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AMNESTYKALENDERN
20 JANUARI  

Sista ansökningsdag för distriktsbesök 
av Sektionsstyrelsen 

(För mer info, se Insats #10 November)

1 FEBRUARI
Anmälan till årsmötet öppnar

9 FEBRUARI 
Sista dag för att nominera personer

till förtroendevalen på årsmötet samt till
nationella valberedningen

11 - 14 FEBRUARI 
Nationellt Rekryteringsprojekt

10 FEBRUARI 
Kampanjutbildning 

Kvinnors rättigheter Umeå

15 FEBRUARI 
Deadline Rapportering 2018

Motionsstopp inför årsmötet

15 - 17 FEBRUARI 
Nationell Ungdomsträff

16 FEBRUARI 
Kampanjutbildning 

Kvinnors rättigheter Stockholm

23 FEBRUARI  
Kampanjutbildning 

Kvinnors rättigheter Göteborg

24 FEBRUARI 
Kampanjutbildning 

Kvinnors rättigheter Umeå

2 MARS
Kampanjutbildning 

Kvinnors rättigheter Malmö

8 MARS 
Internationella Kvinnodagen

14 MARS
Gruppsekreterarträff 

Ungdom Malmö 
(Läs mer på sidan 7)

20 MARS 
Gruppsekreterarträff 
Ungdom Stockholm 
(Läs mer på sidan 7)

21 MARS 
Gruppsekreterarträff 
Ungdom Göteborg 

(Läs mer på sidan 7)

16 - 17 MARS 
Utbildning Amnesty ABC-utbildare 
(Här hittar du ansökningsformuläret: 
aktivism.amnesty.se/amnestyABC/ )

8 APRIL 
Internationella Romadagen

22 APRIL  
Sista anmälningsdag till årsmötet

10 - 12 MAJ 
Nationella Årsmötet i Gävle

29 JULI - 3 AUGUSTI 
Nordic Youth Conference i Sverige
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TIGGERIFÖRBUD I VELLINGE - VAD BETYDER DET?
Den 17 december godkände Högsta förvaltningsdomstolen 
Vellinge kommuns beslut om att införa ett kommunalt 
förbud mot tiggeri. Därmed upphävdes de tidigare besluten 
fattade av länsstyrelsen, förvaltningsdomstolen och 
kammarrätten, som alla menat att förbudet inte har stöd 
i ordningslagen. Både domstolens motivering och beslut 
är en magnifik besvikelse, och vi delar Göran Lambertz/
Sunita Memetovic uppfattning (debattartikel i Expressen, 
28 december), att domen med all säkerhet skulle förklaras 
ogiltig om den prövades mot Europakonventionen. Högsta 
förvaltningsdomstolens beslut går dock inte att överklaga 
inom ramen för det svenska rättssystemet.

Ta gärna del av det uttalande vi gjorde i anslutning till 
domen den 17 december: www.amnesty.se > press > 
Amnesty beklagar Högsta förvaltningsdomstolens beslut om 
tiggeriförbud

JULDEKORATIONER...
Eftersom många tycks ha missuppfattat domen vill jag ta 
tillfället i akt att förklara vad domstolen faktiskt har tagit 
ställning till:
• Det domstolen tagit fasta på är att de juridiska 

förarbetena tydligt överlåter till kommunerna att 
definiera vad som kan anses störa ordningen just där, 
och att ordningslagen ger möjlighet att reglera även 
sådant som “inte alltid enligt vanligt språkbruk behöver 
associeras med ordningsfrågor”. Som exempel anges 
“uppsättande av markiser, banderoller, juldekorationer 
och reklam, förbud mot förtäring av alkoholdrycker 
på offentlig plats, förbud mot eller krav på tillstånd för 
tillfällig handel, krav på märkning av containrar liksom 
allmänna bestämmelser för campingplatser”.

