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Ett barn leker i det västsahariska
flyktinglägret Smara.
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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 280 ton
kläder, 37 ton prylar, och 15 ton böcker och bedrivit second hand-försäljning. Vi har drivit frågan
om hållbara textilier och en samhällsomställning
till cirkulär ekonomi. Vi har stöttat västsahariska

människorättsorganisationer som arbetar för ett
Västsahara fritt från ockupation. Vi fortsätter även
att stödja organisationer i Angola, Colombia,
Palestina och människor på flykt i Sverige.

Stort tack till alla kunder och
givare – utan er kan vi inte
driva vår verksamhet!
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Frida Dunger
Johnsson tillträdde
rollen som verksamhetsledare för
Emmaus Stockholm
i augusti 2018.

ÅRET SOM GÅTT
När vi nu lägger 2018 bakom oss, så ser vi att
fattigdomen i världen minskar samtidigt som
skillnaderna mellan fattiga och rika ökar. En
stor del av världens befolkning lever under
svåra förhållanden och klimatförändringar är
en bidragande orsak till att människor tvingas
möta nya utmaningar.
Vi ser ökade populistiska och nationalistiska
strömningar där människorättsförsvarare hotas och
i flera länder har det demokratiska utrymmet minskat. Demokrati och mänskliga rättigheter är något
vi måste försvara och kämpa för varje dag. Året
utmärktes av juridiska framgångar för Västsaharas

folk. EU-domstolen dömde vid inte mindre än tre
tillfällen att Marocko inte har någon suveränitet
över Västsahara och att de därför inte kan ingå
avtal gällande det ockuperade territoriet. Men trots
segrar i domstolen fortsatte västsaharierna möta
ett hårt motstånd. EU-kommissionen fortsatte
processen för att sluta avtal mellan EU och Marocko trots att det strider mot EU-domstolen. Och i
början av 2019 gick de båda avtalen igenom.
Bland alla motkrafter finns också ett växande engagemang och vi ser flera indikatorer på en positiv
förändring. I Sverige har frågor om hållbarhet högt
fokus och flera organisationer och företag har
börjat engagera sig för omställningen till cirkulär

ekonomi. När det återvunna plagget utsågs till
årets julklapp märkte vi av ett ökat intresse för
återbruk bland konsumenter. Vi hade inte bara ett
ökat antal besökare i våra butiker, vi kunde också
se att allt fler människor valde att skänka kläder
och prylar till oss.
Jag vill tacka dig som väljer att stödja vårt arbete
för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Du bidrar till en plattform där vi tillsammans
med våra samarbetspartners skapar förutsättningar för att människor som lever i utsatthet kan
organisera sig och ta makten över sina liv.
Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare
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VÅR VISION

Delar av Emmaus
Stockholms personal utanför sorteringscentralen och
huvudkontoret i
Västberga.

Vår vision är en rättvis och hållbar värld

VÅRT MÅL
Vårt mål är att bidra till fred, mänskliga
rättigheter och hållbar utveckling.

VÅRT SYFTE

VI ÄR EMMAUS STOCKHOLM
Tillsammans med folkrörelser i andra länder
arbetar vi för att jordens resurser ska fördelas mer
rättvist och vi bidrar till kampen för att människor
som lever i utsatthet och fattigdom ska kunna
påverka de orättvisa maktstrukturer de lever i.
Att stödja människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter är grunden i allt vårt arbete. Vi
är övertygade om att för att uppnå vår vision om en
rättvis och hållbar värld måste vi
arbeta mot orättvisa maktstrukturer.
Emmaus Stockholm är en ideell
förening som är religiöst- och

partipolitiskt oberoende. Genom att tillvarata
och återanvända vårt samhälles överflöd skapar
vi resurser för de gräsrotsorganisationer vi arbetar tillsammans med.
Av FN:s globala hållbarhetsmål bidrar vi främst
till mål nr. 5 om jämställdhet, mål nr. 10 om
minskad ojämlikhet, mål nr. 12 om hållbar
konsumtion och produktion och mål nr. 16 om
fredliga och inkluderande samhällen.

Vårt syfte är att stödja människor som
organiserar sig och hävdar sina rättigheter runtom i världen, samt att bidra
till en samhällsomställning till cirkulär
ekonomi.

VÅR HISTORIA
Emmaus Stockholms historia är präglad av stödet till de befrielserörelser som
kämpade för frigörelse från apartheidregimen i Sydafrika och kolonialmakterna
i bland annat Angola, Moçambique,
Namibia, Västsahara och Zimbabwe.
Förutom Västsahara är alla dessa länder
självständiga idag. Numera koncentrerar vi vårt stöd till Västsahara som
är Afrikas sista koloni. Via andra organisationer ger vi även stöd till Angola,
Colombia, Palestina och lokalt i Sverige.

