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TACK!
Under året har vi fortsatt vårt arbete för en 
hållbar och rättvis värld .

Vi har skapat klimatnytta då vi samlat in 450 ton 
kläder och 37,6 ton prylar. Detta innebär att vi har 
förlängt livscykeln på textilier, minskat klimat- 
och miljöpåverkan samt stöttat människorätts-
organisationer internationellt. 

Under året har vi drivit frågor om hållbara textilier 
och en samhällsomställning till en cirkulär  ekonomi. 

Vi har stöttat västsahariska människorätts-
organisationer som arbetat för ett Västsahara fritt 
från ockupation. 

Stort tack till våra kunder och 
givare – tack vare ert stöd kan 
människorättskämpar fortsätta 
verka, och vi kan fortsätta bidra 
till en mer hållbar och rättvis 
värld.
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ÅRET SOM GÅTT  
Emmaus Stockholm har haft ett händelse-
rikt år . Vi har stärkt vår organisations struk-
tur och ekonomi . Det är fantastiskt bra 
jobbat och pengar vi behöver för att kunna 
investera i uppdaterad utrustning och nya 
butiker, men framför allt för att kunna fort-
sätta vårt viktiga arbete för fred,  mänskliga 
rättigheter och hållbar utveckling . Vår 
organisation behövs och gör skillnad! 

Vi har fortsatt vårt arbete för västsahariernas rätt 
till självbestämmande och utökat våra projekt att 
även involvera Maghreb-regionen. Ett arbete som 
kommer att fortsätta utvecklas under 2020. Vi har 
även stärkt vår position inom cirkulär ekonomi 
under året. Det märks i de aktiviteter vi deltar i 
eller leder. För några år sedan var det inte många 
som pratade om cirkulär ekonomi, något vi ju har 
sysslat med sedan 60-talet. Nu ligger våra drivkraf-
ter, värden och uppdrag kring just detta helt rätt i 
tiden och vi märker att vi bidrar med ny kunskap 
och bättre möjligheter för samhälle och miljö. Jag 
är särskilt stolt över framtagandet av en guide och 
process till kommunerna med syfte att öka den 
cirkulära textilhanteringen.  

Vår visibilitet ökade under året och vi syntes i 
rikstäckande media, bl. a tack vare att två löpare 
vann Sahara Marathon samt att Aminatou Haidar 

hyllades för sitt arbete för fred och 
mänskliga rättigheter genom utnäm-
ningen till Right Livelihood priset. Ami-
natou Haidar är en flerfaldigt prisbelönt 
västsaharisk människorättsaktivist som 
gjort sig känd för sin kamp för Västsaha-
ras självständighet. Vi deltog på åter-
kommande platser som Almedalen och 
Urkult festival, ABF husets Schysst jul, 
konferensen för Cirkulär ekonomi, men 
även lite oväntade platser som Lidingö-
loppet, Fredsloppet och Nacka återbruksmarknad.  

Vårt arbetsområde materiell insamling ökade 
med 54 % jämfört med 2018 och vi gick från 
insamling i tre kommuner till att nu finnas i sju. 
Den ökade tillgängligheten gör att vi får mycket 
positiv respons från privatpersoner som vill lämna 
textilier till återanvändning och återvinning. Dess-
utom var 2019 året då våra insamlingslådor fick ny 
design.  

Produktionen har visat på fantastiska resultat 
under året, bland annat tack vare omorganise-
ringen hösten 2018. Vi producerade 33 procent 
mer under 2019 jämfört med året innan med 
mindre personal. Dessutom har vi fortsatt stolta 
siffror att visa fram. Av antalet insamlat material 
gick 74 procent till återanvändning, 20 procent 

till materialåtervinning och endast 6 procent till 
energiutvinning.  

Slutligen, så har butikerna slagit flera rekord 
under 2019. I oktober hade vi 71 610 besökare och 
två dagar med över 3000 besökare. Försäljningen 
slog också rekord samma månad, 2,3 miljoner! 
Dessutom fortsätter de 5-stjärniga recensionerna 
att rasa in. Julaftonskväll kom t.ex. den här, “The 
best second hand ever.” Vi kan bara hålla med! 

Jag vill tacka dig som väljer att stödja vårt arbete 
för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveck-
ling. Du bidrar till en plattform där vi tillsammans 
med våra samarbetspartners skapar förutsättningar 
för att människor som lever i utsatthet kan organi-
sera sig och ta makten över sina liv samtidigt som vi 
bidrar till omställningen till cirkulär ekonomi.

Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare 

”Jag är särskilt stolt över framtagandet av en guide och process till 
kommunerna med syfte att öka den cirkulära textilhanteringen” 
säger verksamhetsledare Frida Dunger Johnsson.
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Emmaus Stockholm är en religiöst och parti-
politisk obunden ideell organisation som genom 
insamling och second hand-försäljning bedriver 
opinionsbildning och informationsspridning 
för rättvisa, mänskliga rättigheter och hållbar 
 utveckling. 

OM EMMAUS STOCKHOLM

VÅR VISION 
Vår vision är en rättvis och hållbar värld 

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

VÅRT SYFTE 
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 apartheid-
regimen 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.

Genom att tillvarata och återanvända textilier 
och prylar skapar vi resurser för de människorätts-
organisationer vi samarbetar med samt bidrar till 
att upp fylla flera av FN:s globala mål för hållbar 
utveckling. Emmaus Stockholm har 90-konto vilket 
innebär att vår verksamhet kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll.  
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När du handlar i våra butiker, skänker kläder och 
prylar eller en gåva så bidrar du till en mer rättvis 
och hållbar värld. För det ekonomiska överskot-
tet 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!

