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Nu är det nära hundra anmälda grupper till årets Skriv för 
frihet. Det är sannerligen festligt att tänka på alla aktiviteter 
som lyfter mänskliga rättigheter från norr till söder, i stan 
och på landet, på kyliga julmarknader och mysiga bibliotek. 
Som vanligt fokuserar vi på att prata med människor om 
våra frågor och samla in namnunderskrifter för våra fall. 
Vi kommer också uppmana människor som skriver under 
vädjanden på webben att gå med i en Amnestygrupp (var 
redo för folkstorm).

UPPDATERING OM IBRAHIM EZZ EL-DIN
Den 26 november 2019 
dök Ibrahim Ezz El-Din, 
människorättsförsvarare i 
Egypten, upp i domstol efter 
att ha varit försvunnen i 167 
dagar. Han anklagas för 
terroristbrott och åklagaren 
hävdar att han arresterats 25 
november och inte 11 juni då 

han i själva verket blev bortförd. Ibrahim hade gått ner i vikt 
och berättade för sin advokat att han blivit torterad. Kraven 

att frige honom kvarstår. Med kunskap om att han utsatts för 
tortyr blir arbetet för hans frigivning ännu viktigare.

Tävla och vinn ära och berömmelse!
Glöm inte att tävla om flest namnunderskrifter i årets Skriv 
för Frihet - ära och berömmelse utlovas till vinnarna. Mer 
information finns på aktivism.amnesty.se/sff

Dokumentera och sprid!
Vi vill med Skriv för Frihet kunna visa upp det engagemang 
som finns i Amnesty. Vilken variation på aktiviteter, 
geografisk spridning och inte minst vilken kraft detta 
skapar. I lathunden som ni får när ni beställer material finns 
det lite enkla tips på hur ni som genomför aktiviteter kan 
dokumentera dessa i film och foto.

Mer info och uppdateringar på aktivism.amnesty.se/sff

SKRIV FÖR FRIHET
NÄRA 100 ANMÄLDA GRUPPER - TÄVLA OCH DOKUMENTERA!

Studentaktivister smygstartar Skriv för frihet. 

KARIN LEDIN DA ROSA
KAMPANJLEDARE NORDVÄST

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE

http:// aktivism.amnesty.se/sff
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NIJAT TURGHUN
UIGUR OCH AKTIVIST

SOM JAG SER DET...

Inom Skriv för Frihet arbetar vi för frigivningen av en ung 
kinesisk uigur, Yiliyasijiang Reheman, som troligtvis befinner 
sig i ett omskolningsläger eller är fängslad. Med anledning 
av detta skriver Nijat, uigur och aktivist som bor i Sverige, 
månadens krönika - Som jag ser det. Förtrycket mot uigurer 
har pågått länge, men sedan 2017 har det eskalerat 
kraftigt. Uppskattningsvis en miljon människor sitter inlåsta i 
omskolningsläger. 

Den senaste veckan har topphemliga dokument läckt ut från 
Kina. Dokumenten bevisar interneringsläger i Xinjiang och 
informationen överensstämmer med tidigare vittnesmål från 
före detta fångar. Nu återstår det att se hur världen reagerar - 
och om Kina kan dölja denna hemska verklighet.

Som son till en från interneringsläger överlevande pappa 
sitter jag här efter att ha läst dokumenten och föreställer mig 
hur det är att vara i interneringsläger i Xinjiang:  

Både mina händer och fötter har varit kedjade och min 
kropp är spänd i väntan på order från personalen. Med min 
röst och mitt minne ska jag snart sjunga röda sånger och 
prisa kinesiska kommunistpartier och ledaren Xi Jinping. 
Jag måste ge upp allt och fullständigt underkasta mig 
indoktrinering. Minsta rörelse övervakas och rapporteras 
ständigt till de ansvariga.  Tortyr och övergrepp sker dagligen 
mot oss fångar. Framtiden är oviss…

Jag tänker att jag släpps fri en dag efter flera månaders 
systematisk indoktrinering och jag har gått ner 30 kg. 
Det ekar röda sånger i mitt huvud och jag kan inte bli av 
med dem. Jag tar en taxi därifrån, vägen är kantad av 
övervakningskameror som påminner om Orwells roman 
“1984’’. Och under resan stoppar polisen taxin 12 gånger 
för kontroll. Trots att jag frisläpptes måste jag lämna 
fingeravtryck, blodprov, röstprov. Hemma välkomnas jag av 
min fru och vår han-kinesiska “släkting” som flyttat in hos 
oss i lägenheten och ska dela allt med oss. Hans uppgift 
är att hjälpa oss att bli han-kineser och rapportera vårt 
tänkande och våra aktiviteter till myndigheterna.  