4

VÄSTSAHARA
Marocko ockuperar stora delar av Västsahara 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 Internationella domstolen i Haag har avvisat Marockos
anspråk på Västsahara. FN förhandlade fram vapenvila 1991 mellan den västsahariska befrielserörelsen Polisario och ockupationsmakten Marocko
mot löftet att genomföra en folkomröstning där
västsaharierna själva skulle få bestämma om 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 och fortfarande vägrar Marocko att
genomföra folkomröstningen. Marocko har byggt
en drygt 270 mil lång minerad mur som delar Västsahara i två. Marocko kontrollerar de två tredjedelar av Västsahara som ligger innanför
muren och den resterande tredjedelen administreras av Polisario.
När Marocko invaderade Västsahara 1975 tvingades en stor
del av befolkningen fly till grann-

De västsahariska flyktinglägren i grannlandet Algeriet.

landet 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. De bor i tält eller
enkla lerhus som inte ger ordentligt skydd mot
väderförhållandena. Efter över 40 år av ockupation har lägren hunnit bli välorganiserade trots
att människorna är totalt beroende av humanitärt

bistånd för sin överlevnad. Det råder brist på mat,
sjukvård och sysselsättning.
Idag bor drygt 170 000 människor här. Deras vilja
är att få sin rätt till självbestämmande respekterad och 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.
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SAMARBETEN VÄSTSAHARA
Emmaus Stockholm samarbetar med civilsamhällesorganisationer i de västsahariska
flyktinglägren, i det ockuperade Västsahara
och i diasporan.

Människorättsbrott kartläggs
och dokumenteras
Organisationen Sahrawi Association of Victims of
Grave Violations of Human Rights Committed by
the Moroccan State (ASVDH) består av västsaharier
som har blivit utsatta för grova människorättsbrott
som den marockanska staten är ansvarig för. ASVDH
verkar i det ockuperade Västsahara och är den enda
västsahariska organisationen som är erkända av den
marockanska staten. Erkännandet kom efter påtryckningar mot Marocko från omvärlden, men har
tyvärr inte lett till att ASVDH kunnat driva sitt viktiga
arbete problemfritt. De övervakar brott mot mänskliga rättigheter i det ockuperade Västsahara och
bedriver opinionsbildande arbete mot godtyckliga
arresteringar och fängslanden, orättvisa rättegångar,
tortyr och annan kränkande behandling. Emmaus
Stockholm stödjer ASVDH finansiellt och genom
organisations- och kommunikationsutveckling.
I maj reste två representanter från Emmaus
Stockholm till ockuperade Västsahara för att

besöka ASVDH. Tyvärr stoppades representanterna i passkontrollen och blev beordrade att resa
tillbaka med samma plan som de kommit med.
Vid mellanlandningen i Casablanca, Marocko, hölls
de inlåsta i 24 timmar innan de tilläts fortsätta
resan hem till Sverige. Världsorganisationen mot
tortyr har publicerat en rapport om händelsen, en
rapport har även skickats till FN och relevanta politiker. Händelsen är ett tydligt bevis på det hårda
grepp Marocko har om Västsahara.

Stöd och upprättelse
för anhöriga
Association of the Families of Sahrawi Prisoners
and Disappeared (AFAPREDESA) dokumenterar
och kartlägger försvunna västsaharier och politiska fångar. Organisationen utreder massgravar från kriget mot Marocko, försvinnanden av
människorättsförsvarare och ger juridiskt stöd
till samvetsfångar. Organisationen arbetar för
att stödja familjer till försvunna eller fängslade
familjemedlemmar. Många västsahariska familjer
är splittrade sedan kriget mot Marocko. Många
saknar anhöriga som antingen “försvann” under
kriget, har fängslats för sina politiska åsikter eller
bor åtskilda på varsin sida av den militära muren
som delar Västsahara i två. Emmaus Stockholm
har arbetat tillsammans med AFAPREDESA under

I december 2018 besökte vi vår samarbetsorganisation
AFAPREDESA i de västsahariska flyktinglägren.

många år, i dag går vårt stöd till organisationen
genom paraplyorganisationen Praktisk Solidaritet.

Västsaharisk gemenskap i Sverige
Den relativt nybildade organisationen Västsaharisk Gemenskap i Sverige arbetar för att lyfta
människorättssituationen i Västsahara i Sverige.
De rapporterar om politiska fångar, brott mot
mänskliga rättigheter och förhållandena för
fängslade västsaharier. Organisationen har sitt
säte i Göteborg och startades av de västsahariska
människorättsaktivisterna Rabab Amidane och
Elwali Amidane som numer är bosatta i Sverige.
Under 2018 har Emmaus Stockholm gett finansiellt stöd, samt haft ett utvecklande samarbete
där vi delat kunskap med varandra och deltagit i
varandras aktiviteter och kampanjer.
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Representanter från
icke-våldsorganisationen NOVA i de västsahariska flyktinglägren.

