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Under året har vi fortsatt vårt arbete för 
fred, mänskliga rättigheter och en hållbar 
utveckling.

Vi har skapat klimatnytta då vi samlat in 297 ton 
kläder, 40 ton prylar, och 31 ton böcker och bedri-
vit second hand-försäljning. Vi har stöttat västsa-
hariska människorättsorganisationer som arbetar 
för ett Västsahara fritt från ockupation. Emmaus 
Stockholm fortsätter även att stödja lokal utveck-
ling 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 ideell orga-
nisation som genom insamling och 
second hand-försäljning bedriver 
opinions- och informationsarbete för 
fred, mänskliga rättigheter och hållbar 
utveckling. Tillsammans med folkrörel-
ser i Sverige och i andra länder arbetar 
vi för att jordens resurser ska fördelas 
mer rättvist. Genom att tillvarata och 
återanvända vårt samhälles överflöd 
skapar vi resurser för de gräsrotsorga-
nisationer vi arbetar tillsammans med. 
Vårt syfte är att bidra till en hållbar 
värld genom återanvändning, utveck-
lingsprojekt och informationsarbete. 

Emmaus Stockholms historia är präglad 
av stödet till befrielserörelserna som 
kämpade för frigörelse i bland annat 
Angola, Moçambique, Namibia, Sydafri-
ka och Zimbabwe. Idag koncentrerar vi 
vårt samarbete till två länder – Västsa-
hara och Angola. Via andra 
organisationer stödjer 
vi även mindre projekt 
lokalt i Sverige. Vi 
är en demokratisk 
förening med aktivt 
medlemskap där 
medlemmarna själva 
driver verksamheten.

Ett gäng pojkar spelar fotboll i öknen. Det är 
30 grader varmt i flyktinglägret Ausserd.

TACK!
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2017 
samlade vi  
in 297 ton  

kläder.

Våra butiker fylls dagligen 
på med nytt sortiment.
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Marocko ockuperar stora delar av Västsa-
hara sedan 1975 i strid med internationell 
rätt. Innan dess var landet koloniserat av 
Spanien.

Västsahara är Afrikas sista koloni
Enligt FN ska landet avkoloniseras och Interna-
tionella domstolen i Haag har avvisat Marockos 
anspråk på Västsahara. FN förhandlade fram en 
vapenvila 1991 mellan den västsahariska befri-
elserörelsen Polisario och Marocko mot löftet att 
genomföra en folkomröstning där västsaharier-
na själva skulle få bestämma ifall de vill tillhöra 
 Marocko eller vara självständiga. Folkomröstning-
en 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 tredjede-
lar av Västsahara som ligger innanför muren, den 
resterande tredjedelen administreras av Polisario.

När Marocko invaderade Västsahara 1975 tvinga-
des en stor del av befolkningen fly till grannlandet 

Algeriet. De bor sedan dess i en extremt karg del 
av Saharaöknen under svåra humanitära om-
ständigheter. 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 ordentligt skydd mot 
väderförhållandena. Efter över 40 år av ockupation 
har lägren hunnit bli välorga-
niserade trots att människorna 
är totalt beroende av humani-
tärt bistånd för sin överlevnad. 
Det råder brist på mat, sjuk-
vård och sysselsättning.  

SAMARBETEN VÄSTSAHARA

Medlemmar i AFAPREDESA:s systerorganisation 
NOVA har en workshop om projekthantering

Under firandet av Västsaharas nationaldag den 27 
februari arrangerades festligheter i flyktinglägren. 

Västsaharierna försöker bevara deras kulturella arv 
eftersom att kulturen är under hot av Marocko i den 

ockuperade delen av Västsahara.
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Idag bor ungefär 173 000 människor här. Deras 
vilja är att få sin rätt till självbestämmande respek-
terad och att få bestämma över sin egen framtid. 
Situationen för de västsahariska flyktingarna är 
unik, bara i Palestina har en så stor befolknings-
grupp levt i en flyktingsituation under så lång tid. 
Emmaus Stockholm har både egna samarbeten 
och samarbeten genom vår paraplyorganisation 
Praktisk Solidaritet i de västsahariska flykting-
lägren och i det ockuperade Västsahara.