• Domstolen har alltså INTE kommit fram till att någon 
genom att tigga har stört ordningen i Vellinge, eller 
att det skulle inträffa i framtiden. I lägre instanser var 
just detta en avgörande fråga, att passiv insamling av 
pengar (tiggeri) helt enkelt inte är att betrakta som 
en ordningsstörning. Högsta förvaltningsdomstolen 
konstaterar dock att “det inte... kan krävas av en 
kommun att den presenterar någon utredning till stöd 
för att föreskriften behövs”. En kommun behöver alltså 
inte visa att något faktiskt stör ordningen för att förbjuda 
det enligt ordningslagen.

• Domstolen har INTE prövat om tiggeri kan anses vara 
skyddat av yttrandefriheten.

• Domstolen har INTE HELLER tagit i beaktande att ett 
tiggeriförbud ensidigt riktar sig mot en utsatt grupp 
(utsatta romer från Östeuropa) och därför har potentiellt 
diskriminerande och stigmatiserande effekter

Vi anser att det är fullständigt orimligt att jämställa 
juldekorationer med fattiga människors vädjanden om hjälp. 
Eller för den delen alkoholförtäring, som ju har faktiska 
ordningskonsekvenser.

VAD HÄNDER NU…?
Det är viktigt att påpeka att det fortfarande inte finns något 
tiggeriförbud i Sverige. Allt domen innebär är att kommuner 
under vissa förutsättningar (reglerna ska vara tydligt 
avgränsade och får inte lägga “onödigt tvång på allmänheten 
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes 
frihet”) skulle kunna förbjuda tiggeri. Det är inte detsamma 
som att de kommer göra det. Det är bara två riksdagspartier 
som tydligt förespråkar tiggeriförbud (Moderaterna och 
Sverigedemokraterna). Övriga partier är kluvna eller direkt 
negativa.

Däremot gör domen att det blir än viktigare för oss att arbeta 
med opinionsbildning och  politisk påverkan i den här 
frågan. (En enkätundersökning gjord av Dagens Samhälle 
visar att det kan finnas politiskt stöd i ett 30-tal kommuner 
för att införa tiggeriförbud, och då har bara drygt hälften 
av landets 290 kommuner svarat på enkäten.) Därför har 
vi beslutat att lyfta in frågan om tiggeriförbud i kampanjen 
Också människa. 

Vår kommande aktion, som startar nu i januari och pågår 
året ut, handlar om lokal politisk påverkan både gällande 
tiggeriförbud och boendelösningar (läs mer nedan). 
Förhoppningsvis kan vår påverkan få lokala politiker att 
betrakta utsatta EU-medborgare på ett annat sätt än Högsta 
förvaltningsdomstolen valt att göra. Som människor med 
rättigheter - inte som markiser och juldekorationer.

MATS ENGMAN
PROJEKTLEDARE KAMPANJEN OCKSÅ MÄNNISKA 
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

08 729 02 66
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RÄTT TILL BOENDE: JA
TIGGERIFÖRBUD: NEJ
Kampanjen Också människa kommer fortsätta hela 2019 
som planerat, med tillägget att det än en gång kommer 
gå att agera mot införandet av tiggeriförbud efter Högsta 
förvaltningsdomstolens beslut. 

Kampanjens första fas, med fokus på rätten att inte bli 
trakasserad av polis, fortsätter så länge vi inte sett tydliga 
åtgärder från Stockholmspolisens och rikspolischefens sida. 
Med start nu i januari lyfter vi även frågan om rätt till boende 
(tak över huvudet) och krav på att inte införa fler lokala 
tiggeriförbud. Eftersom makten över båda frågorna tydligt 
ligger på kommunal nivå ser vi stora fördelar med att lyfta 
dem i samma aktion. 

HUR GÅR VI TILLVÄGA?
Rätt till boende, mer specifikt att kommuner tillhandahåller 
långtidshärbärgen, är inte nödvändigtvis en enkel sak att 
åstadkomma. I ett första skede uppmanar vi deltagande 
grupper att på respektive ort undersöka vilka förutsättningar 
som gäller för dessa båda frågor. De konkreta aktiviteter som 
aktionsmaterialet uppmanar till är: 
• Lokala politikersamtal, där både boendelösningar 

och frågan om tiggeriförbud diskuteras utifrån ett 
rättighetsperspektiv.

• Medborgarförslag om långtidshärbärgen till kommuner 
eller stadsdelsnämnder.

