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På kampanjutbildningen inför sommarens växakampanj med fokus på HBTQI-frågor passade vi på att göra en grattisaktion till Norge, där ett
första steg tagits mot att tillåta transpersoner att korrigera sitt juridiska kön i en enkel och snabb process. Bilden skickades till norska sektionen
och till John Jeanette, transaktivist i Norge och det individfall som Amnesty arbetat med.

2 REKRYTERA MERA

Här kommer massa bra och konkreta tips om
hur ni kan rekrytera nya aktiva till er grupp eller
ert distrikt. Dessutom presenteras två enkla och
snygga affischer som kan anpassas till lokal
rekrytering.

3 UPPDATERING POLICY

4-5 SOMMARKAMPANJEN!

Det är dags att Tunisien avskaffar homofoba
lagar. Inte bara riskerar HBTQI-personer fängelse, det skapar också en grogrund för transfobi
och homofobi. Hos polisen finns inget stöd att
hämta för den som utsatts för hatbrott. Tvärtom. Så dra på dig amnestymanteln och rädda
en liten del av världen, och värva samtidigt nya
hjältar!

6 SÖK PLATS I UNGDOMSRÅDET! 9 STYRELSEN INFORMERAR
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REKRYTERING AV AKTIVA MEDLEMMAR
Under året kommer vi från sektionens sida ta krafttag kring
frågor som rör rekrytering av aktiva medlemmar och vi uppmanar alla grupper och distrikt att diskutera frågan. Följande
tycker vi är en rimlig ambition samtliga orter där vi har grupper:

1. UTÅTRIKTAT ARBETE
* Vi har tagit fram nya affischer för lokal rekrytering som ni
kan beställa från sekretariatet.
* Vi uppmanar alla grupper/distrikt att se över möjligheten att
bedriva rekrytering på skolor och universitet, i synnerhet vid
terminsskiftena.
* Att kontinuerligt tänka in rekrytering vid utåtriktade kampanjaktiviteter eller informatörsuppdrag. En enkel metod är
att göra till rutin att alltid ha med sig färdiga listor där intresserade kan ange telefon och e-post om de vill veta mer om
arbetet i Amnesty.

2. RUTINER KRING REKRYTERING AV AKTIVA MEDLEMMAR
* Det bör finnas en uttalad ansvarig för kontakten med nya
aktiva på samtliga orter. Detta gäller i synnerhet på de orter
där det finns mer än en grupp.
* Det är också viktigt att det finns fungerande system så att
den som är nya medlemmar-ansvarig kontinuerligt får information om alla grupper på orten (exempelvis vilken “profil”
gruppen har, var de brukar träffas etc).

3. KONTAKTEN MED NYA INTRESSERADE
* Om någon tar kontakt bör hen omedelbart få ett standardmail med information om Amnestys verksamhet lokalt,
möjligheten att få grundutbildning, kontaktuppgifter etc. Detta
bör följas upp med ett telefonsamtal så snart det är möjligt.
* Nya intresserade bör, oavsett om de deltagit i någon
grundutbildning eller inte, slussas ut till grupper så snart som
möjligt.

4. GRUNDUTBILDNING
* Alla orter bör ha beredskap för att kunna genomföra utbildningar riktade till nya aktiva medlemmar. Större orter bör
kunna schemalägga två-tre utbildningar per termin.
* Era utbildningar behöver inte bara vända sig till dem som
redan uttryckt intresse för att bli aktiva i Amnesty. Det finns
goda förutsätningar att även rekrytera deltagare direkt till
utbildningarna via affischering, sociala medier eller e-postutskick till Amnestymedlemmar på orten. Utbildningarna bör
inkludera information om Amnestys åtagande, organisation,
arbetsformer och grundläggande riktlinjer.
* Vi arbetar med att ta fram ett nytt material för medlemmar
som håller i grundutbildningar. Den 3-4 september håller vi
en utbildning för utbildare som vill lära sig arbeta med det nya
materialet. Läs mer på aktivism.amnesty.se/grundutbildning.

