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RAPPORTERING (JA, IGEN!)

BLANDADE BESKED I TURKIET - VAD HÄNDE EGENTLIGEN?

Här kommer årets sista omgång tjat om att ni ska rapportera 
om er verksamhet för 2017. Tröttsamt för er som redan 
åtgärdat detta i enlighet med instruktionerna i Insats för 
december och januari, men kanske en nyttig påminnelse 
för er andra. Därtill glömde jag till min skam att inkludera 
aktionsfallsrapporterna i min påminnelse i förra numret av 
Insats.

Se till att ni betat av hela listan senast den 15 februari! 
Behöver ni mer instruktioner så hittar ni dem i december-
Insats.

• Fyll i er verksamhetsberättelse på aktivism.amnesty.
se/rapport2017 (obligatoriskt för samtliga grupper, 
ungdomsgrupper, distrikt, specialgrupper och 
samordningar).

• Skicka gärna in en egen, mer utförlig och nyanserad, 
berättelse om er verksamhet 2017 (valfritt för grupper 
och ungdomsgrupper). Distrikt formulerar sina 
verksamhetsberättelser i enlighet med de instruktioner 
som skickades via e-post den 15 december.

• Upprätta en ekonomisk årsrapport för 2017 (gäller 
samtliga grupper, ungdomsgrupper och distrikt). 
Redovisningsgrupper och distrikt skickar sina 
redovisningar till sekretariatet. Sektionsgrupper 
redovisar sin ekonomi internt inom gruppen.

• Om ni arbetar med aktionsfall ska ni fylla i en 
aktionsfallsrapport för respektive fall ni arbetar med. Ni 
hittar rapporten på aktivism.amnesty.se/rapport2017

• Skicka oss en aktuell medlemsförteckning.
• Ansök om verksamhetsbidrag för 2018 (gäller endast 

sektionsgrupper). Använd den bifogade blanketten i 
det här utskicket eller fyll i den digitala blanketten på 
aktivism.amnesty.se/verksamhetsbidrag2018. Ni hittar 
även blanketten på aktivistportalen under Dokument.

Era verksamhetsberättelser, ekonomirapporter och 
medlemsförteckningar ska skickas till respektive 
verksamhetsutvecklare, alltså till Fartun Andersson (syd), 
Daniel Lundh (nordväst) eller till mig (nordöst). Hör gärna 
av er till oss om ni har frågor som rör er rapportering!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

BRAVE@AMNESTY.SE

0709-87 04 65

MATS ENGMAN
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDÖST 

08-729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

Ett antal grupper har kontaktat oss angående problemet att 
era rapporter “försvinner” så snart ni skickat era digitala 
formulär. Självklart ska ni kunna spara era egna rapporter 
- ni rapporterar ju inte bara för sektionens skull, utan även 
för er egen. Vi kommer åtgärda detta med en funktion där ni 
kan spara era rapporter inför nästa år. 

Ni som fyller i årets rapport kan antingen skriva ut den innan 
ni trycker på “skicka”, alternativt (om ni glömmer att skriva 
ut den, eller om det inte fungerar av tekniska skäl) be er 
verksamhetsutvecklare att skicka en kopia.

PROBLEM MED ATT SPARA RAPPORTER...

Det var med glädje vi mottog beskedet den 31 januari att 
en domstol i Istanbul beslutat att villkorligt frige Amnestys 
turkiska ordförande Taner Kılıç. I nästan åtta månader har 
han suttit fängslad i Izmir sedan han greps den 6 juni 2017, 
på felaktiga grunder anklagad för att tillhöra Fethullah Gülen-
rörelsen.

Men på kvällen samma dag, runt 21.30 när Taner Kılıçs 
familj väntade på honom utanför fängelset, upptäckte 
advokaterna att åklagaren hade överklagat domstolens beslut 
om frigivning.

Domstolen avvisade först överklagandet men det skickades 
därefter till en annan domstol för en slutgiltig granskning. 
Istället för att krama om sin familj fördes Taner Kılıç från 
Izmirfängelset till ett polishäkte. Poliserna sa till en av 
advokaterna att det fanns en häktningsorder utfärdad och att 
det var därför han fördes till häktet. 