• Utåtriktade aktiviteter med budskapet att det är en del 
av yttrandefriheten att kunna be om hjälp.

ANMÄLAN
Fakta, aktionsmaterial, utbildningstillfällen och 
argumentationstips skickas till alla grupper som anslutit 
sig långsiktigt till kampanjen. Har ni inte gjort det 
tidigare är ni mer än välkomna att göra det nu, fyll 
bara i anmälningsformuläret på aktivism.amnesty.se/
eumedborgare. Där kan ni också beställa kampanjens 
övergripande material och läsa rapporten Sweden: A Cold 
Welcome. 

 Frågor om fokus, utförande, strategier eller vill du bara 
bolla idéer? Mejla eller ring då mig eller Mats Engman! 
Och slutligen vill jag hälsa möjligheten att agera även 2019 
välkommen. Vi hörs!

AMELIA WINGQVIST
KAMPANJLEDARE SYD

AMELIA.WINGQVIST@AMNESTY.SE 

070 744 57 93
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SEDAN FÖRRA NUMRET BEHÖVER VI 
UPPDATERA MED NÅGRA SAKER:
• Rapportsläppet har blivit uppskjutet och kommer istället 

ske någon gång i april
• Detta innebär att kampanjlanseringen också kommer att 

skjutas upp
• MEN, misströsta icke! Detta är egentligen superbra, 

eftersom vi nu har mer tid att läsa in oss på frågan och 
klura ut en riktigt bra kampanjstrategi

Med det sagt: Som utlovat kommer vi köra 
kampanjutbildningar i februari. Då kommer vi prata dels om 

den kommande rapporten, dels om vad vi ska hitta på den 
8:e mars och hur planen framåt ser ut.  

Mer info och anmälan till kampanjutbildningarna hittar ni på 
aktivistportalen. Klicka er fram till anmälan via “Kampanjer 
& Aktioner” g “Kvinnors Rättigheter”. Anmäl dig senast 
söndagen den 27:e januari. Hoppas vi ses!

UPPDATERINGAR OM NYA KAMPANJEN MOT 
VÅLDTÄKT & PÅMINNELSE OM ANMÄLAN 
TILL KAMPANJ-UTBILDNINGAR

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

070 987 04 63
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Som vi meddelade i december betyder nytt år även att det är 
dags att rapportera er verksamhet från 2018 - både vad ni 
gjort och hur ni samlat in och använt pengar. 

Ni hittar instruktioner för rapportering i decembernumret av 
insats samt på aktivistportalen där ni också kan rapportera 
digitalt. All information finns här:
aktivism.amnesty.se/rapportering/

All rapportering ska vara oss tillhanda senast 15 februari. 
Har ni några frågor, hör gärna av er till mig!

Finns det en ort utan grupp i din närhet? Eller är vi pinsamt 
få grupper på en större ort? 

Precis som i höstas finns det möjlighet för grupper och 
distrikt som vill bilda nya grupper att samarbeta med 
sekretariatet.  Marknadsföring, material och annat 
informationsstöd sköter sekretaritatet - lokal, engagemang 
och kunskap löser aktivister.

ANMÄLAN!
• Utse en eller två huvudansvariga för projektet, 

och se till att de tar kontakt med någon av oss 
verksamhetsutvecklare.

• Boka en lämplig möteslokal en kväll under perioden 11-
14 februari. 

• Förbered er på att marknadsföra evenemanget lokalt.

Vill du, din grupp eller ditt distrikt vara med under 
vårens rekryteringssatsning? Ta kontakt med 
verksamhetsutvecklaren för din region för att få mer 
information om rekryteringsatsningen.

Syd: Fartun Andersson, tel 040-96 66 30 epost: fartun.
andersson@amnesty.se
Nordväst & Nordöst: Daniel Lundh, tel 031-711 21 03 epost: 
daniel.lundh@amnesty.se

PÅMINNELSE: RAPPORTERA MERA!

GE INTE UPP, GE ALLT OCH BLI FLER!

