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Pridesommaren står i full blom och det finns fortfarande chans att delta i denna kampanj för HBTQI-rättigheter i Tunisien! Mer om
det på sidan 4.

2 KRÄV ATT APPLE SKAFFAR KOLL

Kobolt är en metall som används i mobilbatterier. Hälften av världens kobolt kommer från
Demokratiska republiken Kongo och utvinns
från gruvor under vidriga förhållanden, av både
vuxna och barn. Vi måste se till att Apple med
flera tar tag i detta!

3-4 SKAPA AKTIVISM

5 NYA GRUNDUTBILDNINGEN KLAR

Skaffa dig själv och/eller ge andra grundläggande kunskaper om Amnesty och mänskliga rättigheter! Nu finns en ny utbildning i tre moduler
som ersätter den tidigare “A som i Amnesty”.

6 MEGAHELGEN 2016!

7-8 STYRELSEN INFORMERAR
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AGERA!

KRÄV ATT APPLE SKAFFAR SIG KOLL PÅ KOBOLT
Den 19:e januari släppte Amnesty tillsammans med Afrewatch en rapport som spårar försäljningen av metallen kobolt.
Den används i litium-jon batterier och utvinns ur gruvor där
vuxna och barn, en del så unga som sju år, arbetar under farliga och skadliga förhållanden utan varken skyddskläder eller
annan utrustning. Amnesty upptäckte att välkända märken
som Apple, Samsung och Sony inte gör några grundläggande
kontroller för att säkerställa att kobolt som bryts av barn inte
återfinns i deras produkter.
© Rodolphe Beaulieu

Aktion med Amnesty Internationals generalsekreterare
Salil Shetty utanför en applebutik i Montreal,

Vi uppmanar multinationella företag som använder litiumjon batterier i sina produkter att genomföra en mänskliga
rättigheters ”due diligence” - det vill säga att undersöka om
kobolten utvinns under farliga förhållanden eller med hjälp
av barnarbete, och att vara mer transparenta angående vilka
leverantörer de använder.

NU ÖKAR VI PRESSEN MED PETITION OCH SELFIEAKTION
I vintras uppmanade vi er att skriva brev till företag vilket
många av er har gjort. Nu vill vi öka pressen genom att
uppmana er att skriva under en internationell petition samt
göra en selfieaktion. Vi fokuserar på Apple då de är en av de
största aktörerna vi har granskat, och de släpper dessutom
en ny Iphone i september vilket ger oss möjlighet att belysa
problemen kring batterierna i mobilerna.
Det är hög tid att Apple tar sitt ansvar och ni, som konsumenter och aktivister, kan hjälpa till. Skriv under och uppmana
Apple att undersöka sitt leverantörsled och bevisa att de arbetar för att stoppa kränkningar av de mänskliga rättigheterna.
Berätta också för dem genom en selfieaktion på nätet att ni
vill veta mer om hur de respekterar de mänskliga rättigheterna i sin globala verksamhet.

FRÅN DRK TILL DIN MOBIL
Rapporten “This is what we die for: Human rights abuses
in the Democratic Republic of the Congo power the global
trade in cobalt”, dokumenterar hur handlare köper kobolt
från områden där barnarbete är utbrett och säljer det vidare
till kinesiska företag som bearbetar kobolten innan de i sin
tur säljer vidare till tre tillverkare av batterikomponenter i Kina
och Sydkorea. Dessa bolag säljer i sin tur till batteritillverkare
som hävdar att de levererar till teknikföretag som Apple,
Microsoft, Samsung, Sony, samt biltillverkare som Daimler
och Volkswagen.
Hälften av världens kobolt kommer från Demokratiska republiken Kongo. Gruvarbetare riskerar sina liv för att bryta den
dyrbara kobolten när de går ner i tunnlarna. En pojke som
heter Paul berättade för Amnesty att han när han var bara 12
år gammal ofta arbetade 24 timmar i sträck i en tunnel. Han
betalades 1-2 dollar per dag. Andra barn tillbringar timmar
med sortering, skiktning, tvättning och transport av tunga
säckar av kobolt.

PSST...

I förra numret av Insats antydde
vi att årets Skriv för frihet, en
kampanj då vi fokuserar lite
extra på individfall, skulle dra

Selfieaktion.