Det är så jag tänker mig det. Men jag vet inte exakt, för här i 
verkligheten har jag inte kunnat ringa  till min far som släppts 
fri för att fråga hur han mår. Att ta emot samtal från utlandet 
kan räknas som ett brott som kan få honom att hamna i 
koncentrationsläger - igen.  Det känns oerhört tungt att inte 
kunna kontakta sin familj i vår moderna teknologiska värld. 
Min två döttrar frågar ofta när de kan prata med sina mor- 
och farföräldrar och svaret jag ger är undvikande…  Två av 
mina vänner har varit i kontakt med psykiatrin till följd av 
oron över det som händer. Svårt att för anhöriga att stå ut 
med skräcken och ovissheten… 

Informationen i de dokument som läckt är skrämmande 
och visar på systematiken i att utplåna en etnisk och 
religiös identitet. Men läckorna innebär också att det finns 
motstånd även bland de ansvariga. Mänsklighet existerar 
fortfarande. Och vi kan alla agera, Amnesty, anhöriga, andra 
organisationer och länder, till stöd för dem som verkligen 
behöver vår röst.

LJUS

Alla som engagerar sig mot förtrycket i Xinjiang

TAGGTRÅD

All taggtråd runt interneringslägren



INSATS NOV 2019          SIDA 4                                                        

DAGS ATT SUMMERA 2019
Snart är 2019 slut och det är dags att summera året 
som gått och rapportera årets verksamhet. Alla grupper 
och distrikt inom Amnesty ska varje år rapportera om sin 
verksamhet och sin ekonomi. Ni får instruktioner som 
gäller er grupp på mail från er verksamhetutvecklares under 
december. Sista datum för rapportering är 15 februari.

VARFÖR VERKSAMHETSRAPPORTERA?!
Ett syfte med årsrapporteringen är att den svenska sektionen 
inom Amnesty ska kunna sammanställa allt som gjorts under 
året, för att kunna visa på den samlade kraften lokalt och 
regionalt inom Amnesty. Det är också ett tillfälle för er grupp 
att sammanställa och tydliggöra allt som ni åstadkommit 
under året. Sammanställningen av årets aktiviteter och 
resultat är ett bra underlag för att utvärdera vad som fungerat 
och inte, för att kunna planera och genomföra ännu bättre 
verksamhet under 2020. En verksamhetsberättelse gör ni 
mest för er egen skull men den ska också skickas in till 
sekretariatet. När ni gör den summerar ni året som gått och 
får syn på allt bra ni gjort. 

SUMMERA ÅRET TILLSAMMANS I GRUPPEN 
För distrikt och redovisningsgrupper innebär nytt år även 
årsmöte, men alla grupper rekommenderas att boka ett 
möte med hela gruppen i början av året som ni ägnar åt att 
summera er verksamhet. Er verksamhetsutvecklare kommer 
skicka ut ett formulär via mail till gruppsekreteraren under 
december som ni kan utgå från. Inför mötet ska även den 
som är ekonomiskt ansvarig i er grupp ha förberett den 
ekonomiska rapporten över era inkomster och utgifter att 

presentera för resten av gruppen. Gruppsekreteraren är 
ansvarig för att sammanfatta er diskussion och se till att 
rapporteringen kommer in till er verksamhetutvecklares 
senast 15 februari. 

EKONOMISK REDOVISNING 
Alla grupper och distrikt ska också göra en ekonomisk 
rapport över de intäkter och utgifter som ni haft under året. 
Redovisningsgrupper ska skicka in sin ekonomiska rapport 
till sin verksamhetutvecklares medan sektionsgrupperna 
redovisar sin ekonomi internt i gruppen. Er ekonomi måste 
också granskas av en revisor. Mer information om vad en 
ekonomisk rapport bör innehålla finns på aktivism.amnesty.
se/rapportering.