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 

FARTUN ANDERSSON RAMNEMO   
VERKSAMHETSUTVECKLARE SYD 

FARTUN.ANDERSSON@AMNESTY.SE

040 96 66 30   
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KICKA IGÅNG 2019 - AGERA FÖR VITALINA!

Vitalina Koval är aktivist och har i flera år försvarat kvinnors 
och hbtqi-personers rättigheter, hon har arrangerat möten 
och diskussionskvällar och demonstrationer under 8 mars. 
Den 8 mars 2018 attackerades Vitalina Koval och andra 
demonstranter av högerextremister som kastade röd färg på 
dem och senare hotade dem på sociala medier. Under de 
senaste åren har attacker av högerextrema grupper ökat och 
det är viktigt att vi uppmärksammar och arbetar för Vitalina 
Koval och andra som utsätts för hot, våld och attacker.

Ni som är med i en ungdoms- eller studentgrupp har 
fått material att agera med skickat direkt till er (via 
gruppsekreteraren) så ni behöver inte beställa det utan det 
är bara att börja planera er aktion!

YPPERLIGT TILLFÄLLE FÖR REKRYTERING
Förhoppningsvis finns det många i er skola eller på er 
högskola som är nyfikna (eller kan bli!) på Amnesty och vårt 
arbete, men de kanske inte vet om att ni som grupp finns 
eller har kanske inte fått frågan om de vill engagera sig. 
Början av terminen kan därför vara ett bra tillfälle att satsa 
lite extra på att rekrytera fler medlemmar till er grupp. Att ha 
en aktion som för Vitalina Koval (eller en annan aktion om ni 
hellre vill det) är ett bra tillfälle att visa upp ert arbete och vad 
man kan göra i en grupp.

Agera för Vitalina Koval och 

intressera fler för ert arbete!
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ÅRETS FÖRSTA NATIONELLA UNGDOMSTRÄFF NÄRMAR SIG! 

MÖTESPLATS: GRUPPSEKRETERARE I 
UNGDOMSGRUPPER

Här kommer en påminnelse om att vårens nationella 
ungdomsträff arrangeras den 15-17 februari, träffen för dig 
som är med i en ungdomsgrupp. Du kan vara helt ny, ha 
varit med ett tag eller jättelänge i Amnesty för att delta på 
träffen. Temat är den kommande kampanjen om våldtäkt 
i Norden som Amnesty kommer att arbeta med. Under 
träffen diskuterar vi hur aktivismen i kampanjen kan se ut, 
lär känna varandra, pratar om hur vi kan organisera oss i 
ungdomsgrupperna, det kan vara om hur vi rekryterar fler 
medlemmar till gruppen eller tips på sätt att göra aktioner på 
skolan. Träffen arrangeras av anställda och ungdomsrådet 
som hoppas att vi ses då!

Vad: Nationell ungdomsträff
När: 15 februari start kl 18.00-17 februari 
Var: Kärsögården utanför Stockholm (Kärsön, Ekerö)
Kostnad: Träffen, boende, mat samt resa är gratis

Anmälan: aktivism.amnesty.se/utbildningar-och-moten/
ungdomstraffar/ , sista anmälningsdag är 14 februari

I mars arrangeras kvällsträffar för dig som är 
gruppsekreterare i en ungdomsgrupp. 

Träffen är både för dig som är ny som gruppsekreterare eller 
har varit med ett tag. Under kvällen pratar vi om uppdraget, 
vad ni behöver veta som gruppsekreterare och delar 
erfarenheter för att lära av varandra. 

Om du inte bor i någon av av de tre städerna där 
utbildningen arrangeras men har möjlighet att komma över 
kvällen så bekostas resan av Amnesty (till exempel om du 
bor i närliggande stad).

Gruppsekreterarträffar
Malmö 14 mars klockan 17.00, Amnesty Ledebursgatan 5
Stockholm 20 mars klockan 17.00, Amnesty Alsnögatan 11
Göteborg 21 mars klockan 17.00, Amnesty Chalmers 
tvärgata 8

Anmälan till utbildningen görs på aktivism.amnesty.se/
utbildningar-och-moten/ gruppsekreterarkurs 

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

08 729 02 43
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LJUS

TAGGTRÅD

Så kom ännu ett nytt år, ett år som kommer vara viktigt för 
oss som rörelse. Ett 2019 som, enligt som jag ser det, till stor 
del kommer att präglas av förändring inom organisationen. 
Och då tänker jag inte bara på det mest självklara, 
nämligen Global Assembly där vi kommer att prata om vilka 
människorättsfrågor vi ska arbeta med under nästa strategiska 
period, dvs 2021-2024, samt även frågor som civil olydnad 
och Amnestys ekologiska fotavtryck.