Länk till petitionen samt instruktionerna till selfiaktionen finner ni
på aktivism.amnesty.se. Klicka er
vidare till ”delta i en kampanj” och
sedan ”pågående aktioner”.
Aktionen kommer även bli en
”Agera på egen hand”. Mer
information om det kan ni hitta
inom kort på amnesty.se under
”engagera dig” och ”bli aktivist”.

Lycka till, och hör av er om ni har frågor!

KATHLEEN MCCAUGHEY
SAKKUNNIG FÖRETAGSANSVAR
072 - 967 86 03
KATTHLEEN.MCCAUGHEY@AMNESTY.SE

igång redan i september. Det visade sig inte vara görbart och
vi drar därför igång som vanligt senare i höst. Mer information
kommer framöver, såväl här som på Aktivistportalen
aktivism.amnesty.se
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VAR MED OCH SKAPA AKTIVISM!

I höst drar vi, som nämnts tidigare, igång vårt studentprojekt
där vi har som mål att starta nya studentgrupper i följande
städer:
• Eskilstuna
• Halmstad
• Kalmar
• Skövde

• Stockholm
• Göteborg
• Malmö
• Lund
• Linköping

igång gruppen? Då är du välkommen att delta på utbildning
i Stockholm den 3-4 september. Här kommer ni dels få lära
er mer om hur man startar grupper men också få ta del av
föreläsningen gällande dödsstraff. Lars Åke Augustsson (läs
hans krönika nedan) kommer delta under utbildningshelgen
för att lära oss mer om sakfrågorna. För mer information om
uppdragen kika in på volontärbyråns annonser,
www.volontarbyran.org, eller kontakta mig.

FOKUS PÅ DÖDSSTRAFFET I USA

MATERIAL FÖR ALLA TILL DEN 10 OKTOBER

Vi kommer att anordna föreläsningar
med fokus på att starta aktivism på universitet och högskolor genom att prata
om dödsstraffet i USA. USA kommer ju
vara högaktuellt i höst i och med upptrappningen inför presidentvalet så det
kommer troligtvis vara enkelt att skapa
engagemang.

Till studentprojektet kommer petition och infoblad finnas
tillgängliga och de kan givetvis beställas av alla grupper som
vill agera på internationella dagen mot dödsstraff den 10
oktober. Exakt vilket/vilka fall är ännu inte bestämt, vi inväntar
information från Amnesty USA. Mer information kommer

Vill du vara en av dem som håller i föreläsningen? Eller vill
du kanske vara den som träffar de nya intresserade och får

MALIN ÖSTERBERG
AKTIVISTSAMORDNARE
070- 744 16 70
MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
Kassandra, en kvinna i den grekiska mytologin, fick förmågan
att se in i framtiden men straffades med att ingen skulle tro på
hennes spådomar. Den som arbetar aktivt för mänskliga rättigheter blir ibland missmodig som en Kassandra. Inte för att man
kan se in framtiden, men därför att varningar om övergrepp
sällan är populära nyheter. Vi kan inte sluta vara upprörda över
vad som sker men vi kan försöka analysera varför det sker.
Amnestys senaste rapport om dödsstraffet i världen visar att
2015 hade 102 (av jordens 195 länder och territorier) avskaffat
dödsstraffet ur sin lagstiftning. Jämfört med situationen för
tio eller tjugo år sedan är det en ljusnande utveckling. Men
skuggor finns. Majoriteten av världens invånare lever i länder
med dödsstraff. Bland dessa finns några få stora demokratier – Indien, Japan, USA – men de flesta är auktoritärt styrda
länder. Och skuggorna mörknar. Antalet avrättningar har under
senare år tilltagit, framförallt i Iran, Irak, Saudiarabien men
också Indonesien. I flera länder som avskaffat dödsstraffet
talar auktoritära makthavare – Duterte i Filippinerna, Erdogan i
Turkiet – om att återinföra det.
Långt mera än psykologi och gamla traditioner är det politiska
orsaker bakom den tilltagande användningen av dödsstraffet.

LJUS
MUSIK MED DJUPA KÄNSLOR
Opera, soul och blues.

TAGGTRÅD
TÄVLINGAR
Det viktiga kan man inte tävla i.

