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4-5 UTVECKLAS UNDER ÅRSMÖTET
Vill du lära dig att bli en proffsig årsmötesord-
förande? Nu har du din chans!

2 PALMOLJA
I en ny rapport från Amnesty International har 
7 palmoljeplantager i Indonesien granskats och 
en rad allvarliga människorättskränkningar har 
hittats. Eftersom rapporten visar på både barnar-
bete och systematisk diskriminering av kvinnor 
har vi valt att fokusera på frågan ur flera pers-
pektiv - läs mer om hur er grupp kan agera här.
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Aktivister samlades för att stå upp för alla människors lika värde genom att delta i Women’s March i Stockholm lördagen den 21 januari!



STOPPA BARNARBETE OCH DISKRIMINERING AV 
KVINNOR PÅ PALMOLJEPLANTAGER!

BLÄNKARE AKTIVISTSEMENARIET

PALMOLJA FINNS I HÄLFTEN AV VÅRA 
HUSHÅLLSPRODUKTER, I ALLT FRÅN TANDKRÄM, 
SMINK TILL GLASS. I EN NY RAPPORT FRÅN AMNESTY 
INTERNATIONAL HAR 7 PALMOLJEPLANTAGER I 
INDONESIEN GRANSKATS.

Amnesty hittade en rad allvarliga människorättskränkningar, 
bland annat:

• Barn mellan 8 och 14 år som utför tungt och farligt 
arbete.

• Systematisk diskriminering av kvinnor med mycket 
osäkra anställningar, långa arbetsdagar och extremt 
låga löner.

• Användning av parakvat, ett mycket giftigt 
ogräsmedel, utan skyddsutrustning. 

Rapporten, The Great Palm Oil Scandal: Labour abuses 
behind big brand names, visar att dessa palmoljeplantager 
som drivs av Wilmar International, världens största odlare 
av palmolja, säljer palmoljan vidare till nio globala företag; 
AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg´s, 
Nestlé, Procter&Gamble, Reckitt Benckiser och Unilever. 
Fem av plantagerna är dessutom hållbarhetscertifierade 
enligt RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil, ett organ 
som startade 2004 för att städa upp i palmoljesektorn 
efter olika miljöskandaler. Dessa stora företag försäkrar sina 
kunder om att deras produkter innehåller ”hållbar palmolja”. 
Men Amnestys rapport visar att den är långt ifrån hållbar för 
mänskliga rättigheter. 

Systematiskt diskriminering av kvinnor
Män anställs som fruktplockare och får tillsvidare-
anställningar medan kvinnor däremot anställs som 
daglönare för att gödsla och bespruta palmoljeträden. Att 
arbeta som daglönare innebär att de varken får tillgång 
till sjukförsäkring, pension eller föräldraförsäkring. I åratal 

arbetar kvinnorna per dag och i intervjuer har de berättat 
för Amnesty att de tror att företagen inte vill riskera att ha 
gravida/föräldralediga kvinnor som tillsvidareanställda. Några 
kvinnor som Amnesty pratade med hade arbetat i nästan 20 
år som daglönare och avskedades när de fyllde 55 år - utan 
pension. Kvinnorna besprutar träden med farliga kemikalier 
utan skyddsutrustning. Några har hälsoproblem men vågar 
inte besöka läkaren eftersom de inte har sjukförsäkring. Utan 
fasta anställningar är de sårbara och vågar inte heller säga 
emot när de beordras att arbeta övertid utan lön. Vilket till 
exempel inträffar när det regnar då de måste börja om med 
besprutningen eftersom bekämpningsmedlet har sköljts bort. 
Arbete de inte får betalt för.  

Företagens svar på rapporten
Inga av bolagen som Amnesty International kontaktade 
förnekade att missförhållandena äger rum. Däremot var det 
inget bolag som gav några exempel på åtgärder som vidtagits 
för att ta tag i situationen för de som arbetar inom Wilmars 
verksamhet.

Men det finns lösningar: 
• Barnen är med på plantagerna eftersom föräldrarna 

behöver hjälp för att nå de extremt högt uppsatta 
arbetsmålen - annars får de inte ens en minimilön. 
Betalas arbetarna en skälig lön kommer barnen slippa 
arbeta.

• Får arbetarna skyddsutrustning slipper de få skador av 
insektsgift och ogräsmedel. De farligaste ogräsmedlen 
som parakvat bör dessutom förbjudas.

• Får kvinnorna tillsvidareanställning får de tillgång till 
pension och sjukförsäkring, och blir inte lika sårbara.

© AMNESTY INTERNATIONAL/WATCHDOC
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AGERA!
Vad du kan göra
Det är väldigt viktigt att göra din röst hörd och kräva 
att dessa stora företag tar sitt ansvar och förbättrar 
arbetsvillkoren!

Det är svårt att undvika palmolja eftersom den finns i hälften 
av våra hushållsprodukter. Det blir extra svårt att göra 
medvetna val som konsumenter då bolagen vägrar att berätta 
vilka produkter som innehåller den problematiska palmoljan. 
Men vi har rätt att få veta. Det bästa man kan göra som 
konsument är att sätta press på bolagen så att de berättar 
vilka produkter som innehåller den problematiska palmoljan 
och inte minst stoppar kränkningarna. Här kommer en lista 
på produkter som innehåller palmolja som skulle kunna 
komma från de plantagerna Amnesty har granskat. 