RAPPORTERA ARBETET MED AKTIONSFALL 
Arbetar er grupp med ett eller flera aktionsfall? Jättebra, 
då behöver vi veta vad ni gjort och om ni fått respons. Alla 
grupper med aktionsfall kommer att få ett formulär via mail i 
december.

PLANERA 2020 
När ni ändå träffas och utvärderar året som gått är det bra 
att diskutera hur ni vill arbeta i vår. Kanske kan ni sätta 
gemensamma mål för vad ni vill uppnå? Är det några 
aktiviteter eller datum som ni redan nu vet att ni vill spika i 
gruppen? Den kan också vara bra att diskutera mötesrutiner. 
Tips är att ta hjälp av Amnestykalendern i början av det här 
Insatsnumret!

SEKTIONSGRUPP   REDOVISNINGSGRUPP   DISTRIKT

Sammanställ ekonomisk 
rapportering och redovisa för 
gruppen

Diskutera och sammanställ 
verksamhetsberättelse utifrån det 
formulär ni får på mail

Diskutera mål och rutiner inför 
våren

Om er grupp har aktionsfall - 
skicka in aktionsfallsrapport till 
kampanjledare IAR

Sammanställ ekonomisk rapportering och 
skicka in till er verksamhetutvecklares

Diskutera och sammanställ 
verksamhetsberättelse till ert årsmöte 
utifrån det formulär ni får på mail

Diskutera mål och rutiner inför våren, 
förbered en verksamhetsplan att besluta 
om på ert årsmöte

Om ert grupp har aktionsfall - skicka in 
aktionsfallsrapport till kampanjledare IAR

Sammanställ ekonomisk 
rapportering och skicka in till er 
verksamhetutvecklares

Diskutera och sammanställ 
verksamhetsberättelse till ert årsmöte

Förbered verksamhetsplan att besluta 
om verksamhetsplan under årsmötet - 
skicka in till er verksamhetsutvecklare

http://aktivism.amnesty.se/rapportering
http://aktivism.amnesty.se/rapportering


INSATS NOV 2019          SIDA 5                                                        

Vi hoppas att arbetet med rapporteringen ger en bra 
överblick över det fantastiska arbete ni gör, och en möjlighet 
att öppna upp för nytänk och förändring inför nästa år! För 
oss på sekretariatet ger er årliga rapportering en viktig inblick 
i er verksamhet - och vi är otroligt tacksamma för att ni tar er 
tid att rapportera! Sista datum för rapportering är 15 februari. 

Hör gärna av er till er verksamhetsutvecklare om ni har några 
frågor eller funderingar!

Vi söker dig som vill utveckla ditt engagemang och som 
vill göra något effektivt (och lagom läskigt) för mänskliga 
rättigheter. Vi ser gärna att du varit engagerad ett tag 
och vill påverka svenska politiker i en eller flera av våra 
prioriterade frågor. 

Inför nästa år ser Amnesty ett behov av att prata om våra 
frågor med svenska politiker - lokalt, regionalt och nationellt. 
Vi behöver vara ett gäng, vi behöver organisera oss och vi 
behöver finnas på platser där mänskliga rättigheter förbises.
Därför utbildar vi nu lobbyister. På lokal och regional nivå 
kommer vi att driva frågor om mänskliga rättigheter för 
utsatta EU-migranter och våldtäktsöverlevare. På nationell 
nivå kräver vi en lagstiftning som tvingar företag att ta hänsyn 
till mänskliga rättigheter. 

OCKSÅ MÄNNISKA
Vi behöver prata med politiker på regionnivå om rätten 
till vård för utsatta EU-medborgare och uppmana dem 
att försäkra denna grupp samma vård som garanteras 
“papperslösa”. Vi behöver också i vissa fall prata med 
politiker på kommunal nivå om det eländiga i att införa lokala 
tiggeriförbud.

TIME FOR CHANGE
Också i kampanjen mot våldtäkt i Sverige (och Norden) 
behöver vi aktivister som för samtal med vårdgivare och 
politiker om stöd till våldtäktsöverlevare/personer som utsatts 
för våldtäkt. 

FÖRETAG
Under 2020 kampanjar Amnesty tillsammans med andra 
organisationer för en svensk lagstiftning som kräver att 

företag tar hänsyn till mänskliga rättigheter. Vi behöver få 
till samtal med riksdagspolitiker om denna fråga men också 
med företag. 