Vi har sedan dess fått besked att domstolen upphävt sitt eget 
beslut om frigivning, vilket betyder att Taner Kılıç kommer 
vara fortsatt frihetsberövad medan rättegången pågår. Nästa 
förhandlingsdatum är den 21 juni.

Vi i BRAVE-teamet kommer hålla utvecklingen i Taners fall 
under noga uppsikt. Information kommer gå ut löpande via 
vårt nyhetsbrev med möjlighet att snabbt agera om det skulle 
behövas. Vill du eller din grupp ansluta dig långsiktigt till 
BRAVE-kampanjen? Mejla då namn och gruppnummer till 
brave@amnesty.se!
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På Internationella kvinnodagen kommer vi fortsatt agera för 
Azza Soliman. Vi gör det eftersom hon idag hindras från att 
fortsätta sitt arbete som pågått i årtionden där hon kämpat för 
kvinnors rättigheter i Egypten som advokat och grundare av 
centret CEWLA (Centre of Egyptian women’s legal assistance). 
Azza har i sin yrkesroll arbetat för att stärka kvinnors egenmakt 
i det egyptiska samhället - genom att ge flickor och kvinnor 
rättslig hjälp i fall som kan handla om sexuella övergrepp, 
kvinnlig könsstympning och skilsmässor.

Det har långt ifrån uppskattats av landets myndigheter. För att 
motverka Azzas arbete har flertalet politiskt motiverade rättsfall 
drivits mot henne, i syfte att underminera både hennes 
trovärdighet och hennes möjlighet att faktiskt utföra sitt jobb. 
Hon har belagts med reseförbud och fått sina tillgångar frysta. 
Regeringsvänliga medier har dessutom drivit förtalskampanjer 
mot henne, vilket har lett till att hon inte tillåts känna sig säker 
ens i sin egen vardag.

Azzas arbete är oerhört viktigt för kvinnor i Egypten som 
utsätts för könsbaserat våld och trakasserier. Att hon ska 
kunna fortsätta sitt fredliga arbete för kvinnors rättigheter 
borde vara en självklarhet. Men istället riskerar Azza att dömas 
till 25 års fängelse. Därför kommer vi, på Internationella 
kvinnodagen, gå samman och höja vår röst så hon kan 
fortsätta säga ifrån. 

Vill du eller din grupp också vara med? Materialbeställning 
hittar ni på aktivism.amnesty.se/brave. Och vill ni ha tips, 
inspiration eller idéer - mejla mig!

KAJSA CENTRE 
UNGDOMSRÅDET

8 MARS - VÅRENS STORA AKTIONSDAG!

NU KAN DU ÄNTLIGEN ANMÄLA DIG TILL 
ÅRETS NATIONELLA UNGDOMSTRÄFF!

Vi är Ungdomsrådet inom svenska sektionen av Amnesty 
och vi finns till för att huvudsakligen stötta ungdomsgrupper 
inom Amnesty Sverige men vi planerar även nationella 
ungdomsträffen. Den nationella ungdomsträffen är ett tillfälle 
för ungdomar inom Amnesty att lära känna varandra och 
knyta band, lära sig mer om Amnesty, bli bättre aktivister, 
och ha sjukt kul. Två från varje ungdomsgrupp får möjlighet 
att över en helg åka till ungdomsträffen och i vår är det i 
Malmö. Amnesty betalar hela er resa inklusive boende samt 
mat. På träffen lyssnar vi på spännande föreläsningar, har kul 
tillsammans och i slutet av helgen gör vi en gemensam aktion. 
Alla är välkomna oavsett hur mycket eller lite ni har varit med 
tidigare. 

Sista anmälningsdagen är torsdagen den 5:e april och 
platserna är begränsade så skynda er att anmäla er via denna 
sida: aktivism.amnesty.se/ungdomstraff Har du frågor? 
Kontakta Emma Brossner Skawonius, Verksamhetsutvecklare 
Ungdom, via emma@amnesty.se eller 070 812 95 36.

Hoppas vi ses! 