Röster inifrån medieblockaden
Emmaus Stockholm stödjer journalistkollektivet 
Equipe Media i den ockuperade delen av Västsaha-
ra. 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 
oberoende journalister att ta sig in och de enda 
berättelser som når omvärlden är det material 
som aktivister lyckats filma i smyg när de gömt 
sig bakom fordon och på tak. Equipe Media filmar 
fredliga manifestationer som blir attackerade av 
marockansk militär och polis. De dokumenterar 
vittnesmål och de skador som västsaharier utsätts 
för dagligen. Trots trakasserier och hot om repres-
salier från marockansk polis fortsätter de att rap-
portera på plats. Genom att göra informationen 
tillgänglig för journalister och politiker världen 
över vill de skapa en oberoende och mer korrekt 
rapportering från Västsahara. 

Om Praktisk Solidaritet
Praktisk solidaritet är en paraplyorganisa-
tion för Emmaus Stockholm, Brödet & Fiskarna 
i Västerås, Emmaus Gävleborgs Bistånds-
grupp, Emmaus Fredriksdal och Emmaus 
Åkvarn. 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 Angola, Colombia och Västsahara.

Dokumentation av  
människorättsbrott

AFAPREDESA (Association of the Families of 
Sahrawi Prisoners and Disappeared) dokumenterar 
och kartlägger försvunna västsaharier och politiska 
fångar. Organisationen utreder massgravar från kri-
get mot Marocko, försvinnanden av människorätts-
försvarare och ger juridiskt stöd till samvetsfångar. 
Människorättssituationen i ockuperade Västsahara 
är allvarlig. Västsaharier fortsätter att rapporte-
ra om tortyr och annan kränkande behandling. 
AFAPREDESA skriver rapporter om människorätts-
övergrepp och förmedlar informationen direkt 
till internationella organ och människorättsorga-
nisationer. Västsahariska familjer som fått utstå 
människorättsbrott får rättslig rådgivning kring hur 
de anmäler brotten. Med stöd från Emmaus Stock-
holm, genom Praktisk Solidaritet, har AFAPREDESA 
under 2017 arbetat med att stärka arbetet med att 
försvara och främja mänskliga rättigheter i Västsa-
hara. AFAPREDESA har även påbörjat ett pilotpro-
jekt att sälja second hand-kläder på plats i lägren. 
Genom Praktisk Solidaritet har Emmaus Stockholm 
skänkt en container med kläder till organisationen 
som en start på projektet.  

Människorättsförsvarare
Organisationen ASVDH (Sahrawi Association 
of Victims of Grave Violations of Human Rights 
Committed by the Moroccan State) består av 

En man tillverkar lerbrickor för att  
förstärka sitt hus i flyktinglägret Smara.
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 västsaharier som har blivit utsatta för grova 
människorättsbrott som den marockanska staten 
är ansvarig för. De övervakar brott mot mänskli-
ga rättigheter i det ockuperade Västsahara och 
bedriver opinionsbildande arbete mot godtyckliga 
arresteringar och fängslanden, orättvisa rätte-
gångar, tortyr och annan kränkande behandling. 
ASVDH fick 2015 tillstånd av Marocko för att som 
första västsahariska människorättsorganisation 
kunna arbeta lagligt i ockuperade Västsahara. Men 
trots detta fortsätter marockanska myndigheter 
att sabotera organisationens arbete. Utöver det 
finansiella stödet har Emmaus Stockholm också 
bidragit med insatser inom organisationsutveck-
ling och projekthantering. ASVDH har, som många 
andra västsahariska organisationer på ockuperat 
område, arbetat under svåra omständigheter och 
under press från ockupationsmakten.

Om Polisario
Polisario grundades 1973 för att käm-
pa 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 Väst-
sahara. 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 Demo-
kratiska Republiken, som är en fullvärdig 
medlem i Afrikanska Unionen.

Muna och Fatma blick-
ar ut över deras kvarter 

i flyktinglägret Smara.