Kitkat choklad 
Colgate tandkräm
Dove tvål
Pantene schampoo
Magnum glass
Ben & Jerrys glass
Knorr soppa 

8 MARS
Amnesty kräver att arbetsvillkoren för alla arbetare 
på palmoljeplantagen förbättras. Den systematiska 
diskrimineringen av kvinnorna på de palmoljeplantagen som 
Amnesty besökt är oacceptabel och med anledning av den 
internationella kvinnodagen vill vi fokusera ytterligare på att 
kräva förbättrade arbetsvillkor för dem.

Vi håller just nu på att ta fram material till aktioner kring 
den 8 mars, det kommer att finnas affischer, petitioner 
och informationsblad.

AGERA MED 
ANLEDNING AV 
INTERNATIONELLA 
KVINNODAGEN
Anmälan och materialbeställning går att göra redan nu, och 
senast 17 februari, via aktivistportalen.

Alla anmälda grupper får information om aktionen löpande 
via e-post, informationen kommer även att finnas på 
aktivistportalen.

Frågor kring anmälan eller aktiviteter skickas till Marianne 
Gyllenpistol marianne.gyllenpistol@amnesty.se

AGERA UNDER VÅREN
Ungdomsgrupper agerar redan nu och samlar namn på 
en petition riktad till sex av Wilmars kunder och bland de 
största företagen i världen, nämligen Colgate-Palmolive, 
Kellogg’s, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser och 
Unilever. Samma petition går nu att beställa på Agera på 
egen hand-sidan: http://www.amnesty.se/engagera-dig/bli-
aktivist/agera-pa-egen-hand/

En större internationell mobilisering kommer att ske under 
april/maj och då hoppas vi återkomma med ytterligare 
spännande aktionsförslag!

KATHLEEN MCCAUGHEY
SAKKUNNIG FÖRETAGSANSVAR

072 - 967 86 03 

KATTHLEEN.MCCAUGHEY@AMNESTY.SE

© AMNESTY INTERNATIONAL/WATCHDOC
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ROBIN HERZOG
DIGITAL KOMMUNIKATÖR

ROBIN.HERZOG@AMNESTY.SE 

LJUS
Women’s March förenade människor världen runt som står 

upp för allas mänskliga rättigheter.

TAGGTRÅD

Europa vänder ryggen åt flyktingar och migranter som är i 

desperat behov av hjälp. Ett svart kapitel i historien.

SOM JAG SER DET...

FEJKNYHETER URHOLKAR DEMOKRATIN
Det är ganska enkelt: utan källkritik vandrar vi i blindo för att 
vi tror på det som yttras, även om trovärdiga källor saknas. 
Den amerikanska valkampanjen kantades tyvärr av massvis 
med fejknyheter som formade människors verkligheter och 
syn på politik. Människor påverkades i månader i sträck och 
distributionen av fejknyheter kommer att fortsätta att förpesta 
våra offentliga forum. Barack Obama ansåg att fenomenet 
med fejknyheter var så pass allvarligt att han nämnde dem 
som ett hot mot demokratin i sitt farvältal*. Facebook och 
Google har efter kritik gjort policyändringar** och tar nu sikte 
på fejknyhetssidor för att med krafttag slå tillbaka. Ett slut på 
fejknyheter ser vi dock knappast i första taget.

Nyhetskanaler världen runt hissar röda flaggor gällande 
spridningen av fejknyheter för att de sprider lögner, följer dolda 
agendor och verkar i vissa fall polariserande och breder ut 
fördomar. Under de tre sista månaderna av valkampanjen i 
USA överträffade de 20 största fejknyheterna om valet de 20 
största nyheterna om valet från stora nyhetskanaler*** gällande 
mängden engagemang. Fejknyheterna “vann” således med 
över en miljon gilla-markeringar, delningar och reaktioner. På 
detta vis får verkligheter som är grundade på lögner fäste.

I skrivande stund har Trump endast varit president i ett par 
dagar. Redan har hans administration ljugit om hur många 
som var på plats när han svors in som president. Med detta 
enkla men skrämmande exempel på total respektlöshet för 
den korrekta återgivningen av verkligheten märks det hur skör 
sanningen är. Betryggande är dock vetskapen att det finns 
motkrafter som outtröttligt arbetar för att främja källkritik. Det 
är med beslutsamma steg källkritiska organisationer som 
Amnesty International och fria oberoende medier fortsätter att 
rapportera om verkligheten som den faktiskt ser ut.

Vidare läsning där nyheter granskas:
fakenewschecker.com/fake-news-source/advocate
factcheck.org/
snopes.com/

Källor:
*https://www.youtube.com/watch?v=GMteEc8z4ZU

**https://www.nytimes.com/2016/11/15/technology/google-will-ban-websites-

that-host-fake-news-from-using-its-ad-service.html?mtrref=www.nytimes.

com&_r=0&mtrref=www.nytimes.com

***https://www.buzzfeed.com/craigsilverman/viral-fake-election-news-

outperformed-real-news-on-facebook?utm_term=.ktP0Jd2ejJ#.blr3a9bB2a

Människorättsförsvararen Azimjan Askarov i Kirgizistan dömdes 
till livstids fängelse i september 2010 baserat på anklagelser 
som tros vara fabricerade för att hindra hans arbete och när 
han greps misshandlades han svårt för att tvinga fram en 
bekännelse om mord på en polis. Azimjan var chef för Vozdukh 
(Air), en oberoende organisation för mänskliga rättigheter. 
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uppmanade förra året 
Kirgizistan att omedelbart frige Askarov.  Efter en översyn av
fallet fastställde en domstol den 24 januari 2017 domen.