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

BRAVE@AMNESTY.SE

0709-87 04 65 

Kajsa Centre

Ella Ullsten
Saga Midfjäll

Sam Svalander

Mwansa Benaya

Charlotte Humborg

Alice Lindh

Ella Zackrisson
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LJUS  Xhulhax, ditt sätt att tänka inspirerade mig mycket 
och gav mig mod att kliva fram och kämpa. Du lärde 
mig att aldrig ge upp det du älskar mest och aldrig 
vika mig för personer som säger att jag har fel.

TAGGTRÅD
Vår regerings oklara intentioner för att hitta Xhulhaz 
mördare. Om ingen rättvisa skipas kommer fler 
människor att drabbas av liknande brott.

SOM JAG SER DET...
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Torsdagen den 22 februari lanseras Amnestys årsrapport. 
Årsrapporten visar på Amnestys utredningsarbete och lyfter 
människorättskränkningar i världens alla länder - även i 
Sverige. Det vill vi påminna våra svenska politiker och andra 
personer med makt och inflytande om. 

I samband med lanseringen av årsrapporten vill vi ha er hjälp 
med att kontakta makthavare på er ort och uppmärksamma 
dem på läget för mänskliga rättigheter idag.. Om ni vill kan ni 
också boka in ett möte med personen för att prata mer om 
rapporten och Amnestys arbete.

Hör av er till politiker i kommunfullmäktige eller någon 
anställd som ansvarar för MR-frågor i kommunen. Känner 
ni till ett lokalt företag som sysslar med export eller handel 
internationellt kan även de vara en bra målgrupp för 

årsrapporten. Ni kan även kontakta rektorn på er skola. 
Vidare är detta ett bra tillfälle att skriva insändare till 
lokaltidningen.

Syftet med det hela är helt enkelt att visa att Amnesty finns, 
och kan påverka, både globalt och lokalt. Vill ni vara med 
och göra lobbyarbete? Mer information, anmälningsformulär, 
tips på hur ni kan ta kontakt med politiker och mallar för brev 
samt insändare hittar ni på aktivistportalen under “aktioner”.

Obydur Rahman (Panna), HBTQI-aktivist och flykting från 
Bangladesh samt vän till Xulhaz Mannan, ger sin bild över 
det fruktansvärda mordet på Xulhaz och verkligheten för 
HBTQI-aktivister i Bangladesh. Panna deltog under en 
manifestation arrangerad av Queer Amnesty Stockholm 
utanför Bangladesh ambassad just för Xulhaz upprättelse 
och kom senare också att bli aktivist för Amnesty. 
(Texten är översatt från engelska av Daniel Lundh)

Bangladesh är ett fantastiskt och vackert land med många 

anmärkningsvärda människor. Men alla länder har sina hemligheter 

och problem som hindrar det från att utvecklas till sin fulla 

potential. Xulhax Mannan, också känd som Khala, är en av de mest 

otroliga människor som jag mött i mitt liv och han har varit en stor 

inspiration både för mig men också för framtidens HBTQi - personer 

i Bangladesh. Idag finns han inte längre hos oss men han kommer 

alltid att leva vidare i våra hjärtan, och de handlingar han utförde 

under sitt liv visar varför det är viktigt att vi fortsätter leva och 

kämpa. 

Xulhaz dödades i sin egen lägenhet tillsammans med en annan 

HBTQI - aktivist i en välkoordinerad och noga planerad attack 

genomförd att islamistiska extremister. Det anmärkningsväda med 

Xulhaz är, trots att han visste att något skulle hända honom, att han 

var en måltavla, var han aldrig rädd för att prata om de här viktiga 

frågorna eller stå upp för våra 

rättigheter. Under sin tid som 

aktivist mottog han flera hot men 

han backade aldrig eller gav vika 

för dessa. 

Amnesty Sverige arbetade 

under hösten med en kampanj 

som var den första att kräva 

rättvisa för Xulhaz död. Jag 

själv hade förmånen att delta 

under kampanjen en kort stund, även om det senare blev för 

känslosamt för att stanna kvar. Det faktum att hans familj, som 

också är en ansedd familj i Bangladesh då Xulhaz faster är före 

detta utrikesminister, 22 månader efter hans död inte har fått ta 

del av obduktionsrapporten eller utredningen är en skam. Det 

är också en skam för folket i Bangladesh att en internationell 

människorättsorganisation känner sig tvingade att driva kampanj för 

upprättelse av ett mord i vårt land och att vår egen regering, trots 

detta, inte agerar. På grund av rättsosäkerheten i landet, i synnerhet 

för HBTQI-personer, måste jag erkänna att jag skämsöver att berätta 

att jag är från Bangladesh.