5. BILDANDE AV NYA GRUPPER
* Vi tror att det finns potential att bilda nya Amnestygrupper på alla orter, och vi uppmuntrar alla distrikt/grupper att
diskutera frågan. Att bilda en ny grupp bör betraktas som ett
uttalat och avgränsat projekt, där man har en tydlig bild av
när arbetet ska bedrivas och vilken målgrupp man vänder sig
till - exempelvis en skola, en särskild stadsdel eller en viss typ
av medlemmar.
* Under året tar vi fram nytt handledningsmaterial för grupper
och medlemmar som vill arbeta för att starta nya grupper.
Om ni vill diskutera ert lokala arbete med rekrytering av aktiva
medlemmar får ni gärna höra av er till mig eller till Karolina
Pontén (tel 031-41 94 13).

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

NYA AFFISCHER FÖR LOKAL REKRYTERING
Under april har vi tagit fram två enkla affischer för lokal rekrytering av aktiva medlemmar. De har väldigt enkel utformning
och är gjorda för att kunna uppdateras med lokal information
så snabbt och smidigt som möjligt. De skrivs ut på våra gula
signalaffischer (A3 eller A4).
Allt ni behöver göra för att beställa affischer är att skriva till
mig och ange:
• Ort
• Kontaktperson, telefon och e-post
• Hur många affischer ni vill ha, samt i vilket format (A3/A4)
• Om ni önskar utformning 1 eller 2 (se här intill).

MATS ENGMAN
MATS.ENGMAN@AMNESTY.SE / 08-729 02 66
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UPPDATERING KRING OMDISKUTERAD POLICY
På det internationella rådsmötet (ICM) i augusti 2015 fattades
beslut att uppdra till den internationella styrelsen att utifrån
specifika utgångspunkter ta fram en policy om staters skyldigheter att respektera, skydda och uppfylla rättigheter för de som
säljer sex.

Vi har vid flera tillfällen berättat om detta och nu vill vi kort
berätta om vad som hänt sedan dess och vad som snart kommer. Det internationella sekretariatet har arbetat fram en policy,
i konsultation med rörelsen. Det internationella sekretariatet har
även gjort utredningsarbete på olika länder vad gäller människor i prostitution och deras rättigheter. I mitten av maj kommer
den internationella styrelsen att besluta om policyn och därefter
blir policyn och landrapporterna offentliga för media och övriga.

Eftersom en av rapporterna handlar om situationen för människor i prostitution i Norge finns en möjlighet att detta även
väcker debatt och diskussioner i Sverige.
Vi kommer att återkomma till er senare i maj via mail till gruppsekreterare och distriktsombud för mer information och även
med en uppdaterad “frågor&svar”.

ELISABETH LUNDGREN
CHEF FÖR OPINION OCH PÅVERKAN
08 - 729 02 00
ELISABETH.LUNDGREN@AMNESTY.SE

SOM JAG SER DET...
En kväll för nästan tjugo år sedan tog jag det långsamma tåget
från min dåvarande hemstad Göteborg till Stockholm. Det var på
den tiden man spontant kunde hoppa på ett tåg utan att bli registrerad hos SJ och dessutom för en relativt billig peng. Det var
också på den tiden det fanns särskilda rökkupéer. Eftersom jag
var rökare, visserligen en ganska misslyckad sådan, så satt jag
alltså där och lät mig impregneras av den giftgrå nikotindimman.
I Örebro fick jag sällskap av två män. En i min ålder och den
andra något äldre. I en liten tågkupé blir det lätt att man samtalar
med sina medpassagerare, detta var också innan smartphones
fanns, så vi pratade hela vägen upp. Eller möjligen var det mest
jag som höll låda, och jag tyckte nog det var lite märkligt att de
svarade så svävande på var de kom ifrån och vart de skulle. Den
äldre var dessutom ganska obehaglig, ofta direkt otrevlig. Vid
något tillfälle bad jag honom att hålla käften rätt och slätt om han
inte hade något snällt att säga. Den andre var däremot rar.
När jag sent på kvällen kom fram till mina vänner i Stockholm var
det rikslarm på Nyheterna. Den farliga nazisten Niclas Löfdahl,
ledare för Ariska brödraskapet och som bland annat skickat en
brevbomb till Laila Freivalds, hade rymt tillsammans med en
äldre notorisk och våldsam sexförbrytare. Båda dömda till rättspsykiatrisk vård, och båda alltså mitt resesällskap på tåget.