En vän till Azimjan, Abdumomun Mamaraimov som är 
journalist, har bett om hälsningar till Azimjan för att hålla modet 
uppe på honom. Spela gärna in en video med en hälsning 
på engelska som antingen kan laddas upp på Abdumomuns 

facebook-sida eller skickas till mejl: matkalikovich@gmail.
com eller via WhatsApp på nummer +996 550 517456, 
Абдумомун Мамараимов. 

Eller så kan ni skicka till Erik Nordberg i grupp 65 som arbetar 
med fallet erik@nordberg.se, eller WhatsApp +46707523411. 

Här kan ni läsa mer om fallet:
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/01/kyrgyzstan-
grave-failure-of-justice-in-azimjan-askarovs-case/

För närvarande är det bara grupp 65 som tagit sig an fallet 
men vi ser gärna att fler grupper arbetar med det. Hör av er till 
andrea.bodekull@amnesty.se

SKICKA HÄLSNING TILL MR-FÖRSVARARE I KIRGIZISTAN
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UTBILDNING INFÖR KOMMANDE 
FLYKTINGKAMPANJ
Den 1-2 april kommer vi att anordna en nationell 
kampanjutbildning som förberedelse inför den två år långa 
flyktingkampanj som startar i maj. Utbildningen äger 
rum i Stockholm och är gratis, det går även att ansöka 
om resebidrag. Vi kommer även att arrangera flera lokala 
endagsutbildningar. Mer information och anmälningsdetaljer 
kommer i marsnumret av Insats.

NATIONELL UNGDOMSTRÄFF 
31 MARS -  2 APRIL
Ungdomsgrupper, snart är det dags för terminens 

Amnestyhöjdpunkt!

“En nationell ungdomsträff är en helg då ungdomar 
från hela Sveriges samlas för att utbyta idéer och lära 

sig mer om Amnestys arbete och kampanjer. Helgen innehåller 
oftast en blandning av workshops, gruppdiskussioner, lekar 
och föreläsningar. Det är en chans att träffa nya engagerade 
människor och tillsammans inspirera varandra. De nationella 
ungdomsträffarna organiseras av ungdomsrådet och vi 
välkomnar alla att delta på vårens träff den 31 mars - 2 april.“ 
   - Louise Näfverstam, ungdomsrådet

Är du superpepp och vill anmäla dig redan nu? Det går bra 
att göra det i via: http://aktivism.amnesty.se/ga-pa-moten-
utbildningar/ungdomstraffar/.

Ni är anmälda till träffen när ni fått ett bekräftelsemejl och 
anmälan är bindande. Max två personer från en grupp kan 
åka. Sista anmälningsdag är torsdagen den 16 mars.

Håll utkik efter nästa nummer av Insats, där avslöjar vi mer om 
vad som kommer att hända på träffen!

AKTION ARGENTINA
På årsmötet 2016 togs ett beslut om att sektionen ska ge 
medlemmarna möjlighet att arbeta med Argentina. Under 
hösten hade vi aktioner på hemsidan, en som gällde en hotad 
människorättsförsvarare och en om en lokal ledare som suttit 
godtyckligt fängslad sedan januari 2016.

Som bilaga finns en ny aktion som ni kan agera på. 
Den gäller ett mapuchesamhälle som i mars 2015 
återkrävde ett landområde som ligger på mark ägd av det 
multinationella bolaget Benetton. I början av januari blev det 
sammanstötningar mellan polis och mapuches som ledde till 
att många skadades och omkring tio personer greps.

NYTT NÄTVERKSUTSKICK!
Nu har alla grupper chans att prenumerera på ett utskick som 
rör HBTQI-personers rättigheter där nyheter inom området 
samlas med framtida aktioner. För att prenumerera hör av er 
till: marianne.gyllenpistol@amnesty.se

KAMPANJER OCH AKTIONER

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE

040-96 66 30

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

CAROLINE SELANDER
REGIONAL KAMPANJSAMORDNARE

08 - 729 02 32

CAROLINE.SELANDER@AMNESTY.SE

PHIONA BATUUKA
VIK. AKTIVISTSAMORDNARE, STUDENT & UNGDOM

08 - 729 02 43

PHIONA.BATUUKA@AMNESTY.SE

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL

08 -729 02 36

ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE
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Riksteatern ska tillsammans med oss genomföra en 
föreställning som ska på turné genom Sverige. Föreställningen 
heter Kality och vill lyfta hotet mot det fria ordet. Innehållet 
utgörs av en samling vittnesmål och berättelser som handlar 
om att bli fängslad för sitt skrivande och de konsekvenser 
det får psykiskt, fysiskt och socialt. Föreställningen bygger på 
texter skrivna av fångar eller före detta fångar på Kalityfängelset 
i Etiopien. Initiativtagare är journalisten Martin Schibbye 
tillsammans med Amnestygrupp 141 för östra Afrika.

