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2 TIO MILJONER TILL NYTT PROJEKT
Analys av satellitinformation, validering av video-
material och analys av Twittermeddelanden. Där 
har ni några av de metoder som kan komma 
att tas fram i det nya projektet ”Alt-Click: En ny 
generation människorättsaktivister”, ett projekt 
som Amnesty i november fick 10 miljoner kro-
nor för att utveckla.

5 HÄLSNINGAR TILL FÅNGAR 
Precis som vanligt vill vi uppmana er att tänka 
på dem vi arbetar för när ni pysslar med julkort 
och julhälsningar under advent. Er uppmuntran 
och ert stöd betyder oändligt mycket för dem vi 
arbetar för!

#12

2 JULRABATT I AMNESTYBUTIKEN    6-7 AKTIVISTKALENDER     9 RAPPORTERING 

Amnesty får 10 miljoner kronor till ett nyt projekt för att utveckla ny teknologisk aktivism.

BILAGOR 
• Mall för ekonomisk årsrapport
• Aktionsfallsrapport
• Årslogg för arbete med aktionsfall
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Snart är det dags för 2015 års Amnestyhändelse nummer 1! 
Den 8-10 maj hålls årsmötet i Björkarnas stad.

Som västerbottning i själ och hjärta var det faktiskt i Umeå 
som min Amnestybana började. I studentgruppen vid Umeå 
Universitet minns jag att vi bland annat ordnade aktiviteter 
för Bhopal och även höll informationsbord i samband med 
En värld att leva i på mysiga Sagateatern. En annan gång 
överdoserade vi med saffran för att få till en riktigt gul och 
Amnestyriktig färg på lussebullar att bjuda på vid namnin-
samling i Lindellhallen. Så för egen del känns det extra roligt 
att styrelsen nu har valt att lägga årsmötet i Umeå. 

En nyhet 2015 blir möjligheten att rösta i förtroendevalen 
online, efter beslut från senaste årsmötet. Vi hoppas att detta 
leder till ett ökat deltagande, då även ni som inte är på plats 
kan vara med och rösta på era favoritkandidater! 

På tal om kandidater: Glöm inte att nominera! Valbered-
ningens behovsrapport hittar ni på medlemssidorna och era 
nomineringar skickar ni bäst till valberedningen@amnesty.se 
senast den 13 februari 2015. Samma datum råder motions-
stopp. Skicka era förslag på vad ni tycker Amnesty bör göra 
mer (eller mindre) av till styrelsesekreteraren@amnesty.se. 
Ta gärna en gemensam funderare i er grupp. På 
amnesty.se/arsmotet finns mer information, bland annat hur 
ni kan öka möjligheterna att få igenom er motion.

Mer information om allt detta och information om hur och när 
ni anmäler er kommer i kallelsen som dyker upp i mitten av 
februari. Så håll ögonen öppna och förbered er på en försom-
marhelg bland Umeås knoppande björklöv. Välkomna!

VIKTOR RASCH
STYRELSESEKRETERARE / 08-729 02 75 / VIKTOR.RASCH@AMNESTY.SE

ÅRSMÖTE BLAND BJÖRKAR OCH BRÄNNBOLLSTRÄN

10 MILJONER KRONOR TILL AMNESTYPROJEKT!
Den 18 november kom beskedet att Amnesty mottar 10 miljo-
ner kronor från Svenska PostkodLotteriets specialprojektspott 
för Innovation och Utveckling. Pengarna kommer att gå till 
Amnestys projekt ”Alt-Click: En ny generation människo-
rättsaktivister”. Projektet handlar om att utveckla innovativa 
metoder att via ny teknik och digitala kanaler bidra till arbetet 
för mänskliga rättigheter. Projektet kommer ledas av vårt 
internationella sekretariat och de nya metoderna kommer 
samlas på en internationell plattform, tillgänglig för Amnesty-
sektioner i hela världen.

I dagsläget drar vi nytta av digitala kanaler för att arbeta med 
till exempel petitioner och blixtaktioner. Tanken är att kombi-
nera det med andra typer av tekniskt baserade aktivistupp-
drag, till exempel: 
• Analys av satellitdata, vilket snabbt skulle kunna uppmärk-
samma möjliga människorättskränkningar.
• Analys, kodning och validering av texter från bland annat 
Twitter skulle kunna bidra till insamling av bevis för män-
niskorättskränkningar, och skapa möjlighet till väldigt snabba 
ingripanden.

• Validering av videomaterial, vilket skulle kunna vara enormt 
värdefullt vid exempelvis rättegångar som rör människorätts-
brott. Detta kommer kräva utbildning av aktivister i digital 
verifikationsteknologi, till exempel för att korrekt kunna datera 
videomaterial.

Målet med projektet är att utbilda och inspirera en ny genera-
tion av människorättsförsvarare som bidrar till att skydda 
mänskliga rättigheter genom att dra nytta av ny teknologi, och 
att genom den digitala platformen ge dem möjlighet att hitta 
konkreta projekt att arbeta med. 

Scott, en av våra kollegor på det internationella sekretariatet, 
får äran att sammanfatta den här mycket goda nyheten:
”This isn’t just a great idea, but one that will fundamentally 
advance the enterprise of human rights monitoring for many 
years to come.”

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

Vill du veta mer om asylrätt och Amnestys arbete med flyk-
tingar och migranter? Då är Du som är medlem välkommen 
att anmäla dig till en våra grundutbildning som går av stapeln 
i  Malmö den 31 januari-1 februari och i Göteborg den 11-12 
april.