Återbruk av kläder och prylar bidrar till en mer 
hållbar värld. Genom att köpa begagnat sparas 
stora mängder vatten, och mängden kemikalier 
och växthusgaser som släpps ut minskas, jämfört 
med om samma plagg skulle ha nyproducerats. 

Men inte nog med det. Det ekonomiska över-
skottet från våra butiker fördelas över en rad olika 
projekt som till exempel syftar till att stärka ytt-
randefriheten och bevaka mänskliga rättigheter i 
konfliktområden eller för att ge rättslig rådgivning 
till familjer som fått utstå människorättsbrott. 

Under året har vi uppmanat privatpersoner att 
skänka till vår verksamhet genom olika kampanjer. 
I samband med morsdag uppmanades till exem-
pel kunder att runda upp. Vi har även fått in viktiga 
bidrag genom swishgåvor och insamlingar på 
Facebook, varmt tack till alla som har bidragit!

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD

Vi är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll 
och har ett 90konto. Det innebär att Svensk 
Insamlingskontroll kontinuerligt granskar oss och 
kontrollerar att pengarna används på rätt sätt, 
och att inte en för stor procent av gåvorna går till 
administration. Vi strävar alltid efter att insam-
lingen av gåvor bedrivs transparent, etiskt och 
professionellt.

Eslama Said Filali från 
 Organisationen NOVA skri-
ver på en duk där  besökare 
kan uttrycka sitt stöd för 
 västsahariernas kamp

Under året har vi även  
uppmanat privatpersoner 
att skänka till vår verksamhet 
genom olika kampanjer. 
I samband med mors 
dag uppmanades till  
exempel kunder att runda 
upp. Vi har även fått in 
viktiga bidrag genom 
swishgåvor och insamlingar 
på Facebook, varmt tack till 
alla som har bidragit! 
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HÅLLBARHET
Emmaus Stockholm arbetar sedan 1970-talet 
aktivt för återanvändning och återvinning av texti-
lier i Sverige. Vi strävar efter cirkulär ekonomi och 
verkar för att öka andelen insamlade varor som 
återanvänds och återvinns i Sverige.  Detta efter-
som textilindustrin är den näst mest förorenande 
branschen i världen samtidigt som potentialen 
för ökad återanvändning och återvinning är stor, 
något som skulle få mycket positiva miljöeffekter. 
Vi har sedan starten byggt upp en god samverkan 
med andra aktörer som till exempel kommuner 
och inte minst konsumenter.

Återanvändning och återvinning ger största 
möjliga miljönytta eftersom det minskar antalet 
transporter och konsumtionen av nyproducerade 
saker. Nästan 90% av de kläder och textilier som 
Emmaus Stockholm får in återanvänds och åter-
vinns. 

Det som inte går att återanvända eller återvinna 
i Sverige exporterar vi till andra länder, där de 
sedan kan återanvändas eller återvinnas. På så 
sätt ökar vi återanvändningen samtidigt som vi 
bidrar till att fler plagg och textilier kan ha längre 
livslängd. För att underlätta varornas spårbarhet 
enligt avfallshierarkin premierar vi kunder inom 
EU. Vid export förutsätter vi alltid att våra partners 
följer vår uppförandekod vilket ställer höga krav 

på bland annat arbetsförhållanden, företagsetik 
och miljöriktig hantering av varorna. 

Som en del i vårt miljöarbete har vi vidtagit flera 
energisparande åtgärder, bland annat i vårt arbete 
med klädsortering och transporterunder året vilka 
gav följande resultat:

• 17% minskad energianvändning av el och fjärr-
värme.

• 83% minskade utsläpp från godstransporter 
genom övergång från fossila bränslen till förnybart 
HVO100.

År 2015 antog FN:s med-
lemsländer Agenda 2030, 
en universell agenda som 
inrymmer Globala målen för 
hållbar utveckling. I begreppet 
hållbar utveckling integreras 
tre dimensioner av hållbarhet: 
social, ekonomisk och miljö-
mässig. Emmaus Stockholm 
verkar för flera av målen, 
bland annat mål 12 och 13 
som berör klimatkrisen och 
dess konsekvenser.

Bilden visar den så kallade Avfallstrap-
pan som är ett EU-direktiv antaget i den 
svenska miljöbalken och den styr hur vårt 
avfall ska tas om hand. Avfallstrappan 
har fem nivåer, och visar i fallande ord-
ning hur bra för miljön de är, där avfalls-
minimera är bäst och deponera är sämst.
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Under 2019 samlade vi in 450 ton kläder 
och 37,6 ton prylar från allmänheten i Stor-
stockholm, en ökning med 54% jämfört 
med året innan .

Emmaus Stockholms insamling sker genom 
hämtning hos privatpersoner, utplacerade insam-
lingslådor samt genom spontan inlämning i vår 
butik på Peter Myndes Backe 8 eller till vår sorte-
ringscentral i Västberga. Under året har vi utökat 
vår närvaro i Storstockholm och våra lådor finns 
numera i 7 olika kommuner: Stockholm, Solna, 
Lidingö, Ekerö, Nacka, Tyresö och Järfälla. Vi har 
även tömt lådor i miljöstugor och återvinningsrum 
hos flera bostadsrättsföreningar. 

I mitten av april satsade vi lite extra på att nå ut 
med vår kläd- och prylinsamling till privatper-
soner. Vi annonserade i lokaltidningen Mitt i, på 
Facebook och Instagram. Annonserna i Mitt i nåd-
de ut till drygt 200 000 personer. I sociala medier 
nådde vi ut till drygt 8 000 personer och andelen 

besökare på sidan ”Skänk” på vår hemsida ökade 
med 57 procent jämfört med samma period året 
innan. Vi ökar vår insamling samtidigt som våra 
givare gjorde en insats för miljön!

