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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 över 720
ton kläder och prylar. Detta innebär att vi har förlängt livscykeln på textilier, minskat klimat- och
miljöpåverkan samt stöttat människorättsorganisationer internationellt.
Under året har vi drivit frågor om hållbara textilier
och en samhällsomställning till cirkulär ekonomi. Vi

har stöttat människorättsorganisationer som arbetar
för ett Västsahara fritt från ockupation. Vi fortsätter
även vårt arbete med att stödja människorätts
organisationer i Palestina och Maghrebregionen.

Stort tack till våra kunder och
givare – tack vare ert stöd kan
människorättsförsvarare fortsätta
verka, och vi kan fortsätta bidra
till en mer hållbar och rättvis värld.
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Gabi Björsson,
Ordförande,
Emmaus Stockholm

2020 öppnade Emmaus Stockholm en ny butik i Liljeholmsgallerian.

ÅRET SOM GÅTT
2020 har varit ett extraordinärt år i många
avseenden. Coronapandemin har lamslagit en hel
värld. Samtidigt som människor och organisationer fortsatt arbetar för sina och andras mänskliga
rättigheter med en outtröttlig glöd. I Västsahara var
det inte bara en pandemi som bröt ut under året
utan även ett krig. Efter nästan 30 års vapenstillestånd bröt Marocko mot fredsavtalet som FN förhandlat fram och kriget var ett faktum. Våldet mot
människorättsförsvarare och journalister trappades
upp och Marocko har i flera fall använt pandemin
som en ursäkt för att begränsa och kontrollera
västsaharier och deras levnadsutrymme.
Coronapandemin har påverkat oss alla. På
Emmaus Stockholm sjönk försäljningen till en
början avsevärt, flera planerade informations-

aktiviteter behövdes ställas in eller ställas om
till digitala möten. Det har varit ett år som ställt
hårda krav på vår verksamhet och tvingat oss till
tuffa och svåra beslut om nedskärningar och det
betydde också att flera medarbetare behövde
lämna organisationen.
Men pandemin har också lärt oss att tänka nytt,
finna nya sätt att arbeta och har hjälpt till att
öppna mångas ögon för nödvändigheten att
ställa om till en mer hållbar livsstil. Trots svårigheterna som pandemin förde med sig lyckades
vi öppna en ny butik i Liljeholmen. Att många
arbetade hemifrån och spenderade mer tid hemma under året resulterade i att allt fler rensade ut
och skänkte kläder och prylar till oss. Vår insamling ökade med hela 60 procent under året. Det

betyder att massor av plagg och prylar har fått en
förlängd livslängd.
Vi har fortsatt vårt viktiga arbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling genom
digitala insatser. Vi har drivit ett projekt i syfte att
förhindra och lindra effekterna av Covid-19 bland
den västsahariska befolkningen i flyktinglägren i
Algeriet. Vi har stöttat organisationer i Maghreb
regionen i fredsförebyggande insatser och skapat
utrymme för dialog.
Vi ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet
för en rättvis och hållbar utveckling av världen. Ett
stort tack till kunder, givare, medlemmar och medarbetare! Utan er skulle kampen inte kunna fortsätta!
Gabi Björsson, Ordförande, Emmaus Stockholm
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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

OM EMMAUS STOCKHOLM
Emmaus Stockholm är en religiöst och partipolitisk
obunden ideell organisation som genom insamling
och second hand-försäljning bedriver opinionsbildning och informationsspridning för rättvisa, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.
Genom att tillvarata och återanvända textilier och prylar skapar vi resurser för de

människorättsorganisationer vi samarbetar med
samt bidrar till att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål. Emmaus Stockholm har 90-konto
vilket innebär att vår verksamhet kontrolleras av
Svensk Insamlingskontroll. Under 2020 blev vi
även medlemmar i Giva Sverige.

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
Palestina och lokalt i Sverige.
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DU GÖR
SKILLNAD
När du handlar i våra butiker, skänker kläder och
prylar eller lämnar en gåva så 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!
Återanvändning 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
överskottet från våra butiker fördelas över en rad
olika projekt som till exempel syftar till fredsbyggande verksamhet, att stärka yttrandefriheten och
bevaka mänskliga rättigheter i konfliktområden
och 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 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!

Under december lyfte vi situationen för barn i de västsahariska flyktinglägren där bibliotek och bokbussar
är ett av få glädjeämnen för barnen. Där kan de delta i aktiviteter, läsa, pyssla och använda datorer.

Vi blev under 2020 medlemmar i Giva
Sverige, en branschförening som
arbetar för tryggt givande.

