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AMNESTYKALENDERN
20 SEPTEMBER-31 DECEMBER 

Filmvisning inom ramen för kampanjen Också människa, 
hela landet 

1-20 NOVEMBER
Bhopal - kontakta din bank

1-30 NOVEMBER
Agera för Hongkong

1-30 NOVEMBER
Agera för HBTQI-rättigheter i Sydkorea

16-17 NOVEMBER  
Gruppsekreterarutbildning

14-15 DECEMBER  
Utbildning i asylrätt, Stockholm

25 NOVEMBER  
Internationella dagen mot våld mot kvinnor

25 NOVEMBER - 17 DECEMBER
Aktionsperiod inom kampanjen Time for change, hela landet

29 NOVEMBER - 17 DECEMBER
Skriv för frihet
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KLARA, FÄRDIGA, SKRIV FÖR FRIHET!

Nu är det bara några få veckor kvar tills årets Skriv för 
frihet drar igång. Redan nu vet vi att Amnesty kommer 
att närvara på gator och torg, julmarknader som Schysst 
Jul i Sthlm, Julskyltningar i bland andra Höganäs 
och Hässleholm, stadsbibliotek, gymnasieskolor och 
universitet! Det kommer att bli mycket Amnesty-aktivitet 
i december vilket är helt underbart! 

Lokala kampanjutbildningar kommer att genomföras i 
Malmö, Göteborg och Stockholm med möjlighet att delta 
via länk för den som inte kan resa eller hellre deltar 
hemifrån! Information om plats och datum finns på 
aktivism.amnesty.se/sff

TÄVLING - VINN ÄRA OCH BERÖMMELSE!
Jajemen! I år kommer vi ha en tävling med syfte att samla 
in så många namnunderskrifter som möjligt för våra fyra 
fall! Reglerna är enkla och samarbete kommer att vara till 
stor fördel. Det distrikt, grupp av aktivister, grupper som 
samarbetar som samlat in flest underskrifter tillsammans 
under en gemensam aktivitet (eller fler) vinner! Efter 
genomförd aktivitet så rapporterar ni in resultatet till 

sekretariatet. Ni kan följa tävlingen och vilka aktiviteter 
som ligger topp 5 på aktivistportalen och det är fullt 
möjligt att ge sig ut och förbättra sitt resultat till och med 
17 december.  

Tävlingsreglerna finns på aktivistportalen. Det är 
naturligtvis frivilligt att delta. 

DOKUMENTATION
I år är vi extra tacksamma för bilder på era aktiviteter! Vi 
kommer att synliggöra aktivism i sociala medier för att få 
fler personer att engagera sig, skicka in bilderna senast 
den 10 december till mig (se kontaktuppgifter nedan). 

MATERIALET
Materialet består som föregående år av en 
affischutställning i A2 (en affisch på varje fall och en 
samlingsaffisch med info om Skriv för frihet), infoblad 
om fallen, och vykort. Vykorten är samlade på en A4, 
och jag hoppas att detta ska underlätta insamlandet av 
namnunderskrifter. ‘Höj din röst’-tatueringarna går också 
att beställa. Petitionslistor och mindre affischer går att 
skriva ut via aktivistportalen.

Ni som ännu inte anmält er eller beställt material, gör det 
på aktivism.amnesty.se/sff (där hittar ni också information 
om fallen och material). För att säkra att ni får materialet 
innan den 10 december så beställ SENAST den 19 
november!

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE 

070 987 04 65

VI SKRIVER FÖR YASAMAN ARYANIS, IBRAHIM EZZ EL-DINS, MAGAI MATIOP NGONGS OCH 
YILIYASIJIANG REHEMANS LIV - FÖR FRIHET OCH RÄTTVISA.