LJUS

TESS ASPLUND
Kvinnan som med knuten näve ställde sig framför hundratals
marscherande nazister i Borlänge. Vid sådana möten finns
inget att diskutera.

TAGGTRÅD
DONALD TRUMP
Seriöst?

Jag följde sedan Löfdahls öde i tidningarna. Efter att han anlänt
till Stockholm och hade polisen i hasorna, bland annat på grund
av det vittnesmål jag nervöst ringt in, blev han uppmanad av
medlemmar i Ariska brödraskapet att döda Gudrun Schyman.
Det ville han absolut inte göra. För att slippa lyckades han på
något sätt gömma sig hos olika invandrarfamiljer i Stockholms
norra förorter under fem dygn innan han överlämnade sig själv
till polisen. Vid det laget hade han insett att invandrare inte är
ondska och det blev startskottet för en väldigt lång resa bort från
nazismen.
Jag brukar tänka på honom ibland. Att hat och fördomar så ofta
har sitt ursprung i rädsla och i synnerhet rädsla för det okända
och att denna rädsla skapas av avstånd. Men också att det går
att förändra. Botemedlet för detta måste vara Mötet.
Nu menar jag inte att vi ska återinföra rökkupéerna på tågen,
trots de möten de skapade (jag skulle troligtvis aldrig mött två av
Sveriges farligaste förbrytare utan en sådan). Inte heller ska det
behöva gå så fruktansvärt långt att någon väljer att bli nazist och
sedan måste söka skydd av samma anledning. Men jag är säker
på att vi kan åstadkomma förändring genom att aktivt söka efter
möten med de vi annars aldrig skulle träffa. Och där finns en av
Amnestys styrkor - att aktivister befinner sig på så många ställen.
På stan, i skolsalar, på sociala medier,
bland bekanta... Aktivister som tar diskussionen, som möter alla sorters människor,
och som med sina möten kan så små små
frön av trygghet även i den mest inbitne
hatare.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE
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TUNISIEN: AVSKAFFA HOMOFOBA LAGAR!
I december förra året anhölls sex män i Tunisien på en fest
efter att grannar larmat polisen. Männen ställdes inför rätta
nästa dag, tvingades genomgå analundersökning och dömdes
veckan därpå till tre års fängelse samt förbud mot att återvända
till sin hemstad, Kairouan, på fem år. Deras brott: ”sodomi”.
I Tunisien är samkönat sex olagligt. Brott mot denna lag,
paragraf 230, kan ge upp till tre års fängelse för “sodomi” eller
“lesbianism”. De grupper som arbetat med Tunisien inom
kampanjen Min kropp mina rättigheter känner igen detta då vi
lyfte frågan inom kampanjen. I sommar trycker vi dock på lite
extra angående situationen för HBTQI-personer i landet. Vi ger
oss inte!
2014 annonserade makthavarna att ett nytt och omfattande
lagpaket mot skadliga och diskriminerande lagar skulle antas.
Men än så länge har inget hänt, och just när det gäller
HBTQI-personer verkar det vara extra svårt att skapa förändring. I september 2015 krävde justitieminster Mohamed
Salah Ben Aissa i ett uttalande att samkönade relationer skulle
avkriminaliseras, och uppmanade civilsamhället att arbeta för
avskaffande av paragraf 230. Han fick snabbt officiell smäll på
fingrarna av presidenten som slog fast att Ben Aissas uttalande
inte speglade statens inställning och att paragraf 230 inte
skulle avskaffas. Ben Assais blev sedan avsatt.

syster lesbisk”. Trots att Sharky kunde identifiera förövarna
polisanmälde hon aldrig händelserna. Hon var rädd för att själv
bli gripen.
Sharky utsattes för minst åtta homofobiska hatbrott under loppet av de följande nio åren. Till slut förlorade hon hoppet om
att rättsväsendet skulle skydda henne från våld och ställa förövarna inför rätta. Hon lämnade Tunisien och har nu sökt asyl i
ett annat land. Sharky är långtifrån ensam om att drabbas av
konsekvenserna av lag 230.