En stor del av dödsdomarna utfärdas för narkotikabrott, en stor
del utfärdas för våldsbrottslighet, ofta etiketterad som terrorism.
Istället för att göra något åt de förhållanden, som ekonomisk
misär eller diskriminering, som alltid hör samman med narkotikamissbruk eller våldsbrottslighet, ser makten till att döda
några av dem som dömts som skyldiga. I andra domar anlägger politiken religiös förklädnad, som då man dödar människor
som tolkar religionen på ”fel” sätt. Vad som ser ut som kraftfulla åtgärder är egentligen åtbörder av en makt i kris, som inte
har annat att komma med än att döda redan fängslade.
Naturligtvis är detta inga goda nyheter. Men detta att det är
fullt möjligt att se hur makten tänker och hur den tänker fel, att
visa på hur den inte strävar efter en rättvisare samhällsordning
utan bara efter att rädda sitt eget skinn, gör det något lättare att
andas. Till skillnad från Kassandra är vi inte hänvisade till vad
ödet utvisar om framtiden. Vi är fria att med våra handlingar,
som kan vara små men aldrig är obetydliga, göra framtiden
något bättre.
I höst kommer jag ut med en grundläggande bok om dödsstraffet: ”Dömd till döden. Dödsstraffet i går, idag, i verkligheten” (Carlsson förlag). Jag har också
startat en hemsida i ämnet: Dödsstraffsnytt, www.dodsstraff.se . Jag reser gärna
ut och talar om dödsstraffet – kontakta
mig via hemsidan eller direkt:
augustsson.lars@gmail.com.

LARS-ÅKE AUGUSTSSON
FÖRFATTARE OCH AMNESTYAKTIVIST

Aktiongruppen mot dödsstraff ”in action”.

GRUPPEN TIPSAR

AMD, aktionsgruppen mot dödstraffet, är en grupp som, precis
som namnet berättar, riktat in sitt arbete mot dödstraffet.
Gruppen består av ungefär tio personer och agerar på i princip
alla blixtaktioner som kommer på dödstraffet. De arrangerar
seminarier och föreläsningar. Särskilt kring den 10 oktober,
internationella dagen mot dödstraffet.
När det kommer nya till gruppen
så får man en introduktion, sedan
fortbildar gruppmedlemmarna sig
löpande och håller sig uppdaterade
om dödstraffet globalt. Moa Jedestav,
som gick med i gruppen för tre år
sedan tipsar:
Vad händer den 10 oktober, internationella dagen mot dödstraffet?
Vi brukar alltid arrangera något lite större då. Förra året var vi
på Långholmen i Stockholm. Vi tyckte det var en lämplig plats
eftersom det var i Långholmens fängelse som den sista avrättningen i Sverige utfördes 1910. Vi hade ett gäng föreläsningar
med bland annat Thomas Hammarberg (som var med och
startade gruppen på 70-talet) och Brita Grundin (aktiv i gruppen och med i Amnesty sedan slutet av 60-talet).
Arrangemanget var ett samarbete med Amnestys hälso- och
sjukvårdsgrupp, HSV. Även i år kommer vi att samarbeta med
dem och med Stockholms distriktstyrelse, då vi arrangerar ett
seminarium med Lars-Åke Augustsson (se föregående sida).
Helgen innan är vi i Gävle och pratar om dödstraffet internationellt. Gävleborgs kommun har ett konstprojekt med konst på
olika platser där människor har avrättats i Sverige.

För att få folk att komma på våra aktiviteter så använder vi oss
av annonser, vi skriver om det i vår facebookgrupp som har
500 medlemmar och vi skickar information till det nätverk av
150 personer som vi även skickar blixtaktioner till.
Vad kan grupper göra den 10 oktober för att lyfta frågan om
dödstraffet?
De kan till exempel göra som vi gjorde till dödsdömde Hakamada Iwao; vi skrev brev till honom varje dag i en månad
fram till hans födelsedag. På samma sätt kan man skriva ett
brev varje dag under en begränsad tid till en makthavare, som
guvernören i Texas.
Om grupper vill engagera sig i arbetet mot dödstraffet vad
tycker du att de ska börja med då?
Ett sätt är att titta på blixtaktionerna och agera för en dödsdömd. Sedan kan man brevväxla med personer på death row i
USA, det har jag gjort. USA är ju ett land som har yttrandefrihet
till skillnad från andra länder som har dödstraffet. Sedan får
man jättegärna vara med i vårt nätverk. Då får man färdigskrivna brev att agera på gällande olika fall om dödsstraffet. Om ni
vill vara med mejla: amd@amnesty.se
Till sist, vilken argument mot dödstraffet tycker du är starkast?
Att det är oåterkalleligt och att man aldrig kan vara säker på att
personen faktiskt begått brottet som den ska avrättas för.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM
08 - 729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