Affischer i A2x5.

http://aktivism.amnesty.se/sff
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TIME FOR CHANGE - GRANSKA HUR DIN 
LOKALTIDNING RAPPORTERAR OM VÅLDTÄKT!
Kampanjen Time for change bygger på den nordiska 
rapporten med samma namn. Rapporten ger tre 
rekommendationer för att förbättra arbetet mot våldtäkt 
i Sverige - förbättra polisens arbete, ge bättre stöd till 
våldtagna och ändra attityder kring våldtäkt.

Under våren och sommaren har vi, som många av er vet, 
lagt stort fokus på att polisen ska förbättra arbetet med 
våldtäktsutredningar. Detta arbete har gett resultat och 
polisen har nu sagt att de ska tillsätta 350 extra miljoner 
och anställa 350 nya utredare. Ett steg i rätt riktning 
alltså. HURRA! Detta kommer vi följa upp på längre fram, 
för att se hur det gått och om polisens satsningar leder till 
positiva förändringar.

Nästa steg: Under tiden tar vi oss an nästa steg i 
kampanjen och dyker ner i frågan om stereotyper och 
attityder kring våldtäkt. 

En viktig aktör när det kommer till detta är media. Media 
kan bidra till att befästa och reproducera skadliga, 
stereotypa föreställningar om våldtäkt. Men media kan 
också bidra till att på sikt förändra samma attityder genom 
att rapportera ansvarsfullt kring våldtäkt. Därför vill vi 
inleda en dialog med lokalmedia om hur rapporteringen 
kring våldtäkt ser ut idag och diskutera om och hur den 
skulle kunna förbättras. 

För att kunna prata med media om de här frågorna 
behöver vi först en fingervisning om hur läget faktiskt ser 

ut. Därför kan ni nu vara med och granska era lokala 
tidningar! Första steget är att ta reda på hur tidningen 
skriver om våldtäkt. Till er hjälp finns en lathund och en 
frågemall att använda. 

Nästa steg blir att ta kontakt med tidningen för att prata 
om de resultat ni fått fram. 

HUR ANMÄLER VI OSS? 
Enkelt! Klicka er in på aktivism.amnesty.se/timeforchange.
Där hittar ni mer info och ett anmälningsformulär som ni 
fyller i och skickar in. 

MER DÅ? JA LYFT FRÅGAN OM VÅLDTÄKT LOKALT!
Förutom att engagera sig i att granska lokalmedia går 
det såklart alldeles utmärkt att lyfta rapporten Time for 
Change och frågan om våldtäkt i Sverige generellt. Ett 
typiskt bra datum att göra detta på är den 25 november, 
som är den internationella dagen för avskaffandet av våld 
mot kvinnor! Vill ni ordna ett seminarium, en paneldebatt, 
en quizkväll eller något annat? Kör! Vill ni bolla upplägg, 
idéer eller ansöka om aktivitetsbidrag - hör av er till mig 
eller er lokala kampanjledare!

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

070-987 04 63
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VÄRLDENS DÖDLIGASTE GIFTUTSLÄPP 
FYLLER 35 OCH DIN BANK INVESTERAR 
PENGAR I DET ANSVARIGA FÖRETAGET. 
Glöm inte att november är tid för aktion inför 
35-årsdagen av Bhopal-katastrofen. Mer information 
hittar ni på aktivistportalen (och i förra Insats) men i 
korthet kan ni agera genom att göra följande:

• Ställ krav på din bank och få andra att ställa krav på 
sina banker. Det finns en petition på https://signby.
me/se/kontakta-din-bank - alla aktiviteter bör hänvisa 
till denna!

• Skriv insändare. Ett utmärkt sätt att öka kännedomen 
om giftkatastrofen och benägenheten hos människor 
att vända sig till sin bank är att skriva insändare till 
lokal media. 

•  Det planeras manifestationer utanför DowDuPonts 
kontor i Malmö och Landskrona, kontakta mig om du 
vill vara med.

•  Skapa uppmärksamhet! I syfte att uppmana 
bankkunder (såna som du och jag) att 
uppmärksamma problemet och kontakta sin bank 
är all slags kreativa, utåtriktade kampanjaktioner 
välkomna. 