Western Sahara
Resource Watch

Stockholm är medlemmar i nätverket och bidrar
med finansiellt stöd.

Naturresurser från ockuperade Västsahara plundras i strid med internationell rätt. Western Sahara
Resource Watch (WSRW) är ett internationellt
nätverk som bedriver research och kampanjarbete mot de företag som arbetar för marockanska
intressen i Västsahara. WSRW har sin bas i Bryssel
och driver även politiskt påverkansarbete gentemot EU för att stoppa EU:s inblandning i plundringen av Västsaharas naturresurser. Emmaus

En fredlig väg till frihet
Non Violence Action in Western Sahara (NOVA) är
en rörelse som verkar i de västsahariska flyktinglägren sedan 2012. Det är en icke-våldsorganisation
som kämpar för att visa att en fredlig väg till ett fritt
Västsahara är möjlig. De arbetar bland annat med
att öppna utrymmen för dialog, sprida kunskap
om mänskliga rättigheter och att lära ut fredliga

metoder i kampen för ett självständigt Västsahara.
NOVA är byggt på volontärers engagemang och
deltagande. Rörelsen anordnar flera aktiviteter varje
år där de bland annat engagerar unga som annars
upplever att de inte har någon makt eller inflytande
över sin situation. Under 2018 stöttade Emmaus
Stockholm NOVA med att bland annat rusta upp
sina lokaler. En stor del av organisationens budget,
som skulle kunna gå till viktiga projekt för mänskliga rättigheter, hade tidigare tvingats användas
till att kontinuerligt återställa de skador som starka
väderförhållanden i ökenklimatet orsakat.
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ÖVRIGA SAMARBETEN
Angola

Palestina

Angola är ett land rikt på naturresurser men med
stora sociala klyftor. Landets moderna historia
präglas av ett 27 år långt inbördeskrig. Sedan 2002
pågår en freds- och demokratiseringsprocess men
åsikts- och pressfriheten är begränsad. Genom
Praktisk Solidaritet stödjer vi organisationen Action for Rural Development and the Environment
(ADRA). Parallellt med organisationsstärkande
insatser har ADRA med hjälp av ekonomiskt stöd
från oss via Praktisk Solidaritet arbetat med aktiviteter som rör utveckling av det lokala jordbruket,
livsmedelssäkerställande och kvinnors rättigheter.

I över 50 år har Palestina varit ockuperat av Israel.
I den palestinska skolan i byn Al Khan Al-Ahmar,
som ligger på ockuperat område, är rätten till
utbildning i farozonen för 180 barn. Israeliska
myndigheter hotar att riva skolan och tvångsförflytta hela byn. Den ideella organisationen Jahalin Solidarity arbetar med att stoppa rivningen av
skolan som delvis finansierats av EU. Under 2018
har Emmaus Stockholm bistått med finansiellt
stöd till Jahalins projekt #saveourschool för att
stödja barnen och deras familjer. Om skolan skulle rivas skulle de flesta barn inte kunna fortsätta
sin utbildning. Skolan har nu blivit en symbol för
palestiniernas kamp mot tvångsförflyttningarna.

Colombia
I Colombia råder ett inbördeskrig som pågått
i mer än 50 år. Kriget utgörs av strider mellan
armén, vänstergerillorna och paramilitärerna.
Striderna har lett till att miljoner colombianer har
tvingats fly från sina hem. Vårt stöd, via Praktisk
Solidaritet, är främst inriktat till organisationen
Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) i
staden Cali. Projektet syftar till att inkludera ett
genusperspektiv i fredsprocesserna, samt att
utarbeta ett hållbart och hälsosamt arbetssätt för
människorättsförsvarare.

Lokalt i Stockholm
Organisationen Ingen Människa Är Illegal 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 Stockholm har under
2018 gett ekonomiskt stöd till organisationen som
drivs av ideella krafter.

Övre bilden: I provinsen
Huila i Angola.
Nedre bilden: Projektet
”Save our school” som drivs
av organisationen Jahalin
Solidarity i den palestinska
byn Al Khan Al-Ahmar.
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I november
arrangerade vi
tillsammans med
svenska EU-parlamentariker Jytte
Guteland (S) ett
seminarium i EUparlamentet i Bryssel med anledning
av ett föreslaget
avtalet mellan EU
och Marocko som
inkluderar västsahariska varor.

KOMMUNIKATION OCH PÅVERKAN
Emmaus Stockholm driver kommunikations
och påverkansarbete för stärkta mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi
arrangerar seminarium, rundabordssamtal,
ger ut rapporter, möter politiker och skriver
debattartiklar.
Under året har vi drivit kommunikations- och
påverkansarbete nationellt och på EU-nivå. Våra
prioriterade frågor under året har varit att lyfta
västsahariernas rätt till självständighet och att
driva på för en omställning till cirkulär ekonomi.