Var och när:
Utbildningen äger rum på Amnestys sekretariat i Stockholm 
lördag 1 februari kl 13.00 till söndag 2 februari kl 15.00.

Ansökan:
Ansökan görs på aktivism.amnesty.se/lobbyist. Det finns 
ett begränsat antal platser och uppdrag och vi prioriterar 
aktivister som agerat i någon av de prioriterade frågorna eller 
deltagit i vårt ledarskapsprogram. Vi kommer också att sträva 
efter geografisk spridning. 

Utbildning, resa, mat och ev. boende är gratis. Sista 
ansökningsdagen är 9 januari.

DANIEL LUNDH
VERKSAMHETSUTVECKLARE NORDVÄST

070 914 46 81

DANIEL.LUNDH@AMNESTY.SE

MATS ENGMAN
VERKSAMHETUTVECKLARE NORDÖST

08 - 729 02 66

MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE

EMMA LEY
VERKSAMHETUTVECKLARE SYD

079 914 41 52

EMMA.LEY@AMNESTY.SE

BLI AMNESTYLOBBYIST? JAVISST!

Steve Krauss, Malmöaktivist överlämnade 5 768 underskrifter mot 

tiggeriförbud till Håkan Sjöberg (M) och Venzel Rosqvist (M) i Trelleborg.

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073 310 15 21

http://aktivism.amnesty.se/lobbyist
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Inom kampanjen också människa behövs det många 
insatser för att vi ska förbättra tillvaron för de utsatta EU-
medborgare som befinner sig i Sverige. Kyla, fördomar, 
förbud mot tiggeri och en oklar tillgång till vård är dagliga 
hot som förvärras av att vintern kommer. Agera nu - anmäl 
er grupp till kampanjen eller ta tag i någon av nedanstående 
aktiviteter!

RÄTTEN TILL BOENDE- AKUT NÄR VINTERN KOMMER
Nu när kylan har kommit över stora delar av vårt land känns 
det extra viktigt att återigen lyfta rätten till tak över huvudet för 
alla i landet. Hur tillgången på boende ser ut i olika kommuner 
varierar, i ett fåtal finns härbärgen i andra bara tillfälliga och i 
många finns inget alls. Det finns olika möjligheter att påverka 
den lokala politiken och vi borde använda alla möjligheter att 
försöka få till stånd långtidshärbärgen där människor också 
kan få socialt stöd för att kunna komma vidare i livet. Det är 
ni som bor i den aktuella kommunen som har störst möjlighet 
att påverka den lokala politiken - vi hjälper gärna till att ta reda 
vilka möjligheter och behov det finns på era orter så att vi kan 
nå ut till så många platser som möjligt med medborgarförslag, 
e-förslag eller lokal lobby i frågan.

BLI UTBILDARE I KAMPANJEN!
Kampanjen Också människa behöver engagerade 
aktivister som kan förklara kampanjen för andra - aktivister, 
skolungdomar och andra aktörer som är intresserade av 
frågan. I samband med lobbyutbidningen 1-2 februari ligger 
en 3-timmars förmiddagsutbildning samt ett webinarium en 
kväll innan utbildningen. Det går med andra ord att delta på 
bägge utbildningarna för den som vill. 

Utbildningen riktar sig särskilt till dig som arbetat med 
kampanjen tidigare och/eller är en van föreläsare. 

Ansökan sker på aktivism.amnesty.se/eumedborgare

TIGGERIFÖRBUD - SPRID AMNESTYS ARGUMENT MED 
NYTT MATERIAL!
Det finns nya flyers mot tiggeriförbudet som ni förslagsvis kan 
dela ut utanför era kommunhus om frågan ska diskuteras där. 
Kanske ni även vill bjuda era kommunpolitiker på en kopp 
kaffe och kaka efter lunchen eller i anslutningen till ett av 
kommunfullmäktiges kvällsmöten? För att kommunpolitiker 
ska ändra uppfattning krävs ofta tid så vänta inte tills dagen då 
ett beslut fattas utan uppvakta dem gärna redan nu.