•  Arrangera filmvisningar. Ett annat sätt att 
uppmärksamma frågan och skapa en bra 
utgångspunkt för engagemang och samtal är att visa 
filmen Bhopal - A prayer for rain.

Anmälan görs på aktivism.amnesty.se/bhopal och mer 
information kommer i lathunden som skickas till anmälda 
grupper. Det material som tagits fram är en flyer (se 
bild) och för den som vill ha mer uppseendeväckande 
material går det utmärkt att tillverka sådant på egen hand. 
Aktionsperioden pågår 1-20 november. 

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073 310 15 21

https://signby.me/se/kontakta-din-bank
https://signby.me/se/kontakta-din-bank
http://aktivism.amnesty.se/bhopal
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ARBETA MED AKTIONSFALL!
VI SÖKER er som som vill ta er an ett långt, hårt och 
tröstlöst arbete med obefintlig återkoppling och minimal 
chans till påtagliga resultat.

VI SÖKER er som vill skapa en kreativ, engagerande och 
utvecklande kampanj som kommer förändra livet för en 
medmänniska i behov av er hjälp.

Det kanske låter motsägelsefullt, men båda exemplen 
ovan skulle kunna vara platsannonser för arbetet med 
aktionsfall inom Amnesty. Ett aktionsfall är en långsiktig 
kampanj, oftast för en enskild individ, där ansvaret 
för planering och utförande ligger på den enskilda 
Amnestygruppen. Givetvis får ni information, instruktioner 
och uppdateringar från oss på sekretariatet, men det är 
era egna idéer och initiativ som kommer avgöra om ert 
arbete blir dötrist eller livsviktigt.

Och visst kan det ibland kännas som en omöjlig  uppgift 
att åstadkomma förändring kring vissa av fallen. 
Men då kan vi samtidigt ställa oss frågan: Vad borde 
rimligen ha störst chans att förändra en situation som 
kan tyckas hopplös - uppgivenhet eller ett beslutsamt 
kampanjarbete…?

EN AV MÅNGA ARBETSFORMER
Under lång tid var det ett krav att alla grupper inom 
Amnesty skulle arbeta med tre aktionsfall. Fallen skulle 
dessutom spegla Amnestys politiska opartiskhet - ett i 
väst, ett i öst och ett i syd. Idag har dock arbetet med 
aktionsfall inte någon särställning bland våra arbetsformer. 
Ambitionen är att våra grupper ska ha god kännedom om 
alla arbetsformer inom Amnesty, och sedan själva kunna 
avgöra vilken typ av arbete som passar dem bäst. På 
övergripande nivå kan våra arbetsformer beskrivas så här:

Arbetsform  Huvudsaklig målgrupp  Arbetsuppgifter

Amnesty Alert

Webbaktioner

Blixtaktioner

Aktionsfall

Kampanjer och aktioner

Huvudsakligen personer som inte 
engagerar sig i Amnesty på annat 
sätt

Både aktiva medlemmar och 
andra intresserade

Aktiva medlemmar

Amnestygrupper

Amnestygrupper och personer/
verksamheter anslutna till 
kampanjnätverk

Sms-nätverk. Mottagarna får information och undertecknar 
petitioner genom att svara via sms. 
www.amnesty.se/alert

Elektroniska petitioner. Stor fördel i att de är lätta att sprida 
via e-post eller sociala medier. Kan i likhet med Alert vara ett 
första steg mot ett djupare engagemang.
www.amnesty.se/agera

Information om akuta fall, där det viktigaste är att agera 
snabbt. Tonvikt på brevskrivning, men kan även användas 
som underlag för insändare eller utåtriktade aktiviteter.
aktivism.amnesty.se/blixtaktioner