Bilden till höger: Det 
är rast på skolan Abda 

Mohamed i flykting-
lägret Smara. Genom 

insamlingen ”Hitta 
hem”, startad av jour-

nalisten Olle Svalander, 
inreddes en hel datorsal 

i skolan.

Medieträningskurs
Under hösten 2017 arrangerades utbytesstudier 
för västsahariska aktivister på Färnebo Folkhögsko-
la. En del av kursen var en medieträningskurs i sam-
arbete med Agenda PR. Deltagarna fick analysera 
och reflektera över sina egna kommunikationsstra-
tegier och fick tips och råd om hur de västsahariska 
organisationerna på bästa sätt kan utforma och 
sprida information och påverka beslutsfattare.

Påverkansarbete på EU-nivå
Western Sahara Resource Watch (WSRW) är ett 
internationellt nätverk, baserat i Bryssel, som be-
driver research och kampanjarbete mot de företag 
som arbetar för marockanska intressen i Västsaha-
ra. Vi har under de senaste åren samarbetat kring 
deras granskningar av företag som utnyttjar natur-
resurser i den ockuperade delen av Västsahara.
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Barnen söker sig till  
skuggan för att leka i 
flyktinglägret Boujdour.
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Emmaus Stockholm stödjer den svenska 
organisationen Ingen Människa är Illegal 
(IMÄI). 

Stöd till människor på flykt
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. Emmaus Stock-
holm har under 2017 gett ekonomiskt stöd, samt 
bidragit med presentkort på kläder till personer 
inom IMÄI:s nätverk.

Angola är ett land rikt på naturresurser 
men med stora sociala klyftor. Landet var 
fram till nyligen en av världens snabbast 
växande ekonomier. 

Angola, ett rikt men delat land
Det är främst landets stora oljeexport som skapar 
tillväxt vilket innebär en känslighet för världspriset 
på olja. Tillväxten gynnar en liten elit medan fat-
tigdomstalen är höga. Landets moderna historia 
präglas av ett 27 år långt inbördeskrig, som inled-
des med en militär invasion av den sydafrikanska 
Apartheidregimen. Sedan 2002 pågår en freds- 
och demokratiseringsprocess men åsikts- och 
pressfriheten är begränsad. På senare år har unga 
börjat protestera mot regimen om att landets 
resurser inte kommer alla till del.

Rätten till mark
ADRA (Action for Rural and Environmental Deve-
lopment) är en gräsrotsorganisation som arbetar 
med demokratisk, social, ekonomisk och miljö-
mässigt hållbar utveckling i fem olika provinser 
i Angola. I provinsen Huila genomfördes projek-
tet ”Markrättigheter för kvinnor i Huila” genom 

Praktisk Solidaritet. Projektet syftar till att stärka 
15 bondeorganisationer och ska bidra till ökad 
jämställdhet och ökad egenmakt för målgruppen. 
Det görs genom att stödja insatser som stärker 
kvinnors kapacitet och tillgång till resurser samt 
förmåga att delta i och inneha ledande positioner 
i lokalsamhället. I provinsen Huambo arbetar vi, 
genom Praktisk Solidaritet, för landsbygdsutveck-
ling och organisationsstöd till föreningar. Syftet 
med projektet är att stärka 18 bondeorganisatio-
ners kapacitet och att öka dialogen mellan olika 
organisationer och det kommunala styret samt 
öka kunskapen om hållbar utveckling. Projek-
tet har också drivit agroekologiska och hållbara 
jordbruksmetoder. Emmaus Stockholm stödjer 
ytterligare en avdelning av ADRA genom Afrika-
grupperna. ADRA i Malanje arbetar med matsä-
kerhet, mikrokrediter samt lokal, demokratisk och 
hållbar utveckling.

SAMARBETEN 
ANGOLA

Praktisk Solidari-
tets handläggare 
tillsammans med 
medlemmar från 
samarbetspartnern 
ADRA och delta-
gare i ett utveck-
lingsprojekt där de 
bland annat ges 
möjlighet att odla 
grönsaker utan 
gifter.