Alla som har gått grundutbildningen och som vill arbeta aktivt 
med frågorna kan anmäla sitt intresse att bli flykting- och mig-
rationssamordnare eller att ingå i någon av våra förvarsgrupper.

Om du vill veta mer om våra utbildningar, anmäla dig eller få 
mer information om vad arbetet som flykting- och migrations-
samordnare eller förvarsbesökare går till är du välkommen att 
höra av dig till oss.

MADELAINE SEIDLITZ
FLYKTING, MIGRATION OCH FOLKRÄTT / 08-729 02 51 / MADELAINE.SEIDLITZ@AMNESTY.SE 
KARIN LAINE
FLYKTING OCH MIGRATION / 08-729 02 46 / KARIN.LAINE@AMNESTY.SE 

UTBILDNING OM FLYKTING OCH MIGRATION
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MATS ENGMAN 
PROJEKTLEDARE, SKRIV FÖR FRIHET

LJUS
SPEAKERS’ CORNER I LONDON 

En muslimsk och en kristen predikant på varsin pall med 

tjugo meters mellanrum. Yttrandefrihet är vackert!

TAGGTRÅD
EXTRAVAL 
Finns det nån som vill ha en repris på årets sorgliga valrö-

relse!!?? Vore bättre om partierna slutade leka i riksdagen. 

SOM JAG SER DET...
Min barndoms jular firades som regel med min pappas familj 
på en liten gård utanför Bjurholm i södra Västerbotten (eller 
i norra Ångermanland - det rådde delade meningar om den 
saken och själv tog jag aldrig ställning). Min farfar var en 
stillsam och ganska tillbakadragen man, som verkligen inte 
pratade speciellt mycket om det inte behövdes, men under 
julaftonsmiddagen ville han alltid att vi skulle vara tysta en 
kort stund för att han hade något viktigt att säga. Och sedan 
berättade farfar att det här nog skulle bli hans sista julafton, 
att han kände sig allt svagare och att hans tid på jorden allde-
les snart skulle ta slut. 

Beskedet togs aldrig emot med någon större bestörtning. 
Min pappa och hans syskon hade hört deras far prata om sin 
nära förestående död varje julafton sedan de var i tonåren. 
För egen del var jag ju uppvuxen med farfars jultal, och hade 
aldrig upplevt något annat. Det var en del av högtiden, på 
samma sätt som godis, julgransbollar, Kalle Anka, tomtar och 
andra saker som hör ett svenskt profant julfirande till. 

Det hände ibland att farfar uttryckte irritation över att hans 
bortgång inte tycktes smärta hans barn och barnbarn ens det 
allra minsta, men så snart den saken retts ut följde alltid den 
andra delen av farfars julframträdande:
Eftersom hans liv så hastigt närmade sig sitt slut ville han göra 
något gott av den lilla tid som var kvar, och just därför ville 
han att vi alla skänkte en tanke - och i de vuxnas fall även 
hundra kronor - till dem som levde i nöd, som inte fick äta sig 
mätta och som inte hade råd med kläder till sig själva eller 
sina barn. Kort sagt, till alla dem som inte hade det lika bra 
som vi. Och sedan var vi medkännande i en hel minut, och 
till ett värde av etthundra kronor per vuxen, innan vi fortsatte 
glufsa i oss skinka, kola och torkade fikon fram till läggdags.

Många använder julen som ett tillfälle att på olika sätt uttrycka  
generositet mot sina medmänniskor. Ur ett Amnestyperspek-
tiv hade det varit praktiskt om julkänslorna i större utsträck-
ning fördelade sig på årstider med ett mer uthärdligt klimat, 
men så länge så inte är fallet kommer vi alltid ha en viktig 
funktion att fylla i december.

Min farfar dog snyggt och prydligt på 
köksgolvet i sitt eget hem en höstdag 
1993, efter att ha förebådat sin död i flera 
decennier. Han var inte särskilt religiös - 
men väldigt bra på att fira jul.

AMNESTYBUTIKEN: 33% RABATT I 33 DAGAR
Snart är det jul, men man behöver inte ge sig ut i julhan-
deln för att hitta bra köp. I Amnestybutiken finns allt för den 
engagerade Amnestymedlemmen. Här hittar ni Amnestyklä-
der, pennor att skriva under namnlistor med, klistermärken 
att sätta på era prylar och böcker där ni kan lära er mer om 

mänskliga rättigheter. Under december ger vi alla aktiva 
medlemmar 33% rabatt på allt i butiken - i 33 dagar. Passa 
på att köpa något till er själva eller någon annan, och visa att 
mänskliga rättigheter gäller alla alltid.

Amnestybutiken bjuder på många nyheter i vinter. I den 
nya kollektionen Fighting Bad Guys Since 1961 finns både 
t-shirts, linnen och en babybody. Dessutom har vi fått in en 
uppdaterad variant av vår klassiskt grå Amnestytee. Kläderna 
har tagits fram tillsammans med Another Textile Company, 
och de produceras i Indien med hänsyn till både människor 
och miljö. Nu kan ni också köpa de omtyckta engångsta-
tueringarna “Min kropp, mina rättigheter”, designade av  
tatueraren Christoffer Randeblad. 

Hela sortimentet hittas på butik.amnesty.se, där ni enkelt kan 
beställa och betala. Ange rabattkoden Aktivist33 vid betal-
ningen för att få 33 % rabatt på priset. Erbjudandet gäller till 
den 4 januari 2015. Och, beställer ni innan den 17 december 
hinner varorna fram lagom till julafton!