Till sist vill jag säga till Xulhaz att du stod alltid ut bland alla HBTQI-

aktivister i Bangladesh tack vare din klipska och lugna uppenbarelse 

kombinerat med ditt stora hjärta! Dom av oss som fick äran att lära 

känna dig är alla lyckliga över att våra vägar korsades. Du har nu 

Gud vid din sida, jag hoppas du är lycklig och fridfull där du är. Dina 

uppoffringar kommer inte vara för intet, förr eller senare kommer vi 

att få våra rättigheter tillgodosedda och rättvisa kommer skipas för 

det fruktansvärda mordet på dig.

ÄVEN LOKALA MAKTHAVARE KAN TA ANSVAR FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER - SPRID ÅRSRAPPORTEN!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

0709-87 04 63

OBYDUR RAHMAN 
MEDLEM I HBTQI - GRUPPEN I STOCKHOLM OCH TIDIGARE VÄN MED XULHAZ MANNAN

Xulhaz Mannan, framträdande 
HBTQI-aktivist från Bangaldesh, 
mördades 26 april 2016. 
Amnesty har agerat för hans fall 
sedan hösten 2016 och krävt att 
myndigheterna utreder mordet, 
att de ansvariga ställs inför rätta 
och att lagen som kriminaliserar 
samkönat sex, upphävs
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SKRIV/KLIPP UT OCH SPARA 

– VÅREN I AMNESTY! –
FEBRUARI APRIL

MARS MAJ

JUNI/JULI/AUGUSTI

Till och med 

28/2 KOBOLTAKTIONEN

13/2 UTBILDNING AV AKTIVISTUTBILDARE 
BRAVE 8 MARS

22/2 LANSERING ÅRSRAPPORT

8/3 AKTIONSDAG BRAVE

24/3 DISTRIKTSUTVECKLINGSDAGAR Nordväst

13/3 Göteborg 15/3 Stockholm 21/3 Malmö

GRUPPSEKRETERAREUTBILDNINGAR 
UNGDOMSGRUPPER

17/3 BLI AMNESTYUTBILDARE!

7/4 DISTRIKTSUTVECKLINGSDAGAR Syd

14-15/4 GRUNDUTBILDNINGAR ASYLRÄTT OCH 
AMNESTYS ARBETE MED FLYKTINGAR OCH 

MIGRANTER Stockholm

20-22/4 NATIONELL UNGDOMSTRÄFF

4-6/5 SVENSKA SEKTIONENS ÅRSMÖTE Göteborg 

MAJ - AUGUSTI PRIDE

2-3/6 GRUNDUTBILDNINGAR ASYLRÄTT OCH 
AMNESTYS ARBETE MED FLYKTINGAR OCH 

MIGRANTER Göteborg

14/6-15/7 FOTBOLLS-VM I RYSSLAND

30/7-3/8 NORDIC YOUTH CONFERENCE (Köpenhamn)

PSST...
I höst kommer mycket spännande att ske. Den 1 oktober 
lanserar vi en egen rapport som bygger på utsatta EU-
medborgares situation i Sverige. Inför kampanjen som följer 
rapporten kommer vi att hålla i regionala utbildningar, som 
kommer att ske i början av hösten. Det är också läge att 
redan nu boka in datumen för höstens megahelg som går av 
stapeln den 20-21 oktober i Stockholm. 

Utöver detta lanserar vi också regionala 
ledarskapsutbildningar och genomför en stor turné på 
gymnasieskolor runt om i landet. Och självklart kommer det 
även i år att hållas i utbildningar för er som har rollen som 
gruppsekreterare.
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I vår arrangeras en ny utbildning för dig som vill bli utbildare 
i Amnesty. Du utbildar nyblivna aktivister, människor som är 
nyfikna på Amnesty eller personer som varit med ett tag. För 
att förbereda dig på detta utbildar vi dig i att utföra Amnestys 
grundutbildning - Amnesty ABC.