Ökad livslängd på textilier 
Vi ser textilier som en värdefull resurs. När du 
skänker ett plagg till oss förlänger vi plaggets 
livscykel. Vår målsättning är att så mycket textili-
er 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 energiutvin-
ning. Tack vare noggrann sortering och ansvarsfull 
hantering återanvänder och återvinner vi minst 90 
procent av de textilier som vi samlar in.

VÅR INSAMLING

Textilindustrin är en av de mest förorenande 
industrierna i världen. I tillverkningen av textilier 
går det åt stora mängder vatten, kemikalier och 
energi. Om vi bara kunde ta hand om de textilier 
som redan producerats på ett mer ansvarsfullt sätt 
skulle vi kunna minska textiliernas klimatpåverkan 
avsevärt. Som det ser ut i dag nyttjas inte de natur-
resurser som finns på jorden på ett ansvarsfullt sätt. 
I genomsnitt köper konsumenter i Sverige 14 kg 
textilier per år, samtidig slängs ca 8 kg textilier per 
person och år i soporna, trots att det skulle kunna 
komma till användning av någon annan. Forsk-
ning visar att många vill konsumera mer hållbart, 
men vet inte hur. Det centrala för att minska vår 
klimatpåverkan är att helt enkelt köpa färre plagg 
och förlänga livslängden på de kläder som redan 
producerats.

1 Skänk dina kläder och 
prylar i våra insamlings-

lådor, direkt i butik eller via 
hämtning av oss.

2 Våra chaufförer kör 
varorna till 

vår sorterings-
central, där 
allt synas och 
sorteras.

3 Efter det levereras 
varorna till våra second 

hand-butiker för att återan-
vändning och resten lagras 

för att senare återanvändas 
eller exporteras.

Hur det går till  
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I början av 2019 blev Emmaus Stockholm 
tillsammans med stiftelsen Stockholm 
School of Economics Institute for Rese-
arch och avfallsbolaget SÖRAB beviljat 
projektstöd från innovationsmyndigheten 
Vinnova . Projektet syftar till att bidra till en 
samhällsomställning till en cirkulär ekono-
mi med fokus på textilier .

I Sverige går fortfarande en stor del av hushål-
lens textilier till förbränning vilket innebär ett 
stort resursslöseri och en mycket negativ påver-

kan på miljön. Projektet syftar till att skapa förut-
sättningar för att den offentliga och privata 
sektorn på kommunnivå ska kunna samverka 
och gynna en hållbar hantering av textilier. 
Målet är att hitta verktyg som bidrar till en 
omställning till cirkulär ekonomi som kom-
munerna kan använda sig av och som ökar 
möjligheterna för aktörer att hantera textilier 
på ett sätt som gynnar miljön.

Genom projektet hoppas vi kunna ge förslag 
på lösningar som bidrar till en mer hållbar hante-

ring av textilier och på längre sikt även bidrar till 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Viktiga delar i projektet och i arbetet 
mot cirkulär ekonomi är den rap-
port och guide som togs fram under 
2019 med syfte att öka kommuners 
samverkan med aktörer inom textil-
hantering. Guiden för ökad cirkulär 
textilhantering i kommunen bygger 
på en noggrann analys på kommuners 

verksamhet samt ger vägledning och råd så att 

OMSTÄLLNING TILL CIRKULÄR EKONOMI

Emmaus Stockholm 
bjöd  in till ett panel-
samtal i Almedalen 
om hur vi kan hantera 
begagnade textilier på 
ett hållbart sätt. Från 
vänster: Frida Dunger 
Johnsson, Kristina 
Yngwe (C), Weine 
Wiqvist, Malin Viola 
Wennberg, Marilouise 
Berg och Hanna  
Ljungkvist. 
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fler kommuner kan ta kraftfulla steg mot en mer 
cirkulär ekonomi. Detta arbete har ingått i ett 
Vinnova-finansierat projekt som pågår till 2020. 

Inom projektet bjöd Emmaus Stockholm in till ett 
panelsamtal i Almedalen om hur vi kan hantera 
begagnade textilier på ett hållbart sätt. I panelen 
deltog representanter från miljö- och jordbruks-
utskottet, Avfall Sverige, Mistra Future Fashion, 
SKL Kommentus och IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Något som diskuterades var den utredning som 
regeringen har i uppdrag att genomföra om ett 
producentansvar som skulle säkerställa separat 
insamling av textilier för både återanvändning och 
återvinning. Senast 2025 ska alla EU-länder samla 
in textilavfall separat.

I dag ligger ansvaret för hanteringen på kom-
munerna, men det finns inga nationella riktlinjer 
för hur textilierna ska hanteras. Olika kommuner 
möter olika praktiska, geografiska, ekonomiska, 
affärsmässiga och tekniska utmaningar. 

Panelen var eniga om att oavsett vad som 
 beslutas på politisk nivå så behöver olika aktörer 
samverka för att uppnå en hållbar hantering. En 
hållbar hantering av textilier förutsätter att åter-
användning premieras före återvinning. Emmaus 
Stockholm ser positivt på diskussionen då textil-
tillverkning har en stor miljöpåverkan, men rätt 
använt kan textilavfall vara en värdefull resurs i en 
cirkulär ekonomi.