ERIK STENSEKE
PRAKTIKANT, DIGITAL MEDIA / 08-729 02 70 / ERIK.STENSEKE@AMNESTY.SE
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När Ales Bialiatski, som ingick i Skriv för frihet 2012, satt 
fängslad i Vitryssland fick han omkring 40 000 brev och häls-
ningar från Amnestymedlemmar. I juni i år frigavs Ales efter 
nästan tre år i fängelse. Här berättar han vad breven betydde:

När de grep mig, tänkte jag: 
- Jaha, det var det. Det har hänt och jag måste ha tålamod 
och orka med det. I varje situation har en person ett val - det 
viktigaste är att inte rusa iväg utan göra det val som är rätt för 
dig och inte för dem som vill dig illa.

Allt vände i 180 grader. I mer än 15 år hade jag skyddat an-
dra människor som fått problem, och nu befann jag mig själv 
i samma situation. Men även i fängelset kände jag att min 
kamp fortsatte. Det viktigaste var att inte låta mig brytas ner. 
Myndigheternas mål var att få mig att be om nåd och genom 

att göra det bekänna min skuld och ånger. Men jag visste att 
jag aldrig skulle skriva en sådan begäran.

I fängelset fanns det nästan ingen frisk luft och under de för-
sta månaderna hade jag huvudvärk. Promenader var tillåtna 
under cirka en timme. Det var förbjudet att ligga ner eller sova 
under dagen så vi sov sittande med våra huvuden bortvända 
från dörren så att vakterna inte skulle se. De berövade mig 
möten med min fru och och jag fick inte ta emot matpaket. 
Allt var en form av press på politiska fångar. Men den enorma 
mängd brev jag fick varje dag gav mig en stark känsla av 
optimism och visshet om att min inställning var rätt.

Totalt, under nästan tre år, fick jag runt 40 000 brev. Vikten 
av dessa brev är betydligt större i fängelse än i frihet. När 
jag fick dem blev jag väldigt, väldigt glad - jag tillbringade tid 
med att titta på dem alla. Det var breven och teckningarna 
från skolbarn som gjorde det största intrycket. Jag skulle vilja 
tacka var och en så mycket.

Friheten kom helt oväntat för mig. Liksom i fängelset är det 
en annan verklighet som jag måste vänja mig vid. Den största 
lyckan är att jag återigen får vara med min familj och mina 
vänner. Jag fortsätter att arbeta för att skydda de mänskliga 
rättigheterna i Vitryssland - vi kommer inte att sitta overksam-
ma. Vi kommer inte att ge upp.

ANDREA BODEKULL

DAGS FÖR SLUTSPURT!
I skrivande stund återstår en dryg vecka av kampanjen Skriv 
för frihet. Ni som deltagit i kampanjen har ju fått information 
kontinuerligt, men för er andra vill jag gärna dra den senaste 
informationen om kampanjen i korthet.

107 grupper och distrikt deltar för närvarande i kampanjen 
och vi har hittills samlat in 64 000 namnunderskrifter via 
kampanjsidan www.amnesty.se/skriv. Det är för tidigt att säga 
något om underskrifter insamlade vid lokala aktiviteter, skolor, 
julmarknader och liknande, det vet vi först när vi fått in alla 
kort och petitioner den 19 december.

Under november gjorde vi klart med bandet Weping Willows 
och författaren Barbro Lindgren som de två sista ambas-
sadörerna för kampanjen. Jag är ett stort Loranga, Masarin 
och Dartanjang-fan sedan barnsben, och måste säga att det 
känns fantastiskt att kampanjen får stöd av författaren till 
Sveriges främsta litterära verk. Kunde inte vara mer stolt!

10 DECEMBER
Den 10 december är de mänskliga rättigheternas dag, och även 
tortyrkonventionens 30-årsdag. Då skulle jag vilja uppmana er 
alla (oavsett om ni är med i kampanjen eller inte) att sprida kam-
panjsidan www.amnesty.se/skriv till era kollegor, släktingar och 
vänner (både digitala och analoga). Skriv också gärna insändare 
till era lokala tidningar om tortyr och fallet Erkin Musajev!

SKICKA IN ERA UNDERSKRIFTER
Kampanjen avslutas den 14 december och vår förhoppning är 
att vi ska hinna få alla era underskrivna kort och petitioner den 
19 december. Vi kan fortfarande inte säga något om hur de 
kommer överlämnas till företrädare för respektive land - det åter-
kommer vi om i januari. Om ni inte anmält er till, men vill hoppa 
på kampanjen under sista veckan är ni mer än välkomna!

MATS ENGMAN
PROJEKTLEDARE, SKRIV FÖR FRIHET / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

ATT INTE VARA BORTGLÖMD...

Bilden: Amnstygrupp 264 på Gotland arbetade för Ales i två år, och 

firade hans frigivning med sju tårtor på marknaden i Burgsvik den 28 

juni i år. När Ales mottog ett pris från Civil Rights Defenders i Stock-

holm kunde Ulf och Agneta Berg från gruppen närvara och gratulera 

till både priset och frigivningen.

Agneta Berg och barnbarnet Idun 
med Ales Bialiatski i Stockholm 
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Vår december-uppmaning om att skicka kort och hälsningar 
till människor som behöver det är ett återkommande inslag 
i Insats. Många av dem Amnesty arbetar för har vittnat om 
vilken enorm betydelse det innebär att få omvärldens stöd. 
Era kort och hälsningar spelar roll – tro inget annat!

I år väljer vi att koncentrera oss på fallen inom Skriv för frihet. 
Fullständig information om fallen hittar ni i oktobernumret av 
Insats (bortsett från presentationen av Liu Ping, som ni hittar i 
november-numret).