Förutom att vi arbetar vidare med det viktiga 
människorättsarbetet jobbar vi även med andra viktiga 
processer, som har mer fokus på oss som organisation. Jag 
tänker på arbetet med medlemsdemokratin, utvecklandet 
av aktivismen och jämlikhetsarbetet (det vi tidigare kallade 
mångfaldsarbetet). 

Varför behöver vi förändra oss kan en del fråga sig, mitt 
svar på det är simpelt. Amnestys uppdrag är att verka mot 
grova kränkningar av mänskliga rättigheter och att bidra till 
förändring i människors liv, och för att nå det målet krävs det 
att vi är många. Det i sin tur kräver att vi organiserar oss på 
rätt sätt, att vi gör rätt saker och att alla känner sig välkomna i 
organisationen som präglas av tillgänglighet, inkludering och 
respekt.

På årsmötet i maj kommer vi att diskutera representativ vs 
direktdemokrati. Hur ska vi organisera oss för att vara en så 
effektiv organisation som möjligt där så många som möjligt 

är representerade? Hur kan vi utveckla de demokratiska 
processerna ännu mer. Hur kan vi skapa större inflytande för 
aktivister över sektionens verksamhet.   
Under året kommer vi även att diskutera aktivismen och hur 
vi ska utveckla den. Aktivismen fyller en avgörande funktion 
för Amnesty som organisation eftersom aktivism är ett av våra 
viktigaste verktyg för att uppnå förändring. Vårt arbete utförs 
till stor del av människor som arbetar oavlönat och på sin fritid. 
I den polariserade värld vi lever i behöver vi hela tiden bli fler 
och utmana oss i vilka metoder vi använder. Hur kan vi bli fler, 
bättre och därmed skapa större effekt? Detta kommer också 
att diskuteras på årsmötet inför den strategi som styrelsen 
sedan fattar beslut om. 

Som många av er minns gjorde vi under förra året  en 
kartläggning av hur det ser ut med jämlikheten utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna och social bakgrund. 
Återkoppling kommer under våren på hur det ser ut i rörelsen 
och vi kommer under året att mer aktivt jobba vidare på att 
förbättra oss som organisation så att vi blir den tillgängliga, 
inkluderande och jämlika organisation vi vill vara. Ingen i 
Amnesty ska förstås bemötas med fördomar, rasism, sexism, 
homofobi etc och ingen ska diskrimineras. Alla ska ha samma 
förutsättningar att delta i och ha inflytande på organisationen. 
På årsmötet kommer frågan om en ny jämlikhetspolicy 
diskuteras och ramarna för policyn ska beslutas (en 
uppdatering av vår mångfaldspolicy), samt dessutom en 
jämlikhetsstrategi. 

Jag har den djupa övertygelsen att vägen till målet är lika 
viktig som målet.Jag tror också att vi genom att förändra oss 
själva, med större kraft förändrar världen. Därför är det viktigt 
att vi även tittar in i organisationen för att hela tiden förbättra 
den. Förändring kan också vara jobbig och det krävs mod, för 
förändring måste börja med att var och en förändrar sig själv. 

HELGEN 30 NOVEMBER TILL 2 DECEMBER 
anordnade studentrådet Amnestys första nationella 
studentträff! 43 studenter från hela landet och gäster från 
Norge och Danmark samlades på Kärsögården utanför 
Stockholm för två dagar av utbildning, nätverkande, 
workshops och kampanjplanering. Träffen avslutades med 
en solidaritetsaktion för Knifarrörelsen som arbetar för 
rättvisa och upprättelse för kvinnliga internflyktingar i Nigeria. 