POLISEN UTNYTTJAR SITUATIONEN
Kriminalisering av samkönat sex gör att många inte vågar
avslöja sin sexuella läggning eller könsidentitet för sina familjer
eller samhället. Det gör dem extra sårbara för hot och utpressning, och de riskerar också att utsättas för sexuella övergrepp
av polisen. Eller som en homosexuell student från Sfax uttrycker det: ”Om du är gay i Tunisien lever du under poliskontroll”.

AMNESTYS KRAV PÅ TUNISIEN

GODTYCKLIGA GRIPANDEN, KRÄNKANDE BEHANDLING
Personer misstänkta för brott mot paragraf 230 fängslas ofta
endast baserat på stereotypa föreställningar om kön, så som
utseende och beteende. Män utsätts regelmässigt för analundersökningar i jakt på ”bevis” för analsex. Påtvingade analundersökningar är diskriminerande och förnedrande ingrepp
som kränker individers rättigheter, däribland rätten till fysisk
och mental hälsa, privatliv samt rätten att inte utsättas för tortyr
och annan grym förnedrande behandling eller bestraffning. De
saknar vetenskaplig giltighet och värde.
Transpersoner löper en extra risk att gripas och åtalas även för
andra brott. En transsexuell kvinna som Amnesty talat med
berättar att hon, då analundersökningen inte gav ”bevis” att
hon haft analsex, dömdes till sex månaders fängelse för att
“avsiktligt ha undergrävt samhällets moral”. Anledningen att
hon greps från första början var att hon, när hon gick klädd i
kjol på en gata i Tunis, blev sexuellt trakasserad av en polis.
När hon avfärdade hans närmande krävde han att få se hennes legitimation och vid upptäckten att hennes juridiska kön
var man fängslade han henne omedelbart. Hon fick sedan
avtjäna sitt straff i ett fängelse för män.

HATBROTT ÄR VANLIGA MEN UTREDS INTE
Vi lyfte under kampanjtoppen den 8 mars fallet Sharky, en
25-årig lesbisk kvinna från Tunis, som utsatts för flera hatbrott.
Den första attacken ägde rum när hon bara var 16 år. Ett
halvår senare knivhöggs hon i sidan av sin flickväns tidigare
pojkvän. När hon var 19 år skar flickvännens bror upp
hennes mage. Han anklagade henne för att ha “gjort hans

Demonstration i Tunis för HBTQI-personers rättigheter
De sex männen från Kairouan frigavs i mars i år då en högre
rättsinstans sänkte straffet till en månads fängelse, vilket
männen redan hade avtjänat, och upphävde förvisningen från
hemstaden. Så länge Tunisien har kvar lagar som gör samkönat sex till ett brott finns det risk för nya rättegångar och att
människor sätts i fängelse för något som inte är ett brott.
Amnesty kräver att Tunisien:
• Avskaffar paragraf 230 som kriminaliserar samkönat sex
• Säkerställer att offer för hatbrott får tillgång till hälso- och
sjukvård samt rättvisa och upprättelse utan att mötas av
fördomar.
För er som vill fördjupa sig i Tunisiens diskriminerande lagstiftning vill jag verkligen rekommendera rapporten ”Assaulted
and accused: sexual and gender-based violence in Tunisia”. Ni
hittar den på www.amnesty.org.

SUSANNA WARHAMMAR
KAMPANJARE
08 - 729 02 69
SUSANNA.WARHAMMAR@AMNESTY.SE
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MATERIALBESTÄLLNING SOMMARKAMPANJ
Nu har allt material till sommarkampanjen kommit och ligger
och väntar på att få pryda er aktivister under sommarens
pride-events, stadsfestivaler, marknader eller högst vanliga
sommardagar. Kampanjen pågår från maj till september för
att hinna med aktiviteter både före och efter sommarens mest
heta dagar.