HBTQI-SOMMAREN RULLAR VIDARE
Under våren och sommaren har
svenska sektionen arbetat för HBTQI
personers rättigheter i Tunisien. Runt
om i landet har grupper och aktivister samtalat, arrangerat seminarier,
samordnat vår närvaro i parader och
samlat namnunderskrifter. Aktiviteter
har genomförts på dels olika prideevents men också på andra stads och
musikfestivaler.

Nytt för i år och för denna kampanj har varit att vi endast
samlat in namnunderskrifter via sms. Trots det nya och till
viss del ovana arbetssättet har vi tills dags datum samlat in
mer än 8000 namnunderskrifter. Vilket fantastiskt resultat!
Kampanjen kommer att avslutas i slutet av september så det
finns fortsatt chans att beställa material och delta i det viktiga
arbetet för HBTQI-personers rättigheter. Kika in på
aktivism.amnesty.se för att läsa mer och beställa.

MALIN ÖSTERBERG
AKTIVISTSAMORDNARE/ 070- 744 16 70/ MALIN.OSTERBERG@AMNESTY.SE
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NY GRUNDUTBILDNING: AMNESTY ABC
Nu kan ni som grupp eller distrikt beställa den nya grundutbildningen Amnesty ABC. Syftet med utbildningen är att
deltagarna ska få grundläggande kunskap om Amnesty med
fokus på oss som organisation.
Utbildningen är uppdelad i tre moduler. Varje modul tar cirka
45-60 minuter att genomföra. Antingen hålls de separat eller
vid samma tillfälle. Till exempel kan den första delen hållas för
nya i gruppen eller om det finns många nya medlemmar i ert
distrikt.

OM UTBILDNINGEN
Modul A
Målgruppen är nyblivna aktivister eller personer som ska ta
steget att engagera sig. Modulen innehåller grundläggande
kunskap om Amnesty för nya medlemmar i alla åldrar. Den tar
upp vårt åtagande, vilka vi är som organisation samt aktivismen. Det kommer att finnas exempel på konkreta resultat när
Amnesty har gjort skillnad.
Modul B
Är en fördjupning om vår historia och oss som organisation.
Vi går igenom organisationsstrukturen och fördjupar oss i
Amnestys viktiga arbete. Det kommer handla om Amnestys
utredningsarbete och om hur våra rapporter tas fram.

Vårt arbete är viktigt!
Hafez Ibrahim i Yemen
undkom dödsstraff efter blixtaktion.

Modul C
Sista delen är också
en fördjupning med
fokus på vad vi gör. Det
ges olika exempel på
aktivism och på metoder
och fall där vi varit med
och skapat förändring.

HUR FÅR NI UTBILDNINGEN TILL ER ORT?
Ni kan kontakta Emma
Brossner Skawonius
redan nu om ni vill att
det ska arrangeras en
utbildning på er ort eller
i ert distrikt. Ange då
önskemål om datum
och tid. Efter den 4
september kommer det
att finnas aktivister som
är utbildare i flera olika distrikt, och som ligger i startgroparna
för att komma ut och utbilda! Om det inte finns någon utbildare
i närheten av där ni bor så finns det viss budget för resor.
För att arrangera en utbildning behöver ni se till att ordna en
lokal. Ni måste även se till att det finns någon som är kontaktperson, som står för teknisk utrustning, som fixar fika om ni
skulle vilja bjuda på det samt har kontakt med utbildaren och
med deltagarna.