Cirkulära workshops  
och företagssamarbete 
Under första veckan i juni deltog vi då företaget 
Pernod Ricard arrangerade en hållbarhetsdag för 
250 anställda. Vi höll flera deltagande workshops 
på temat cirkulär ekonomi, ordnade studiebesök 
i vår insamlingscentral och ställde en klädinsam-
lingslåda i företagets foajé. Genom samarbetet fick 
deltagarna kunskap om cirkulärt tänkande vad 
gäller textilkonsumtion och om textiliers negativa 
påverkan på miljön. Deltagarna fick även prova att 
producera täcken och filtar av insamlat material 
vilka skänktes till de västsahariska flyktinglägren. 
De fick även lära sig laga trasiga kläder som kunde 
säljas i våra butiker, samt göra om/remake på klä-
der som inte hade gått att sälja. 

Samarbetet ledde till en insamling av 326 kg 
textilier, cirka 50 babyfilar och täcken och 30 
lagade plagg. Därutöver syddes det på etiketter 
på tygpåsar och gjordes en second hand-banner. 
Deltagarna var mycket positiva till aktiviteterna 
och vi har fått ytterligare förfrågningar från andra 
företag om liknande samarbeten.

Cirkulär jul
Julen är den högtid på året som belastar klimatet 
mest och för andra gången drev vi kampanjen 
Cirkulär jul. Syftet är att uppmärksamma allmän-
heten om jultidens miljöpåverkan och ge konkreta 
exempel på hur en mer hållbar jul kan firas.

Under vår julkampanj höll vi workshops om hur man själv 
kan göra julpynt och julklappar med mindre klimatfotavtryck 
och deltog på julmarknader med second hand-julklappar. På 
vår hemsida, via pressmeddelande och i sociala medier spred 
vi budskapet att nyproducerade julprylar och julklappar kan 
ersättas med second hand då detta är bättre för miljön.
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I juli visade vi upp vintagepärlor under modevisningen  Sustainable 
Fashion Day i Kungsträdgården i Stockholm. Modevisningen 
 arrangerades av Beyond Retro och syftade till att visa att hållbart 
mode är fullt möjligt - detta efter att modeveckan i Stockholm ställts  
in bland annat på grund av ökade krav på hållbarhet inom branschen. 

Tack till alla modeller: Sofi, Atorina, Diyora, Tess, Malin, Atorina, 
Jonas, Kidane och Patrik. Styling: Alexandra Lundberg och Mariart 
 Academy, Anna Lundqvist, Angelique Karlsson, Doa’s Beauty som 
gjorde hår och makeup, Foto: Elisabeth Radhe
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Emmaus Stockholm har i flera decennier 
verkat för att stärka de mänskliga rättighe-
terna internationellt .  Via samarbeten med 
olika människorättsorganisationer i Västsa-
hara, Angola och Palestina stöttar vi dem i 
deras kamp för mänskliga rättigheter samt 
sprider information i Sverige om deras 
situation . Via aktiv opinionsbildning upp-
märksammar vi makthavare, politiker och 
allmänheten om situationen för de mänsk-
liga rättigheterna runtom i världen .  

Västsahara
EU trotsar folkrätten och den egna domstolen 
genom nya avtal med Marocko.

Att Västsahara inte är en del 
av Marocko är redan bekräftat av 
EU-domstolen, FN och Internatio-
nella domstolen i Haag. Ockupationen 
har varit mycket lönsam för Marocko som 
utnyttjat Västsaharas naturresurser i över 40 
år utan västsahariernas samtycke. 2019 fick 
Marocko klartecken från EU-parlamentet att de 
kan fortsätta stjäla naturresurser. 

Under årets första kvartal röstades två kontro-
versiella handelsavtal igenom mellan EU och 
Marocko. Avtalen inkluderar Västsahara och bidrar 
till att plundringen av Västsaharas naturresurser 
kan fortsätta. Nu är det viktigare än någonsin att 
vi visar vårt stöd för Västsahara och västsaharierna 
som väntat i över 40 år på en fredlig lösning.

Västsahara har varit ockuperat av sitt grannland 
Marocko sedan 1975. Västsahara är ett land rikt 
på naturresurser, så som bland annat fosfat och 
fisk. Marocko exploaterar området på dess natur-

resurser vilket gör ockupationen gynnsam rent 
ekonomiskt. I januari antog EU-parlamentet 

ett handelsavtal mellan EU och Marocko som 
inbegriper västsahariska varor. Detta trots att 
EU-domstolen förklarat att det är olagligt utan 

västsahariernas samtycke. Avtalet bryter dessut-
om mot folkrätten och legitimerar ockupationen 
som fördömts av FN och internationella domsto-
len i Haag.

En månad senare, den 12 februari, gick ytterligare 
ett avtal igenom. Den här gången handlar det om 
ett fiskeriavtal. 90 procent av fisken som omfattas 
av avtalet fångas i Västsaharas vatten utan att Väst-
saharas legitima representant Polisario varit med 
i förhandlingarna eller gett sitt samtycke.  Även 
pengarna som EU betalar för avtalet tillfaller den 
marockanska staten. Att det handlar om plundring 
har aldrig varit tydligare.

Ideella organisationer i de västsahariska flykting-
lägren och på det ockuperade området vittnar om 
att det gror en stor frustration hos västsahariska 
ungdomar. De är födda och uppvuxna i flyktinglä-
ger och under ockupation och det enda de ser är 
att omvärlden gång på gång vänder dem ryggen 
till förmån för relationer med Marocko. Många av 
dem har tappat hoppet och vill ta till vapen för 
att få till en lösning på situationen. Nu har även 
EU, som är Marockos största handelspartner, svikit 
västsaharierna genom att bidra till att legitimera 
ockupationen av Västsahara.