Långsiktigt engagemang, ofta för en enskild individ. Ak-
tionsmaterialet är omfattande och inkluderar instruktioner 
för bland annat brevskrivning, arbete gentemot media, 
utåtriktade aktiviteter, lobbyarbete och kontakt med fången 
eller dennes anhöriga.
Kontakt: Mats Engman, 073-309 64 02 

Handlar om att uppmärksamma en given fråga under en av-
gränsad tid - kan vara allt från en given dag till kampanjpe-
rioder upp till tre år. Ofta ligger huvudfokus på utåtriktat 
arbete, men det inkluderar även exempelvis brevskrivning 
och lobbyarbete. Information om aktuella kampanjer/aktio-
ner förmedlas via Insats och aktivistportalen.
aktivism.amnesty.se/insats 

http://www.amnesty.se/alert
http://www.amnesty.se/agera
http://aktivism.amnesty.se/blixtaktioner
http://aktivism.amnesty.se/insats 
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ARBETET MED AKTIONSFALL I DEN SVENSKA SEKTIONEN
I skrivande stund är det 64 grupper i den svenska 
sektionen som arbetar med aktionsfall (ett eller flera). 
Under hösten har vi avslutat ett antal fall eftersom 
personerna frigivits: till exempel har samvetsfångarna 
Liu Ping (ett av fallen i Skriv för frihet 2014), Dong 
Guangping, Su Changlan från Kina, Mahmoud “Shawkan” 
Abou Zeid från Egypten (ett av fallen i Skriv för frihet 
2016) och Oleg Sentsov från Ryssland alla frigivits. 
Shawkan utsätts tyvärr fortfarande för trakasserier, 
och tvingas spendera många timmar varje dag på en 
polisstation, men det är åtminstone bättre än att sitta 
fängslad och bedömningen är att ett fortsatt kampanjande 
skulle kunna utgöra en risk för honom.

FÖRDELAR OCH NACKDELAR
Den främsta anledningen till att arbeta med aktionsfall är 
naturligtvis att det är viktigt. Amnestys engagemang har i 
många fall en direkt avgörande betydelse för de individer 
vi arbetar för. Vissa hade i princip varit bortglömda 
om vi inte hade uppmärksammat dem. Det är också 
stimulerande och intressant att långsiktigt fördjupa sin 
kunskap/förståelse och sitt engagemang för det aktuella 
fallet, vilket ofta blir följden för de grupper som arbetar 
under lång tid med sina fall. 

På minussidan kan det vara svårt att behålla 
engagemanget och initiativförmågan om inget händer i 
fallet. Många av dem vi arbetar för är dömda till långa 
fängelsestraff, och i många fall kommer deras situation 
inte förändras på många år. I vissa fall finns det även en 
eftersläpning vad gäller  information och uppdateringar 
från vårt internationella sekretariat, vilket kan vara 
frustrerande. 

UPPDATERADE INSTRUKTIONER
Under hösten har vi uppdaterat instruktionerna för 
arbete med aktionsfall på aktivistportalen (aktivism.
amnesty.se/aktionsfall). Vi har även tagit fram en ny mall 
för rapportering som vi hoppas ska göra den uppgiften 
lite enklare. Det är dock viktigt att poängtera att arbetet 
med ett aktionsfall bygger på aktivt initiativtagande 
från den egna gruppen. Instruktionerna är ofta relativt 
övergripande - det är ni själva som måste skapa ett 
långsiktigt och uthålligt arbete för fallet. 

AKTUELLA FALL ATT ARBETA MED
Om ni vill börja arbeta med ett aktionsfall ska ni höra av 

er till mig. Ni får då en förteckning över de fall som ni 
kan välja att arbeta med, och kan själva avgöra vad som 
passar er. Här är några av de fall som vi söker grupper till 
för närvarande:

Bahrain: Fängslade oppositionsaktivister
Tolv aktivister, dömda i inkorrekta rättegångar till långa 
fängelsestraff för protester mot regeringen i februari-
mars 2011. Flera av dem har torterats. Bland de tolv 
aktivisterna finns svensk-bahrainiern Mohammad Habib 
al-Miqdad och Abdullah Al-Khawaja, vars dotter Maryam 
besökte vårt aktivistseminarium 2013. 