EMMA BROSSNER SKAWONIUS
AKTIVISM
070-812 95 36
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE

CHRISTOFFER DAHLIN
UTBILDNINGSSAMORDNARE
031-701 78 72
CHRISTOFFER.DAHLIN@AMNESTY.SE

AKTIONER OCH BLIXTAKTIONER PÅ HEMSIDAN
Vi kommer framöver att göra om sidorna med aktioner och
blixtaktioner på amnesty.se så att det blir lättare att hitta alla
aktuella aktioner på ett ställe. Det innebär att vi på sidan
som heter ”Aktuella blixtaktioner” (hittas via www.amnesty.
se/engera-dig/agera) fortsättningsvis inte kommer att lägga
upp nya blixtaktioner eller uppdateringar på tidigare aktioner.
Dock kan alla blixtaktioner och uppdateringar nås via den här
länken på Amnestys internationella hemsida:
https://www.amnesty.org/en/latest/research/
Om ni vill söka en blixtaktion eller annan information på ett
specifikt land kan ni göra det här:
https://www.amnesty.org/en/countries/

På www.amnesty.se/engera-dig/agera under ”Om Urgent
Actions (blixtaktioner)” finns uppdaterad information samt
länk till sidan på amnesty.org med aktuella aktioner, en länk
till UD Diplomatlista med adresser till alla ambassader som
har representation i Sverige och en länk till ett dokument med
tips för brevskrivning.
Här gärna av er om ni undrar något.

ANDREA BODEKULL
SAMORDNARE INDIVIDFALL
08 -729 02 36
ANDREA.BODEKULL@AMNESTY.SE
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ÅRETS HÖJDPUNKT
- MEGAHELGEN 2016!
I oktober slår vi liksom förra året ihop flera av Amnestys viktigaste aktivisträffar till en enda härlig megahelg. Denna årets
höjdpunkt äger rum 22-23 oktober.
Megahelgen 2016 kommer i år bestå av aktivistseminarium,
träff för distriktsaktiva, ungdomsträff, samordnarträff och
verksamhetsmöte, allt under samma tak. Mycket av innehållet kommer att kunna ses och höras av alla. Samtidigt finns
det tillfälle för specifika inslag och framförallt tid till att utbyta
idéer och erfarenheter med Amnestyaktivister från olika sammanhang.

ALLT OM ANMÄLAN
TID OCH PLATS: Megahelgen äger rum på Ersta konferens i
centrala Stockholm 22-23 oktober med start på lördagen kl
10.30 (nybörjarintroduktion kl 9.30) och avslutas på söndagen kl 15.30. Ungdomsträffen börjar redan på fredagkvällen.
BOENDE: För er som är på resande fot ordnas boende på
Scandic Sjöfartshotell vid Slussen (i flerbäddsrum tillsammans med andra deltagare).
Ungdomsgrupperna bor på Ersta konferens från fredag kväll.
RESA: Som vanligt kan du söka resebidrag i samband med
anmälan. Tänk på att vara ute i god tid.

Martin Schibbye kommer till Aktivistseminariet.
(Bild: Riksteatern)

ETT FULLSPÄCKAT SCHEMA
Under helgen tar vi upp det senaste inom kampanj, aktivism
och mänskliga rättigheter. Fokus ligger på våra två prioriterade kampanjer. Den ena globala kampanjen kommer att belysa situationen för människorättsförsvarare runt om i världen,
den andra handlar om flyktingars rättigheter. Den sistnämnda
startar under hösten.
Vi kommer också att få besök av Martin Schibbye som berättar om sin tid i Kalityfängelset och även om arbetet tillsammans med Riksteatern och Amnesty som flera grupper redan
är engagerade i. Missa inte detta unika tillfälle att få höra
Martins historia. Detta och mycket, mycket mer på Ersta i
oktober. Vi ses där!

KOSTNAD OCH ANMÄLAN: Anmälan hittar du på aktivism.amnesty.
se/aktivistseminariet. Här hittar du även uppdateringar om
programmet. Det kostar ingenting att delta men om du avbokar din plats utan giltigt anledning mindre än vecka innan
seminariet debiteras du en avgift på 300 kronor.
OBS: Missa inte att sista anmälningsdag till seminariet är den
10 oktober. Antalet platser är begränsade, först till kvarn
gäller!

JOHANNA AZAR
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE GÖTEBORG
031-711 21 03
JOHANNA.AZAR@AMNESTY.SE

GILLA AMNESTY PRESS PÅ FACEBOOK
Ni har väl inte missat att Amnesty
Press finns på Facebook? Gilla sidan
på www.facebook.com/amnestypress
för att direkt få senaste nytt av artiklar
och notiser som publiceras på hemsidan – www.amnestypress.se.