MÄNSKLIGA 
RÄTTIGHETER

Trots att internationell rätt är tydlig angående 
 västsahariernas naturresurser bidrar både EU och 
enskilda företag till att dessa plundras.
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Det är häpnadsväckande att EU-parlamentet 
inte stoppade ett avtal som så tydligt bryter mot 
EU-domstolens krav. Nu när avtalet röstades 
igenom har vi antagligen ytterligare en långdra-
gen och kostsam rättsprocess i EU-domstolen att 
vänta. Västsaharierna har levt under ockupation 
och i flyktingläger i 43 år. De har tålmodigt väntat 
på frihet, men är förtvivlade och behöver hopp om 
framtiden. 

Västsaharierna är ett ockuperat folk och nu be-
höver de inte bara kämpa mot ockupationsmak-
ten Marocko utan även hela Europeiska Unionen. 
Istället för att lägga alla sina resurser på FN:s freds-
process behöver de nu även driva en rättsprocess 
mot EU. Det är obegripligt hur EU-parlamentet 
kan ingå avtal som gäller Västsaharas territorium 
med Marocko samtidigt som de hävdar att de inte 
erkänner Marockos suveränitet över Västsahara.

FN fortsätter svika Västsahara
FN sviker Västsahara ytterligare en gång. I ok-
tober förlängde FN:s säkerhetsråd mandatet för 
fredsstyrkan MINURSO med ett år, trots att det 
tidigare enbart förlängts med sex månader med 
motiveringen att det brådskar att komma fram till 
en lösning.

Fredsstyrkans mandat har behandlats i över 60 
resolutioner sedan vapenvilan trädde i kraft 1991. 
Mandatet har sedan 2007 alltid sträckt sig över 
ett år. I april 2018 beslutade säkerhetsrådet, efter 

påtryckningar av USA, att förkorta mandatet med 
motiveringen att det brådskar att komma fram till 
en lösning. Men nu återgår alltså mandatet till att 
löpa på ett helt år. En anledning till att mandatet 
återigen förlängts kan vara att Donald Trumps tidi-
gare säkerhetsrådgivare John Bolton avgick i bör-
jan på september. Han var drivande i att förkorta 
fredsstyrkans mandat för att mana fram en lösning.

Ytterligare en avgång som har avgörande bety-
delse för situationen är FN:s sändebud för Västsa-
hara, Horst Köhler, som avgick i maj på grund av 
hälsoskäl. Han är det sändebud som hittills haft 
störst framgång i fredsprocessen. Innan avgången 
hade han startat upp fredssamtal och parterna 
hade mötts vid två tillfällen. Ingen ersättare har 
utnämnts efter Köhler. 

Det är oroande att säkerhetsrådet valt att återgå 
till att förlänga mandatet på ett år. Nu om någon-
sin brådskar det att komma fram till en lösning. 

Västsaharierna har tydligt visat att de tappat tåla-
modet efter över 40 år av ockupation och på flykt, 
det är dags att FN tar deras vädjan på allvar.

Enligt resolution 2494 fortsätter fredsstyrkan MI-
NURSO verka som den enda fredsstyrkan i världen 
som inte har mandat att bevaka och rapportera 
om brott mot mänskliga rättigheter. Detta trots de 
allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som sker 
i territoriet.

FN behöver verkligen visa beslutsamhet och tyd-
lighet i frågan. Redan 1965 krävde FN att territoriet 
skulle avkoloniseras. Trots upprepade fördöman-
den från FN och år av fruktlösa fredsprocesser och 
nya sändebud så ockuperas landet fortfarande. 
Genom FN och säkerhetsrådets agerande är det 
tydligt att det direkta politiska stödet är viktigare 
än någonsin. Även om FN har ett ansvar, behöver 
det internationella samfundet visa sitt stöd och 
pressa på för en förändring.

Vårt arbete för 
fred och säkerhet 
verkar för att 
fler unga väst-
saharier ska ges 
 möjligheter att 
aktivera sig och 
engagera sig för 
sin framtid.  
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Emmaus Stockholm samarbetar med civil-
samhällesorganisationer i de västsahariska 
flyktinglägren, i det ockuperade Västsaha-
ra och globalt .  

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. ASV-
DH 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 kommu-
nikationsutveckling.  

Stöd och upprättelse  
för anhöriga  
Association of the Families of Sahrawi Prisoners 
and Disappeared (AFAPREDESA) dokumenterar 
och kartlägger försvunna västsaharier och po-
litiska fångar. Organisationen utreder massgra-

var 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 

SAMARBETEN MED VÄSTSAHARISKA 
CIVILSAMHÄLLESORGANISATIONER

Vikten av dialog och 
civilsamhällets roll för att 
uppnå fredliga sam-
hällen lyfts fram genom 
projektet Dialog för 
Fred. Emmaus Stock-
holm, tillsammans med 
människorättsförsvarare 
från ockuperade Västsa-
hara, de västsahariska 
flyktinglägren och Ma-
rocko jobbar för att civil-
samhället ska inkluderas 
i fredsförhandlingar, hitta 
metoder för att öka med-
vetenheten om konflikten 
och hur vi genom dialog 
kan öka förståelsen.
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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 
många år med olika projekt, workshops, utbysstu-
dier, etc. 

Western Sahara Resource Watch
Naturresurser från ockuperade Västsahara 
plundras i strid med internationell rätt. Western 
Sahara Resource Watch (WSRW) är ett internatio-
nellt nätverk som bedriver research och kampan-
jarbete mot de företag som arbetar för marock-
anska 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. Em-
maus Stockholm samarbetar med WSRW genom 
framtagande av rapporter, workshops, möte med 
investerare, beslutsfattare. 