Västsahariska perspektiv
på vita duken

och den spanska regissören Jordi Oriola Folch som
regisserat Rifles or Graffiti.

I samband med internationella pressfrihetsdagen
den 3 maj bjöd vi på Emmaus Stockholm tillsammans med Afrikagrupperna, Kristna Freds och
Emmaus Björkå in till filmvisning på biografen Bio
Rio i Stockholm. Vi visade dokumentärfilmerna
“Rifles or Grafiti” och “3 Stolen Cameras” för att
uppmärksamma den tystnad som råder internationellt om situationen i ockuperade Västsahara. Efter
filmerna följde ett samtal med Ahmed Ettanji som
är ordförande för mediekollektivet Equipe Media

EU går emot sin egen domstol
Redan 2016 dömde EU-domstolen att EU och
Marocko inte har någon rätt att sluta avtal som
inkluderar varor från det ockuperade Västsahara utan västsahariernas samtycke. Trots domen
föreslog EU-kommissionen under 2018 avtal med
Marocko som inkluderar Västsahara utan att de
fått samtycke från Västsaharas folk. Tillsammans
med svenska EU-parlamentariker Jytte Guteland
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(S) arrangerade vi ett seminarium i EU-parlamentet i Bryssel med anledning av de föreslagna
avtalen. I panelen deltog Jytte Guteland, EU-parlamentariker och ordförande för Western Sahara
Intergroup, Heidi Hautala, EU-parlamentariker och
vice ordförande för EU-parlamentet samt medlem
i handelskommittén INTA, Mahfud Moh Lamin,
representant för den västsahariska organisationen
Sahrawi Campaign Against the Plunder (SCAP)
i flyktinglägren och Gilles Devers, advokat som
representerar Front Polisario i EU-domstolen.

Väljer du folkrätt eller handel?
Under sommaren hade vi tillsammans med
Afrikagrupperna en kampanj där vi uppmuntrade
folk att rösta för folkrätt. Under Almedalsveckan
och festivalen Urkult fick människor rösta i en

EU-parlamentariker Linnea
Engström (MP)
röstade för
folkrätt under
Almedalsveckan.

valurna på antingen folkrätt eller handel. Kampanjen syftade till att sprida information om de
pågående avtalsförhandlingarna mellan EU och
Marocko och belysa EU:s roll i plundringen av
naturresurser.

Unga ger Västsahara
en röst i Sverige
Emmaus Stockholm driver ett tvåårigt nätverksprojekt med syftet att öka ungas kunskap om
människorättssituationen i Västsahara. Projektet
möjliggörs med stöd från Forum Syd. I nätverket
medverkar Brödet och Fiskarna, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, Kommittén för Västsaharas
kvinnor, Svenska Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara.
I början av året publicerades en debattartikel
som signerades av fem EU-parlamentariker med
rubriken ”Svenska fiskebåtar plundrar Västsahara”
i Aftonbladet. Bodil Valero (MP), Cecilia Wikström
(L), Frederick Federley (C), Jytte Guteland (S) och
Malin Björk (V) skrev: ”När EU tecknar handelsavtal
med Marocko så inkluderar det också varor som
kommer från Västsahara. Indirekt har EU därför
bidragit till att ockupationen kan fortsätta, i stället
för att bidra till att hitta en fredlig lösning på konflikten.” De uppmanade Sveriges regering att säga
nej till fortsatt plundring av fisk och naturresurser
från Afrikas sista koloni, Västsahara.

Västsahariern Nazha El Khalidi på besök i Stockholm
för att bland annat delta i MR-dagarna.

Under året har vi haft besök av västsaharierna Khalida Gaoudi, medlem i den marockanska
föreningen för mänskliga rättigheter, AMDH, och
i kollektivet Sahrawi Human Rights Defenders,
och Nazha El Khalidi, medlem i journalistkollektivet Equipe Media som arbetar för att trotsa den
rådande medieblockaden och nå ut med information om situationen i ockuperade Västsahara.
Båda deltog i informationsturnéer i skolor och
organisationer, deltog i seminarier, samt vittnade
också på en rad möten med beslutsfattare om att
företagens och EU:s handel i ockuperade Västsahara har negativ inverkan på deras hopp om ett
slut på Marockos ockupation av Västsahara.
Årets kampanj ”Västsahariernas rätt till ett
liv utan våld” lanserades på MR-dagarna där
vi hade en monter och drygt 500 människor
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Representanter från Emmaus StockDemonstration
i Madrid
till stöd för
holm deltog
i en demonstration
i Madrid
Västsahara.
Över
tusen
demonstranter
i syfte att fördömma Spaniens och EU:s
på Madrids gator.
agerandesamlades
i Västsahara-frågan.