Filippinerna: Leila De Lima
Senator och framträdande kritiker av president Dutertes 
regering, i synnerhet av de människorättskränkningar 
som har begåtts i det så kallade “kriget mot droger” 
sedan Duterte kom till makten. I februari 2017 blev Leila 
arresterad och åtalad för narkotikabrott, och riskerar 
livstids fängelse. Amnesty menar att anklagelserna är 
grundlösa och politiskt motiverade. Vi kräver att åtalet 
läggs ner och att hon friges.

Sydafrika: Nonhle Mbuthuma 
Människorättsförsvarare som arbetar med frågor kopplade 
till mark och miljö i Pondoland vid den östra kapprovinsen. 
Hon arbetar främst för byar i Amadiba, vars möjlighet till 
försörjning hotas av ett australiensiskt gruvbolag som söker 
licens för att utvinna titan på deras mark. 

Thailand: Sirikan “June” Charoensiri
Advokat, människorättsförsvarare och något av en 
nyckelperson i Thailands civilsamhälle, känd för att hon 
regelbundet tar sig an att försvara klienter som åtalas för 
politiska brott. Hon anklagas nu för samröre med proteste-
rande studenter och riskerar att dömas till 15 års fängelse.

FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER...
Om ni vill börja arbeta med något av fallen ovan, har 
synpunkter eller frågor, eller om ni vill ha den fullständiga 
förteckningen över aktuella fall, så får ni gärna höra av er 
till mig.

MATS ENGMAN
KAMPANJSAMORDNARE

08 -729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

Fängslade oppositionsaktivister

Nonhle Mbuthuma Sirikan “June” Charoensiri

Leila De Lima
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  “SOM JAG SER DET”
I Sverige lever idag romer och andra utsatta EU-
medborgare i en akut rättighetssituation. Som Amnesty 
har visat i rapporten Sweden: A Cold Welcome saknar 
dessa människor tillgång till basala rättigheter som 
tak över huvudet, vatten och sanitära rättigheter samt 
sjukvård. Ett återkommande problem i Stockholm har 
också varit trakasserande behandling från polisen. 

Den här rättighetssituationen är helt oacceptabel. Vi 
kan inte fortsätta se på när utsatta EU-medborgare 
förvägras sina mest basala rättigheter i Sverige. 
Därför är det så viktigt att vi som världens största 
människorättsorganisation, med alla våra medlemmar, 
tar den här kampen. Amnesty kräver därför att svenska 
staten och ansvariga myndigheter tar sitt folkrättsliga 
ansvar för utsatta EU-medborgare i Sverige. 

Jag är engagerad i grupp 172 som arbetar med 
kampanjen ”Också människa” i Stockholm men 
också i närliggande kommuner. Vi arbetar utifrån de 
rättighetsområden som Amnesty lyfter i rapporten och 
som aktivister försöker vi påverka situationen på olika 
sätt. Vi arbetar parallellt med flera rättighetsområden. 
I början av 2019 uppmärksammade vi främst polisens 
trakasserande behandling i Stockholm genom att samla in 
namnunderskrifter och vara medarrangörer till en teater 
där vi berättade om kampanjen. Vi har tagit initiativ till ett 
medborgarförslag om långtidshärbärge som vi kommer 
lämna in till olika stadsdelsnämnder i Stockholm. Just 
nu jagar vi namnunderskrifter och organisationer som 
vill ställa sig bakom förslaget. Det fina är att vi kommer i 
kontakt med många positiva sympatisörer! 