En fredlig väg till frihet 
Non Violence Action in Western Sahara (NOVA) 
är en rörelse som verkar i de västsahariska flyk-
tinglägren sedan 2012. Det är en icke-våldsorga-
nisation 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 enga-
gemang 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 2019 var NOVA en av samarbetsorganisa-
tionerna i projektet ”Dialog för fred” som finansie-
ras genom Folke Bernadotte Akademin. Projektet 
syftar till att stärka fredsfrämjande organisationer i 
Algeriet, Västsahara och Marocko för att minimera 
risken för väpnad konflikt i regionen. Med i projek-
tet är även Equipe Media från ockuperade Västsa-
hara och den marockanska människorättsorgani-
sationen Moroccan Association for Human Rights 
(MAHR). Under året genomfördes en workshop för 
att stärka organisationernas kommunikationsarbe-
te och de deltog i ett välbesökt seminarium under 
Stockholm Civil Society Days.  

Västsaharierna har levt under ockupation och i flyktingläger i 45 år. 
Varje år firar de sin nationaldag den 27e februari i väntan på sin frihet.  
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Emmaus Stockholm driver kommunika-
tions och påverkansarbete för stärkta 
mänskliga rättigheter och hållbar ut-
veckling . Vi arrangerar seminarium, run-
dabordssamtal, ger ut rapporter, möter 
politiker och skriver debattartiklar . Under 
året har vi drivit kommunikations- och 
påverkansarbete nationellt . Våra priori-
terade frågor under året har varit att lyfta 
västsahariernas rätt till självständighet och 
att driva på för en omställning till cirkulär 
ekonomi .  

Sahara Maraton väckte intresse
Västsahara uppmärksammades i svenska 
medier i samband med Sahara Maraton! I slutet 
av februari besökte vi de västsahariska flykting-

lägren tillsammansmed en 
grupp löpare från Sverige. Vi 
besökte våra samarbetsor-
ganisationer, deltog i Sahara 
Marathon och samlade in 
information och material till 
vårt fortsatta arbete. Åtta 
svenska tidningar, bland an-
nat Dagens Nyheter, skrev 
om vår resa och loppet.

Västsahariska aktivister på besök 
I november bjöd vi in 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. Hon deltog i informationsturnéer i sko-

lor och organisationer och var huvudtalare under 
vårt seminarium på MR-dagarna.  

Människorättsförsvarare  
får fredspris
2019 tog människorättsförsvararen och icke-
våldsaktivisten Aminatou Haidar emot Right Liveli-
hood Award för sin icke-våldsliga kamp för frihet för 
Västsahara och mot ockupationsmakten Marocko. I 
samband med att hon tog emot priset var hon 
dessutom med på flera seminarier bland annat i 
riksdagen.  Emmaus Stockholm var en av organisa-
tionerna som  nominerade henne i början av året. 

Efter över 30 års ickevåldskamp för sitt folks 
rättigheter har Aminatou Haidar kommit att bli en 
symbol för hela den fredliga kampen för självstän-

KOMMUNIKATION OCH PÅVERKAN

Aminatou Haidar 
nominerades till Right 
Livelihood-priset av 
Emmaus Stockholm, 
Svenska Västsahara 
Kommitteen, Afrikagrup-
perna, Kommittén för 
Västsaharas kvinnor och 
Riksdagens Västsaha-
ranätverk. Sedan 2008 
är hon ordförande för 
den västsahariska orga-
nisationen Collective of 
Saharawi Human Rights 
Defenders.

Sahara Marathon 
syftar till att upp-

märksamma att drygt 
170 000 människor 
bott i flyktingläger i 

öknen sedan över 40 
år tillbaka. Varje år 

kommer folk från hela 
världen för att delta 

i Sahara Marathon 
och visa sin solidaritet 

med Västsahara. Det 
finns möjlighet att 
springa/gå 42 km, 

21km, 10km eller 5km.
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dighet åt Västsahara. Aminatou Haidar har vigt 
hela sitt vuxna liv åt att kämpa för sitt folks rät-
tigheter och för det har hon riskerat sitt liv, blivit 
torterad och suttit flera år i marockanska fängelser. 

Aminatou Haidar tilldelades Right Livelihood-pri-
set, som även kallas det alternativa fredspriset, 
med motiveringen: ”För sin orubbliga ickevålds-
kamp för självständighet och rättvisa åt Västsa-
haras folk, trots tortyr och förföljelse”. Bland de 
nominerade fanns 142 kandidater från 59 länder.

Den vita fläcken på kartan 
I november deltog Emmaus Stockholm tillsam-
mans med våra samarbetsorganisationer Brödet 
och Fiskarna och Tidskriften Västsahara på MR 
dagarna i Linköping.  På vårt seminarium om 
journalisters utsatthet i Västsahara deltog den 
västsahariska journalisten och fredsaktivisten Naz-
ha El Khalidi som berättade om hur västsaha-
rier utsätts för grovt våld, ogrundade fängslanden 
och tortyr på grund av arbetet för mänskliga 
rättigheter och självständighet.  På seminariet som 
lockade över 50 åhörare, deltog även Reportrar 
utan Gränser och Forum Syd.   

Västsahara i Almedalen  
Emmaus Stockholm arrangerade under Almeda-
len ett seminarium med fokus på plundringen av 
naturresurser i Västsahara och Sveriges roll och 
ansvar. Moderator var journalisten Anna Roxvall, 

författare till reportageboken ”Att svika ett folk - 
Västsahara inifrån”.  Medverkande i debatten var 
riksdagspolitiker från KD, C, S, MP och V. I publiken 
fanns ca 25 personer och genom live-streaming 
nåddes över 800 personer av seminariet.   