- Idag krymper utrymmet för yttrandefrihet och mänskliga 
rättigheter i Etiopien, i flera länder i östra Afrika och på många 
andra håll i världen, mitt framför våra ögon. Detta minskar 
vanliga människors tillgänglighet till saklig information och 
därmed möjligheten att hålla politiskt valda ledare ansvariga för 
sina beslut. Det är grundstenar i demokratin som hotas och vi 
hoppas att utställningen som kommer att turnéra tillsammans 
med föreställningen kan inspirera publiken att stå upp för 
yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter överallt i världen, 
alltid! - Grupp 141

För fyra år sedan gick Martin ut ur Kalityfängelset i Etiopien 
efter att ha suttit 438 dagar som samvetsfånge. Innan han 
lämnade fängelset lovade han sina medfångar att berätta 
för världen vad han hade sett. Resultatet blev den här 
föreställningen.

- Idag råder undantagstillstånd i Etiopien. Journalistik är 
kriminaliserat. Att i det läget läsa texter från fängslade är ett sätt 
att visa världen att de kan fängsla journalister men inte det fria 
ordet, säger Martin Schibbye.

Premiären är i Stockholm den 4 april och turnén avslutas den 5 
maj i Umeå. På vägen kommer totalt 17 städer att besökas. På 
plats kommer lokala Amnestygrupper att bemanna den tidigare 
nämnda utställningen samt berätta och informera om den egna 
verksamheten, men även om Amnestys arbete i stort.

Deltagandet i föreställningen Kality är en del av den globala 
kampanj kring människorättsförsvarare som lanseras i höst. 
Människorättsförsvarare måste tillåtas och uppmuntras 
att utföra sina handlingar utan hinder och rädsla för 
repressalier. Tyvärr har vi de senaste åren, runt om i världen 
i såväl diktaturer och demokratier, sett det motsatta. En 
ökande mängd rapporter vittnar om angrepp mot det civila 
samhället i form av restriktioner kring förenings-, mötes- och 
yttrandefriheten och förföljelse av människorättsförsvarare. 
Angrepp och förföljelser har större effekt än enbart det 
som sker mot de individer som är måltavlor. Det skapar en 
omfattande rädsla som kan avskräcka andra från att försvara 
och stå upp för de mänskliga rättigheterna. De ökande 
angreppen mot människorättsförsvarare och civilsamhället har 
därför en allvarlig och omfattande inverkan på de mänskliga 
rättigheterna för alla personer i alla regioner i världen.

Vill du se föreställningen i din stad, eller kanske i en stad nära 
dig? Håll utkik i kalendariet på hemsidan för turnéplanen.

Bild från fotografering av medverkande i föreställningen Kality.

YTTRANDEFRIHETEN ÄR UNDER ATTACK

MALIN MATTSSON
KAMPANJSAMORDNARE FÖR VÄSTRA SVERIGE

0709-87 04 65

MALIN.MATTSSON@AMNESTY.SE
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ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE 

År 2010 inrättade svenska Amnesty ett strukturerat system för 
grupper och distrikt att ansöka om medel för att genomföra 
aktiviteter och projekt, så kallade aktivitetsbidrag. Sedan 
dess har vi genomfört massor av utmärkt verksamhet 
med den typen av finansiering. Initiativet, planeringen och 
genomförandet har kommit från lokalt håll, men finansieringen 
(och redovisning/bokföring) har skötts centralt.

AKTIVITETER UNDER 2016
Under 2016 hanterade vi totalt 31 ansökningar (rekord) och 
betalade ut över 100 000 kronor i bidrag (också rekord). Här 
är en kort (och ofullständig) sammanfattning av vad vi fick 
för pengarna:

EN TREDJEDEL AV ANSÖKNINGARNA var knutna till aktiviteter 
med hbtq-tema. Vi medverkade under flera lokala Pride-
event och parader än någonsin tidigare (av risken att missa 
någon ort kör jag “Ingen nämnd - ingen glömd”). Därtill 
arrangerade flera grupper egna aktiviteter med hbtq-tema. I 
Stockholm arrangerades årets Amnestylopp med Pride-tema. 
Grupperna på Polhemsskolan i Malmö och Katedralskolan 
i Linköping arrangerade egna Prideevent på sina skolor. 
Hbtq-gruppen i Stockholm fyllde i samarbete med RFSL en 
hel dag med aktioner, föredrag, seminarier och musik för att 
uppmärksamma internationella dagen mot homofobi den 17 
maj. Under hösten genomfördes också ett seminarium på 
etnografiska museet för att uppmärksamma situationen för 
flyktingar som är hbtq-personer.

VI BJÖD ÄVEN UNDER ÅRET HIT UTSATTA HBTQ-AKTIVISTER från 
Vitryssland (Stockholm Pride) och Kenya (Malmö Pride) som 
höll föredrag och deltog i våra parader. Malmö Pride råkade 
dessutom sammanfalla med att Uganda Pride attackerades 
och tvingade arrangörerna att ställa in. Amnestys 
paraderande i Malmö genomfördes därför under parollen 
“Walking for those who can’t”.