Samtidigt arbetar vi frekvent med att mejla, ringa och 
möta politiker i kommuner där tiggeriförbud ligger som 

förslag i fullmäktige. I samband med detta arbete har 
vi tagit initiativ till ett nätverk tillsammans med andra 
personer och organisationer som motsätter sig förbud. 
Vi har också en bokcirkel där vi läser om romers historia 
men också litteratur som vill lyfta fram individerna bakom 
samlingsbegreppet utsatta EU-medborgare. Det är några 
av alla de insatser vi gör.

Det finns otroligt mycket att göra och mycket som vi tyvärr 
inte hinner idag. Jag vill därför bjuda in fler fantastiska 
aktivister att engagera sig tillsammans med oss. Lördagen 
16 november kommer vi ha en gemensam aktivistträff 
för alla som vill engagera sig i Stockholm*. Då kommer 
vi vara på plats och berätta mer om vad vi gör men 
framförallt diskutera hur vi som aktivister vill fortsätta 
arbeta tillsammans. Alla är välkomna oavsett tidigare 
engagemang och kunskaper i frågan!

Kontakta gärna mig så ses vi! 

MATTIAS SVAHN
MATTIAS_SVAHN_91@HOTMAIL.COM

Alla de romska kvinnor som genom historien 
kämpat för mänskliga rättigheter: Alfreda 
Markowska, Ceija Stojka, Mária László, Katarina 
Taikon, Sylvia Dunn, Alexandra Raykova, 
Alexandra Oprea med många fler.

Det stora mörkertal vad gäller hatbrott riktade 
mot romer som sker i Sverige idag. 

*Träffar sker också i Göteborg och Malmö - kontakta er kampanjledare för tid och plats.
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SNABBA PUCKAR

HONGKONG
Vi har dokumenterat grova kränkningar av mänskliga 
rättigheter i samband med de fredliga protesterna mot ett 
lagförslag i Hongkong de senaste månaderna. Argument 
om “nationell suveränitet och säkerhet” har använts 
av Kina för att ytterligare inskränka människors rätt till 
yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet.
 
Grovt övervåld, godtyckliga gripanden, misshandel, tortyr 
och förnedrande behandling i häktet har systematiskt varit 
en del av polisens praxis. 

Amnestys krav:
Amnesty anser att våldet mot demonstranter i Hongkong 
har ökat på ett mycket oroande sätt. Vi kräver att 
Hongkong omedelbart inrättar en oberoende instans för 
att utreda anmälningar om övervåld mot demonstranter, 
samt att ansvariga för övergrepp ställs inför rätta.

Vad kan ni göra?
Samla namnunderskrifter och delta i en global fotoaktion:
• Petitionslistor finns för utskrift på aktivism.amnesty.

se/hongkong. 
• Fota er gärna med paraply, munskydd och 

simglasögon (eller bara paraply) och dela på 
sociala medier med hashtag #staystronghongkong 
#amnestysverige @carrielam.hksar.  Carrie Lam är 
Hongkongs högsta politiska ledare. 

På aktivism.amnesty.se/hongkong finns lappar att skriva 
ut med texten “Stay strong Hong Kong” som ni kan hålla 
upp på fotot.

SYDKOREA
Amnestys rapport “Serving in Silence” som släpptes i juli 
visar på diskriminering av honomsexuella män i Sydkorea 
som tjänstgör i militären. Sexuella handlingar mellan 
män i militärtjänst kan leda upp till två år i fängelse enligt 
artikel 92-6 i den militära strafflagen. Rapporten visar 
att soldater möter diskriminering, hot, våld och isolering 
som ett resultat av den diskriminerande lagen, och 2017 
åtalades fler än 20 män i militär tjänst för misstanken att 
de ägnat sig åt samkönat sex. 

Amnestys krav:
• Att försvarsministern tar lagstiftningsinitiativ för att 

avskaffa artikel 92-6 i den militära strafflagen, vilken 
förbjuder samkönat sex inom militären;

• Att parlamentet antar en antidiskrimineringslag 
som förbjuder diskriminering på en rad grunder, 
bland dem sexuell läggning, könsidentitet och 
könskaraktäristik.