Politiker till flyktinglägren 
Under hösten åkte tio riksdagspolitiker på en 
delegationsresa till de västsahariska flykting-
lägren i Algeriet.  Emmaus Stockholm var med och 
samordnade resan. De träffade bland annat Em-
maus Stockholms samarbetsorganisationer NOVA 
och AFAPREDESA.  

Unga ger Västsahara en röst  
Emmaus Stockholm driver ett tvåårigt nät-
verksprojekt med syftet att öka kunskapen om 

människorättssituationen i Västsahara bland unga 
i Sverige.  Genom föreläsningsturnéer i gymnasie-
skolor nåddes över 1100 elever av information om 
hur människorättssituationen ser ut i Västsahara. 
De flesta elever hade inte hört talas om Västsahara 
tidigare och många uttryckte ett stort intresse för 
att få veta mer. Några elever valde att skriva speci-
alarbeten om Västsahara. 

Politikermöten och  
påverkansarbete  
Inom Emmaus Stockholms informationsprojekt 
för Västsahara har vi haft dialog- och informa-
tionsmöten med enskilda politiker från samtliga 
riksdagspartier förutom SD, för att öka deras 
kunskap och intresse för människorättssituationen 
i Västsahara. 

Projektet Unga ger Västsahara en röst möjliggörs 
med stöd från Forum Syd. I nätverket medverkar 
Brödet och Fiskarna, Emmaus Gävleborgs Bistånds-
grupp, Kommittén för Västsaharas kvinnor, svens-
ka Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara.  

Paneldeltagarna Pyry Niemi (S), Lotta Johnsson Fornarve (V), 
Kjell-Arne Ottosson (KD), Kerstin Lundgren (C) och Janine Alm Ericson 
(MP) visar ett rött kort för EU:s och Marockos handels- och fiskeriavtal 
som inkluderar Västsahara.
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Internationella kvinnodagen
Internationella kvinnodagen uppmärksamma-
des genom att lyfta fram tre västsahariska kvinnor 
som kämpar för Västsaharas frihet på hemsidan 
samt i sociala medier. Genom kampanjen lyfte 
vi Darak  Abdelfatah, Suelma Beiruk och Khalida 
Gaoudi som i intervjuer berättade om hur det är 
det att växa upp i flyktingläger, under ockupation 
och om sin kamp för rättvisa både på politisk- och 
på gräsrotsnivå.

White Monday
Emmaus Stockholm deltog i den årliga kam-
panjen White Monday, den 25:e november. Ge-
nom White Monday har över 500 företag, ideella 
organisationer och influencers i Sverige och in-

ternationellt gått samman och skapat en motpol 
till konsumtionshetsen, för att visa på alternativ 
till nykonsumtion och främja cirkulär ekonomi.

Vi bjöd in våra kunder att sluta cirkeln i kretslop-
pet tillsammans med oss. De kunder som skänkte 
till oss under White Monday den 25/11 fick 20 pro-
cent rabatt på ett köp, på detta sätt uppmuntrar vi 
våra kunder att fortsätta handla hållbart inte bara 
under White Monday, utan varje dag, hela året. 
Samtidigt bidrar de till vårt arbete för hållbarhet 
och mänskliga rättigheter.

Fler sätt att påverka  
kring hållbarhet
I september 2019 deltog vi på CirEkos konferens 
Cirkulära Affärer och vår verksamhetsledare Frida 
Dunger Johnsson berättade hur vi arbetar för 
en omställning till cirkulär ekonomi. Vi var även 
inbjudna till Handelshögskolan i Stockholm för att 
på kursen ”Current issues in retailing” berätta om 
baksidorna med textilindustrin, vikten av återan-
vändning och cirkulära textilier.

I juli visade vi upp våra bästa vintagepärlor 
under modevisningen Sustainable Fashion Day 
i Kungsträdgården i Stockholm arrangerat av 
Beyond Retro.

KAMPANJER UNDER ÅRET

Darak  Abdelfatah 
beskriver sig själv 
som västsaharisk 

flykting, aktivist och 
människorättsför-
svarare. Hon bor i 
de västsahariska 

flyktinglägren i 
södra Algeriet och 

har aldrig besökt 
sitt hemland. Men 

drömmen om ett liv 
i ett fritt Västsahara 

är stark.

Tess Asplund, känd bland annat för sin aktivism mot 
rasism, var en av modellerna under modevisningen 
 Sustainable Fashion Day i Kungsträdgården i Stockholm.
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Emmaus Stockholm har under 2019 drivit två 
butiker på Peter Myndes Backe 8, vid Slussen, i 
Stockholm. I vår stora second hand-butik finns 
spännande fynd, basplagg, textilier och accesso-
arer. Vi har även ett stort sortiment av barnkläder, 
barnböcker och leksaker. Här hittas antikviteter, 
köksprylar samt en välsorterad bokavdelning. 

En trappa med färgsprakande tak av blommor 
leder ner till vår vintagebutik. Den är fylld med ett 
handplockat urval av exklusiva plagg med karak-
tär och historia. Butiken finns i en vacker källarlo-
kal bredvid den stora butiken.

Under 2019 har vi haft glädjande besöksantal till 
våra butiker. Under året ökade det med 12%, vilket 
innebär att fler har kunnat ta del av den cirkulära 
ekonomin och bidra till en mer hållbar värld. Tex-
tilier har fått förlängt liv och plaggens miljö- och 
klimatpåverkan minskat. 