nåddes direkt av ny kunskap som ett resultat.
Kampanjen kastade ljus på ett antal västsahariska människorättsförsvarare som riskerar sina liv
för att nå ut med information om situationen i
ockuperade Västsahara. Vår gäst Nazha El Khalidi
medverkade under MR-dagarna där hon deltog i i
flera panelsamtal, träffade organisationer och var
en av människorättsförsvararna som intervjuades
av Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF).
Under hela 2018 höll vi skolföredrag, i primärt
gymnasieskolor, och träffade cirka 1500 ungdomar
från norr till söder i Sverige. I utvärderingen i skolor får vi snittbetyg 9 av 10 på frågan om eleven
lärt sig något nytt och nästan 8 av 10 på frågan om
eleven vill veta mer. Elever uppger till exempel:
”Det är helt sjukt att jag aldrig hört om detta tidigare” och ”Intressant med självupplevda historier,
det gör det spännande”.

Solidaritetskonferens
och demonstration
Emmaus Stockholm deltog i den europeiska konferensen EUCOCO som arrangeras till stöd för och i
solidaritet med Västsaharas folk. Konferensen som
arrangerades för 44:e året i rad hölls i Madrid i Spanien. På plats fanns Polisarios representanter i EU
och FN och dess ambassadörer och representanter
världen över. Utöver det deltog även internationella politiker, diplomater, journalister, jurister och
civilsamhälle. Förutom framstående talare och

panelsamtal samlades deltagarna i grupper och
utarbetade strategier för hur arbetet för Västsaharas självständighet ska föras framåt.
Under konferensens andra dag samlades deltagarna för att fördöma Spaniens och EU:s agerande
i Västsahara-frågan. Över tusen västsaharier och
västsahara-vänner demonstrerade tillsammans på
Madrids gator.

Anna Roxvall och
Johan Persson samtalar om reportageboken ”Västsahara
inifrån – att svika
ett folk”.

Västsahara inifrån
Under hösten 2018 släppte journalisten Anna
Roxvall och fotografen Johan Persson reportageboken Västsahara Inifrån – att svika ett folk. Det är
berättelsen om Afrikas sista koloni och kampen
för självständighet. Emmaus Stockholm bjöd in
författarna till ett boksamtal som modererades
av vår verksamhetsledare Frida Dunger Johnsson.
Anna Roxvall och Johan Persson berättade om

hur de besökt flyktinglägren, ockuperat område,
knackat på beslutsfattares dörrar i FN:s korridorer
och förgäves försökt få svar från utrikesminister
Margot Wallström.

Demokratibyggande i Västsahara
Tillsammans med Afrikagrupperna bjöd vi in representanter från Utrikespolitiska Förbundet, LSU,
Centerpartiets Ungdomsförbund och Ung Vänster
till ett rundabordssamtal tillsammans med tre
representanter från ockuperade Västsahara och de
västsahariska flyktinglägren. Rundabordssamtalet
syftade till att sammanföra unga från Sverige och
Västsahara för att diskutera strategier för demokratibyggande, för att lära av varandra och utbyta
erfarenheter.

#springförvästsahara
För 17:e året i rad arrangerades solidaritetsloppet Sahara Marathon i de västsahariska flyktinglägren. Vi från Emmaus Stockholm reste ned med
en delegation från Afrikagrupperna och Praktisk
Solidaritet. Syftet med resan var att uppmärksamma ockupationen av Västsahara, visa solidaritet
med Västsaharas folk, lära oss mer om situationen
i flyktinglägren och öka kännedomen om en av
världens längsta konflikter. Utöver att delta i Sahara
Marathon, deltog vi i firandet av Västsaharas nationaldag den 27 februari och gjorde studiebesök hos
lokala organisationer, nätverk och institutioner.

Kampsportsprofilen Musse Hasselvall
reste med oss och deltog i Sahara Marathon
i solidaritet med Västsaharas folk.
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Varje dag
hittar mellan
1500 och 2000
kunder till
oss.

HÅLLBAR
KONSUMTION
Emmaus Stockholm har två butiker på Peter
Myndes Backe 8, vid Slussen, i Stockholm. Vi
bidrar till ett större utbud av second hand för konsumenter som vill handla på ett miljövänligt sätt.

Alternativ till nykonsumtion
Vi har en stor second hand-butik som erbjuder
såväl märkeskläder som enklare basplagg, barnkläder, prylar, loppisfynd, väskor, skor, accessoarer och
leksaker. Under 2018 genomfördes en ombyggnation i vår stora butik vilket innebar förbättringar för
medarbetarnas arbetsergonomi samt underlättad
navigering för besökare. Under 2018 har ett flertal
seminarier arrangerats i den stora butiken.
Vägg i vägg med den stora butiken ligger vår vintagebutik som är fylld med ett handplockat urval
av unika plagg. Här erbjuder vi ett unikt urval av
50-, 60- och 70-tals kläder, finare märkeskläder, skor,
väskor och smycken.