RÄTTEN TILL VÅRD - HUR SVÅRT SKA DET VARA? 
Kampanjen Också människa lyfter kravet att utsatta EU-
medborgare ska ha rätt till subventionerad vård som inte kan 
anstå - dvs samma möjlighet att få vård som “papperslösa”. 
Idag ser det olika ut i olika regioner och hos olika vårdgivare 
vilken tillgång till vård gruppen utsatta EU-medborgare har. Vi 
behöver samla in kunskap om detta och berätta vad vi tycker 
i syfte att få till stånd bättre vård. Kontaktat era sjukhus eller 
vårdcentraler och fråga hur de agerar när det kommer utsatta 
EU-medborgare utan försäkringskort. Det finns en enkel 
rapporteringsmall och instruktioner att använda på aktivism.
amnesty.se/eumedborgare

VISA MÄNNISKAN - STÄLL UT VÅR FOTOUTSTÄLLNING!
Vi har tagit fram en fotoutställning som finns i Göteborg, 
Stockholm och Malmö. Den består av fina foton 
och information om kampanjen  i A2-format med 
upphängningsanordning. Vi kan självklart skicka den - 
kontakta mig om ni vill låna den!

OCKSÅ MÄNNISKA

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJLEDARE SYD

0707-44 57 93

MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE

http://aktivism.amnesty.se/eumedborgare
http://aktivism.amnesty.se/eumedborgare
http://aktivism.amnesty.se/eumedborgare
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TIME FOR CHANGE

SAVE THE DATE - 8 MARS

FILIPPINERNA - HEJDA LAGFÖRSLAG 
OM ÅTERINFÖRANDE AV DÖDSSTRAFF!

PÅVERKA I VÅLDTÄKTSFRÅGAN - GRANSKA LOKAL MEDIA!
Som vi skrev i förra numret av Insats dyker vi i kampanjen 
Time for Change nu ner i frågan om attityder och stereotyper 
kring våldtäkt och hur media rapporterar i de här frågorna. 
Ni kan vara med genom att själva granska er lokaltidning! 

Redan nu har ett antal grupper hoppat på båten och är i 
full gång med granskningarna. Men det finns fortfarande 
möjlighet att anmäla sig och vara med. Vill ni ha mer info 
och är nyfikna på hur det går med granskningarna - var med 
på webbmöte den 9 december! Då har alla som redan är 
med och alla som VILL vara med och granska lokalmedia 
möjlighet att snacka med Katarina Bergehed, sakkunnig 

på kvinnors rättigheter, och Ami Hedenborg, Amnestys 
pressekreterare och journalisträv. Syftet med mötet är att 
diskutera resultaten som är insamlade, tillsammans fundera 
kring svårigheter och vägar framåt i vårt arbete. Mötet börjar 
kl 18 och håller på till kl 20 ungefär. För att anmäla er gå 
till aktivism.amnesty.se/timeforchange. För att ställa frågor - 
mejla er regionala kampanjledare.

Året börjar gå mot sitt slut och såhär i snart-är-det-ledigt-tider 
är det lätt att glömma att kampen för mänskliga rättigheter 
inte går på semester. Därför är detta en friendly reminder 
om att 8 mars, som ju är internationella kvinnodagen, 
närmar sig. Nästa år kommer vi såklart att jobba vidare 
med kampanjen mot våldtäkt och lyfta vår rapport Time for 
Change - Justice for Rape Survivors in the Nordic Countries 
på olika sätt. 

DET FINNS SÅKLART MASSOR ATT GÖRA! 
Ordna ett panelsamtal eller en talkshow. Eller varför inte en 
quizkväll på biblioteket eller studentnationen kanske! Ett 

tips (som ni kanske redan gör) är att hålla koll på vad andra 
organisationer gör lokalt och kanske haka på någon annans 
aktivitet eller inleda ett samarbete! Oavsett - fokus blir vår 
rapport och det viktiga arbetet mot våldtäkt i Sverige. 

Den Filippinska kongressen är på väg att påbörja 
övervägandet av lagförslag vilka skulle kunna innebära 
ett återinförande av dödsstraffet i landet. Det vore såklart 
urdåligt. Vill ni agera i frågan hittar ni mer information på 
aktivism.amnesty.se/dodsstraff

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

070 - 987 04 63

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

SANNA BLOMGREN
KAMPANJLEDARE NORDÖST

070 - 987 04 63

SANNA.BLOMGREN@AMNESTY.SE

KAROLINA PONTÉN
SAMORDNARE MOBILISERING 

KAROLINA.PONTEN@AMNESTY.SE

073 310 15 21

http://aktivism.amnesty.se/timeforchange
http://aktivism.amnesty.se/dodsstraff
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Jag vill berätta för er. Det kanske inte är något nytt 
men likväl så viktigt. Vi måste komma ihåg varför vi är 
engagerade i mänskliga rättigheter. Vad det betyder för 
människor. Runt om i världen. 