VÅRA BUTIKER

SOCIALT ANSVAR PÅ  
ARBETSMARKNADEN
En viktig del i vårt arbete i Sverige är att aktivt 
stödja människor tillbaka in i arbetslivet och 
samhället. Det gör vi genom att erbjuda praktik, 
arbetsträning och genom att samarbeta med 
dagcenter och daglig verksamhet. Syftet är att 
deltagarna ska få en meningsfull sysselsättning 
och ta ett steg närmare arbetsmarknaden.

Emmaus Stockholm samarbetar med ett 
 arbetscenter i Sollentuna där miljövänliga väskor 
av återvunnet tyg tillverkas. Till detta arbetscen-
ter kommer personer som av olika anledningar 
behöver stöd för att komma ut på den öppna 
arbetsmarknaden. De får möjlighet till menings-
full 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. 

 Arbetscentret är en del av arbetsmarknads-
enheten i Sollentuna kommun. Väskorna som 
tillverkas säljs i våra butiker.

Emmaus Stockholm samarbetar även med en 
daglig verksamhet i stadsdelen Skarpnäck. Verk-
samheten driver bland annat en klädbutik där 
vuxna med funktionsvariationer arbetar. Utöver 
detta finns även en sorteringsverksamhet och in-
samling. Den dagliga verksamheten syftar till att 
deltagarna ska ha en meningsfull sysselsättning. 

Under året har Emmaus Stockholm också 
utvecklat arbetet med arbetsintegration genom 
att ge fler personer som står utanför arbetsmark-
naden möjlighet till praktik och arbetsträning. 
Under 2019 praktiserade eller arbetstränade 
totalt 40 personer under totalt 6 240 timmar.

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

Att fler som står 
utan arbete ska 
få en meningsfull 
sysselsättning 
och ta ett steg 
närmare arbets-
marknaden är 
en viktig mål-
sättning för vår 
verksamhet.
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MEDLEMSKAP
Vi uppskattar att du skänker kläder och 
prylar till oss eftersom du ger någon 
annan möjligheten att handla på 
ett hållbart sätt, bidrar till den 
cirkulära ekonomin och stöttar 
vårt arbete . Att bli medlem är yt-
terligare ett sätt att stötta Emmaus 
Stockholms arbete för mänskliga 
rättigheter, hållbar utveckling och 
arbetsintegration .

Det här får du  
som medlem:
• Vår hållbara tygkasse

• Vårt nyhetsbrev med information om  
vårt och våra samarbetspartners arbete

• Tips om events

Ordinarie medlemsavgift är 250 kr/år

Medlemsavgift för dig som är pensionär, ungdom 
under 20 år, student eller arbetslös är 100 kr/år

Det finns flera  
sätt att bli medlem

Välj det som passar dig bäst:

Swish: via swishappen i din telefon till nummer 
900 39 71, glöm inte att uppge Medlem i medde-
landefältet

Bankgiro: via ditt bankkonto till BG 5854-3711

Plusgiro: via ditt bankkonto till PG 645 96 19-0

Vill du hellre stödja vårt arbete långsik-
tigt som månadsgivare: kontakta oss på 
autogiro@emmausstockholm.com.

När du betalar avgiften glöm inte att 
skriva att din betalning avser medlem-
skap. Uppge även mejladress så att du 

kan få vårt nyhetsbrev.

På årsmötet i juni  
2019 beslutades att  

öppna upp för allmänt 
medlemskap i föreningen.

Genom att bli medlem stödjer du Emmaus 
Stockholms arbete för mänskliga  

rättigheter, hållbar utveckling  
och arbetsintegration.
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LÄMNADE BIDRAG 2019 (tkr)

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

ASVDH

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

50

Stöd till ASVDH för att stärka verksamheten inom MR, kommunikation och projekt-
ledning.

WSRW 
(Western Sahara Resource Watch)

100

Stöd till WSRW:s arbete för att skydda västsahariernas rätt till Västsaharas naturresur-
ser.

Equipe Media 160

Stöd till västsahariska journalister att rapportera inifrån ockuperade Västsahara.

AFAPREDESA 185

Materielbistånd i form av secondhand kläder.

Övrigt stöd till västsahariska 
journalister att rapportera inifrån 
ockuperade Västsahara

112

Medieträning för västsahariska institutioner och organisationer från civil samhället. 

Världens Barn 28

Bidrag till årets insamling.

Jahalin Solidarity 20

Stöd till kampanjen #Saveourschool.

IMÄI
(Ingen Människa Är Illegal)

20

Stöd till människor på flykt.

INTÄKTER 2019 (tkr)

Fairtrade 182

Försäljning av  
skänkta varor

22 633

Insamlade medel 422

Övriga intäkter 1 875

TOTALA INTÄKTER 25 112

KOSTNADER 2019 (tkr)

Inköp fairtrade -130

Personalkostnader -13 837

Övriga externa  
kostnader

-9 153

Avskrivningar -525

TOTALA KOSTNADER -23 645

ÅRETS RESULTAT 1 467 tkr

Av verksamhetens kostnader utgjorde  22 617 tkr direkta 
ändamålskostnader såsom hållbarhetsarbete, ekonomiskt 
stöd och informationsverksamhet.
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Följ oss gärna i sociala medier

@emmausstockholm 

KONTAKT:
Butiker: 

• Peter Myndes Backe 8,

T-bana Slussen

• Liljeholmstorget 7

T-bana Liljeholmen

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

info@emmausstockholm.se  
emmausstockholm.se