Det roligaste hade varit att uppmuntra er att vara helt person-
liga och spontana, men tyvärr finns det precis som vanligt 
restriktioner kring några av fallen som ni behöver följa. Gör ni 
inte det lär era brev och kort aldrig nå fram.

RAIF BADAWI
Skicka kort eller brev till Ensaf Haidar (Raifs 
fru), som lever med deras tre barn i Canada. 
Missa inte heller filmen om Raif som ni hittar på 
aktivism.amnesty.se/sff.
Adress:
Ensaf Haider
c/o Amnesty International Canada Francophone
50 Rue Ste-Catherine Ouest, Bureau 500
Montréal, Québec
CANADA
H2X 3V4
Språk: Engelska, franska eller arabiska.
Restriktioner: Inga

CHELSEA MANNING
Chelsea Manning får ta emot kort, brev och 
foton. Den 17 december är Chelseas födelsedag.
Adress:
Chelsea E Manning 89289
1400 North Warehouse Road
Fort Leavenworth
Kansas 66027-2304
USA
Språk: Engelska
Restriktioner: Inga

LIU PING
Liu Ping fyllde 50 år den 2 december, och trots 
att det är osannolikt att hon får ta emot dem vill 
vi uppmana er att skicka kort till henne. Vi tror 
nämligen att stora mängder kort kan påverka 
hur hon behandlas i fängelset. Vi vill dessutom 
uppmana er att ladda upp hälsningar och bilder 
(t.ex. foton på de kort ni skickat till fängelset) på 
messagesforliuping.tumblr.com. Det som läggs upp på 
tumlr-sidan vidarebefordras till Liu Pings familj, och används 
även för kampanjande på kinesiskspråkiga sociala medier. 

Adress:
Liu Ping
Jiangxi Nanchang Women’s Prison
630 Changzheng Road
Zhang Leng County
Nachang City, Jiangxi Province
330100, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Språk: Engelska eller kinesiska
Restriktioner: Skriv inget som kommenterar Liu Pings poli-
tiska aktiviteter eller åtalet mot henne.

BHOPAL
Befolkningen i Bhopal har bett oss att inte 
skicka kort eller brev, då det orsakar alltför 
hård belstning på deras postsystem. Istället 
uppmanar de alla att via Twitter delta i deras 
fackeltåg Shine a light för att kräva rättvisa för 
offren. Ta bilder av er själva med ett ljus eller en fackla och 
skicka bilden till Indiens president: @NarendraModi tillsam-
mans med ett kort budskap till exempel: I’m shining a light 
for survivors of the Bhopal tragedy. #Justice4Bhopal 
Språk: Engelska

ERKIN MUSAJEV
Enligt den information vi har fått kommer Erkin 
endast få ta emot kort skrivna på ryska eller 
uzbekiska. Välj kort med neutrala motiv utan 
religiöst eller politiskt innehåll.
Adress:
Erkin Musaev
Otryad 6, Brigada 64
UYA 64/47 Kyzyl-Tepa
Navoi region
Uzbekistan
Språk: Ryska och uzbekiska.
Textförslag: Biz doim siz hakingizda uilaimiz. (Vi tänker på 
dig.)
Restriktioner: Skriv inget som kommenterar Erkins dom eller 
behandlingen av honom.

JOHN JEANETTE SOLSTAD REMØ
Även om vi plockat bort fallet från den utåtrik-
tade delen av vår kampanj får ni mer än gärna 
skicka hälsningar till John Jeanette via e-post 
eller via kort till Amnesty i Norge.
Adress: 
jsolstadrem@gmail.com eller
Amnesty International
Att: John Jeanette Solstad Remø
PO Box 702 Sentrum
0106 Oslo
NORWAY
Språk: Svenska eller norska (eller engelska för er som före-
drar det.

SKICKA HÄLSNINGAR TILL SKRIV FÖR FRIHET-FALLEN
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AMNESTYKALENDER
Smällkarameller 
I Skara tillverkar grupp 
113 gula smällkaramel-
ler med engagerande Amnesty-
texter. Dessa säljs på julmark-
naden till förmån för Amnesty 
och kan hängas i granen eller på 
andra platser som behöver något 
människorättsrelaterat (var som 
helst med andra ord).

1

Amnesty-bakelse 
Be ett café göra en 
Amnesty-bakelse som 
de sedan själva säljer i sitt café, 
men där ni kan erbjuda er att 
stå för information och samtidigt 
samla namnunderskrifter. Detta 
görs i Linköping varje år och en 
viss summa av försäljningen går 
till Amnesty. 

4

Pepparkakshus 
Bygg ett pepparkakshus 
och pynta det med Am-
nestyljuset eller skriv budskap 
på det. Huset kan ni sedan sälja 
eller lotta ut bland de som skrivit 
under era vädjanden. Ni kan 
också arrangera en tävling där 
deltagarna får designa fängelser 
gjorda av pepparkaka. 

10

Flashmob
I Göteborg gjordes en 
mänsklig kedja på tema 
yttrandefrihet där aktivister 
ställde upp sig i julrushcen och 
drog tejp från munnen. Att göra 
något oväntat i samband med 
Skriv för frihet piggar alltid upp i 
kommersen. 

5

Julkransar 
Att hänga en krans på 
dörren är populärt i 
juletid. Gruppen i Lysekil har 
under flera år tillverkat fina 
kransar med gul etikett som de 
sedan sålt på Lysekils julmark-
nad. Dessutom säljer gruppen 
marmelad och chutney - bara 
fantasin sätter gränser.