För två år sedan var jag i Istanbul i Turkiet för att observera 
och rapportera om rättegången mot ‘Istanbul 10’. ‘Istanbul 
10’ är 10 personer som jobbade i olika organisationer och 
som samlades för en utbildning i IT-säkerhet. Bland dem 
fanns Amnesty Turkiets generalsekreterare Idil Eser och 
den svenske konsulten Ali Gharavi. Åtalet mot Taner Kiliç, 
Amnestys hedersordförande i Turkiet lades också till. De 
åtalades för att vara medlemmar i en terrororganisation.

Ett annat pågående rättsfall handlar om i huvudsak fredliga 
protester mot att bebygga Gezi Park i Istanbul 2013. 
Protesterna spred sig till 81 provinser och uppskattningsvis 
3.5 miljoner människor deltog. 16 representanter för 
civilsamhället åtalades i samband med protesterna i Gezi 
Park för att försöka störta regeringen.

I september besökte jag Istanbul som observatör på båda 
dessa rättegångar. Rättegången mot Istanbul 10 och Taner 
Kiliç tog 20 minuter och blev uppskjuten. Rättegången 
angående protesterna i Gezi Park kändes som en fars. De 
olika personerna blev utfrågade om möjliga kopplingar till 
George Soros och om de köpt mat och gasmasker till de som 
protesterade. 
Den 27 nov var det ytterligare en rättegångsdag och 
åklagaren fortsatte yrka på att Taner skulle dömas för att vara 
medlem i en terrororganisation och Idil (Amnesty Turkiets 
förra generalsekreterare), Ozlem, Gunal, Veli och Nejat för att 
hjälpa en terrororganisation. Nästa rättegångsdatum är satt 
till 19 februari. För svenske Ali Gharavi och fyra andra yrkade 
åklagaren på frikännande, men dom kvarstår fortfarande. 

Detta är ju dessvärre långt ifrån en fars. För de som står 

åtalade, och deras nära och kära, är det här livsavgörande. 
Taner berättade för mig att han har svårt att få uppdrag 
som advokat på grund av den smutskastning som gjorts av 
honom. Han har nu startat en ny advokatbyrå med en ny 
kollega och hoppas bli frikänd. Han berättar också om hur 
viktigt det har varit med alla brev från Sverige och han hälsar 
med värme till den svenska sektionen.

Gentemot de 27 personer som dessa rättegångar gäller så 
har det inte lagts fram några bevis för några internationellt 
erkända brott. Amnesty hävdar att samtliga åtalade ska 
bli frikända. Vi anser också att aktioner som motarbetar 
och trakasserar de personer som engagerar sig i olika 
organisation bör upphöra omedelbart.

Den värld som Taner lever i bjuder inte på rosa 
framtidsdrömmar. Men det jag väljer att ta med mig är den 
kraft som finns hos alla dem som jag mött  i detta arbete, hos 
människor som står upp för sina och andras rättigheter och 
för en fungerande rättsstat. Hur de stöttar varandra.  Det här 
är också vår värld. Jag är övertygad om att vi kan förändra 
världen till något betydligt bättre. Vi i Amnesty arbetar 
tillsammans. Vi utreder kränkningar och skriver brev - under 
åtalet refererade domaren till en rapport från Amnesty. Vi 
märks. Vi agerar. Vi gör skillnad. Det vet alla ni som läser 
det här, och det är viktigt. Och ibland blir påminnelsen det 
som gör oss ännu bättre och starkare som organisation. 
Tillsammans. Starka. Modiga. 

En vackrare, bättre värld. Några dagar efter jag träffade 
Taner förlovade sig hans äldsta dotter.

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET 
- KOM IHÅG VARFÖR VI FINNS!

ANNA LINDENFORS
GENERALSEKRETERARE

AMNESTY INTERNATIONAL I SVERIGE
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  GÖR DIN RÖST HÖRD! 

DELTA I ÅRSMÖTET!

Årsmötet är Amnestys största mötesplats där du tillsammans 
med andra engagerade inspireras, utvecklas och fattar beslut 

om sektionens framtid.