INBÖRDESKRIGET I SYRIEN - i synnerhet de skoningslösa 
bombningarna av Aleppo - uppmärksammades under hösten 
av den relativt nystartade Syriengruppen i Stockholm genom 
ett seminarium och en manifestation.
I anslutning till internationella kvinnodagen den 8 mars 
hölls en temakväll på Guitarsklubben, arrangerad av 
Amnestygrupperna i Umeå. Kvinnorättsgruppen i Stockholm 
höll i april en kulturkväll med konst och musik för att 
uppmärksamma kvinnors rättigheter i Tunisien. I Göteborg 
arrangerade hälso- och sjukvårdsgruppen en visning av 
filmen Vessel som skildrar organisationen Women on waves 
och deras kamp för säkra och legala aborter.

I STOCKHOLM ARRANGERADE ICC-GRUPPEN, som arbetar med 
frågor knutna till internationella brottmålsdomstolen, ett 
panelsamtal för att diskutera domstolens framtid efter att 
Burundi, Sydafrika och Gambia under hösten meddelade 
att man avsåg att lämna domstolen. Under samtalet 
medverkade bland annat experter från internationella 
brottmålsdomstolen och från tribunalen i Rwanda, samt ett 
ambassadråd från Sydafrikas ambassad i Stockholm.

FLERA AKTIVITETER GENOMFÖRDES också med koppling till Skriv 
för frihet eller med mer generella människorättsbudskap. 
Exempelvis höll grupp 117 i Jönköping ett samtal med den 
svensk-assyriska författaren Anna Melle. Amnesty i Örebro 
representerade Amnesty under en lokal fredskonferens. 
Stockholmsdistriktets kampanjgrupp samlade in 
namnunderskrifter och delade ut glögg på Medborgarplatsen 
och Amnestygruppen på gymnasieskolan Spyken i Lund 
genomförde en egen temadag under parollen “Spykister för 
mänskliga rättigheter!”.

BESTÄLL AMNESTY PRESS 
NUMMER 1!
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! 
Nummer 1/2017 utkommer 3 mars.

Beställningar av extra exemplar av AP måste jag ha absolut 
senast onsdag 15 februari kl 12. Märk mejlet ”AP-extra 
tidningar”. Alla grupper är välkomna att beställa tidningar utan 
kostnad. Glöm inte att skriva postadressen! Försändelsen 
skickas sedan direkt från tryckeriet V-tab, som alltså står som 
avsändare.

Sydafrikas inställning orsakade bekymrade miner under ICC-gruppens 

seminarium i Stockholm.

ANSÖK OM AKTIVITETSBIDRAG!
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Som ni kunnat läsa i tidigare Insats har sekretariatets arbete 
gentemot aktivister genomgått en omorganisering. Våra 
nygamla kollegor som arbetar med stöd och utveckling av 
den lokala aktivismen är väldigt nyfikna på hur arbetet ser ut i 
distrikt och grupper och kommer inom kort att höra av sig till 
er. Vi ringer för att skapa oss en bild av aktivismen på lokal nivå 
- vilka utmaningar och möjligheter som finns. 

VAD VILL VI?
Vi har en del frågor som är enkla att svara på och som ni inte 
behöver diskutera i grupperna. Några av de frågor vi hoppas 
få svar på vill vi däremot att ni pratar om innan vi ringer. Vi 
hoppas att ni kan lägga dessa på dagordningen till nästa möte. 
Vi kommer att ringa under veckorna 6-8.

VILKA ÄR VI?
Vi som ringer är aktivist- och kampanjsamordnare från 
Göteborg, Malmö och Stockholm.

Syd: 
Fartun Andersson, aktivism
Marianne Gyllenpistol, kampanj

Nordväst:
Johanna Linnaro, aktivism
Malin Mattsson, kampanj

Nordöst:
Mats Engman, aktivism

FRÅGOR SOM VI VILL ATT NI PRATAR OM INNAN VI RINGER:
• Er grupp, vad är ni bra på? 
• Finns det något ni skulle vilja bli bättre på?
• Har ni kontakt med distriktet, så fall hur?
• Brukar ni besöka skolor? I så fall vilka?
• Arbetar ni utåtriktat och i så fall på vilket sätt?
• Finns det några lokala arenor eller event som Amnesty 

borde vara med på?
• Hur är det att vara Amnestyaktivist tycker ni?
• Under året planeras en hel del aktiviteter och utbildningar 

av sektionen* - är det något särskilt ni är intresserade av 
att delta på?

• Övriga medskick?

*se översikt på sista sidan.

ANSÖK OM BIDRAG FÖR AKTIVITETER UNDER 2017!
Det här var några nedslag från vår verksamhet under 2016. 
Vad som väntar under det kommande året vet vi inte - det 
beror ju till stor del på er. Men budskapet från sektionens 
sida är tydligt: Om ni tar initiativ till bra aktiviteter, så bidrar vi 
gärna till att finansiera dem!