Vi är medlemmar i Svensk Insamlingskontroll och har ett 90-konto. 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
insamlingen av gåvor bedrivs transparent, etiskt och professionellt.
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Bilden visar den så kallade Avfallstrappan 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 ordning hur bra för miljön de är, där
avfallsminimera är bäst och deponera är sämst.

År 2015 antog FN:s
medlemsländer Agenda
2030, en universell
agenda som inrymmer
Globala målen för hållbar
utveckling. I begreppet
hållbar utveckling integreras tre
dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och
miljömässig. Emmaus Stockholm verkar för flera
av målen, bland annat mål 12, 13 och 16 som
berör miljökrisen och fredsbyggande.
Som en del i vårt miljöarbete har vi vidtagit flera
energisparande åtgärder, bland annat i vårt
arbete med klädsortering och transporter.

HÅLLBAR TEXTILHANTERING
Emmaus Stockholm arbetar sedan 1970-talet
aktivt för återanvändning och återvinning av
textilier i Sverige. Vi strävar efter en omställning
till en cirkulär ekonomi och verkar för att öka
andelen insamlade varor som återanvänds och
återvinns i Sverige. Detta eftersom 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
konsumenter.
Återanvändning och återvinning ger största
möjliga miljönytta eftersom det minskar antalet
transporter och konsumtionen av nyproducerade
saker. Nästan 90 procent av de kläder och textilier
som Emmaus Stockholm får in återanvänds och
återvinns.

Det som inte går att återanvända eller återvinna i
Sverige exporterar vi till andra länder, där de kan
återanvändas. På så sätt bidrar vi till att fler plagg
och textilier får en 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.
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VÅR MATERIALINSAMLING
Under 2020 samlade vi in 720 ton kläder
och prylar från allmänheten i Storstock
holm, en ökning med 60 procent jämfört
med året innan.

ner. Vi informerade även kontinuerligt under året
på Facebook och Instagram. Vi ökar stadigt vår
insamling samtidigt som våra givare gör en insats
för miljön!

Emmaus Stockholms insamling sker genom
utplacerade insamlingslådor samt genom spontan inlämning i våra butiker på Peter Myndes
Backe 8 och i Liljeholmstorget Galleria eller till vår
sorteringscentral i Västberga. Under året har vi
utökat vår närvaro i Storstockholm och våra lådor
finns numera i 11 kommuner: Stockholm, Solna,
Lidingö, Ekerö, Nacka, Tyresö, Järfälla, Salem,
Nynäshamn och Sollentuna. Under året utökade
vi samarbetet med ytterligare fem kommuner och
placerade ut 44 ytterligare insamlingslådor, totalt
har vi nu 133 lådor utplacerade. Vi har även tömt
lådor i miljöstugor och återvinningsrum hos flera
bostadsrättsföreningar.

Ökad livslängd på textilier

I början av året satsade vi lite extra på att nå ut
med vår kläd- och prylinsamling till privatperso-

Så går det till

1

Skänk dina kläder och prylar
i våra insamlingslådor, direkt i
butik eller via hämtning av oss.

2

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

Våra chaufförer
kör varorna till
vår sorteringscentral,
där allt synas och
sorteras.

3

Efter det levereras varorna
till våra second hand-butiker
för att återanvändning och resten
lagras för att senare återanvändas
eller exporteras.

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 naturresurser 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. Forskning 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.
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Så mycket växthusgaser
sparade vi in 2020
720 ton kläder samlades in
under 2020, en ökning med
60 procent jämfört
med året innan!
Hade dessa plagg nyproducerats så skulle: 5 040
miljoner liter vatten ha gått
åt, ungefär lika mycket som ryms
i 2 016 olympiska pooler och
8 640 ton växthusgaser hade
släppts ut, ungefär lika mycket
växthusgaser som skulle släppas ut om en person flög tur
och retur mellan Stockholm
och Paris varje dag i 78 år.

Hur har vi räknat?
Jo enligt Naturvårdsverket går det i snitt
åt 7 000 liter vatten och tre kilo kemikalier
för att tillverka ett enda kilo tyg. Dessutom
genereras 10–15 kilo växthusgaser under
tillverkningsprocessen, alltså i snitt ungefär
12 kilo. Mängd växthusgas för flygningarna
är beräknat enligt Carbon Emission Calculator, ICAO. En kamel väger i snitt ca 500
kilo och ett par jeans 0,6 kilo. En olympisk
pool innehåller i snitt ungefär 2 500 000 liter
vatten.)