VILL DU FÖRÄNDRA - SKRIV EN MOTION

Genom att skriva en motion kan du påverka vilka frågor som diskuteras på 
årsmötet. Skicka din motion till bk@amnetsy.se. Beredningskommittén kan 

dessutom hjälpa dig i motionsskrivandet.

MOTIONSSTOPP: 14 FEBRUARI

NÄR? 9 -10 MAJ, 2020
VAR? HALLUNDA, STOCKHOLM

Kallelsen till årsmötet publiceras på 
amnesty.se och i andra kanaler den 
31 januari 2020. Då öppnar också 

anmälan till årsmötet.

Att delta i årsmötet är gratis för alla 
medlemmar. För 300 kronor får du 

dessutom boende och mat.
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VAR MED I PLANERINGEN AV AMNESTYS 
ÅRSMÖTE 2020! 
Är du intresserad av att organisera större event och den 
härliga kombinationen av mänskliga rättigheter och 
organisering och styrning? Eller har du idéer om viktigt och 
engagerande innehåll till årsmötet som rörelsen inte kan 
vara utan? I så fall behövs DU till arbetsgruppen vars uppgift 
består i att planera och genomföra sektionens årsmöte! 
Sektionens årsmöte kommer att äga rum mellan den 9-10 
maj i Stockholm. 

För att kunna söka uppdraget behöver du kunna vara med 
på åtminstone fyra arbetsmöten under kvällstid, med start 
januari 2020. En målsättning är dessutom att arbetsgruppen 
i sin helhet kan vara med i själva genomförandet av 
årsmötet. Så, låter detta som ett uppdrag som passar dig? 

Frågor? Anmälan? Hör av dig till mig via 
kontaktuppgifterna nedan! 

BLI ÅRSMÖTESFUNKTIONÄR! 
Vi söker ordförande och sekreterare till årsmötets 
beredningsgrupper. 

Till sektionens årsmöte kan medlemmar och 
sektionsstyrelsen lägga fram motioner och förslag 
om förändringar. Innan beslut fattas av hela årsmötet 
gemensamt diskuteras frågorna i mindre grupper, så kallade 
beredningsgrupper. Där kan deltagarna föreslå ändringar och 
tillägg till de motioner och förslag som har skickats in.

För att diskussionerna och förslagen ska bli så bra som 
möjligt har varje beredningsgrupp tre funktionärer: en 
ordförande och två sekreterare som tillsammans leder och 
dokumenterar diskussionerna.

Är du själv intresserad eller vet du någon som skulle passa 
till att leda beredningsgruppernas arbete? Hör av dig till 
arsmotet@amnesty.se så får du veta mer om uppdragen!

ÅRSMÖTE 2020

SOM FÖRTROENDEVALD INOM AMNESTY SVERIGE ARBETAR DU PÅ MEDLEMMARNAS 
FÖRTROENDE FÖR ATT LEDA OCH UTVECKLA VÄRLDENS STÖRSTA MÄNNISKORÄTTSORGANISATION.

Vi söker kandidater till:
- Sektionsstyrelsen

- Amnestyfondens styrelse
- Granskningskommittén
- Beredningskommittén

 
Vill du veta mer? Läs valberedningens behovsrapport på medlemssidorna 

eller ontakta valberedningen@amnesty.se

Nomineringsstopp: 8 februari

INTRESSERAD AV FÖRTROENDEUPPDRAG?

KARIN LEDIN DA ROSA
PROJEKTLEDARE ÅRSMÖTE

070 987 04 65

KARIN.DAROSA@AMNESTY.SE
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AMNESTY INTERNATIONAL
ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11) 
TELEFON: 08-729 02 00 E-POST: info@amnesty.se 
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

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

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

ANSLAGSTAVLA

På Malmö Live deltog en av Pussy Riots frontfigurer Masha 
Alyokhina och Femen-aktivisten Inna Shevchenko i ett samtal 
som Amnesty modererade.

På årets gruppskereterarutbildning 
deltog 31 aktivister som nu är extra redo att axla rollen.

Nationell studentträff med tema aktivism:8-10 november träffades 23 

studentaktivister från 8 studentgrupper med 18 nationaliteter i Stockholm.

Äntligen är Amnesty tillbaka på Sveriges största ö, Gotland! Här uppmärksammar de Bhopal-katastrofen.