ÖVRIGT STÖD
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Under året har Emmaus Stockholm genom 
olika kommunikationsinsatser arbetat för 
att sprida information om situationen i 
Västsahara.

Rättegång för Gdeim  
Izik-demonstranter
Året inleddes med en civil rättegång mot  
västsaharier som fredligt demonstrerat. Västsaha-
rierna demonstrerade för sina rättigheter under 
det uppmärksammade protestlägret i Gdeim Izik i 
ockuperade Västsahara i oktober 2010. De åtalade 
har tidigare dömts till långa eller livstidsstraff i en 
rättegång i militärdomstol där bevis grundat sig 
på uttalanden som gjorts under tortyr. Emmaus 
Stockholm uppmanade svenska regeringen att 
övervaka rättegången i en debattartikel i Dagens 
Arena tillsammans med Mai Greitz och Peter Varga 
från internationella Juristkommissionen.

Unga röster från Västsahara
Emmaus Stockholm driver ett  nätverksprojekt 
med syftet att öka ungas kunskap om människo-
rättssituationen i Västsahara. I projektet är Brödet 
och Fiskarna, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, 
Kommittén för Västsaharas kvinnor, Svenska 

KOMMUNIKATION OCH KAMPANJ

Västsahariern Laila Fak-
houri uppmanade svenska 
företag att inte verka i 
ockuperade Västsahara.

Rapporten, som togs fram 
inom projektet, var ett sam-
arbete med Western Sahara 
Resource Watch (WSRW).

Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara 
engagerade.

Under våren var västsahariern Senia Bachir 
Abderahman huvudtalare på riksdagsseminariet 
”Vad ska Sverige göra för Västsahara i säkerhetsrå-
det?”. Medverkade gjorde också bland andra Kurt 
Mosgaard, tidigare chef för FN-styrkan Minurso, 
Hans Corell, ambassadör och tidigare rättschef i FN 
och Brahim Dahane, västsaharisk människorätts-
försvarare. Tillsammans med oss mötte Senia 

politiker och politiskt sakkunniga samt genom-
förde informationsturnéer i skolor, på universitet 
samt i organisationer och föreningar. Ett välbesökt 
samtal hölls i Emmaus Stockholms butik på temat 
”Feminism i de västsahariska flyktinglägren” och 
hon intervjuades också i Feministiskt Perspektiv.

Under hösten publicerade vi rapporten ”Sverige 
och plundringen av Västsahara”. Vi kartlade svens-
ka intressen i ockuperade Västsahara och ställde 
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frågan: Vad gör Sverige för att förhindra svensk 
kommersiell aktivitet i Västsahara? Ett konkret 
resultat av rapporten var att en rese arrangör 
ändrade destinationen från Marocko till det kor-
rekta Västsahara. Vid rapportlanseringen deltog 
riksdagsledamöter från S, L och V, som ställde sig 
bakom att regeringen ska avråda svenska företag 
från att investera i ockuperade Västsahara. Vid 
lanseringen vittnade också västsahariern Laila Fak-
houri om att Sveriges regering kan spela en viktig 
roll i företags agerande i Västsahara.

Därefter följde en informationskampanj, ”Våra 
pensioner investeras i ockuperade Västsahara”, i 
nätverkets sju butiker.

Under hela 2017 höll vi skolföredrag, i primärt 
gymnasieskolor, och träffade cirka 1500 ungdomar 
från norr till söder i Sverige. Informationsprojektet 
finansierades delvis av Forum Syd. 

Svenskar springer  
maraton i öknen
Varje år arrangeras Sahara Maraton i solidaritet 
med västsaharierna, vars land varit ockuperat i 
över 40 år. I februari reste en delegation med med-
lemmar från Afrikagrupperna, Emmaus Stockholm, 
Emmaus Björkå, Emmaus Åland och Emmaus 
Gävleborgs Biståndsgrupp ner till de västsahariska 
flyktinglägren i Algeriet. Syftet med resan var att 
delta i det årliga Sahara Maraton i solidaritet med 

västsaharierna. Loppet syftar till att främja rörelse 
bland unga i lägren och att finansiera och utveck-
la humanitära program. Det är också ett sätt att 
uppmärksamma och öka medvetenheten om en 
av världens längsta konflikter.