Så här ansöker ni om bidrag:
1. Skriv en kortfattad beskrivning av den aktivitet ni vill 
ansöka om bidrag för och gör en översiktlig budget.
2. Fyll i formuläret “Ansökan om aktivitetsbidrag”, som ni 
hittar på aktivistportalen (aktivism.amnesty.se) > “Mallar”.
3. Kontakta den som är ansvarig för kampanjen/aktiviteten/

temat på sekretariatet. Vet ni inte vem ni ska vända er till 
kan ni höra av er till mig eller till er kampanjsamordnare 
för er region (Nordöst: Caroline Selander, Nordväst: Malin 
Mattsson, Syd: Marianne Gyllenpistol). Därifrån hjälper vi 
er med den fortsatta processen. Räkna med att det tar 4-8 
arbetsdagar innan er ansökan behandlats och era pengar 
kan betalas ut.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE 

08 -729 02 69

SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE

KAROLINA PONTÉN
PROJEKTSAMORDNARE

031-41 94 13

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

HÖR UPP - SNART RINGER VI!
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RAPPORTERING 2016, ÄN 
EN GÅNG...
Vi påminner än en gång om att vi senast den 15 februari vill 
vi få in rapporteringen om er verksamhet under 2016. Ta 
gärna stöd av instruktionerna i december-Insats (sid 4).

Fyll i formuläret för verksamhetsberättelse 2016 på aktivism 
amnesty.se/rapport. (gäller samtliga grupper, ungdomsgrupper, 
distrikt, specialgrupper och samordnare).

Skicka en egen, mer utförlig och nyanserad, berättelse om er 
verksamhet 2016 (valfritt för grupper och ungdomsgrupper, 
obligatoriskt för distrikt, specialgrupper och samordnare).
Upprätta en ekonomisk årsrapport för 2016 (gäller samtliga 
grupper, ungdomsgrupper, distrikt och specialgrupper). 
Redovisningsgrupper, distrikt och specialgrupper skickar sina 
redovisningar till sekretariatet. Sektionsgrupper redovisar sin 
ekonomi internt inom gruppen.

Skicka oss en aktuell medlemsförteckning.

Era dokument ska skickas till respektive aktivistsamordnare:

NORDÖST: Mats Engman, Amnesty International, Box 4719, 
116 92 Stockholm
mats.engman@amnesty.se

NORDVÄST: Johanna Linnaro, Amnesty International, 
Chalmers Tvärgata 8, 412 58 Göteborg
johanna.linnaro@amnesty.se

SYD: Fartun Andersson, Amnesty International, 
Kamrergatan 21, 211 56 Malmö
fartun.andersson@amnesty.se

Har ni frågor om något som rör er rapportering, hör av er till 
mig, Johanna eller Fartun!

VÄLKOMMEN TILL AMNESTY I 
SVERIGES ÅRSMÖTE 2017
STOCKHOLM 5-7 MAJ
Det börjar närma sig Amnestys årsmöte 2017! I år hålls 
mötet 5-7 maj på Folkets hus i Stockholm, mitt i stan. 
Anmäl dig redan nu! Det är även hög tid att skriva motioner 
och nominera personer till förtroendeposterna i sektionens 
styrelse, Amnestyfondens styrelse, valberedningen och 
granskningskommittén.

Kom till årsmötet för din chans att inspireras av spännande 
talare, träffa andra som kämpar för mänskliga rättigheter och 
rösta om viktiga frågor som påverkar den svenska sektionens 
arbete. Alla medlemmar är välkomna att delta på mötet. Sista 
anmälningsdagen är den 6 april.

SKRIV EN MOTION
Har du eller din grupp något du/ni skulle vilja se att Amnesty gör 
bättre, mer av eller helt annorlunda? Alla motioner ska mejlas 
till arsmotet@amnesty.se och ha inkommit till sekretariat senast 
den 10 februari 2017. Vill du ha hjälp med hur du skriver en 
motion kan du kontakta sekretariatet på samma mejladress.

NOMINERA NÅGON TILL ETT FÖRTROENDEUPPDRAG
Nomineringar till sektionens styrelse, Amnestyfondens styrelse, 
granskningskommittén och valberedningen ska ha kommit 
in till valberedningen senast den 15 mars 2017 för att kunna 
komma med i årsmötesutskicket. Du kan läsa mer om de 
tillgängliga posterna på http://www.amnesty.se/om-amnesty/
amnesty-sverige/svenska-sektionen/valberedningen/. Du 
kan också kontakta valberedningen via e-post för frågor eller 
nomineringar på valberedningen@amnesty.se

Håll koll i Insats och på amnesty.se/arsmotet för mer 
information. Det kommer även dyka upp information på 
årsmötets Facebook-event, som du enklast hittar via amnesty.
se/arsmotetfb. Vi ses i Stockholm!

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

08-729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

VILL DU LÄRA DIG ATT BLI EN PROFFSIG 
ÅRSMÖTESORDFÖRANDE?
Ta i så fall chansen och anmäl ditt intresse för att bisitta 

årsmötesordförandena under årsmötet. Rollen är lämplig för 
dig som inte nödvändigtvis har så mycket tidigare erfarenhet 
av att hålla i ordförandeklubban, men som vill lära dig mer. 

Förberedelser och genomförandet av ordförandeuppdraget sker 
tillsammans med övriga två årsmötesordförande, med stöd av 
sekretariatet. Om du är intresserad av uppdraget kontakta mig 
på mejl senast 20 februari.

