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Vi är en ideell organisation som 
genom insamling och second hand 
arbetar för fred, mänskliga rättig-
heter och hållbar utveckling.





HÅLLBAR KONSUMTION
I dagens samhälle konsumerar vi mer än vad 
jordens resurser räcker till och det är sällan vi 
använder en vara tills den är helt förbrukad. 

Textilindustrin är en av de mest förorenande branscher-
na i världen. I tillverkningen av textilier går det åt stora 
mängder vatten, kemikalier och energi. 

Som det ser ut i dag nyttjar vi inte de resurser som finns 
på jorden på ett ansvarsfullt sätt. I genomsnitt köper 
konsumenter 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.

Det centrala för att minska vår klimatpåverkan är att helt 
enkelt köpa färre nyproducerade plagg. Vi behöver bli bätt-
re på att ta vara på det som redan producerats. Emmaus 
Stockholm arbetar för att ställa om från ett linjärt slit-och-
släng-tänk till ett cirkulärt förhållningssätt 
av textilier. Det gör vi genom att ta till vara 
på textilier på ett ansvarsfullt sätt, erbjuda 
ett utbud av second hand och vintage till 
konsumenter, samt genom informations- 
och påverkansarbete.   
 



VAD VI GÖR 
Emmaus Stockholm är en ideell organisation 
som genom insamling och second hand bedri-
ver informations- och påverkans  arbete för fred, 
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Vi ser textilier som en värde-
full resurs. När du skänker en 
gåva till oss förlänger vi varans 
livscykel. Först och främst säl-
jer vi kläderna och prylarna i 
våra butiker i Stockholm. Vårt 
mål är att så stor andel av våra 
insamlade varor som möjligt återanvänds i Sverige.  Att åter-
använda lokalt 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 återan-
vändningen 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 minst 90 procent av de 
textilier som vi samlar in. 



Vi samarbetar med skolor, lokala organisationer och 
konstnärer som arbetar med återvunnet material. Vi letar 
alltid efter nya sätt att återanvända på. Kontakta oss gärna 
om du har en kreativ idé!

Överskottet från vår verksamhet går till vårt arbete för 
fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Våra 
prioriterade områden är Västsaharas rätt till självständig-
het och en samhällsomställning till cirkulär ekonomi.

HUR GÅR DET TILL?  

1. Skänk dina kläder och prylar i våra insamlings lådor, på vår 
sorteringscentral eller direkt i butik under butikens öppettider. 

2. På vår sorteringscentral granskas och sorteras varorna. Beroende 
på skick och kvalité sorteras det till försäljning i våra butiker, sam- 
arbetsprojekt, export, återvinning eller i sista hand energiutvinning. 

3. Varorna levereras till våra butiker för återanvändning. 





Produktionen av 
textil står för 79%  
av klimatpåverkan. 
När du handlar 
second hand  
istället för ny- 
producerat gör du  
en klimatbesparing.

Tack för att du  
bidrar till hållbar 
utveckling! 



Emmaus Stockholms stöd består bland annat av 
medieträning för att stärka människor i att hävda 
sina rättigheter och själva ta makten över sina liv. 



ARBETE FÖR EN BÄTTRE VÄRLD
Vi arbetar för mänskliga rättigheter och ett håll-
bart samhälle. Vi stödjer människor som hävdar 
sina rättigheter runtom i världen. Dessutom 
bidrar vi till en samhällsomställning till cirkulär 
ekonomi.

Emmaus Stockholm har en lång historia av att stötta 
befrielserörelser i Afrika. I dag fokuserar vi vårt stöd till 
Afrikas sista koloni - Västsahara. Vi driver fredsförebyggan-
de arbete i Maghrebregionen och via samarbetspartners 
ger vi även stöd till projekt i Palestina. Vi arbetar för att 
jordens resurser ska fördelas mer rättvist. 

• Vi bedriver informations- och påverkansarbete för 
västsahariernas rätt till självbestämmande och för en  
samhällsomställning till cirkulär ekonomi. 

• Vi genomför utvecklingsprojekt och stödjer 
människor som organiserar sig och hävdar sina rättig-
heter för att påverka de orättvisa maktstrukturer de 
lever i. 

• Vi driver projekt för hållbar utveckling och för att  
underlätta en omställning till cirkulär ekonomi.  
 



FÖR ETT FRITT VÄSTSAHARA

Västsahara är Afrikas sista koloni och 
ockuperas sedan 1975 av sitt grann-
land Marocko.  Den marockanska 
repressionen mot den väst sahariska 
befolkningen är hård. 

Marocko har byggt världens längsta militära mur som 
delar den västsahariska befolkningen i två. Hälften av 
befolkningen bor under svåra förhållanden i flyktinglä-
ger i Saharaöknen sedan drygt 40 år tillbaka. Den andra 
hälften bor kvar i det ockuperade området under förtryck 
från den marockanska regimen. Enligt FN ska området 
avkoloniseras och en folkomröstning ska genomföras. 
Men hittills har försöken till att hitta en fredlig lösning på 
ockupationen varit fruktlösa.  
 
Västsahara plundras på naturresureser i strid med 
folkrätten och EU-domstolens beslut. Trots det är EU den 
största handelsparten till Marocko och har slutit flera avtal 
där Västsahara inkluderas i praktiken. På så sätt hjälper EU, 
och därmed Sverige, indirekt till att upprätthålla ockupa-
tionen av Västsahara.  
 
Emmaus Stockholm driver ett aktivt arbete för att stödja 
Västsaharas rätt till självbestämmande.  
 
 



LÄS MER OM OSS:  
emmausstockholm.se

FÖLJ OSS I  
SOCIALA MEDIER!

Foto: Nora Cederin, Eleonore Andersson, Juan Obregón 
och Fanny Holmqvist. 4:e upplagan © Emmaus Stockholm 2021
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