Vad krävs för att bli utbildare?
• Du behöver kunna vara utbildare i ett år
• Hålla i minst två utbildningar per år
• Ha grundkunskaper om Amnesty
• Ha erfarenhet eller intresse av att prata inför folk

Vad får du?
• Utbildning i Amnesty ABCs tre moduler och 

presentationsteknik
• Utbilda och engagera medlemmar och aktivister i 

Amnestys frågor

Utbildningen för utbildare är 17 mars och sker i samband 
med vidareutbildning för de som redan är utbildare där 
bland annat en retorikkonsult kommer hålla ett pass om 
presentationsteknik. 

Utbildningen hålls antagligen i Sthlm eller Göteborg och är 
helt kostnadsfri.  

Ansökan gör på: aktivism.amnesty.se/abc
Sista ansökningsdag 1 mars.

För frågor om att bli utbildare eller om du undrar mer kring 
att boka en Amnesty ABCutbildning hör av dig till mig!

Vill du utveckla ditt engagemang i Amnesty? Kanske bygga på med något nytt lagom till det nya året? Inom Amnesty finns 
det flera sätt att engagera sig på, både för er som grupp men också om du som individ vill göra ännu mer. Så här i början 
av året öppnas ansökningsmöjligheter och utbildningar upp för er aktivister. Här nedan ser ni det som är aktuellt just nu!

Ett nytt år har just börjat och nya utmaningar ligger framför 
oss. Många av er grupper arbetar redan med aktionsfall men 
en del av er gör det kanske inte. Det kommer ständigt till nya 
fall och en del av de äldre fallen skulle behöva fler grupper 
som tar sig an dem. Är ni intresserade av urfolksrättigheter 
och Latinamerika finns det fall i Guatemala och Honduras. 
Fall med samvetsfångar finns i ett flertal länder bl a Kina, 
Azerbajdzjan, Kazakstan, Iran och Saudiarabien.

Ett konkret exempel är ett fall i Iran där vi uppmärksammar 
fyra MR-försvarare, två kvinnor och två män, som alla bl.a 

arbetat mot dödsstraffet och även de är dömda till långa 
fängelsestraff.

Ni som är intresserade av att ta er an ett fall kan höra av er 
till mig för att få lista över aktuella aktionsfall.

NYTT ÅR, NYA ENGAGEMANG!

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
VERKSAMHETSUTVECKLARE UNGDOM

EMMA@AMNESTY.SE

0708-12 95 36

Arbetet med ett aktionsfall är ett långsiktigt och självständigt 
arbete. Det betyder att grupperna ska arbeta med fallet tills 
målet uppnåtts och det kan i en del fall betyda ett flerårigt 
arbete. Gruppens uppgift är bland annat att regelbundet 
skriva brev till myndigheterna men också då det är möjligt till 
personen själv och/eller dennes familj eller annan kontakt. 
Gruppen kan också skriva insändare, ordna en utställning eller 
brevskrivarkvällar, manifestationer på märkesdagar och på 
andra sätt informera om fallet och landet.

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL

08-729 02 36

ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE

VI BEHÖVER FLER UTBILDARE!

 Arash Sadeghi and Golrokh Ebrahimi 

Iraee, två utav individfallen från Iran.

AKTIONSFALL SÖKER GRUPPER!
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Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! 
Nummer 1/2018 utkommer 2 mars. Kanske perfekt att 
dela ut på gruppens 8 mars-aktiviteter? Beställningar av 
extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast tisdag 13 
februari kl 18. Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla grupper 
är välkomna att beställa tidningar utan kostnad. Glöm inte 
att skriva postadressen och skriv gärna ett mobilnummer då 

försändelserna troligen aviseras som paket och då skickar 
posten ett sms när det finns att hämta. 

OBS! Försändelsen skickas direkt från tryckeriet V-tab, som 
också står som avsändare.

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 1!

Amnestys grundutbildning i asylrätt ger en överblick av den 
internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och 
hur Amnesty arbetar med dessa frågor.