MATERIALET BESTÅR AV:
• Amnestymantel
• Amnestypåse
• Amnestyarmband
• Infoblad (för aktivister)
Materialbeställningen hittar ni på Aktivistportalen under
kampanjen “Human rights are my pride”. Med materialet
får ni även en lathund där all nödvändig information står
så kom ihåg att läsa den (den ligger även på Aktivistportalen för den som inte vill vänta med att läsa).

En viktig sak är att alla grupper måste skicka tillbaka ALLT
material efter användning, detta för att andra grupper ska
kunna använda samma material för att spara på våra resurser.

SMS-AKTION
I sommar testar vi att bara köra namnunderskrift via sms. Då
detta är en kampanj där vi vill få fler att agera för hbtqi-personers rättigheter och stå upp för de mänskliga rättigheterna.
De ni möter sms:ar koden PRIDE + FÖR- och EFTERNAMN
till 72 970 (gäller från 4:e maj) så hamnar deras namn på
petitionslistan därefter får de ett armband som tack för deras
insats. Sms kostar som ett vanligt sms (kan variera beroende
på operatör).
Om ni befinner er på en skola så är det viktigt att ni samlar
in med en annan sms-kod enligt följande: PRIDESKOLA +
FÖR- och EFTERNAMN till 72 970. Det gör att vi vet vilka
kontaktuppgifter vi inte ska spara (eftersom många är under
18 år på skolor).

FESTIVALER
Vi har blivit erbjudna att som enda organisation vara en del
av stadsfestivalen “A walk in the park” med artisterna Miriam
Bryant, Lars Winnerbäck, Melissa Horn och Amanda Bergman. Vi kommer att synas stort och få ha med många aktivister. Ett utmärkt tillfälle att få njuta av ljuva toner samtidigt som
ni pratar om kampanjen. Städerna är:
• Kalmar 9/7
• Helsingborg 15/7
• Uppsala 12/8
Anmäl ditt intresse redan nu till:
marianne.gyllenpistol@amnesty.se

Ungdomssamordnarpraktikant Frida Koernig
och kampanjpraktikant Ellen Johansson
iklädda sommarens hetaste mode.

Här nedan hittar ni pridefestivaler nära er. Kanske vill ni styra
upp något även i er grannkommun?

MAJ

JUNI

6-8 Norrköping
9-15 Växjö
21 Lund
21 Eskilstuna
21-22 Bollebygd
26-29 Karlskrona
27-29 Enare (Sami)

2-5 Söderhamn
8-12 Göteborg
17-19 Falkenberg
17-19 Luleå
28-30 Kiruna
30-2/7 Borås
30-2/7 Västerås

JULI

AUGUSTI

1-3 Kristianstad
7-8 Uddevalla
9 Motala
16 Säffle
16 Ånge
25-31 Stockholm

5-11 Malmö
13 Norrtälje
13-14 Kalix
19-20 Skövde
26-28 Örebro

SEPTEMBER/ OKTOBER

EJ SPIKAT DATUM

2-4 Gävle
5-10 Karlstad
29/9- 2/10 Umeå

Jönköping, som blir någon
gång i slutet av augusti.

Hör gärna av er om ni har några frågor. Lycka till!

MARIANNE GYLLENPISTOL
KAMPANJ- OCH AKTIVISTSAMORDNARE SKÅNE/BLEKINGE
040-96 66 30
MARIANNE.GYLLENPISTOL@AMNESTY.SE
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SÖKES: DELTAGARE TILL UNGDOMSRÅDET!
Ungdomsrådet är ett nätverk med unga aktivister från olika
delar av landet som arbetar med kampanjer, långsiktigt stödja
grupper, mobilisera inför deltagande på utbildningar, genomförande och planering av utbildningar och att starta nya grupper
Nu söker vi nya medlemmar till ungdomsrådet! Vi söker dig
som är ung aktivist och går på gymnasiet som vill vara med
och genomföra nationella ungdomsträffar, bygga broar mellan
ungdomsgrupper och distrikten, utveckla ungas deltagande i
kampanjer och lära sig mer om hur man kan påverka i frågor
inom organisationen. Vi söker dig som inte bor i Malmö/Lund,
Göteborg eller Stockholm som redan finns representerade i rådet. Deltagandet i ungdomsrådet startar i början av höstterminen och det är bra om du vet att du kan vara med minst ett år.
Patrik Persson (som lämnar ungdomsrådet för nya äventyr efter två
år) berättar varför du ska gå med:
”Det är roligt för att du får träffa nytt
folk inom organisationen, vara med
och anordna härliga ungdomsträffar
och få ansvar. Jag har fått lära mig
mer om administrativa uppgifter i en
organisation. Det är bra för att lära
sig mer om mänskliga rättigheter, hur
olika frågor hanteras, man får vara
med och utforma event. Ungdomsrådet passar någon som i
framtiden vill jobba med mänskliga rättigheter och så får man
så klart många nya vänner och ett större kontaktnät!”