LINA JAKOBSSON, ORGANISATIONSSEKRETERARE  
LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE

INEZ HELLSTRÖM
ÅRSMÖTESSAMORDNARE

08 -729 02 49

INEZ.HELLSTROM@AMNESTY.SE
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Styrelsens decembermöte hölls i London och kombinerades 
med ett studiebesök på det internationella sekretariatet och 
på den brittiska sektionen. 

Mötena på det internationella sekretariatet handlade bland 
annat om planering, rapportering och lärande inom hela den 
globala rörelsen, policyutveckling och hur lokalkontorens 
uppbyggnad i olika regioner påverkar och delvis förändrar 
samarbetet med sektionerna. På den brittiska sektionen 
utbytte styrelsen bland annat erfarenheter kring mobilisering, 
aktivism och årsmöten. Den brittiska sektionen frågade även 
om den svenska sektionen vill ställa sig bakom en resolution 
till ICM. Resolutionen handlar om att ge den internationella 
styrelsen i uppdrag att göra en översyn av Amnestys 
abortpolicy, då den nuvarande policyn är begränsad. 

Dagen efter tog styrelsen upp frågan om resolutioner till ICM. 
Styrelsen konstaterade att den brittiska resolutionen är i linje 
med tidigare fattade beslut av rörelsen, som länge velat se en 
mer långtgående abortpolicy som är förenlig med Amnestys 
övriga policyer om till exempel sexuell och reproduktiv hälsa 
samt med internationell människorättsstandard. Styrelsen har 
tidigare bedömt att det varit strategiskt oklokt att driva frågan 
men beslutade att ställa sig bakom resolutionen, vilket även 
den irländska och den argentinska sektionen kommer att göra. 

Styrelsen beslutade också att skriva två resolutioner kopplade 
till den internationella styrelsens förslag om ny styrmodell 
för den internationella rörelsen, den så kallade Governance 
Reform-processen. Den ena resolutionen handlar om rösträtten 
och tar avstamp i årsmötets beslut från 2015 om att hitta en 
rösträttsmodell som jämnar ut maktobalansen mellan små 
och stora sektioner utan att förespråka en röst per sektion. 
Idag kan en sektion ha upp till sex röster på det internationella 
rådsmötet, i resolutionen föreslås att det maximala antalet 
röster ska minskas till tre, men att antalet även fortsättningsvis 
ska regleras utifrån hur många personer sektionen 
representerar. Den andra resolutionen handlar om ett tillägg i 
stadgarna för att ytterligare förstärka att makten inom rörelsen 
utgår från de individer som utgör rörelsen. Styrelsen vill på 
detta sätt förstärka att Amnesty är en gräsrotsorganisation och 
att makten över organisationen tydligt ska utgå från de individer 

som de olika sektionerna representerar, något styrelsen anser 
går förlorat vid en sektion en röst. 

Styrelsen beslutade också om en struktur för styrelsens 
motionsyttrande på årsmötet och att förtroendevalen 2017 
ska ske online, på motsvarande sätt som 2015 och 2016, 
men med vissa mindre förändringar. Styrelsen antog en 
uppdragsbeskrivning för översynen av medlemsdemokratin 
och en struktur för målformuleringar och beslutsnivåer i det 
nya planeringssystemet, som ska följas upp och utvärderas på 
styrelsens marsmöte 2018. 

Styrelsen fattade dessutom beslut om en verksamhetsplan 
för hela perioden 2017-2019 och en budget för 2017. 
Den nya verksamhetsplanen är uppbyggd utifrån det nya 
planeringssystemet och har treåriga verksamhetsmål med 
underliggande huvudaktiviteter. Styrelsen beslutar om 
verksamhetsmålen, förväntade effekter och indikatorer, vilka 
kan revideras år från år, men det finns ingen underliggande 
målstruktur för varje enskilt år. Styrelsen beslutade 
därför att delegera beslut om ettåriga operativa planer till 
generalsekreteraren. 

Verksamhetsplanen inkuderar bland annat mål om MR-
försvarare och det civila samhället, kvinnors rättigheter 
i Sverige, flyktingar och migranters rättigheter i EU och 
världen, företags ansvar för mänskliga rättigheter, dödsstraffet 
internationellt, FN-arbete och internationellt påverkansarbete, 
aktivismen och tillväxten av medlemmar, givare och insamlade 
medel.

STYRELSEN INFORMERAR

LINA JAKOBSSON
 ORGANISATIONSSEKRETERARE

08 -729 02 33

LINA.JAKOBSSON@AMNESTY.SE
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GRUPPER TIPSAR!
I mitten av januari ordnade Brännö Amnestygrupp, grupp 
326, en kväll med tema Turkiet på det lokala värdshuset. 
Det serverade en mezetallrik och en inbjuden gäst berättade 
om situationen i Turkiet samt besvarade frågor. De närmare 
60 deltagarna skrev nästan alla under en petition till Turkiets 
premiärminister och gruppen skriver att kvällen var både 
intressant och uppskattad, kanske kommer de att fortsätta 
med liknande arbete, eventuellt med tema Iran. Vi på 
sekretariatet uppskattar självklart initiativet och hoppas på fler 
temakvällar framöver!