OMSTÄLLNING TILL
CIRKULÄR EKONOMI
I början på oktober bjöd Emmaus Stock
holm in till ett event under konferensen
Hållbar Kommun. Huvudsyftet med even
tet var att diskutera vikten av en mer håll
bar textilhantering, där återbruk spelar en
avgörande roll. Denna fråga är extra aktu
ell eftersom regeringen nu tar steg mot en
övergång till cirkulär ekonomi.

Tanken är att uppnå miljönytta genom att göra
textilproducenterna ansvariga för hela processen
från produktion till avfall. Eftersom kommunerna
spelar en viktig roll när det gäller avfallshantering
belyste vi under seminariet hur kommuner runt
om i landet kan påverkas av producentansvaret.
Vi diskuterade även hur största möjliga miljönytta
gällande textilier uppnås i en panel
debatt. Det vill säga hur uppnår vi ökat
återbruk och längre livslängd för textilier.

Som ett steg på vägen mot en
mer hållbar textilhantering har
Diskussionerna blev livliga i panel
regeringen tillsatt en utredning om
debatten. Deltagare i panelen var
producentansvar för textilier som
Birgitta Losman, hållbarhetsstrategi
presenterades den 10 december
från högskolan i Borås som ansvarar för
2020. Utredningen är en del i regerutredningen om producentansvaret,
Under året utökade vi
ingens arbete att uppnå Sveriges
samarbetet i kommuner och Catarina Östlund, avfallshandläggare
klimatmål, vår del i FN:s globala mål
vi hade 144 insamlingslådor från Nacka Vatten och Avfall samt
för att bromsa klimatkrisen. Detta är
utplacerade i slutet av året.
Marcus Jäger, konceptutvecklare på
även ett steg på vägen för att vi ska
SÖRAB, ett regionalt avfallsbolag som
lyckas uppfylla kraven i EU:s avfallsdirektiv, som kräägs av nio kommuner.
ver separat insamling av textilavfall senast år 2025.
Birgitta sammanfattade målet med producent
Emmaus Stockholm välkomnar alla initiativ mot
ansvaret för textilier med att säga att det ska ses
en mer cirkulär ekonomi. Att nu även regeringen tar
som ett styrmedel för att i första hand uppmuntra
tag i detta ser vi som mycket positivt. Förslaget om
återbruk och i andra hand återvinning på ett sätt
ett producentansvar är ett viktigt steg för att synligsom möjliggör att producenter betalar och
göra textiliers negativa miljö- och klimatpåverkan.
miljönytta uppstår.
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Guide till kommuner
Under början av 2020 lanserade vi en guide till
kommuner om hållbara textilier. Guiden var en del
av ett projekt som vi startat 2019 tillsammans med
stiftelsen Stockholm School of Economics Institute
for Research och avfallsbolaget SÖRAB och som delfinansierades av innovationsmyndigheten Vinnova.
Projektet syftade till att bidra till en samhällsomställning till en cirkulär ekonomi med fokus på textilier.
Guide för ökad cirkulär textilhantering i kommunen bygger på en noggrann analys av kommuners verksamhet samt ger vägledning och råd så
att fler kommuner kan ta kraftfulla steg mot en
mer cirkulär ekonomi när det kommer till textilier.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar 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 kommunerna 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 hantering av
textilier och på längre sikt även bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda
2030. Senast 2025 ska alla EU-länder samla in textilavfall separat.

Vår insamlings
låda hos ett av
företagen som
deltog i Företagskampen 2020.

Under året
började vi
sälja gåvokort
till förmån för
vårt arbete
för mänskliga
rättigheter

Myrsjöskolan
vann Emmaus
skolkamp för
textilinsamling.

Företagskampen – hållbarhet
för företag i praktiken
För att klara FN:s Globala mål måste näringslivet
och organisationer aktivt arbeta med sitt hållbarhetsarbete. För att inspirera företag startade vi
#Företagskampen i början av året. Företag erbjöds
en egen insamlingslåda för textilier på sin arbetsplats. Tanken är att erbjuda ett lätt sätt för företag
och deras medarbetarna att bidra till målet om
hållbar konsumtion och produktion.
Emmaus Stockholm erbjuder även företag föreläsningar och workshops. Vi tar upp frågor kring
cirkulär ekonomi, textilindustrin och hållbarhet. Vi
tar även upp de möjligheter som finns för näringslivet i EU:s direktiv. Vi anpassar oss efter företagets
behov och förutsättningar och skapar skräddarsydda workshops. Målet är att hela organisationen och
dess medarbetare ska känna sig inspirerade och
peppade att bidra till den cirkulära ekonomin och
vidareutveckla företagets hållbarhetsarbete inom en
rad olika områden. Rekordet för mängd insamlade
textilier på ett företag i samband med Företagskampen under 2020 blev 1,3 kg textilier per anställd.