Var med och diskutera mänskliga rättigheter och läs intressanta artiklar på Amnesty Press Facebooksida!

ULF B ANDERSSON

REDAKTÖR AMNESTY PRESS / AP@AMNESTY.SE
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STYRELSEN
I FOKUS
INFORMERAR
JUST NU

STYRELSEN INFORMERAR
På årsmötet i maj avgick tre ledamöter; Elisabet Stålhane, Erik
Thornberg och Ginbot Abraha (suppleant), stort tack för ert
arbete! De nya ledamöterna som valdes av årsmötet är Ulrika
Westerlund (ordinarie ledamot), Anna Skantze (suppleant) och
Nina Vollmer (suppleant). Staffan Johansson som var suppleant
förra året blev vald till ordinarie ledamot. Nyvalda ledamöter
tackar för medlemmarnas förtroende.

bör ha rösträtt. I underlaget presenterades tre olika förslag till hur
rösträtten skulle kunna utformas;
1) rösträtten baseras på antal medlemmar;
2) rösträtten baseras på en sektion, en röst;
3) rösträtten baseras på en hybridlösning där de två ovanstående
systemen används beroende på vilken typ ut av beslut som ska
fattas.

ÅRSMÖTE MED SPÄNNANDE DISKUSSIONER OCH BESLUT

Med utgångspunkt i sektionens tidigare årsmötesbeslut är styrelsens ståndpunkt att grunden för rörelsens beslutsfattande bör
vara individer och att systemet bör vara mer fördelaktigt för små
sektioner än dagens system är. Styrelsen bestämde sig därför för
att lägga fram ett fjärde förslag till röstmodell som de kallar “representationsmodellen”. Den modellen ska enligt styrelsen bygga på
att det är människorna i organisationen som ska representeras.

Styrelsen vill också tacka alla årsmötesdeltagare och Hallandsdistriktet för ett roligt och fint ordnat årsmöte med många spännande diskussioner och beslut. Mötet hölls på Gullbrannagården,
en vacker plats med bra lokaler.
På det stora hela präglades helgen av en god och trevlig stämning. Diskrimineringsombuden diskuterade frågor om bemötande och tillgänglighet under påverkanstorgen med deltagarna
och rapporterade synpunkter till styrelsen. Styrelsen ser att det
finns ett fortsatt behov att arbeta med dessa frågor så att alla
som deltar på Amnestys årsmöten känner sig respekterade och
inkluderade.
Årsmötet antog en långsiktig riktning för sektionen som sträcker
sig fram till 2027. Årsmötet beslutade också att den svenska sektionen ska arbeta för att det internationella sekretariatet ska lägga
mer fokus på HBTQI-frågor och att alla sektionens kampanjer
och utbildningar ska ha ett HBTQI-inkluderande perspektiv och
språkbruk. Styrelsen fick också i uppdrag att arbeta för att den
internationella rörelsen skapar bättre strukturer och system för
att hantera komplexa och kontroversiella policyfrågor. I årsmötesprotokollet på medlemssidorna kan du läsa om fler beslut som
fattades av årsmötet.
Nästa årsmöte 2017 kommer att hållas i Stockholm.

DEN NYA STYRELSENS FÖRSTA STYRELSEMÖTE
Den 17-19 juni hade den nya styrelsen sitt första styrelsemöte.
På medlemssidorna hittar du både dagordning, underlag och
protokoll från mötet.
Det var många frågor på agendan. En hel del tid upptogs av
styrelsens interna arbetssätt och av frågor kopplade till verksamhetsplaneringen för 2017-2019.
I samband med uppföljningen av årsmötet diskuterade styrelsen
de årsmötesbeslut som har en internationell koppling. Styrelsen
gav ordföranden och generalsekreteraren i uppdrag att driva
dessa frågor under rörelsens internationella ordförandemöte i juli.
Det så kallade CADF, vilket är en förkortning av Chairs Assembly
och Directors forum.