Vad kan ni göra?
Samla in namnunderskrifter för att artikel 92-6 ska 
avskaffas. Petitionen finns för utskrift på aktivism.
amnesty.se/hbtqi tillsammans med en bild att skriva 
ut. Petitionerna kommer att överlämnas till berörda 
myndigheter av Amnesty i Sydkorea.

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073 310 15 21

http://aktivism.amnesty.se/hongkong
http://aktivism.amnesty.se/hbtqi
http://aktivism.amnesty.se/hbtqi
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Den nationella valberedningen sammanställer varje 
år en behovsrapport som beskriver vilka kompetenser 
och erfarenheter som efterfrågas i sektionsstyrelsen, 
fondstyrelsen, granskningskommittén och 
beredningskommittén.

Behovsrapporten grundar sig på synpunkter som inhämtas 
från nuvarande förtroendevalda samt grupper, distrikt och 
sekretariatet m fl. För att skapa större delaktighet vänder 
vi oss direkt till dig som medlem genom en kort enkät 

där du får möjlighet att aktivt påverka valberedningens 
behovsunderlag.

Enkäten kan besvaras fram till 18 november och bifogas 
med mejlet till Insats. 

Har ni frågor kontakta valberedningen@amnesty.se 

/VALBEREDNINGEN

Brinner du för att rekrytera in nya aktivister och bilda 
nya grupper? Eller för att organisera och planera stora 
gemensamma kampanjaktiviteter tillsammans med 
distriktets grupper? Kanske är din grej att jobba med stöd 
och utveckling till befintliga grupper?

Om ditt svar är Ja på någon av frågorna skulle ditt 
engagemang bäst kunna tillvaratas via styrelsen i ditt distrikt. 
Och nu är det den tiden på året som det är dags för dig att 
kandidera! 

För när det nya året står för dörren så innebär det att 
årsmötestiderna runt om i distrikten börjar närma sig. 
Många distrikt söker efter nya personer som vill ta sig an 
rollen att organisera verksamhet och bidra med att utveckla 
organisationen inom Amnesty. 

Nuläget ser lite olika ut runt om i landet, men ditt nästa steg 
är att komma i kontakt med din lokala valberedare. Kontakta 
mig så ser jag till att föra er samman.

Psst! Har du en vän eller bekant som också svarar Ja på 
någon av de inledande frågorna? Då ska du nominera hen! 
Ingen blir vald som inte accepterat en nominering utan du 
hjälper bara valberedningen att få kontakt med duktiga 
personer i vår stora organisation!

AMNESTY SÖKER FÖRTROENDEVALDA 
- LOKALT OCH NATIONELLT!
VILKA SKA SITTA I AMNESTYS NATIONELLA FÖRTROENDEORGAN?

UTVECKLA DITT ENGAGEMANG LOKALT

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE
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STYRELSEN 
INFORMERAR
Under höstens möten har vi bland annat diskuterat 
och fattat beslut om två viktiga strategier, beslutat att 
årsmötet 2020 kommer att hållas i Stockholm och 
antagit budgetramar för 2020. 
 
JÄMLIKHETSSTRATEGIN
Strategin utgår från den långsiktiga riktningen där 
årsmötet 2016 fastslog att Amnesty i Sverige ska 
genomsyras av att vara en tillgänglig och inkluderande 
organisation. I jämlikhetsstrategin står det att 
arbetet för att uppnå ökad jämlikhet ska präglas av 
ansvarstagande, mod och engagemang. Det handlar 
om att öka kunskapen och att förändra beteenden. 
Förändringsarbetet har påbörjats på sekretariatet, 
men har också diskuterats under megahelgen och 
kommer att lyftas fram på årsmötet och under andra 
medlemsträffar för att få ett så brett genomslag som 
möjligt. 
 