Foto: Daniela Silipigni - Grupp 79 Malmö Universitet

Alla som står upp för världens viktigaste 
värdering, den om alla människors lika värde. 

Extremhögerns landvinningar, nu senast i 
Brasilien.

ELISABETH LUNDGREN
AVDELNINGSCHEF OPINION OCH PÅVERKAN

ELISABETH.LUNDGREN@AMNESTY.SE

072 395 34 91

SOM JAG SER DET...

BEATRICE SCHÖNNING
PROJEKTLEDARE STUDENTPROJEKTET 

BEATRICE.SCHONNING@AMNESTY.SE 

070 860 86 28 
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET… 
OM AKTIVISMENS BETYDELSE
En av Amnestys absoluta styrkor som jag ser det är att vi är 
en aktivistorganisation. Genom att engagera oss så skapar 
vi skillnader i människors liv. Av erfarenhet så vet vi att 
vi kan förändra. Vi förändrar både på individnivå och på 
samhällsnivå. Och det är en fantastisk känsla när vi lyckas.

När Amnesty visar beslutsfattare hur många vi är som står 
bakom krav på förändring, så ger det faktum att vi är många 
oss en tyngd och legitimitet som gör att de lyssnar än mer. 
Kombinationen av att ha väl underbyggda egna utredningar 
och många som engagerar sig för en förändring är oslagbar! 
Det gäller både i Sverige och internationellt.

Och vad är det belutsfattare ser när de möter 
Amnestyaktivister? De ser människor vars gemensamma 
nämnare är en övertygelse om vikten av att bygga våra 
samhällen på mänskliga rättigheter, att det är det bästa 
både för individer och för samhällen. Jag tror också att 
de som väljer att engagera sig i Amnesty har en positiv 
grundinställning - vi kan förändra världen. När vi agerar för 
att nå våra gemensamma mål blir vi starka.

Att vi är starka tillsammans är ett av grundfundamenten 
i Amnesty. Och en överlevnadsfråga för både mänskliga 
rättigheter och Amnesty. Det finns starka krafter idag som 
verkar för att åsidosätta mänskliga rättigheter och vi måste 
vara starka för att möta och mota dessa trender. För att 
kunna fortsätta den positiva utvecklingen som vi sett de 
senaste 70 åren, efter att FNs allmänna förklaring om de 

mänskliga rättigheterna såg dagens ljus. Därför har vi i 
Amnesty Sverige satsat på att mobilisera ännu fler. Förra året 
växte vi till exempel med 5 ungdomsgrupper - fantastiskt 
roligt!

Det finns en plats för alla inom Amnesty. Vi är medvetna 
om att en kan ha olika mycket tid och pengar olika perioder 
i livet och vi försöker skapa möjligheter som passar alla. Vi 
behöver engagerade människor som kan och vågar diskutera 
mänskliga rättigheter vid fikabordet på sin arbetsplats, 
som skriver brev, som ger oss pengar så att vi kan bedriva 
vår verksamhet, som diskuterar mänskliga rättigheter 
med kommunpolitiker, som engagerar sig i styrningen av 
Amnesty, som demonstrerar på gator och torg. För mig är 
det viktigt att vi hittar sätt för alla att engagera sig - på det 
sätt som passar just dig.

Ni som redan är engagerade, ta med fler i arbetet för 
mänskliga rättigheter - i Sverige och i världen. Det behövs! 
Låt oss visa de av världens makthavare som motarbetar 
mänskliga rättigheter att vi är en kraft att räkna med. Låt oss 
stå tillsammans med alla som höjer sina röster för att kräva 
sina egna och andras rättigheter. Tillsammans är vi starka!

VÅREN 2019

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE AMNESTY SVERIGE

ANNA.LINDENFORS@AMNESTY.SE 
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INFÖR SEKTIONENS ÅRSMÖTE
VEM TYCKER DU SKA LEDA ORGANISATIONEN? 
Valberedningen söker kandidater som vill engagera sig 
i svenska sektionens styrelse, Amnestyfondens styrelse, 
granskningskommittén och beredningskommittén. 