INFÖR ORDFÖRANDEMÖTET I JULI
Underlagen som det internationella sekretariatet hade skickat ut
inför CADF handlade bland annat om Governance Reformprocessen och om hur kontroversiella policyer ska hanteras i den
globala rörelsen.
Styrelsen fortsatte sina tidigare diskussioner om rösträtten, vad
den bör baseras på och vilka aktörer i den globala rörelsen som

Genom att utgå från hur många individer som kan välja vilka
som ska representera en sektion, istället för hur många medlemmar en sektion har, så skulle “representationsmodellen” kunna
användas mer rättvist inom hela rörelsen. Styrelsen kom också
fram till att de maktstrukturer som finns inom rörelsen talar för att
minska det maximala antalet röster från sex till tre.
Vad det gäller frågan om kvotering för delegater till Global Assembly enades styrelsen om att förorda “minst 40 procent av respektive kön” och att representation av ungdomar ska vara utöver
det bestämda antalet delegater. I protokollet från styrelsens möte
kan du läsa mer om styrelsens ställningstaganden i Governance
Reformprocessen.
Styrelsen diskuterade också frågan om hur kontroversiella policyer ska hanteras inom rörelsen. I underlaget till CADF presenterades ett förslag som bygger på en indelning där det som bedöms
vara särskilt kontroversiella policyer ska beslutas av Global Assembly (som ska ersätta det internationella rådsmötet ICM). I den
processen kommer styrelsen att driva att framtagandet av nya policyer alltid måste inledas med en analys av problemet. Analysen
ska besvarar frågan varför det är viktigt med en ny policy. Det vill
säga vad rörelsen ser för vinster med att ta en universell ställning
i en viss fråga. Styrelsen kommer att arbeta för att hela processen
med att ta fram en ny policy ska vara transparent och att riskerna
med att anta en universell policy ska analyseras och bedömas
innan beslut fattas.
Styrelsen enades också om att ställa följande fyra frågor till den
internationella styrelsen:
Hur bedömer den internationella styrelsen att sektionerna lever
upp till rörelsens gemensamma “Core Standards”?
Hur ställer sig den internationella styrelsen till att vara mer transparent? Att till exempel i förväg dela de underlag den internationella styrelsen ska behandla, med sektionerna.
Hur arbetar det internationella sekretariatet med mångfalds- och
jämställdhetsfrågor? Lever den internationella rörelsen upp till
“Core Standards”?
Har den internationella styrelsen några planer på att utöka den
gemensamma rapporteringen?

FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA
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VERKSAMHETEN 2017-2019
På årsmötet antogs en långsiktig riktning för den svenska
sektionen som sträcker sig fram till 2027. Styrelsen diskuterade
hur den långsiktiga riktningen ska reflekteras i verksamhetsplaneringen. En av de frågor styrelsen lyfte fram som särskilt viktig,
som det också fördes många diskussioner om på årsmötet, var
frågan om mångfald.
Styrelsen enades om att sektionens mångfaldsarbete bör komma
igång relativt snabbt. Först och främst handlar det om att förbättra
det interna arbetet. Det inkluderar bland annat att ta fram en
strategi som tydligt beskriver vad Amnesty menar med mångfald.
Styrelsen påpekade också att mångfald är ett perspektiv som bör
ingå i alla projekt och även bör rapporteras särskilt inom varje
projekt.
Den kommande översynen av medlemsdemokratin diskuterades
också. Styrelsen bestämde att den arbetsgrupp som ska tillsättas
i höst ska vara med och ta fram förslag till hur konsultationsprocessen med medlemmarna och distrikten ska se ut.
En annan fråga som var diskuterades var hur den svenska sektionen ska förhålla sig till arbete i Sverige. Styrelsen poängterade
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att den svenska sektionens kärnvärde även fortsättningsvis ska
vara att Amnesty arbetar med internationell solidaritet. Samtidigt
vill styrelsen se att Amnesty länkar delar av det globala arbetet till
hur situationen ser ut i Sverige. Riktlinjerna för arbetet i Sverige är
dock en fråga som styrelsen kommer fortsätta att diskutera längre
fram.
Inom den globala rörelsen görs nu en storsatsning på insamling
och mobilisering av människor som på ett eller annat sätt stödjer
Amnesty som organisation. Den svenska sektionen kommer att
arbeta aktivt för att bidra till att de globala målen inom dessa
områden uppnås. Styrelsen beslutade att målet för den svenska
sektionen är 110 000 medlemmar och givare samt 150 miljoner
kronor i insamling år 2019.

Styrelsen önskar alla en fin avslutning på den svenska sommaren! Nästa styrelsemöte hålls den 24 september.
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