Hitta hem
Den 1 augusti startade journalisten Olle Svalan-
der sin löpning i Timrå med siktet inställt på sitt 
hem i Trelleborg. Målet var att springa 176 mil, 
motsvarande 42 maratonlopp, ett för varje år som 
Västsaharas flyktingläger funnits i öknen i Alge-
riet. Längs vägen samlade han in pengar till Abda 
Mohamed-skolan i flyktinglägren. Den 25 septem-
ber kom han slutligen hem. Sammanlagt hade 
han då fått in över 200 000 kronor. Långt över 
förväntan. Pengarna som förvaltades av Emmaus 
Stockholm har nu kommit till användning i skolan 
i flyktinglägret Smara. Den stora summan räckte 
för att inreda en hel datorsal. Den första någonsin 
för skolorna i flyktinglägren. Skolor som fram till 
nyligen inte ens haft elektrisk ström.

Samtal med makthavare
1 mars 2017 anordnade Emmaus Stockholm i 
samarbete med Socialdemokraterna ett runda-
bordssamtal i riksdagen. Målet var att diskutera  
vägen framåt efter EU-domstolens dom att 
Västsahara inte får inkluderas i handelsavtal med 
Marocko. Rundabordssamtalet syftade till att 

Emmaus Stockholm arrangerade en resa ner 
till flyktinglägren för att delta i det årliga Sahara 

Maraton i solidaritet med västsaharierna.
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 sammanföra särskilt inbjudna personer från po-
litik, näringsliv, akademi och civilsamhälle för att 
i ett mer avskilt sammanhang diskutera Sveriges 
och svenska företags agerande efter EU-domen. 
Totalt deltog 27 personer i rundabordssamtalet, 
inklusive riksdagsledamöter från S, V, M, L, C, 
företags representanter och forskare.

Västsahara i Almedalen
Under årets Almedalsvecka hade Emmaus Stock-
holm en kampanj kallad ”Handel före folkrätt?” 
och arrangerade två välbesökta seminarier. I det 
första panelsamtalet medverkade Birgitta Ohlsson 

(L), Kenneth G Forslund (S) och Kerstin Lundgren 
(C), folkrättsprofessorn Pål Wrange, Salamo  Hamad 
från ickevålds-gruppen NOVA och Erik Hagen 
från organisationen WSRW. I det andra seminariet 
samlades representanter från nästan alla politiska 
ungdomsförbund som grillades i deras Västsahara-
kunskaper i ”Vem vet mest”-stil.

Västsahara på festival
Emmaus Stockholm deltog på festivalen Urkult 
i Näsåker i samarbete med Afrikagrupperna. Vi 
ansvarade för att informera om Västsahara på 
Solidaritetstorget och under ett seminarium på 

Marcusgården. Dessutom arrangerades ett solida-
ritetslopp för Västsahara.

Schyssta pensioner
Under året har en sociala medier-kampanj arran-
gerats i nätverket Schyssta pensioner i syfte att 
påverka för att få ett nytt ramverk för AP-fonderna. 
Emmaus Stockholm ansvarade för en kommu-
nikationssatsning om folkrättsbrott, genom att 
informera om investeringar i Västsahara. Dessutom 
publicerades flera debattartiklar, varav en på DN 
Global Utveckling.

Riksdagsledamoten Jens Holm 
(V) springer en sträcka tillsammans 
med Olle Svalander som samman-
lagt springer 42 maraton, ett för 
varje år som Västsaharas flyktinglä-
ger funnits..

Representanter för Emmaus Stockholm visar upp 
kampanjen ”Handel före folkrätt?” i Almedalen.

Under Almedalsveckan uppmanade Emmaus Stockholm 
till att #Stoppaplundringen i #Västsahara. Riksdagsleda-
möterna Kenneth G. Forslund (S), Kerstin Lundgren (C) och 
Birgitta Ohlsson (L) är emot ockupation.
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Under 2017 samlade vi in 297 ton kläder 
samt 40 ton prylar och 31 ton böcker från en 
solidarisk allmänhet i Storstockholm. 