7

Julturné 
I många mindre distrikt 
ligger grupperna långt 
i från varandra. Juletiden är 
ett utmärkt tillfälle att passa på 
och försöka ses. Gå ihop flera 
grupper på olika orter i distriktet 
och kampanja gemensamt på 
exempelvis varandras julmarka-
nader. 

11

Skrivarstuga 
Mysigare än att ställa 
upp en skrivarstuga kan 
det väl knappast bli? Kan med 
fördel arrangeras i ett galleri, i en 
friggebod eller på ett bibliotek. 
Tänd ljus, fika och skriv brev 
tillsammans med andra. Här 
passar solidaritetshälsningar 
extra bra. 

2

Tänd ljus 
Använd er av årstidens 
mörker och gör en ljusin-
stallation. Enklast är att köpa 
gravljus som ni sedan ställer upp 
så att de till exempel bildar ordet 
frihet. En idé är att varje under-
skrifter blir ett ljus så att ordet 
på så sätt sakta växer fram i takt 
med att ni får in underskrifter.

6

Skrivcafé 
Skriv för frihet passar 
utmärkt att genomföra i 
lugn och ro vid ett cafebord. B 
e ett café lägga ut vykort på alla 
borden och ställ ut en brevlåda. 
Ni behöver inte ens vara på plats 
utan kan komma efterhand och 
hämta in alla underskrifter.  

8

Julmarknad 
Alla orter, städer och 
kvarter brukar ha sin 
egen julmarknad då mycket folk 
är i rörelse och dessutom är på 
gott humör. Detta är ett ypperligt 
tillfälle att kampanja. Antingen 
kan ni ha ett eget bord på 
marknaden med försäljning och 
namninsamling eller så minglar 
ni runt i vimlet och samlar 
pengar och namnunderskrifter. 

3

Tortyrkör
Ställ er på en allmän 
plats, gärna klädda som 
en kör sjung sedan så fult ni kan 
och håll i en skylt med texten 
“tycker ni att det här är tortyr så 
ska du veta vad som händer i 
resten av världen”. I anslutning 
till kören kan det stå andra akti-
vister och samla in namnunder-
skrifter eller pengar.  

9

Fackeltåg 
Ett fackeltåg är ett klas-
siskt och enkelt sätt att 
uppmärksamma en fråga på, 
dessutom kan vem som helst 
haka på i sista stund. Gör skyltar, 
gå lös på facklor, sök tillstånd, 
bjud med andra och glöm inte 
att mobilisera- voilá! 

12

Advent bjuder på både tillfällen och symboler som använts kreativt i utåtriktat kampanjarbete. Här är 24 “luckor” med tips på hur julen kan använ-
das som kampanjverktyg. / JOHANNA AZAR OCH KAROLINA PONTÉN

Smällkarameller från Skara.

Iréne och Ann från  grupp 
294 i Lysekil gör julkransar

Fackeltåg mot 
dödsstraff 2011
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Adventskalender 
Tillverka en lite större 
adventskalender som ni 
har stående och där förbipasse-
rande får önska en lucköppning. 
Bakom luckorna kan det finnas 
olika saker som till exempel 
information om ett fall, ett land 
eller Amnesty. I någon lucka kan 
ni gömma en present som en 
pepparkaka eller en pin.

16

5 fall - femkamp: 
Julen är som gjord 
för lek! Gör en enkel 
5-kamp, kasta godistomte i 
hinken, gissa antalet bönor i 
burken, pricka fångvaktaren 
(i papp) med en boll, plocka 
amnesty-pins med ett magnet-
fiskespö, hur många gånger kan 
du skriva mänskliga rättigheter 
på 1 minut?

19

Pepparkakor 
Dela ut pepparkakor 
som ni gjort själva i form 
av pratbubblor eller köpta som 
ni gjort fina med glasyr. En bra 
idé är att skriva ett budskap på 
kakorna till exempel  “Skriv för 
frihet” eller “din signatur gör 
skillnad”. BILD FINNES: Pep-
parkakor för frihet.

22

Tyst luciatåg 
Klä er i lucikläder och 
tåga fram men utan att 
sjunga något. Lucian och/eller 
tärnorna och stjärngossarna 
håller skyltar i händerna som 
förklarar att man tågar i tystnad 
till stöd för yttrandefriheten 
i världen. För att ytterligare 
förstärka aktionen kan ni ha tejp 
för munnarna.

13

Pynta julgranen 
Ta med en plastjulgran 
ut när ni kampanjar. 
De som skriver under får hänga 
sitt vykort i granen och tillslut 
kommer granen vara full av 
påskrivna vykort. Ni kan också 
göra klassiska julgransprydnader 
och klistra på bilder alternativt 
göra dom helt gula.

17

Skriv för frihet-quiz
Umeås juristgrupp har 
gjort en “På spåret”-
inspirerad quiz utifrån fallen i 
Skriv för frihet - ni hittar den på 
aktivism.amnesty.se/sff

20

Glöggförsäljning 
I dessa kalla tider är det 
populärt att bjuda på 
något varmt. Ge bort en mugg 
glögg i utbyte mot en underskrift 
eller en peng. Är ni ute kan ni ha 
glöggen i termosar eller ta med 
en kokplatta och värma direkt 
på plats. 

14 ”Levande ljus”
Amnestyljuset är en 
symbol som lämpar sig 
väl för julkampanjande. Bygg 
din egen ljusklädsel och skapa 
uppmärksamhet för Amnesty. En 
dylik dräkt kan ni återanvända 
vid flera tillfällen, den kan använ-
das för att skapa uppmärksam-
het men förbipasserande kan 
också erbjudas att fota sig med 
Amnestyljuset mot en under-
skrift. Ett fint digitalt julkort.