#Cirkulärjul
Emmaus Stockholms två butiker vid
Slussen på Södermalm ligger bredvid
varandra på Peter Myndes Backe 8.

Under december månad startade vi en kampanj
som uppmuntrade konsumenter att fira en cirkulär
jul. Handels Utredningsinstitut (HUI) hade redan
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tidigt på hösten förutspått att årets julhandel skulle
slå rekord. Under kampanjen bjöd vi in till två inspirationskvällar med temat cirkulär jul som syftade till
att få oss alla att tänka till och stanna upp i julhandeln och välja andra alternativ. Under inspirationskvällarna besöktes vi av Leili Mänder som ligger
bakom Lagningsaktivisten och Stella Hildebrandt
som driver företaget Hildebrandt Sustainable
Living. Samtidigt delade vi dagligen tips på hållbara
julklappar i en digital julkalender på vårt Instagramkonto. Kampanjen sammanföll även med att det
återvunna plagget utsågs till årets julklapp.

Kålan för Emmaus
I november 2018 släpptes en kollektion i samarbete med designern Deborah Sherif. Kollektionen
som går under namnet Kålan för Emmaus var
skapad av enbart återanvända kläder som lagats
och fått ett unikt utseende genom broderi. Plaggen i kollektionen hade från början någon skavank och skulle därför inte kunna säljas i befintligt
skick. Genom Deborahs broderi blev revan till en

Designern
Deborah
Sherifs
kollektion
inspirerar till
återbruk.

Emmaus Stockholm deltar i
Kransenloppisen i Midsommarkransen i Stockholm.

del av dekorationen. Kollektionen syftade till att
öka återanvändningen av textilier och inspirera
konsumenter till att välja miljövänligare alternativ
än nyproducerad fast fashion.

Emmaus Stockholm tar ställning
mot konsumtionshets
Under 2018 tog Emmaus Stockholm ställning
mot konsumtionshets genom att medverka i
kampanjen White Monday. Initiativet är ett ideellt
samarbetsprojekt mellan företag, organisationer
& influencers som inriktar sig på cirkulär ekonomi.
Rörelsen är en motvikt till den ökade konsumtionen

som Black Friday, som infaller samma vecka, främjar. Över 120 företag, organisationer och influencers
deltog i initiativet.

Kransenloppis
I början av sommaren deltog vi i Kransenloppisen
i Midsommarkransen med en pop up-butik. Kranskenloppisen är en årlig återvinningsfest där boende
i området får möjlighet att bidra. Som enda butik
erbjöds vi en plats på Julikullen, där vi sålde second
hand- och vintageplagg, barnkläder och fynd.
Utöver loppis och second hand bestod dagen av
barnshower, musikunderhållning och food trucks.
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VÅR INSAMLING
Vi samlar in använda textilier, kläder och prylar
för att ta tillvara på jordens resurser. Under
2018 samlade vi in totalt 280 ton kläder, 37 ton
prylar och drygt 15 ton böcker i Storstockholm.
Emmaus Stockholms insamling sker genom
utplacerade insamlingsboxar, hämtning hos
privatpersoner och samarbetsföretag, inlämning
i våra butiker eller till vår sorteringscentral. Under
den sista halvan av året fick vi flera nya platser för
våra insamlingslådor i Solna, Ekerö, Lidingö, och
Stockholmshem.
Vi såg även ett ökat intresse från privatpersoner
att skänka kläder i ett flertal områden där insamlingen ökade per låda, särskilt under andra halvåret. Även insamling av prylar ökade markant under
andra halvåret jämfört med samma period året
innan.

Ökad livslängd på textilier
Som det ser ut idag nyttjar vi inte de naturresurser som finns på jorden på ett ansvarsfullt sätt. I
genomsnitt köper vi i Sverige 14 kilo kläder och
textilier varje år, samtidigt slängs 8 kilo per person
och år i soporna, trots att det skulle kunna komma
till användning av någon annan.

Vi ser textilier som en värdefull resurs. När du
skänker ett plagg till oss förlänger vi plaggets
livscykel. Vår målsättning är att så mycket textilier som möjligt återbrukas lokalt, det ger största
miljönytta, det minskar utsläpp vid transport och
konsumtion av nyproducerade varor. Det som
inte går att återanvända i Sverige exporterar vi till
länder inom EU som garanterar säkra arbetsvillkor
och miljömässig hantering. På det sättet kan vi öka
återanvändningen genom att matcha utbudet och
efterfrågan. Det som inte går att återanvända går
till återvinning eller i sista hand energiutvinning.