Tantoloppet
I augusti samarbetade vi med Tantoloppet, ett lopp
baserat i Stockholm. Vi uppmuntrade människor
att delta i loppet genom att lotta
ut ett antal presentkort till en av
våra butiker till deltagarna.
Tantoloppet by Yuc Tanto var
2020 ett virtuellt lopp, överskottet skänktes till Tre-ska-blinoll:s arbete för att förhindra
sexuella övergrepp mot barn
inom idrotten.

Under 2020 öppnade
vi möjligheten att
köpa digitala present
kort till vår butik i
Liljeholmsgallerian.

Cirkulära samarbeten med skolor
Under våren startade vi tävlingen skolkampen för
att uppmuntra materialinsamling via skolor.

Cirkulär jul
Eftersom julen är den högtid på året som belastar
klimatet mest uppmanade vi även människor att fira
en Cirkulär jul. Syftet är att uppmärksamma allmänheten om jultidens miljöpåverkan och ge konkreta
exempel på hur en mer hållbar jul kan firas.
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MÄNSKLIGA
RÄTTIGHETER
Emmaus Stockholm har i flera decennier
verkat för att stärka mänskliga rättigheter
internationellt, med fokus på Västsahara.
Via samarbeten med människorätts
organisationer i Västsahara, Algeriet,
Marocko och Tunisien stöttar vi deras
kamp för mänskliga rättigheter, samt
sprider information i Sverige om situa
tion i ockuperade Västsahara och de
västsahariska flyktinglägren. Via aktiv
opinionsbildning uppmärksammar vi
makthavare, politiker och a
 llmänhet
om situationen för de mänskliga
rättigheterna runtom i världen.

Tack vare facebook-insamlingar av privatpersoner
kunde humanitärt stöd ges till människor i de
västsahariska flyktinglägren.

År 2020 bröts
ett nästan 3
decennier långt
eldupphör mellan
Västsahara och
Marocko.

VÄSTSAHARA
Åter krig
Den 13 november 2020 bröt åter krig ut mellan
Marocko och Västsahara. Genom att Marocko
gjorde intrång i buffertzonen Guerguerat bröt
de mot det FN-medlade avtalet
om eldupphör som ingåtts med
Polisario 30 år tidigare.
I de ockuperade områdena innebär det brutna eldupphöret ett kraftigt
ökat våld och förtryck mot civila. Samtidigt
fortsätter en mycket strikt media- och informationsblockad. Emmaus Stockholms lokala
samarbetsorganisationer rapporterar att journalister, människorättsförsvarare, aktivister och
civila är måltavlor och utsättas för godtyckligt
våld av marockansk polis och militär.

Aktiva inom människorättsorganisationer sätts
i husarrest, deras hem stormas, de grips och
torteras. Politiska fångar har hotats med att de
kommer förflyttas till hemlig ort. Även fredliga
protester slås ned med våld. Först i ledet att drabbas står journalisterna. Västsahariska journalister
informerar till omvärlden med fara för sina liv.
Journalister tillhörande det västsahariska
mediekollektivet Equipe Media avtjänar
långa straff. Trots detta fortsätter arbetet
med att nå ut till internationella organisationer, FN och Afrikanska Unionen (AU). ”Vi talar
inte längre om basala brott mot mänskliga rättigheter” sa Ahmed Ettanji från Equipe Media vid ett
samtal. ”Vi riskerar att arresteras, att dödas. Några
av oss kommer troligen dö”. Nu vädjar de västsahariska journalisterna om stöd från omgivningen.
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Västsahariernas situation blev inte bättre av att
USA:s dåvarande president Donald Trump gjorde
ett tvivelaktigt erkännande av Marockos rätt till
Västsahara i december 2020. Trumps erkännande
av Marocko, utan en genomförd folkomröstning
med chans till självstyre, är alltså ett direkt bortseende från internationell lag. Förutom konsekvenser lokalt har de senaste händelserna även
fått stor respons internationellt. Trumps beslut
har kritiserats av flera betydande politiker,
diplomater och forskare, även i USA. Den inhemska kritiken har kommit från både republikaner
och demokrater och siktar på den långsiktiga
strategi som USA har haft för dialog och stöd till
en FN-ledd process.