15

Frihetsorientering  
Gör stationer med fallen 
i Skriv för frihet. När 
någon skrivit under ett vädjande 
på en station får den en stämpel. 
När alla vädjanden fått en stäm-
pel bjuder ni på kaffe och kaka 
(och kanske en medalj?). Varför 
inte sprida ut stationerna lite så 
deltagarna får röra på benen. 

23

Levande jul-jukebox 
Tillverka en låda som 
ser ut som en jukebox. 
Lådan kan antingen hängas på 
magen eller ha ståendes bred-
vid. Fäst en lista med julsånger 
på lådan. Förbipaserande får i 
utbyte mot en peng önska låtar 
som ni sedan sjunger.

21

Pepparkaksfängelse
Bygg ett litet fängelse i 
till exempel papp. I fäng-
elset sätter ni pepparkaksgub-
bar. När förbipaserande sedan 
skriver under era vädjanden eller 
skänker en slant friges en pep-
parkaksgubbe och ges till den 
som skrivit under.

18

Dela ut paket 
Locka förbipaserande 
med julklappar. Om de 
lägger en peng och skriver under 
ett vädjande så får de ett gult 
paket av tomten. Paketen kan 
ni fylla med olika småsaker till 
exempel pins, en pepparkaka, 
ett tack-kort osv. Bara fantasin 
sätter stopp.

24

Luciatåg för 
yttrandefrihet

Cecilia, granpyntare i 
grupp 73, Göteborg

Pepparkakor för frihet
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Nyligen hade jag privilegiet att delta i ett Amnestyevent i 
Tunisien. Den 18 november lämnades 198 000 namnunder-
skrifter över till landets makthavare. Många av underskrif-
terna samlades in i Sverige tidigare i år. Amnestys petition 
uppmanar landets regering att ändra könsdiskriminerande 
lagar och säkerställa skydd för flickor och kvinnor som utsätts 
för sexuellt våld. Bland annat kritiseras den lagparagraf som 
gör att våldtäktsmän kan slippa straff om de gifter sig med 
sina minderåriga offer. Idéer om heder och skam står i fokus 
snarare än allas rätt till kroppslig och sexuell integritet och 
självbestämmande. 

Eventet i Tunis samlade omkring 100 deltagare. Hälsominis-
tern valde tillfället för att tillkännage att regeringen nu inför 
gratis sjukvård för sexualbrottsoffer samt stödcenter för kvin-
nor som utsatts för könsbaserat våld. Rättsmedicinska avdel-
ningar ska också etableras vid sjukhusen. Statssekreteraren 
vid departementet för kvinno- och familjefrågor pratade om 
den pågående översynen av lagstiftningen Hon klargjorde att 
ett antal lagparagrafer nu ses över och uppdateras. Hon lyfte 
särskilt missförhållandet med att kvinnor som inte kan bevisa 
att hon utsatts för sexuellt våld riskerar att själv anklagas för 
brott. Lagförslagen kommer att läggas fram för parlamentet 
inom kort. 

Kommentarer från åhörarna inkluderade vikten av sexualun-
dervisning som fortfarande saknas i skolorna samt samhällets 
fördomande av  ogifta mödrar. Trots att många av dem blivit 
gravida till följd av våldtäkt får de inte tillräckligt med stöd. 
Problemet med den straffrihet som omger poliser som utsät-
ter kvinnor för sexuellt våld lyftes också. 
 
FÖRSIKTIG FRAMTIDSTRO
2010 års “Jasminrevolution” - eller ”Värdighetens revolution” 
som tunisierna själva benämner den - ledde till att president 
Ben Ali tvingades bort från makten. I oktober 2011 gick 
landet till val för att utse den församling som skulle utarbeta 
landets nya konstitution. Kraftigt försenad efter en hel del 
motsättningar och politiska oroligheter, antogs den nya konsti-
tutionen i januari i år. Den garanterar kvinnors rättigheter och 

jämställdhet, men vägen dit har varit krokig. I augusti 2012 
demonstrerade tusentals aktivister mot att konstitutionella för-
samlingen då antagit en artikel i den nya konstitutionen som 
beskrev kvinnan som ett ”komplement” till mannen. Texten 
drogs tillbaka efter starka påtryckningar från kvinnorättsför-
svarare och kvinnoorganisationer. 
- Vi trodde att vårt arbete skulle bli lättare efter revolutionen 
men landet är inne i en farlig fas nu, sa en av deltagarna på 
Amnestys konferens. Vi måste försvara de rättigheter som 
tidigare uppnåtts och vi måste agera som en enad front.  

AMNESTY VÄXER  
Sedan revolutionen startade har tunisiska Amnesty för-
dubblat antalet medlemmar. Det är främst unga och kvinnor 
som strömmar till. Idag har sektionen 55 grupper varav 14 
studentgrupper. Tre anställda ska snart bli fyra då kampanjar-
betet ska förstärkas.  
-Vi jobbar med kampanjen Min kropp, mina rättigheter, berät-
tar tjejerna i en studentgrupp. Och mot tortyr i Tunisien. 

VALYRA
Under min sista kväll i Tunis får jag bevittna hur paradgatan 
Habib Bourguiba fylls av valarbetare och invånare i alla åldrar. 
Presidentvalet stundar och det är feststämning. Människor 
står och diskuterar politik överallt. De flesta jag pratar med är 
påtagligt stolta över vad revolutionen åstadkommit i Tunisien 
- även om det är lång väg kvar innan samhällsproblemen är 
lösta. Massarbetslösheten - särskilt bland de unga, fattigdo-
men och behovet av ett reformerat polisväsende är frågor 
som kommer upp gång efter gång i samtalen.
- Jag kommer inte rösta, säger en ung man i 20-årsåldern. 
Ingen av kandidaterna förtjänar min röst. En kvinna i 50-års-
åldern kontrar:
-Självklart ska jag rösta! Jag var ute på gatorna under revolu-
tionen och på söndag ska jag för första gången i livet rösta i 
ett fritt, demokratiskt presidentval. Det är stort! 