Tipsa eller skicka din ansökan/nominering till 
valberedningen@amnesty.se

Nomineringsstopp: 9 februari

Läs mer på amnesty.se/kandidat

Helena Landelius 
Jenny Widmark Gransten 

Karin Baardsen 
Marie Blomquist 
Börje Andersson 
Anton Lidström

Valberedningen Svenska sektionen

VILL DU VARA MED OCH LEDA ÅRSMÖTET? 
Att vara årsmötesordförande är ett viktigt uppdrag inom 
Amnesty som kräver vissa kunskaper och erfarenheter. 
Nu finns chansen att prova på uppdraget genom att vara 
assisterande årsmötesordförande till de två personer 
som årsmötet väljer till ordinarie årsmötesordförande. 
Som assisterande ordförande får du värdefull erfarenhet 
som gör att du förhoppningsvis vill axla mer ansvar ett 
annat år. 

Är du intresserad, skicka en intresseanmälan till mig 
senast den 10 mars.

DU ÄR VÄL MEDLEM?
Annars är det dags att bli det om du inte vill missa 
vårens stora Amnesty-evenemang: årsmötet! Där 
träffas aktivister från hela landet för att inspireras av 
människorättskämpar och varandra, samt umgås och 
fatta beslut som är viktiga för sektionen.

Alla sektionens medlemmar är välkomna att delta i 
årsmötet. I år träffas vi 10-12 maj i Gävle. Resa tor 
Gävle, boende i dubbelrum och mat för hela helgen 
kostar 300,-. På amnesty.se/arsmotet kan du läsa mer 
om årsmötet.

Om du inte redan är medlem blir du det enkelt på 
amnesty.se. För att få vara med och rösta på årsmötet 
måste du vara registrerad som medlem senast 15 
februari om du vill betala medlemsavgiften via autogiro 
och 22 april om du vill betala hela året på en gång eller 
om du är under 18 år.

KÄNNER DU NÅGON SOM DU TROR SKULLE 
PASSA I AMNESTY I SVERIGES VALBEREDNING?

Valberedningen är ett organ inom Amnesty i Sverige 
som inför varje årsmöte tar fram förslag för vilka som 
ska sitta i sektionsstyrelsen, Amnestyfondens styrelse, 
Granskningskommittén samt Beredningskommittén.

Skulle du vilja nominera dig själv, eller någon du känner till 
valberedningen?

Skriv i så fall ett mail till oss i valberedningens valberedning 
på vv@amnesty.se senast den 9 februari och berätta vem 
du nominerar och varför. Tänk på att skicka med personens 
kontaktuppgifter!

Hör även av dig till oss om du har frågor, till exempel om vad 
det innebär att sitta i sektionens valberedning

Frida Sonderegger
Hampus Rabow

Jacqueline Beaulac 
Valberedningens valberedning

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE 

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

08 729 02 33

ULRICA LYSÉN
PROJEKTLEDARE MEDLEMSDEMOKRATI

ULRICA.LYSEN@AMNESTY.SE

070 987 04 67

ÄR DU UNDER 18 ÅR? Du vet väl om att du 
sedan 1 januari 2019 kan bli medlem gratis, 
läs mer på amnesty.se. Obs! Du måste vara 
registrerad som medlem senast den 22 april 
för att ha rösträtt under årsmötet.
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Den 10 december, på 70-års dagen av FN:s allmänna 
förklaring om de mänskliga rättigheterna, släppte Amnesty 
International sin tillbakablick över året som gått - en publi-
kation kallad “Rights Today”. Och det är kvinnors rättighe-
ter, och kampen för dessa, som står i fokus.

Rights Today är en övergripande genomgång av männis-
korättssituationen i sju regioner runt om i världen: Afrika, 
Amerika, Europa och Centralasien, Mellanöstern och 
Nordafrika, Syd- och Sydostasien, samt Östasien. Dessutom 
tas tre fokusområden upp; kvinnors rättigheter, situation för 
flyktingar samt vapenhandeln. 

Rights Today är dels en papperstidning, dels finns den 
digitalt och som pdf, och den är en del i omgörningen av den 
traditionella årsrapporten som ju Amnesty gett ut i början av 
varje år. Först nästa år vet vi hur slutomgörningen landat, 
men tanken är att den framöver ska släppas i början av 
december istället för som tidigare år i slutet av februari.