1

Tack vare noggrann sortering och ansvarsfull
hantering återanvänder och återvinner vi minst 90
procent av de textilier som vi samlar in.

2

Under 2018 såg vår
återanvändnings- och
återvinningsgrad ut så här:
Återanvändning:

74 %

Återvinning:		

20 %

Energiåtervinning:

6%

Hur det går till
Skänk dina kläder och prylar
i våra insamlingslådor, direkt
i butik eller via hämtning av oss.
På vår sorteringscentral
granskas och sorteras
varorna. Beroende på skick och
kvalité sorteras det till försäljning i våra butiker, samarbetsprojekt,
export, återvinning eller i sista
hand energiutvinning.

3

Varorna levereras till
våra butiker för åter
användning.
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Vår påverkan på miljön
Barn i det västsahariska
flyktinglägret Smara.

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD
När du handlar i våra butiker eller skänker
en gåva till oss bidrar du till en mer rättvis
och hållbar värld. För det ekonomiska överskottet som vi får in arbetar vi för stärkta
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Det vore inte möjligt utan er som
handlar och skänker gåvor till oss – Tack!
Second hand har många fördelar. Återbruk av kläder och prylar bidrar bland annat till en mer hållbar värld. Genom att köpa begagnat sparas stora
mängder vatten, kemikalier och koldioxidutsläpp,
jämfört med om samma plagg skulle ha nypro-

ducerats. Men inte nog med det. Det ekonomiska
överskottet från våra butiker fördelas över en rad
olika projekt som till exempel syftar till att stärka
yttrandefriheten och bevaka mänskliga rättigheter
i konfliktområden eller för att ge rättslig rådgivning till familjer som fått utstå människorättsbrott.
Vi är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll och
har ett 90-konto. Det innebär att Svensk Insamlingskontroll kontinuerligt granskar oss och kontrollerar
att pengarna används till det vi påstår, och att inte
en för stor procent av gåvorna går till administration. Vi strävar alltid efter att insamlingen av gåvor
bedrivs transparent, etiskt och professionellt.

Även om hela vår organisation syftar
till hållbar utveckling är det viktigt att
inte glömma bort att även vår verksamhet har en viss inverkan på miljön.
Vi arbetar systematiskt med att kartlägga och minimera vår miljöpåverkan
i alla led.
Under 2018 upprättades fem långsiktiga och
övergripande miljömål för vår verksamhet.
De första fyra målen fokuserar på att minska
den negativa miljöpåverkan inom energiförbrukning, transporter, inköp och avfallshantering. Det femte målet handlar om att bidra till
en positiv miljöpåverkan genom att bidra till
en samhällsomställning till cirkulär ekonomi.
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Under västsahariska
journalisten Nazha El
Khalidis besök i Sverige
gästade hon några av
organisationerna i nätverket för Västsahara.
På bilden är Nazha
tillsammans med
Brödet och fiskarna i
Västerås.

NÄTVERK OCH
SAMARBETEN
CONCORD Sverige
CONCORD Sverige är en plattform som samlar
drygt 60 svensk civilsamhällesorganisationer. CONCORD arbetar tillsammans med sina medlemsorganisationer för att påverka Sveriges och EU:s
utvecklingspolitik för en fredlig och hållbar värld
utan fattigdom och orättvisor. CONCORD granskar
politikers löften och att de lever upp till sina internationella åtaganden. Emmaus Stockholm blev en
del av CONCORD Sverige 2018.

Praktisk Solidaritet
Emmaus Stockholm ingår tillsammans med Brödet
& Fiskarna, Emmaus Gävle biståndsgrupp, Emmaus
Fredriksdal och Emmaus Åkvarn i riksorganisationen
Praktisk Solidaritet. Praktisk solidaritet driver både
utvecklingsprojekt och samordnar materialbistånd
och andra insatser för gemensamma mottagare och
samarbetspartners globalt. Vi stödjer projekt i Angola, Colombia och Västsahara via Praktisk Solidaritet.

Cireko
Emmaus Stockholm är sedan 2018 medlemmar
i CirEko – näringslivets arena för cirkulära affärer.
CirEko har drygt 80 medlemmar och dess syfte

är att underlätta näringslivets övergång från
linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som
en utvecklings- och samverkansarena inom
den cirkulära ekonomin och det resurseffektiva
samhället.

Schyssta pensioner
Schyssta Pensioner är en kampanj som samlar
13 svenska civilsamhällesorganisationer. Schyssta Pensioner vill se nya regler för AP-fonderna så
att våra pensionspengar investeras med respekt
för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål. AP-fonderna förvaltar mer än
1800 miljarder för alla som ingår i det svenska
pensionssystemet. Det är alltså våra gemensamma pengar. AP-fonderna investerar till exempel
våra pensionspengar i företag som bryter mot
internationell rätt och utvinner naturresurser på
ockuperad mark.

