Emmaus Stockholm styrelsens proposition om namnbyte
Bakgrund
Under flera års tid har Emmaus Stockholm arbetat målinriktat och satsat på att
professionalisera verksamheten i linje med de krav som ställs på second hand- och
programverksamheten idag. Det är ett ständigt pågående arbete som prioriteras och
kommer fortsätta utvecklas. Kraven på second hand- och insamlingsorganisationer när det
gäller transparens och redovisning har blivit högre och förväntas att skärpas ytterligare. Det
tycker vi är bra och en utveckling vi gärna är med på. Dels för att vi som samhälle står inför
ett klimathot, men också för att fortsätta vara en relevant aktör på marknaden för våra
kunder, givare och partners.
Förutsättningarna för att driva program- och secondhand-verksamhet har förändrats enormt
sedan Emmaus Stockholm grundades för över 50 år sedan. Vi arbetar hårt för att leva upp
till nya hållbarhetskrav och rekommendationerna. Och vi lyckas bra! Senast under hösten
2021 var vi med i en upphandling för Stockholm Vatten och Avfall. I upphandlingen deltog
även flera av de största second hand-aktörerna på marknaden och vi vann upphandlingen
och våra arbetsmetoder fick flest poäng av alla. Vi har en organisation som vi kan vara stolta
över.
Vi lever upp till höga miljömål och sätter cirkulär ekonomi högt på agendan. För oss är det A
och O att vara en transparent organisation där vi ständigt kan redovisa vart gåvorna tar
vägen, hur mycket som säljs i butikerna och hur mycket som skickas på export. Vi är stolta
över att kunna berätta för våra kunder, givare och samarbetspartners att vi återanvänder och
återvinner så mycket som drygt 90 procent av de gåvor vi får in och att så mycket som
möjligt säljs lokalt i Stockholm i våra butiker för att främja den cirkulära ekonomin och
förhindra att vårt samhälles problem med ohållbar konsumtion skeppas över till
utvecklingsländer.
Emmaus Stockholm har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll. Vi är
medlemmar i branschorganisationen Giva Sverige som garanterar tryggt givande. Det är
kvalitetsstämplar som vi är stolta över att ha och som årligen utvärderas så att vi fortsätter
leva upp till de krav som ställs.
Den utveckling som organisationen genomgår och den resa som vi är på förutsätter en del
justeringar, förändringar och anpassningar av verksamheten. År 2019 tog Emmaus
Stockholms årsmöte beslut om att lämna riksföreningen Emmaus Sverige som samlar flera
Emmaus-grupper i Sverige. Vi såg flera risker med att tillhöra en riksorganisation med
grupper samlade under samma namn men som arbetar på så olika sätt och har olika
prioriteringar och syn på hur second hand-verksamheter ska bedrivas.
Namnbytesprocessen kommer som en följd av att vår organisation lämnat den svenska
Emmausrörelsen för att verka som den fristående organisationen vi är. Vi vill att det nya
namnet ska spegla vår verksamhet och den utveckling vi står inför. Det är en stor förändring
som kommer märkas i alla delar av organisationen, men vi är övertygade om att det kommer
lyfta oss som organisation och aktör inom branschen. Med ett nytt namn blir det

förhoppningsvis lättare att särskilja oss från andra Emmaus-grupper och tydligare för kunder,
samarbetspartners och givare vilka vi är, vad vi står för och att givare kan lita på att vi
hanterar deras gåvor på bästa sätt.
Med ett nytt namn vill vi spegla vår organisation som den partipolitiskt- och religiöst
oberoende organisation den är, samt på ett sätt som fungerar bra inom våra olika
fokusområden både i Sverige och internationellt. Vi strävar även efter att det ska vara ett
namn som är lätt att uttala och komma ihåg.
Emmaus Stockholm har ett starkt varumärke idag och vi förstår att ett namnbyte alltid kan
innebära en viss nedgång under en kortare period. Vi är dock övertygade om att det nya
namnet är vad organisationen behöver och att det på lång sikt kommer stärka oss och bidra
till vår fortsatta utveckling.
Pågående process
I verksamhetsplanen som antogs 2021 inkluderades ett avsnitt om namnbyte där styrelsen
skulle under året “föreslå årsmötet 2021 att Emmaus Stockholm ska byta namn och grafisk
profil” med syfte att utveckla en “självständig, konkurrenskraftig organisation med ett nytt
namn och fräsch profil”. För att uppnå detta har styrelsen (genom upphandling) tagit med en
PR-byrå för att hjälpa till med varumärkesanalys, förslag till namn samt grafisk profil. PRbyrån Open Studio som fick uppdraget har också bistått med juridisk rådgivning gällande att
säkerställa att de förslag till nya namn är gångbara i Sverige och internationellt samt att
varumärken skyddas.
I samarbete med PR-byrån Open Studio sattes processen igång med workshops med
styrelsen, ledningsgruppen och konsultationer har genomförts med anställda. Det första
resultatet av detta arbete var en varumärkesplattform som var klar i april 2021. Detta innebär
en analys av Emmaus Stockholms nuvarande och framtida identitet. Utifrån detta togs det
fram namnlistor, input togs från alla arbetsgrupper, styrelsen prioriterade och även skapade
en arbetsgrupp där det ingår representanter från styrelsen, programgruppen, kommunikation
och secondhand-avdelningen. När styrelsen landade i mera konkreta förslag så
registrerades dessa hos Patent- och registreringsverket för att säkerställa att dessa
namnförslag var lediga samt för att skydd av varumärket.
Styrelsen arrangerade en digital medlemsträff den 2/2 2021 för att berätta mer om denna
process. Då var styrelsen förslag inne hos PRV för handläggning. Nu är denna process klar
och styrelsen är stolta att presentera ett förslag som har tagit mer en ett år att tas fram.
Förslaget
Härmed föreslår styrelsen årsmötet att föreningen Emmaus Stockholm byter namn till
Artikel 2.
Det officiella registrerade namnet är Artikel 2 - Peace and Sustainability och det korta
namnet som kommer att användas (om antaget av årsmötet) i kommunikation både internt
och externt är Artikel 2.
Detta namn inspireras av FN:s deklaration för de mänskliga rättigheternas artikel 2 som
lyder så här:

Artikel 2.
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan
åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan
uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad
får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land
eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under
förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.
Detta nya namn fångar de värderingar som vår förening står för. Namnet, förutom mänskliga
rättigheter lyfter vår secondhand-verksamhet på ett lekfullt sätt. Namnet antyder också på att
två världar möts, alltså där en fredlig och hållbar värld är möjligt.