Grundutbildningen om asylrätt och Amnestys åtagande 
är ett krav för att kunna ansöka till att bli förvarsbesökare, 
men alla medlemmar är välkomna att delta på utbildningen. 
Utbildningen hålls i regel två gånger per termin och är öppen 
för alla medlemmar inom Amnesty. Utbildningen tar upp:

• Flyktingsituationen i världen
• Den internationella flyktingrätten och relevanta folkrättsliga 

dokument
• Europarådets arbete och arbetet i Europadomstolen
• EU och det gemensamma europeiska asylsystemet. 
• Den svenska asylprövningen - vad händer när en person 

söker asyl i Sverige? 

Vi berättar även om hur det går till att ge in ett enskilt 
klagomål till internationell fora samt presenterar hur Amnesty 
International arbetar med flyktingars och migranters rättigheter 
- internationellt och i den svenska sektionen.

Låter det intressant? Anmäl dig då så snart du kan via:
aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/grundutbildning-i-asylratt/

 

BOKA IN ÅRETS DATUM FÖR AMNESTYS 
GRUNDUTBILDNING I ASYLRÄTT

MADELAINE SEIDLITZ
SAKKUNNIG FLYKTING OCH MIGRATION

MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE

0707-44 08 77

ELLINOR HAGMAN
HANDLÄGGARE FLYKTING OCH MIGRATION

ELLINOR.HAGMAN@AMNESTY.SE

0708-60 41 39

”Amnestys förvarsgrupper besöker Migrationsverkets 
förvar för personer som saknar tillstånd att vistas i 
Sverige. Som medlem i en förvarsgrupp är man en 
medmänniska som är där för att lyssna och prata med 
de förvarstagna som vill. Samtidigt hjälper man till att se 
till att de förvarstagnas rättigheter tillvaratas. 

En flykting- och migrationssamordnare har 
specialkunskaper inom flykting- och migrationsfrågor 
och agerar som en resurs både till distrikten och till 
sektionen som helhet. Till exempel kan man arrangera 
seminarier, filmkvällar, debatter och andra aktiviteter. 
Man deltar också i planeringen av Amnestys kampanjer 
på detta område. 

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE 
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 0771-266 37 89, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
aktivism.amnesty.se/insats

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner 
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se
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VÄLKOMMEN TILL ETT ANNORLUNDA ÅRSMÖTE!

Årets årsmöte den 4-6 maj blir något alldeles extra. 
Tillsammans med hundratals engagerade amnestyvänner 
får du chans att diskutera medlemsinflytande, aktuella 
MR-frågor, äta goda middagar, uppleva musik, kultur och 
ett fullspäckat schema som inspirerar, engagerar och ger 
kunskap. 

Under årsmöteshelgen går också startskottet för Amnestys 
arbete inför riksdagsvalet i Sverige. I fokus för det arbetet står 
den verklighet vi lever i, där rättigheter ställs mot varandra 
och där smutskastning av den som står upp för sina egna 
eller andras rättigheter inte ses som något onormalt. 

I år håller vi till i Göteborg, västkustens stolthet, en stad 
med en perfekt inramning för att skapa en levande och 
spännande mötesplats. Det blir också en samling, en fest, 
ett firande av det vi uppnått, och en kraftsamling inför 
de utmaningar vi har framför oss. Här skaffar vi oss den 
energi vi behöver för att ta oss an arbetet. Den 5 maj slår 
vi till med stor fest på Stadsteatern, med artister och ett 
kokande dansgolv. Och vet du vad det bästa är - jo att 
hela årsmötespaketet är mer förmånligt subventionerat än 
någonsin tidigare. 

Vi ser detta som årets stora tillfälle att mobilisera en stark 
rörelse med mycket hjärta. En rörelse som kämpar för våra 
egna och andras rättigheter i Sverige och i övriga världen. En 
rörelse som vågar vara obekväm, säga ifrån och visa mod. 
För detta krävs kunskap och verktyg. Det vill vi ge er på 
årsmötet. Välkomna att göra skillnad!

Läs kallelsen för mer information om anmälan, boende, mat 
och reseersättning, du hittar kallelsen här:
amnesty.se/arsmotet

Anmäl dig till årsmötet senast 19 april på amnesty.se. 

Vi ses i Göteborg i maj!
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