GUN WIDELL, GRUPP 326, 
GENOM YLLE STIGZELIUS ÅKERMO
PROJEKTLEDARE KAMPANJ

AMNESTYÅRET 
Så var det äntligen dags att kicka igång planeringen av 
verksamhetsåret 2017 på riktigt! Därför vill jag tipsa dig/din 
grupp/ditt distrikt om Amnestyåret (om ni inte redan känner 
till modellen). Den är ett utmärkt planeringsverktyg som ger 
bra överblick av kommande händelser som väntar runt hörnet 
under året. I Amnestyåret framgår det också tydligt när de 
olika kampanjtopparna kommer att inträffa och andra relevanta 
händelser som kan vara intressant för er att ha koll på under 
året.

Skriv ut och sätt upp på väggen så missar ni inte några 
höjdpunkter! (Se bilaga.)

EDWARD SNOWDEN: “ERT STÖD HÅLLER MIG SÄLLSKAP UNDER KAMPEN”
Visselblåsaren och människorättshjälten Edward Snowden 
tackar de mer än 1 miljon supportrarna som har höjt sina 
röster för hans skull.

Jag vill tacka er, ödmjukt och av hela mitt hjärta, 
för ert orubbliga försvar och stöd. Mer än en 
miljon av er gick samman och sa med en röst att 

sanningen spelar roll. Min tacksamhet är bortom ord.

Trots att dagens krafter lär hindra mig från att återvända hem 
i ett par år framöver är det ert stöd som håller mig sällskap 
under kampen. Med varje agerande skriver ni en historia 
om hur vanliga människor, goda och nådiga, går samman i 
USA och runt om i världen för att förändra vår gemensamma 
framtid. Det finns inte någon större ära än att stå sida vid sida 
med den generösa andan.

Det är samma anda som frigav Chelsea Manning, som slutligen 
kommer att återvända hem efter sju långa år i fängelse för 
att ha begått brottet att säga sanningen. Den andan kommer 
att vara kraften som bevarar våra medborgerliga friheter, 
inte bara de kommande fyra åren, men även för kommande 
generationer. Det är kraften som inspirerar mig att aldrig ge upp 
och uppmanar er att göra detsamma.

I denna ostoppbara anda bjuder jag er att stå med mig en 
gång till för att skydda de värderingar som representerar äkta 
storhet i vår tid. Det råder ingen tvekan, mina vänner, det finns 
orättvisa i denna värld, men den kommer inte att vara för evigt.

Det kommer vi att se till.

-EDWARD SNOWDEN

Den 13 januari 2017 lämnade våra partners, Pardon Snowden, in 1,1 miljoner signaturer till Vita huset och 
uppmanade president Obama att använda sina presidentiella befogenheter för att benåda Edward Snowden. 

Amnesty-supportrar från 110 länder över hela världen stod upp för Snowden som en del av vår kampanj Skriv för 
frihet genom att tweeta, skriva brev och signera vår petition. Tusentals personer skrev även solidaritetshälsningar.

Trots att Obama i slutändan inte benådade Snowden beslutade han att frige Chelsea Manning – en enorm seger 
för de som försvarar visselblåsares rättigheter över hela världen.

FARTUN ANDERSSON
AKTIVISTSAMORDNARE SYD

040 - 96 66 30

FARTUN.ANDERSSON@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
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

AKTIVISTKALENDER 2017
JANUARI

APRIL

JULI

OKTOBER

FEBRUARI

MAJ

AUGUSTI

NOVEMBER

MARS

JUNI

SEPTEMBER

DECEMBER

28/1 Utbildning för utbildare
28/1 Asylrättsutbildning
Aktion om palmoljeutvinning

31/3- 2/4 Nationell 
ungdomsträff 
1-2/4 Nationell utbild-
ning flyktingkampanjen
8/4 Romernas interna-
tionella dag, aktions-
material
8/4 Utbildning för nya 
aktivister på distrikts-
nivå, Gbg
22/4 Utbildning för nya 
aktivister på distrikts-

nivå, Stockholm
Regionala 
ungdomsträffar
Regionala utbildningar 
flyktingkampanjen
4/4-5/5 Kality

8/3 Aktionsdag
15/3 Nomineringsstopp 

Pride/regnbågsfestivaler

Pride/regnbågsfestivaler

Skriv för frihet

Pride/regnbågsfestivalerå
24-28/7 Nordic youth 
conference, Norge

10/10 Internationella dagen 
mot dödsstraffet
Aktivistseminarium ink. 
Nationell ungdomsträff

Gruppsekreterarutbildning
Skriv för frihet
Regionala ungdomsträffar
MR-dagarna i Jönköping

10/2 Träff med studentnätverket
10/2 Motionsstopp till årsmötet
Regionala ungdomsträffar i Göte-
borg, Malmö och Stockholm

5-7/5 Årsmöte i Stockholm
20/5 Aktionsdag flyktingkampanjen
Hbtqi - aktionsmaterial att agera på
Kality fortsättning

Rekryteringsmöten
Preliminärt möte för distriktsaktiva
Preliminärt verksamhetsmöte
Regionala ungdomsträffar
Bokmässan i Göteborg