Kom med i detta gäng! Rebecca
Lindström, Arvika, Louise Näfverstam, Norrköping, Patrik Persson,
Göteborg Nicole Jönsson, Lund,
Karin Garefelt, Stockholm. (Clara
Jönsson, Lund, saknas på bilden)

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

INBJUDAN TILL EUROPEISK UNGDOMSKONFERENS
Nu finns en fantastisk möjlighet att åka som deltagare från
svenska sektionen till Amnestys europeiska ungdomsträff i
Peniche, Portugal, 21-25 juli. Temat är den globala kampanjen People on the move som startar i höst (fokus på migration
och flykting) samt en aktion om polisvåldet i Rio de Janeiro.
Du kommer tillsammans med andra aktivister från europeiska
sektioner lära dig mer om den nya globala kampanjen, om
mänskliga rättigheter och om aktivism. Med dig hem får du

många nya kontakter och förhoppningsvis en fördjupad förståelse för
hur din aktivism gör skillnad!
Svenska sektionen betalar
för deltagarens resa, mat
Du ansöker genom att mejla mig svar
och uppehälle.
på dessa frågor, senast den 20 maj:

ANSÖK NU!

Krav för att delta på
• Vad är din nuvarande roll i Amnesty?
konferensen:
• Hur ska du använda kunskapen du får
• Bra kunskap i engelska
från konferensen i Amnesty Sverige?
• Du bör redan vara enVälkommen med din ansökan!
gagerad i Amnesty och över
18 år
• Deltagare på utbildningen bör
vara aktiva i Amnesty minst två år efter
konferensen.

EMMA BROSSNER-SKAWONIUS
2014 deltog över 40 aktivister från femton olika europeiska länder på EYM i Polen. Här en gatuaktion inom
ramen för Stoppa tortyr-kampanjen .

NATIONELL UNGDOMSSAMORDNARE
08 - 729 02 43
EMMA.BROSSNER-SKAWONIUS@AMNESTY.SE
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GRUPPEN TIPSAR
Maria Genberg, gruppsekreterare i grupp
181 tipsar om att
starta föräldrar/barngrupper: Grupp 181 i Göteborg
startade i februari i år. Gruppen är för föräldrar och barn
och består av åtta personer
(fyra barn och fyra vuxna).
De har har ett aktionsfallmänniskorättsförsvararen
Norma Cruz som leder en
kvinnorättsorganisation i Guatemala City.

Ni är en alldeles nystartad grupp för både barn och vuxna?
Ja precis, syftet med gruppen är att arbeta för mänskliga
rättigheter tillsammans med barnen. Vi har ett aktionsfall för
att börja med något konkret som är långsiktigt men tanken
är att både barnen och vuxna i gruppen ska lära sig och
engagera sig i mänskliga rättigheter. Vi vill gemensamt arbeta
för mänskliga rättigheter, lära oss mer om mänskliga rättigheter på barnens villkor och inspirera andra barn och vuxna att
engagera sig.
Hur vill ni arbeta för mänskliga rättigheter tillsammans med
barnen?
Vi tänker oss att vi ska delta i aktiviteter för barn som har
kopplingar till mänskliga rättigheter, som vi går på tillsam-
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mans och vi planerar att sammanställa barnlitteratur och
barnfilmer med koppling till mr samt läsa och se på tillsammans och diskutera.
I Göteborg anordnas det ju i distriktet många aktiviteter i
samband med kampanjer, dom vill vi också vara med på (och
arbeta för att de ska bli mer barn- och föräldrarvänliga).
Vad har du för tips till andra som är sugna på att starta en
liknande grupp?
Först och främst, om ni bor i Göteborgstrakten är ni jättevälkomna att gå med i vår grupp. Det vore roligt om fler liknande
amnestygrupper startade i regioner och orter. Jag skulle säga
att det är bra att inte ha för höga ambitioner när ni startar
gruppen och inte göra för mycket på en gång, utan se det
som något långsiktigt som ska ha hålla och vara med under
åren. Man får jättegärna ta kontakt med oss om man vill gå
med i gruppen eller starta en egen grupp för barn och vuxna!
Kontakta Maria om du vill starta en liknande gupp eller gå
med i grupp 181: mariagenberg@gmail.com