2018 var det kvinnorättsaktivister som gick i täten i kam-
pen för mänskliga rättigheter, konstaterar Amnesty. Och vi 
varnar också för att åtgärder som vissa av världens ledare 
har vidtagit under året och som drivit fram en kvinnofientlig, 
främlingsfientlig och homofob politik äventyrar friheter och 
rättigheter som vunnits för många år sedan.

 - Under 2018 såg vi hur flera av dessa självutnämnda 
“hårdföra” ledare försökte underminera principen för jämlik-
het - principen som är själva grunden för den internationella 
människorätten. Och det är kvinnliga aktivister som har gett 
oss den starkaste visionen om hur vi kan slå tillbaka mot 
dessa repressiva ledare, säger Kumi Naidoo, Amnesty Inter-
nationals generalsekreterare.

Kvinnoledda grupper som Latinamerikas Ni una menos 
har mobiliserat en massrörelse för kvinnors rättigheter i en 
omfattning som inte skådats tidigare. I Indien och Sydafrika 

RIGHT’S TODAY 
- TILLBAKABLICK PÅ 2018

Aborträttsaktivister demonstrerar i Buenos Aires

Foto: ©REUTERS/Marcos Brindicci
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På styrelsens decembermöte fastställde styrelsen sektio-
nens budget för 2019 och en reviderad verksamhetsplan för 
2019-2020. Styrelsen diskuterade också detaljer i förslaget 
om representativ demokrati som ska läggas fram till årsmötet 
2019. Under februari och mars kommer styrelsen att disku-
tera förslaget med de distrikt som anmäler att de vill delta 
i konsultationen. Styrelsen fattade också beslut om en ny 
reservpolicy, en ny miljöpolicy och uppdaterade dokumenten 
Roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och generalse-

kreterare och Styrelsens arbetsordning. Mer information om 
vad som beslutades på styrelsens decembermöte hittar du i 
protokollet på medlemssidorna. 

LINA JAKOBSSON
ORGANISATIONSUTVECKLARE

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

08 729 02 33

STYRELSEN INFORMERAR

AMI HEDENBORG
PRESSANSVARIG/TALESPERSON

AMI.HEDENBORG@AMNESTY.SE

070 433 09 16

gav sig tusentals kvinnor ut på gatorna för att protestera 
mot utbrett sexuellt våld. I Saudiarabien respektive Iran har 
kvinnliga aktivister riskerat att gripas när de kämpat emot för-
budet att köra bil eller emot kravet att bära slöja. I Argentina 
samlades kvinnorörelsen på gator och torg för att få till en 
avkriminalisering av abort. De hundratusentals aktivister som 
samlades på gatorna i juni inspirerade också kvinnorörelser 
i Brasilien, Peru och Mexiko att driva liknande krav i sina 
länder. 

Även på Irland och i Polen har massdemonstrationer krävt 
ett slut på förtryckande abortlagar. Efter åratal av enträget 
feministiskt påverkansarbete, framförallt på gräsrotsnivå, 
röstade ju irländarna i slutat av maj äntligen igenom en 
grundlagsändring som innebär att kvinnor på Irland snart 
ska få tillgång till abort. I USA, Europa och Japan anslöt sig 
miljoner till den andra #MeToo-ledda kvinnomarschen med 
krav på ett slut på kvinnohat och övergrepp.

Det var några exempel från det gångna året som visar att 
förändring tar tid men att den också är möjlig - om vi tillsam-
mans jobbar för den. Och det ska vi göra - inte minst nästa 
år då kvinnors rättigheter är ett av våra högst prioriterade 
områden - vilket passar extra bra eftersom  kvinnokonventio-
nen då fyller 40 år!

PS Ska du ha ett evenamang och vill dela ut några tidningar 
- kontakta distributionen@amnesty.se så skickar vi några ex! 
Eller ladda ner den från www.amnesty.se/om-amnesty/vad-
ar-amnesty/manskliga-rattigheter-i-varlden-laget-2018