Nätverk för Västsahara
Emmaus Stockholm arbetar sedan 2014 i ett nätverk tillsammans med fem organisationer; Brödet
och fiskarna, Emmaus Gävleborgs biståndsgrupp,
Svenska Västsahara Kommitteen, Tidskriften Västsahara och Kommittén för Västsaharas kvinnor.
Nätverket arbetar med ett informationsprojekt
finansierat av Forum Syd. Projektet är inriktat på information om Västsahara med fokus på ungdomar.

Geneva Support Group for the
Protection and Promotion of
Human Rights in Western Sahara.
Under 2018 blev Emmaus Stockholm medlemmar
i Geneva Support Group for the Protection and Promotion of Human Rights in Western Sahara. Tillsammans med drygt 160 organisationer syftar gruppen
till att bevaka och stärka de mänskliga rättigheterna.
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Bilden till vänster: På arbetscentret i Sollentuna
tillverkas miljövänliga väskor av överblivna tyger.
Bilden till höger: Till arbetscentret kommer personer som behöver stöd för att komma ut på den
öppna arbetsmarknaden.

SOCIALT ANSVAR PÅ ARBETSMARKNADEN
En viktig del av vårt arbete i Sverige är även
att aktivt stödja människor tillbaka in i arbetslivet och samhället. Det gör vi genom att samarbeta med arbetscenter och daglig verksamhet.
Syftet är att de som arbetar i våra samarbetsprojekt ska ha en meningsfull sysselsättning.
Emmaus Stockholm samarbetar med ett arbetscenter i Sollentuna. Här tillverkas miljövänliga
väskor av överblivna tyger som skänkts till oss på

Emmaus Stockholm. Till arbetscentret kommer
personer som av olika anledningar behöver stöd
för att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.
De får möjlighet till meningsfull arbetsträning
och de som inte har svenska som modersmål kan
samtidigt öva på svenska. Målet är att alla som
kommer till arbetscentret ska komma ut i ett jobb,
praktik eller studier i framtiden. Väskorna som
tillverkas säljs i Emmaus Stockholms butik på Peter
Myndes Backe 8 vis Slussen i Stockholm. Väskor-

na fungerar som ett miljövänligt alternativ till
plastpåsar. Arbetscentret är en del av arbetsmarknadsenheten i Sollentuna Kommun.
I Skarpnäck i Stockholm samarbetar vi med en
daglig verksamhet som driver en butik. I verksamheten arbetar vuxna med funktionsvariationer
med sorteringsverksamhet och insamling. De driver också en klädbutik. Den dagliga verksamheten
syftar till att deltagarna ska ha en meningsfull
sysselsättning.
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LÄMNADE BIDRAG 2018 (tkr)

INTÄKTER 2018 (tkr)

Praktisk Solidaritet

Fairtrade

184

Försäljning av
skänkta varor

21 585

Insamlade medel

65

Övriga intäkter

1 125

200
Verksamhetsstöd till projekt i Angola, Colombia och västsahariska flyktinglägren.

ASVDH

50

(Sahrawi Association of Victims of
Grave Violations of Human Rights
Committed by the Moroccan State)

Stöd till ASVDH för att stärka verksamheten inom MR, kommunikation och projektledning.

WSRW
(Western Sahara Resource Watch)

100

NOVA
(Non Violence Action
in Western Sahara)

Stöd till WSRW:s arbete för att skydda västsahariernas rätt till Västsaharas naturresurser.

KOSTNADER 2018 (tkr)

100
Stöd till NOVA:s arbete med unga i de västsahariska flyktinglägren.

Inköp fairtrade

-223

Övriga externa
kostnader

-8 903

Personalkostnader

-15 146

Avskrivningar

-404

ÅRETS RESULTAT

-1 714 tkr

Övrigt stöd till västsahariska
organisationer eller projekt

100
Institutionellt stöd.

Emmaus International

20
Stöd till Emmaus Internationals verksamhet i världen.

Jahalin Solidarity

40
Stöd till kampanjen #Saveourschool

ADRA Malanje
via Afrikagrupperna

30
Bland annat stöd till mikrokrediter och till familjer som vill få laglig rätt till sin mark.

IMÄI
(Ingen Människa Är Illegal)

100
Stöd till människor på flykt.

Av verksamhetens kostnader utgjorde 3 162 tkr direkta
ändamålskostnader såsom ekonomiskt stöd och
informationsverksamhet.

Verksamhetsberättelse 2018
Text: Caroline Nord, Charlotte
Wester, Satu Holopainen
Bild: Jonatan Arblom Sundblad,
Nora Cederin, Fanny Holmquist,
Juan Obregón, Caroline Nord m.fl.
Grafisk Form: Kalle Johansson
Följ oss gärna i sociala medier

@emmausstockholm
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