KATARINA BERGEHED
KAMPANJSAMORDNARE / 031-701 81 81 / KATARINA.BERGEHED@AMNESTY.SE

FÖRÄNDRINGENS VINDAR SVEPER ÖVER TUNISIEN
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Även om vi är mitt uppe i Skriv för frihet och julen snart är här 
så börjar det bli dags för årets formella uppgifter, att rappor-
tera till sekretariatet.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Som vanligt ska alla grupper, ungdomsgrupper och distrikt 
sammanställa en verksamhetsberättelse (instruktioner till 
specialgrupper, distrikt och samordnare går ut i separata 
utskick).

Genom verksamhetsrapporteringen får vi en överblick över 
det arbete som genomförts i sektionen under året, samt en 
god bild av hur alla grupper fungerar. Om er grupp har bildats
under hösten, och ni inte har hunnit komma igång med ert 
arbete, ska ni ändå skriva om det lilla ni har hunnit göra. Era 
verksamhetsberättelser behöver inte vara längre än en
A4-sida. Jag föreslår att ni utgår från nedanstående fyra frå-
gor, men om ni har gjort något under året som inte passar in 
under dessa rubriker så skriver ni givetvis om det också! Det 
viktigaste är att ni ger en bra beskrivning av ert arbete – inte 
att ni följer en särskild mall.
1. Vilka centrala kampanjer och aktioner har ni deltagit i
under året och vilka aktiviteter har ni genomfört i anslutning
till dessa?
2. Vilka egna aktiviteter/projekt/evenemang har ni arbetat 
med?
3. Hur mycket pengar har ni samlat in under året och på
vilka sätt har ni arbetat med insamling?
4. Hur många medlemmar har ni haft under året och vilka
möten eller utbildningar har era medlemmar deltagit i?

Ni får dessutom gärna lägga till någon rad om hur ni tycker 
att gruppen har fungerat och vilka problem, möjligheter och 
målsättningar ni har inför det kommande året.

Verksamhetsberättelsen ska skickas både till sekretariatet och 
till ert distrikt. Tänk även på att verksamhetsberättelsen med 
fördel kan skickas till bidragsgivare och andra som stöttat
gruppen under året. Det är givetvis mer intressant att stödja 
en grupp om man får veta vad gruppen har gjort och vilka 
resultat gruppens arbete har gett.

EKONOMISK ÅRSRAPPORT (REDOVISNINGSGRUPPER 
OCH DISTRIKT)
Alla grupper och distrikt ska sammanställa en ekonomisk 
årsrapport som ska innehålla:
• Ingående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid
2014 års början. (Se till att denna siffra överensstämmer med
gruppens utgående balans 2013.)
• Intäkter under året, grupperat efter intäktskälla
• Kostnader under året, grupperat efter kostnadsslag
• Årets resultat (intäkter - kostnader = årets resultat)
• Utgående balans, hur mycket pengar gruppen hade vid 
årets slut (ingående balans + årets resultat = utgående 
balans)

När ni bokför era intäkter och kostnader ska ni utgå från 
följande intäkts-/kostnadsslag:
Intäkter
• Bössinsamlingar
• Fasta bössor
• Bidragsgivare
• Försäljning
• Evenemang
• Gruppavgifter och gåvor
• Verksamhetsbidrag
• Övrigt

Kostnader
• Kampanjer och aktiviteter
• Vädjandebrev
• Evenemang
• Utbildningar/möten
• Egna möten
• Avgifter och gåvor till sektionen
• Avgifter och gåvor till distriktet
• Lokalkostnader
• Insamlingskostnader
• Övrigt

Om ni använder Amnestys kassabok (http://kassaboken.
amnesty.se) klickar ni bara på ”Skriv ut rapport” och så är 
er ekonomiska rapport klar. Om ni inte använder kassaboken 
rekommenderar vi att ni använder den bifogade blanketten 
för ekonomisk rapport.

EKONOMISK ÅRSRAPPORT (SEKTIONSGRUPPER)
Sektionsgrupper följer samma instruktioner som redovis-
ningsgrupper, men redovisar enbart sin ekonomi internt inom 
gruppen och behöver alltså inte skicka in sin rapport.

SISTA DATUM: 15 FEBRUARI
Verksamhetsberättelsen (alla grupper och distrikt) och den 
ekonomisk årsrapporten (redovisningsgrupper och distrikt) 
ska skickas till sekretariatet senast den 15 februari. Ni 
behöver inte skicka separata revisorsintyg. Era rapporter ska 
skickas till:
mats.engman@amnesty.se eller till
Amnesty International
MAts Engman
Box 4719
116 92 Stockholm

Om ni har frågor kan ni höra av er till mig. Under januari är jag 
bortrest - då kan ni vända er till Mats Engman (08-729 02 66).