Föreningens insamling sker genom hämtning hos 
privatpersoner, utplacerade insamlingsboxar, inläm-
ning i vår butik på Peter Myndes Backe eller till vår 
sorteringscentral i Västberga. Vi har insamlingslådor 
i Solna, på Lidingö och Ekerö. Under 2017 har Stock-
holmshem gett 14 nya tillstånd för insamlingslådor. 
Vi har även tömt klädbehållare i miljöstugor och 
återvinningsrum hos flera bostadsrättsföreningar.

VÅR INSAMLING

HUR GÅR  
DET TILL?

1 Skänk dina kläder och prylar i 
våra insamlingslådor, direkt i butik 

eller via hämtning av oss.

2 Våra chaufförer kör varorna till 
vår sorteringscentral, där allt 

synas och sorteras.

3 Efter det levereras varorna till 
våra second hand-butiker för åter-

användning och resten lagras för att 
senare återanvändas eller exporteras.

Vår sortering och försäljning
En stor del av föreningens arbete är att främja 
återbruk, framförallt lokalt. Så stor andel av gåvor-
na som möjligt säljs i våra second hand-butiker i 
Stockholm, och det som inte går att sälja i buti-
kerna säljs till grossister. På det viset genereras 
intäkterna till vår verksamhet och våra samarbets-
partners. 

Vår medarbetare, 
Dan Johansson, 

lastar en container 
full med materialbi-

stånd som ska skickas 
till de västsahariska 

flyktinglägren.
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Vi strävar efter cirkulär ekonomi och arbe-
tar aktivt med att öka andelen insamlade 
varor som återbrukas och återvinns  
i Sverige.

Återbruk och återvinning ger största möjliga 
miljönytta eftersom att det minskar antalet 
transporter och konsumtionen av nyproducera-
de saker. Emmaus Stockholm återbrukade och 
återvann 90 procent av de kläder och textilier 
som vi fick in 2017. 

Vad som inte går att återanvända eller återvinna 
i Sverige säljer vi till kommersiella kunder. På 
det sättet kan vi öka återanvändningen av saker 
genom att matcha utbudet och efterfrågan. 
Detta minskar även risken för att avfall uppstår 
där det inte kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt, 
eller den så kallade dumpningseffekten. För att 
underlätta varornas spårbarhet och för att säker-
ställa att varorna hanteras enligt avfallshierarkin 
premierar vi kunder inom EU. Vid export-försälj-
ning förutsätter vi alltid att våra kunder följer 
vår uppförandekod vilket ställer höga krav på 
bland annat arbetsförhållanden, företagsetik och 
miljöriktig hantering av varorna.

HÅLLBARHET

Våra medarbetare Mohamed Zah och Maja Westin 
sorterar kläder på sorteringscentralen i Västberga.

Avfallstrappan som är ett EU-direktiv, 
antaget i den svenska miljöbalken, styr hur 
vårt avfall ska tas om hand. Avfallstrappan 
har fem nivåer, och visar i fallande ordning 
hur bra för miljön de är.
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Emmaus Stockholm har två butiker på 
Peter Myndes Backe 8, vid Slussen, i Stock-
holm. Vi arbetar även med arbetsintegra-
tion och daglig verksamhet.

I vår stora second hand-butik finns såväl märkes-
kläder som billiga basplagg, spännande fynd, 
textilier och accessoarer. Vi har även ett stort 
sortiment av barnkläder, barnböcker och leksa-
ker. Här hittar du också loppisfynd, antikviteter, 
köksprylar samt en välsorterad bokavdelning.

En trappa med ett färgsprakande tak av blom-
mor leder ner till vår vintagebutik. Den är fylld av 
ett handplockat urval av personliga plagg, prylar 
och kuriosa. Butiken hittar du i en vacker källar-
lokal bredvid den stora butiken, här erbjuder vi 
ett unikt urval av 50-, 60- och 70-tals kläder, finare 
märkeskläder, skor, väskor, smycken, retro, antikt, 
porslin och LP-skivor. 