AKTIVISMSTRATEGIN
Den andra strategin handlar om aktivismen och hur vi 
ska organisera oss för att skapa opinion för Amnestys 
frågor och uppnå förändring. I den långsiktiga 
riktningen slås det fast att aktivismen ska bygga på tillit, 
delaktighet och gemensamt ansvar. Aktivismen ska 
präglas av mod, närvaro och gemenskap. Vi ska bland 
annat arbeta för att utveckla och fördjupa relationer 
mellan medlemmar, utveckla den lokala organisationen, 
öka inflytandet från medlemmar och utveckla 
sakfrågeengagamanget.  
 
Både jämlikhetsstrategin och aktivsmstrategin 
kommer formges och därefter göras tillgängliga för alla 
medlemmar. 
 
BUDGET 2020
En annan central fråga under hösten har som vanligt 
varit sektionens verksamhetsprioriteringar och 
budgetramarna för 2020. Styrelsen ser bland annat 
behov av att fortsätta arbetet med de pågående 
utvecklingsprojekten som ska bidra till att fler väljer att 
engagera sig i Amnestys arbete och öka effekten av vårt 

påverkansarbete. Under 2020 förväntas det pågående 
givandet, rekrytering av nya medlemmar/givare och 
övrig insamling ge organisationen drygt 140 miljoner 
kronor. Av dessa kommer den svenska sektionen att ge 
cirka 38 miljoner kronor i bidrag till den internationella 
rörelsen. Slutgiltigt beslut om budgeten fattas på 
styrelsens decembermöte. 
 
STRATEGISKA MÅL
Nästa sommar är det dags för den internationella 
rörelsen att fatta beslut om nya strategiska mål för 
hela Amnesty. Inför det beslutet diskuteras just nu 
hur de förändringar som pågår i omvärlden påverkar 
vilka frågor Amnesty ska prioritera framöver. När de 
gemensamma prioriteringarna har gjorts kommer den 
svenska sektionen att bestämma vilken verksamhet vi 
ska bedriva för att på bästa sätt bidra till att uppnå de 
gemensamma målen. För att vi i svenska sektionen ska 
kunna anpassa våra prioriteringar till den internationella 
rörelsens mål och få tid att ha en bra konsultation med 
sektionens medlemmar har styrelsen beslutat att nästa 
strategiska period för svenska sektionen ska träda i 
kraft först 2022. 
 
ÅRSMÖTE
Styrelsen har också utvärderat årsmötet 2019 och 
de satsningar som gjorts de två senaste åren, bland 
annat vad det gäller att kombinera årsmötet med 
kampanjutbildningar och MR-seminarium samt 
att sektionen har bekostat i princip alla kostnader 
kopplade till resor, boende och mat. Inför årsmötet 
2020 har styrelsen beslutat att årsmötet ska fokusera 
mer på styrningsfrågor, det vill säga uppföljning av året 
som gått, val till organisationens förtroendeorgan och 
motionsberedning av motioner och förslag. Deltagandet 
på årsmötet kommer även fortsättningsvis att 
subventioneras av sektionen, men vissa kostnader får 
medlemmarna stå för själva. Årsmötet 2020 kommer 
att hållas i Stockholm den 9-10 maj 2020. 

/STYRELSEN
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BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 4
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet! 
Nummer 4/2019 utkommer runt 20 december. Kanske 
perfekt att dela ut på gruppernas vinteraktiviteter? (Nummer 
1/2020 beräknas komma i början av mars) Beställningar av 
extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast torsdag 
5 december kl 12. Märk mejlet ”AP-extra tidningar”. Alla 
grupper är välkomna att beställa tidningar utan kostnad.

 Glöm inte att skriva postadressen och skriv gärna ett 
mobilnummer då försändelserna troligen aviseras som paket 
och då skickar posten ett sms när det finns att hämta.

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

ULF B ANDERSSON
REDAKTÖR AMNESTY PRESS

AP@AMNESTY.SE