RAPPORTERA OM ER VERKSAMHET 2014

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISTSAMORDNARE

08-729 02 43

EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 0771-AMNESTY, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
Användarnamn: amnesty2014, Lösenord: solidaritet
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR
INSATS: Månatligt kampanj- och informationsutskick
medlem.amnesty.se/insats (kräver inloggning)

AKTIVISTPORTALEN: Kampanjinformation, material, tips, instruktioner 
och riktlinjer för Amnestyaktivister
aktivism.amnesty.se

Stundande årsskifte innebär i vanlig ordning en del stök med 
årsrapportering, ekonomiska årsrapporter och revision. Därmed 
känns tillfället väl valt för att informera om det nya Amnestykon-
to som vi under året tagit fram i samarbete med Swedbank.

Först: Det är endast redovisningsgrupper som kan ha egna 
konton. Sektionsgrupper har en annan formell struktur och 
finansierar sin verksamhet via det årliga verksamhetsbidraget 
som betalas ut till respektive grupps kassaansvarig.

Det finns heller inget som tvingar redovisningsgrupper att 
använda sig av just Amnestykontot, men då det är kost-
nadsfritt och särskilt utformat just för Amnestys grupper och 
distrikt hoppas jag att ni inser fördelarna med att byta konto. 
Detta gäller även er som idag har företagskonton i Swedbank 
(som vi tidigare rekommenderat). På sikt komer ni inte kunna 
behålla dessa konton utan att vara registrerade med organisa-
tionsnummer  hos skatteverket, och det finns ingen som helst 
anledning att ni ska behöva utsätta er för det trasslet.

AMNESTYKONTOT I KORTHET
• Kontot är gratis
• Överföringar och betalningar görs bekvämt och kostnadsfritt 
via internet med en s.k. säkerhetsdosa.
• Ni öppnar kontot och sköter kassörsbyten via Amnestys 
sekretariat. Ni behöver alltså inte stå i kö på banken.
• Om det blir aktuellt att avsluta kontot, så sköts även det via 
Amnesty, utan att ni behöver strula med Swedbank.

ATT ÖPPNA ETT NYTT AMNESTYKONTO
1. För att öppna kontot måste ni ha antagit Amnestys Stan-
dardstadgar för grupper/distrikt och valt styrelse och kassör i 
enlighet med stadgarna.
2. Fyll i formuläret Öppna nytt Amnestykonto och skicka det 
till sekretariatet. Om ni gjort tillägg i enlighet med standard-
stadgarnas §10 ska dessa bifogas. Har ni inte gjort egna 
tillägg till standardstadgarna anger ni bara det på formuläret.
3. Bifoga ett justerat mötesprotokoll där det framgår vem 
som är kassör för gruppen/distriktet. De uppgifter som måste 
framgå av protokollet är:
• Gruppens/distriktets nummer/namn, mötesdatum och vilka 
som var närvarande under mötet.
• Val av mötesordförande, sekreterare och justerare
• Vem gruppen har valt till kassör (namn och personnummer) 
samt formuleringen ”Kassören fungerar som firmatecknare 
för gruppen och ges i uppgift att öppna och disponera ett 
Amnestykonto för gruppens räkning.”

• Protokollet ska undertecknas av sekreterare och justerare.
4. Formuläret och protokollet ska skickas till mig. Så snart 
registreringen av kontot är klar (tar 1-2 veckor) får kassören en 
säkerhetsdosa och instruktioner om hur kontot ska skötas. Om 
kassören själv är kund i Swedbanks internetbank använder hen 
sin egen bankdosa för att sköta Amnestykontot.

ATT BYTA KASSÖR
1. Fyll i formuläret Byte av kassör.
2. Bifoga ett justerat mötesprotokoll där det framgår vem som 
är ny kassör för gruppen/distriktet (följ instruktionerna ovan).
3. Så snart registreringen av kontot är klar (tar 1-2 veckor) får 
kassören en säkerhetsdosa och instruktioner kring hur kontot 
ska skötas. Om kassören redan är kund i Swedbank använ-
der hen sin egen bankdosa för att sköta Amnestykontot.
4. Den tidigare kassören ansvarar för att dennes säkerhets-
dosa avregistreras genom att ange fel kod tre gånger (gör att 
dosan försätts ur funktion), och därefter skicka den tillsam-
mans med sitt namn och personnummer till:
Amnesty International, Ekonomi, Box 4719, 116 92 Stockholm 
(OBS! Detta gäller endast om kassören inte själv är kund i Swed-
banks internetbank - i så fall behåller hen sin säkerhetsdosa.)

ÖVERFÖRINGAR OCH BETALNINGAR
Överföringar/betalningar från kontot är obegränsade och kost-
nadsfria. Det går också att göra överföringar till kontot, precis 
som till vilket konto som helst. Vid överföringar kan man bara 
lämna meddelanden som är tio tecken långa. Det går inte att 
göra bankgiro- eller plusgirobetalningar till kontot.

INSÄTTNINGAR OCH UTTAG AV KONTANTER
De flesta bankkontor hanterar inte kontanter idag. Har ni ge-
nomfört en insamling rekommenderar vi därför att ni förvarar 
era kontanter i kassa. Alternativet är att någon av gruppens 
medlemmar tar hand om era kontanter, och överför motsva-
rande summa till gruppens konto. Vid uttag av kontanter före-
slår vi samma metod - för över pengar till någon av gruppens 
medlemmar, som sedan tar ut dem i en vanlig uttagsautomat.

Alla instruktioner och alla formulär som rör konton, bokföring 
och ekonomirapportering hittar ni på: 
aktivism.amnesty.se > Jobba i en grupp eller distrikt 
> Regler och formalia > Hantering av pengar.
Har ni frågor får ni också gärna höra av er till mig.

MATS ENGMAN
AKTIVISTSAMORDNARE / 08-729 02 66 / MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

MÖJLIGHET ATT ÖPPNA AMNESTYKONTON