Exploatering av naturresurser
Att Västsahara inte är en del av Marocko är redan
bekräftat av EU-domstolen, FN och Internationella
domstolen i Haag. Trots detta fortsätter Marocko
ockupera landet och i november 2020 bröt krig på
nytt ut mellan parterna. Ockupationen är mycket
lönsam för Marocko som utnyttjar Västsaharas
naturresurser, till exempel fosfat och fisk. Detta
har nu pågått i över 40 år trots att EU-domstolen
förklarat att det är olagligt utan västsahariernas
samtycke. Exploateringen bryter dessutom mot
folkrätten och legitimerar ockupationen.
Marocko bygger även ut förnybar energi på ockuperad mark. Västsaharierna har inte gett sitt sam-

Under året uppdaterade vi rapporten ”Sverige och
plundringen av Västsahara” som först publicerades
2017. I årets version återkom vi till kända fall av företag som har verksamhet i det ockuperade Västsahara
och som därmed bryter mot internationell rätt. Det
svenska företaget Epiroc, ett dotterbolag till Atlas
Copco, meddelade i september 2020 att de avslutar
sin verksamhet i Västsahara.

ger 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 många år med olika projekt, workshops, utbysstudier, etc.

Emmaus Stockholm samarbetar med civilsamhällesorganisationer i de västsahariska flyktinglägren,
i det ockuperade Västsahara och globalt.

Western Sahara Resource Watch. 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 Stockholm samarbetar
med WSRW genom framtagande av rapporter,
workshops samt möten med investerare och
beslutsfattare.

Stöd och upprättelse för anhöriga. Association
of the Families of Sahrawi Prisoners and Disappeared (AFAPREDESA) dokumenterar och kartläg-

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

tycke och de får inte heller tillgång till energin eller
vinsterna som den generar. Detta trots att västsahariska flyktingar har mycket begränsad tillgång till
elkraft, något som skapar problem när det gäller
säkerhet, livsmedelshygien, utbildning och sociala
aktiviteter.

Samarbeten med västsahariska
civilsamhällesorganisationer
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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.

Fredsbyggande
i Maghrebregionen
Sedan 2019 bedriver Emmaus Stockholm projekt
med finansiering av Folke Bernadotte Akademin
(FBA) med syfte att stärka fredsfrämjande organisationer i Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara. Bland organisationerna finns Equipe Media
från ockuperade Västsahara och den marockanska
människorättsorganisationen Moroccan Association for Human Rights (MAHR). Organisationerna
skapar utrymme för dialog inom civilsamhället
och engagerar unga för fred i regionen. Insatserna
syftar till att lyfta fram perspektiv från lokala fredsorganisationer, unga, kvinnor och andra grupper
som marginaliseras i samhället och som inte ges
möjlighet att delta i direkta förhandlingar mellan
parterna eller ges inflytande i att påverka den
konflikt som handlar om hela regionens framtid
och säkerhet. Parallellt med informationsinsatser

200 liter mjölk till
barn och 500 kg ris
kunde skänkas i stöd
till flyktinglägren tack
vare insamlingar på
Facebook.

stöttas organisationerna i kunskapsspridning av
fredsfrämjande insatser och kapacitetsutveckling.
Deltagande lokala organisationer får viktig
kunskap och verktyg för att kunna nå ut till
fler för att vända opinionen emot väpnat krig.
Specifikt vill vi att civilsamhället i regionen
ökar sin kunskap och förståelse om konflikten
mellan Västsahara och Marocko och hur den
påverkar västsahariernas mänskliga rättigheter samt utsikterna för fred och utveckling i
regionen.

Västsahariska flyktingar
rustar för pandemin
Med stöd från Svenska Postkodstiftelsen drev vi
under våren och sommaren ett projekt i samarbete med Belgiska Oxfam i syfte att förhindra och
lindra effekterna av Covid-19 bland den västsahariska befolkningen i flyktinglägren i Algeriet.
Klinikerna fick hygienutrustning så som
handsprit, tvål, engångshandskar och skydds-

västar, men även några tvättmaskiner. Materialet
används nu av 151 läkare och sjuksköterskor och
tyvärr har flera fall av
covid-19 konstaterats i lägren. Projektet var extra viktigt
eftersom en stor
del av befolkningen i flyktinglägren
befinner sig i riskgrupp samtidigt som
vårdinrättningarna
har stora brister.

Humanitärt stöd till de
Västsahariska flyktinglägren
Genom Facebookinsamlingar genomförda av privatpersoner kunde humanitärt stöd ges till flyktinglägren i samarbete med Röda Halvmånen. Då maten
i lägren är enformig och näringsbrist är utbrett
betydde detta mycket. Insamlingarna räckte bland
annat till 200 liter mjölk till barn och 500 kg ris.

