudenters kunskap om
Västsahara, och utifrån den informerades butiks

kunder om ockupationen av Västsahara. Den
andra butikskampanjen genomfördes under FN:s
klimatmöte COP22 vars värd 2016 var Marocko.
Informationsprojektet finansierades delvis av Sida,
genom Forum Syd.

Energi till
exploatering

”Klimatkonferensens baksida” var temat för
ett butikssamtal med Anna Hakami, Emmaus
Stockholm, Jalihena Mohamed från Västsahara
och Jens Holm, Vänsterpartiet.

Under tiden Marocko var
värd för FN:s klimatkonferens COP22 genomförde vi
en kampanj för att uppmärksamma beslutsfattare, konferensdeltagare
och allmänheten på att
Marocko är en ockupationsmakt. Faktum är att
flertalet av de sol- och
vindkraftverk som Marocko bygger egentligen
ligger i den ockuperade
delen av Västsahara. Utvinningen av den ”gröna” energin är alltså inte hållbar,
Vi släppte en svensk version av Western
Sahara Resource Watch rapport inför FN:s
klimatkonferens COP22.

Caroline Carneros från Emmaus Stockholm
informerar om Västsahara i butiken under
FN:s klimatkonferens COP22.
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utan strider mot folkrätten och förnekar västsahariernas rätt till sina naturresurser. En svensk version
av WSRW:s rapport som kartlade den marockanska
energisektorn i Västsahara togs fram, kallad ”Energi
till exploatering”, och skickades till alla deltagare
i Sveriges officiella delegation vid klimatmötet.
Rapporten namngav inblandade företag, däribland Siemens och Enel, i vilka svenska pensionspengar investeras i via de statliga AP-fonderna.
DN uppmärksammade rapporten och Emmaus
Stockholms kritik mot AP-fondernas investeringar
den 1 november 2016. Under kampanjen besökte
även Jalihena Mohamed, internationell sekreterare
på UESARIO, en västsaharisk studentorganisation,
Stockholm och hade möten med riksdagsledamöter och höll föredrag för gymnasieelever, politiska
ungdomsförbund och andra organisationer. I butiken anordnades ett samtal med Jalihena och Jens
Holm, klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet,
som kallades ”Klimatkonferensens baksida”.

Historisk dom från EU-domstolen
21 december 2016 slog EU-domstolens högsta
instans fast att Västsahara inte är en del av Marocko
och att handelsavtal mellan EU och Marocko inte
får innefatta Västsaharas territorium. Detta innebär
en stor seger för västsaharierna som fredligt kämpar för sin rätt till självbestämmande medan de ser
sina naturresurser plundras av marockanska och
utländska företag. Domen har sagts vara lika viktig
som när Internationella Domstolen i Haag avslog

Västsaharier i
flyktinglägren firar
efter beskedet från
EU-domstolen.

Marockos anspråk på Västsahara år 1975. Emmaus
Stockholm var först ut i Sverige med ett pressmeddelande om domen och bidrog till att nyhetsmedier
uppmärksammade saken.

Solidarity Sale
Den internationella Emmausrörelsen arrangerar
varje år en ”Solidarity Sale”. Alla dagskassor från den
5 juni 2016 gick till Emmaus Internationals arbete
med årets tema Solidarisk Ekonomi.

Schyssta pensioner
Emmaus Stockholm är med i kampanjen Schyssta
pensioner. Kampanjen startade som en reaktion mot
att AP-fonderna investerar svenska pensionspengar i
en rad företag som bidrar till kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring och klimatförändringar. Kampanjen är ett samarbete mellan ett flertal
organisationer, t ex Afrikagrupperna, Amnesty och
Kristna Freds. Emmaus Stockholms talesperson Julia
Finér medverkade i flera debattartiklar under året
som bl a krävde ett nytt ramverk för AP-fonderna.
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VÅR INSAMLING
Under 2016 samlade vi in 314 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 och på Lidingö och Ekerö. Vi har även tömt
klädbehållare i miljöstugor och återvinningsrum
hos flera bostadsrättsföreningar.

Vår sortering och försäljning
En stor del av föreningens arbete är att sortera,
packa och vidareförmedla det insamlade materialet.
Gåvorna sorteras efter de behov och önskemål
som våra mottagare har. 20 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 hand-
butiker så att vi kan ge ekonomiskt bistånd samt
finansiera vår verksamhet.
Dan Johansson, en av våra
medarbetare, hämtar kläder från
Emmaus Stockholms insamlings
låda i Bergshamra, Solna.

Mohamed Zah och Maja Westin arbetar
på vår sorteringscentral i Västberga.
Under 2016 sorterade vi 314 ton insamlade
kläder, skor och textilier.
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LÄMNADE BIDRAG 2016 (tkr)

INTÄKTER 2016 (tkr)

AFAPREDESA
via Praktisk Solidaritet

Fairtrade

213

Försäljning av
skänkta varor

21 833

Insamlade medel

370
2 131

350
Använts bl.a. till organisationsutveckling.

AFAPREDESA
via Praktisk Solidaritet

150
Stöd till uppstart av second hand-verksamhet.

WSRW
(Western Sahara Resource Watch)

85
Använts bl.a. till påverkansarbete inför Marockos granskning i FN:s råd för mänskliga
rättigheter.

Övriga intäkter

ADRA Malanje
via Afrikagrupperna

50
Bl.a. stöd till familjer som vill få laglig rätt till sin mark.

KOSTNADER 2016 (tkr)

Ingen människa är illegal
Stockholm

150
Stöd till människor på flykt.

Emmaus International
Solidarity Sale 2016

29
Stöd till globala projekt inom solidarisk ekonomi.

Svenska Röda Korset

20
Stöd till Röda Korsets akutinsats i Aleppo i Syrien hösten 2016.

Sahariska Rödahalvmånen

200
Nödinsats efter regnkatastrofen vinter 2015.

Equipe media

40
Stöd till journalistkollektivet Equipe Media i den ockuperade delen av Västsahara.

Övrigt stöd till västsahariska
organisationer

80
Institutionellt stöd.

Inköp fairtrade

147

Övriga externa
kostnader

8 075

Personalkostnader

14 784

Avskrivningar

682

ÅRETS RESULTAT

859 tkr

Av verksamhetens kostnader utgjorde 3 245 tkr direkta
ändamålskostnader såsom ekonomiskt stöd och informa
tionsverksamhet.
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