Under 2017 har ett flertal seminarier arrangerats 
i stora butiken. Bland annat diskuterades ”Femi-
nism i Västsahara” och ”Berättelser från Hebron 
på Västbanken”. Intresset har varit stort under 
seminarierna.

VÅRA BUTIKER
Solidarity Sale
Den internationella Emmausrörelsen 
arrangerar varje år en ”Solidarity Sale”. Vår dagskas-
sa från den 18 november 2017 skänktes till Emmaus 
International projektverksamhet. Emmausrörelsen 
i Sverige samlade totalt in cirka 100 000 kronor. En 
mindre kampanj hölls i butiken i samband med 
Solidarity Sale.

Arbetsintegration
En viktig del av vårt arbete i Sverige är även att 
aktivt hjälpa människor tillbaka in i arbetslivet och 
samhället. Emmaus Stockholm har ett samarbete 
med ett arbetscenter i Sollentuna. Till arbetscen-
tret kommer personer som av olika anledningar 
behöver stöd för att komma ut på den öppna 
arbetsmarknaden. På centret finns en syverkstad 
där deltagarna syr tygkassar av överblivna textilier 
som kommer från Emmaus Stockholms insamling. 
Tygkassarna säljs sedan i våra butiker och fungerar 
även som ett miljövänligt alternativ till plastpåsar.

Emmaus Stockholm samarbetar med en daglig 
verksamhet i Skarpnäck. I den dagliga verksamheten 
arbetar vuxna med funktionsvariationer med sorte-
ringsverksamhet och insamling och de driver också 
en klädbutik. Syftet är att de som arbetar i våra sam-
arbetsprojekt ska ha en meningsfull sysselsättning. 

Varje dag  
hittar mellan  

1500 och 2000 
kunder till  

oss. 

Översta bilden: Våra butiker på Peter 
Myndes Backe 8, vid Slussen i Stockholm. 

Nedre bilden: På arbetscentret tillver-
kas unika tygkassar som du kan köpa i 

Emmaus Stockholms butik.
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LÄMNADE BIDRAG 2017 (tkr)

AFAPREDESA  
via Praktisk Solidaritet

200
Stärkande av civilsamhällesorganisationer i de västsahariska flyktinglägren.

ASVDH 150
Stärkning av ASVDH verksamhet inom MR, kommunikation och projekthantering. 

WSRW 
(Western Sahara Resource Watch)

75
Stöd till WSRW:s arbete för att skydda västsahariernas rätt till sina egna naturresurser. 

Equipe Media 50
Stöd till journalistkollektivet Equipe Media i den ockuperade delen av Västsahara.

Oxfam Solidarité 205
Implementering av projektet Hitta Hem i de västsahariska flyktinglägren.

Övrigt stöd till västsahariska
organisationer eller projekt

65
Institutionellt stöd.

Emmaus International 39
Stöd till Emmaus International verksamhet världen runt. 

IMÄI
(Ingen Människa Är Illegal)

125
Stöd till människor på flykt.

ADRA Malanje  
via Afrikagrupperna

50
Bland annat stöd till familjer som vill få laglig rätt till sin mark.

Praktisk Solidaritet 200 
Verksamhetsbidrag för Praktisk Solidaritets projekt i Angola, Colombia och Algeriet 
(Västsahariska flyktinglägren).

INTÄKTER 2017 (tkr)

Fairtrade 181

Försäljning av  
skänkta varor

21 064

Insamlade medel 297

Övriga intäkter 1 745

KOSTNADER 2017 (tkr)

Inköp fairtrade 176

Övriga externa  
kostnader

8 854

Personalkostnader 14 954

Avskrivningar 538

ÅRETS RESULTAT -1235 tkr

Av verksamhetens kostnader utgjorde 3 610 tkr direkta 
ändamålskostnader såsom ekonomiskt stöd och informa-
tionsverksamhet.
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KONTAKT:
Butiker:  
Peter Myndes Backe 8,
T-bana Slussen

Sorteringscentral  
och huvudkontor:
Vretensborgsv. 6, 126 30 Hägersten
Växel: 08-744 22 22

info@emmausstockholm.se

emmausstockholm.se