12

KOMMUNIKATION OCH PÅVERKAN
Emmaus Stockholm driver kommunikationsoch påverkansarbete för stärkta mänskliga
rättigheter och hållbar utveckling. Vi arrangerar
seminarium, webbinarium, ger ut rapporter,
möter politiker och skriver debattartiklar. Under
året har vi drivit kommunikations- och påverkansarbete nationellt. Våra prioriterade frågor
under året har varit att lyfta exploateringen av
naturresurser i Västsahara, västsahariernas rätt
till självständighet och den eskalerande konflikten som ledde till att kriget mellan Marocko och
Västsahara återupptogs i november. Vårt miljörelaterade kommunikationsarbete har fokuserat
på omställning till cirkulär ekonomi och textilproduktionens miljöpåverkan. En viktig fråga att
påverka och sprida information kring har varit
regeringens beslut att ett producentansvar ska
införas för textilier i Sverige. Vi har lyft frågan hur
största möjliga miljönytta ska kunna tillgodoses
när producentansvaret implementeras.
Under året har vi även synliggjort människorättssituationen i Västsahara i sociala medier och via
artiklar och debattartiklar. Via våra sociala mediekanaler Facebook och Instagram har vi nått över
40 000 personer med information om Västsahara.
På Twitter har 65 inlägg visats mer än 100 000
gånger. I övrig media har vi varit delaktiga i två
radioreportage, en artikel i Landets Fria Tidning

Till Sahara
Marathon brukar
det komma 500
deltagare från 25
olika länder. Det
genomförs för att
uppmärksamma
västsaharierna som
fortfarande lever
i flyktingläger
i öknen.

samt fyra debattartiklar i bland annat ETC. Genom
dessa har vi nått mer än 150 000 personer.

Västsahara. Det finns möjlighet att springa/gå 42
km, 21km, 10km eller 5km.

Sahara maraton

Västsahara uppmärksammades i svenska
medier i samband med Sahara Maraton. I slutet av
februari besökte vi de västsahariska flyktinglägren
tillsammansmed en grupp löpare från Sverige. Vi
besökte våra samarbetsorganisationer, deltog i
Sahara Marathon och samlade in information och
material till vårt fortsatta arbete.

För 20:e året i rad arrangeras Sahara Marathon
i syfte att uppmärksamma att drygt 170 000
människor bott i flyktingläger i öknen i över 40 år.
Varje år kommer folk från hela världen för att delta
i Sahara Marathon och visa sin solidaritet med

13

Unga ger Västsahara en röst
Emmaus Stockholm driver ett treårigt nätverks
projekt med syftet att öka kunskapen om
människorättssituationen i Västsahara bland unga
i Sverige. Genom skolföreläsningar nådde vi 600
gymnasieelever och 39 folkhögskolestudenter
under 2020. Föreläsningarna som hölls digitalt på
grund av pandemin var väldigt uppskattade av
både elever och lärare. Sedan projektets början
2019 har vi nått 1630 unga. De flesta elever hade
inte hört talas om Västsahara tidigare och många
uttrycker ett stort intresse för att få veta mer.

Politikermöten och
påverkansarbete

r apporten på ett webbinarium där politiker,
Utrikesdepartementet och civilsamhällesorganisationer deltog.

Internationellt solidaritetsmöte
i flyktinglägren
I mars anordnade ungdomsorganisationen
UJSARIO en internationell konferens för alla
organisationer och ungdomsrörelser som stödjer
Västsaharas kamp för självständighet och värdighet.
Mötet samlade ca 200 personer från 15 länder från
Afrika, Latinamerika och Europa och flera västsaharier från det ockuperade Västsahara hade också
lyckats ta sig dit. Även Emmaus Stockholm var där.

Inom Emmaus Stockholms informationsprojekt
för Västsahara har vi haft dialog- och informationsmöten med politiker och andra nyckelpersoner,
för att öka deras kunskap och engagemang för
människorättssituationen i Västsahara.

Syftet var att ta fram en gemensam strategi och
målbild för hur solidaritetsrörelsen ska bli starkare
i sitt påverkansarbete. Detta för att påverka sina
regeringar, EU och FN att fatta beslut som leder
till ett självständigt Västsahara och frihet från
ockupationsmakten Marocko.

Under året uppdaterade vi rapporten ”Sverige
och plundringen av Västsahara” som först publicerades 2017. I årets version återkom vi till kända fall
av företag som har verksamhet i det ockuperade
Västsahara och som därmed bryter mot internationell rätt. Vi har varit i kontakt med dessa företag
och ställt frågor samt informerat om de folkrätts
liga grunderna kopplade till Västsahara-konflikten.
Rapporten uppmärksammades av tidningen
Landets Fria. Vi presenterade den uppdaterade

”Jag hoppas att detta forum resulterar i att stärka
den internationella solidaritetsrörelsen för Väst
sahara och att informationen ska nå ut till alla
hörn av världen. Särskilt hoppas jag att vi efter
detta har vunnit mer kraft för att sätta press på
EU”, säger Angia Lehou, ny ordförande för vår
samarbetsorganisation NOVA som jobbar för fred
och ett aktivt samhällsdeltagande i de västsahariska flyktinglägren.

Angia Lehou,ny ordförande för vår samarbetsorganisation NOVA som jobbar för fred och ett aktivt samhällsdeltagande i de västsahariska flyktinglägren.
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KAMPANJER
UNDER ÅRET

Giving Tuesday

Återbruksnätverket
Emmaus Stockholm medverkar i ett återbruks
nätverk där bland annat Nacka vatten och avfall
AB ingår. Deltagarna ordnar under året gemensamma aktiviteter kring temat cirkulär ekonomi
och återbruk. Under 2020 uppmärksammade vi
kläders miljöpåverkan i en gemensam kampanj
i sociala medier.

Giving Tuesday är givandets egen dag, en
motreaktion till Black Friday och Cyber Monday.

Vår facebookinsamling var till förmån för
bibliotek och bokbussar i de västsahariska flyktinglägren. Vi erbjöd även kunder och givare att
köpa gåvokort, där pengarna gick till vår verksamhet för mänskliga rättigheter i Västsahara. Till
insamlingen bidrog även ett företag som skänkte
en bok per deltagare på ett webbinarie som vi
arrangerade.

Circular Monday
Emmaus Stockholm deltog i kampanjen Circular
Monday, den 23:e november. Circular Monday
har ersatt White Monday för att tydliggöra syftet
med dagen. Genom Circular Monday har över 500
företag, ideella organisationer och influencers i Sverige och internationellt
gått samman och skapat en motpol
till konsumtionshetsen, för att visa
på alternativ till nykonsumtion
och främja cirkulär ekonomi.
Vi finns nu med på sidan
Buddies of Sweden bland
andra företag och organisationer som verkar för
ökad cirkularitet.

Tillsammans med andra organisationer deltog
vi i kampanjen Giving Tuesday den 1 december.
Giving Tuesday, är givandets dag. Den startades
som en reaktion mot alla de dagar i november som
uppmanar till konsumtion. Giving Tuesday är en
global rörelse för engagemang som uppmuntrar
människor att göra gott. Giva Sverige är nationell
partner för Giving Tuesday i Sverige. Vi valde dagen
för att starta vår facebookinsamling till förmån för
barnen i de västsahariska flyktinglägren.

I samband med Black Friday valde vi att inte ha rabatt
som många andra butiker. Vi valde att uppmärk
samma nyproduktionens negativa effekter för miljön.

0% rabatt
I samband med Black Friday uppmärksammade
vi miljöförstörelsen som nyproduktion och konsumtionshets leder till genom att marknadsföra
ett tvärtom-budskap; 0 % rabatt på naturresurser,
vatten och luft, 0 % rabatt på vår planet.

Fler sätt att påverka
kring hållbarhet
I sociala medier har vi kontinuerligt informerat
om miljönyttan med att handla second hand och
vi deltog i Nacka vatten och avfall AB:s digitala
kampanj Textilsmart i november. Våra inlägg om
“mending march” kring möjligheterna att reparera
istället för att slänga trasiga textilier nådde
ca 10 000 personer.
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Att fler som står
utan arbete ska
få en meningsfull
sysselsättning
och ta ett steg
närmare arbetsmarknaden är
en viktig målsättning för vår
verksamhet.

VÅRA BUTIKER
Emmaus Stockholm har två second handbutiker
i Stockholm. Ena butiken hittar du på Peter Myndes Backe 8, vid Slussen, i Stockholm. Där finns
spännande fynd, basplagg, textilier och accessoarer. Vi har även ett stort sortiment av barnkläder,
barnböcker och leksaker. Här hittas antikviteter,
köksprylar samt en välsorterad bokavdelning.
Under 2020 öppnade vi ytterligare en butik som
är belägen i Liljeholmstorget Galleria på plan 3. Där
hittar du över 500 kvadratmeter dam-, herr- och
barnkläder, prylar, böcker, leksaker och husgeråd.
Våra butiker drabbades, precis som många andra,
hårt av coronapandemin med färre kunder som
följd. Under våren och sommaren gick försäljningen ned med cirka 70 procent. Situationen med
färre kunder och lägre försäljning fortgick året
ut. Trots den besvärliga situationen hade vi en
lyckad öppning av vår nya butik i Liljeholmstorget
Galleria. Som en följd av coronakrisen har vi tillfälligt behövt stänga vår vintagebutik som ligger
vägg i vägg med second handbutiken vid Slussen.
Vi uppmanade
människor att
våga köpa
second hand
även i julklapp.

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 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.
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. Verksamheten driver bland annat en klädbutik där
vuxna med funktionsvariationer arbetar. Utöver
detta finns även en sorteringsverksamhet och insamling. 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 arbetsmarknaden
möjlighet till praktik och arbetsträning. Under
2020 praktiserade eller arbetstränade totalt 45
personer hos oss genom arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Dessutom arbetstränade tre personer
och sju anställdes med utvecklingstjänst.
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MEDLEMSKAP
Under 2020 påbörjades en process för med
lemsutveckling. År 2019 togs beslutet att
öppna upp medlemskap för alla som en del
i en demokratiseringsprocess. Målet med
Emmaus Stockholms medlemsutveckling
är att uppnå en stabil, välfungerande och
växande förening med aktiva medlemmar
engagerade i våra verksamhetsområden.
Ditt medlemskap betyder att vi kan fortsätta driva vårt
arbete för att

• stödja Västsaharas rätt till självbestämmande
• stödja människor som organiserar sig och hävdar sina
rättigheter i delar av Maghrebregionen och Palestina

• bidra till en samhällsomställning till cirkulär
ekonomi

Det här får du som medlem:
• 100 kronor rabatt vid köp av valfri bok
hos Myteri Förlag

• Yttrande-, förslags- och rösträtt på

Emmaus Stockholms årsmöte (om du är
över 18 år och har betalat din medlemsavgift
senast 30 dagar innan årsmötet)

• Vårt nyhetsbrev med information om

vårt arbete och situationen i Västsahara.

• Inbjudningar och tips om events

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
ytterligare ett sätt att stötta Emmaus
Stockholms arbete för mänskliga
rättigheter och hållbar
utveckling.

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 meddelandefältet

• Autogiro: Du kan även betala ditt medlemskap
med autogiro.

• Bankgiro: BG 5854-3711
• Plusgiro: PG 645 96 19-0
Vill du hellre stödja vårt arbete långsiktigt som
månadsgivare: kontakta oss på autogiro@emmausstockholm.com.
När du betalar avgiften glöm inte att skriva att din
betalning avser medlemskap. Uppge även mejladress så att du kan få vårt nyhetsbrev.
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LÄMNADE BIDRAG 2020 (tkr)
Oxfam Covid-19 (Postkodstiftelsen)

200

Equipe Media

75
Stöd till västsahariska journalister att rapportera inifrån
ockuperade Västsahara.

Världens Barn

47
Bidrag till årets insamling.

Sahariska Röda Halvmånen covid-19
(Facebook insamling)

20

INTÄKTER 2020 (tkr)

KOSTNADER 2020 (tkr)

Försäljning av skänkta varor (alllmänheten)

23 822

Råvaror och förnödenheter

-87

Övriga insamlade medel (allmänheten)

322

Övriga externa kostnader

-10 795

Privaträttsliga och offentliga bidrag

2 780

Personalkostnader

-10 893

Övriga verksamhetsintäkter

277

Avskrivningar och övriga finansiella poster

-750

TOTALA INTÄKTER

27 201

TOTALA KOSTNADER

-22 525

ÅRETS RESULTAT

4 676 tkr

Av verksamhetens kostnader utgjorde 21 553 tkr direkta ändamålskostnader
såsom hållbarhetsarbete, ekonomiskt stöd och informationsverksamhet.

Verksamhetsberättelse 2020
Text: Gabi Björsson, Juan Obregon,
Caroline Nord, Cecilia Rojas Angberg,
Bild: Caroline Nord, Juan Obregón,
Celia Sanchez-Valladares, Elisabeth
Radhe, Kajsa Vårsjö, Cecilia Rojas
Angberg, NOVA, Sahrawi Voice,
Bubisher, Equipe Media.
Grafisk Form: Kalle Johansson
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