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

BESTÄLL AMNESTY PRESS NUMMER 2
Sommarfest med Amnestyquiz? Bokbord på stadsfesten?
Utställning om mänskliga rättigheter? Då kan Amnesty Press
vara lämplig att ha med sig.
Ta chansen att beställa Amnesty Press direkt från tryckeriet!
Nummer 2/2016 utkommer runt 20 juni. Beställningar av
extra exemplar av AP måste jag ha absolut senast tisdag 31
maj kl 22. Märk mejlet ”APextra 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.

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

ANVÄND ERA GAMLA SEDLAR!
Vi vill påminna de grupper och distrikt som förfogar över
kontanter att de gamla 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna
blir obrukbara från den 1 juli. Har ni sådana sedlar, så handla
för dem eller växla in dem i någon vänligt sinnad butik. Ni vill
ju inte att pengarna i er kassa ska bli kassa!

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

Snart omoderna
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KAMPANJEN STOPPA TORTYR

I ?numret av Insats (sid 6) skrev vi att en ny rapport om
sexuell tortyr i Mexiko skulle släppas den 31 maj, och att vi
planerade en aktion i anslutning till detta. Tyvärr fick vi sent i
april veta att rapporten skjutits upp, och att den förmodligen
släpps först den 28 juni.
Vi ser det inte som realistiskt att ta fram en genomarbetad
aktion mitt under sommaren. Däremot kommer vi informera
alla grupper som deltar i kampanjen Stoppa tortyr inför rapportsläppet och lägga upp förslag på aktiviteter på aktivist-

portalen. Med tanke på tidpunkten lär materialet dock inte bli
särskilt omfattande. Vi beklagar att vi inte kunde genomföra
aktionen som planerat.

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

KAMPANJEN TAR SLUT - NÄTVERK TAR VID
Kampanjen Min kropp, mina
rättigheter börjar gå mot sitt
slut men arbetet för kvinnors
rättigheter upphör förstås inte.

Som vi skrev i förra numret av Insats kan ni som vill fortsätta
engagera er för kvinnors rättigheter, vare sig ni har varit med
i den långsiktiga kampanjen Min kropp, mina rättigheter eller
inte, anslutna er till ett nätverk som kommer att ta vid där
kampanjen tar slut. Då kommer ni att regelbundet få aktioner
att agera på, både via nyhetsbrev och via en Facebook-grupp.
Nyhetsbrev skickas ut en gång i månaden (med start i slutet
av augusti). Enklare infoblad samt petitioner kommer att finnas vid vissa tillfällen. I övrigt handlar det mest om brevskrivningsaktioner.

Ni behöver själva anmäla er till nätverket för att ingå efter att
kampanjen avslutas. Flera grupper har redan anmält sig men
vi hoppas och tror att det finns många fler som vill fortsätta
att agera. Mejla till mkmr@amnesty.se om ni vill gå med i
nätverket
Välkommen med er anmälan!

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

PÅVERKA AMNESTYS KAMPANJARBETE
Kampanjrådet består av fem-sex medlemmar som konsulteras och rådfrågas inför större kampanjer och aktivitetsdagar. Att vara med i rådet innebär att man deltar i ett eller två
möten per år (de brukar hållas i anslutning till exempelvis
årsmötet eller aktivistseminariet), att man deltar i några telefonmöten och har viss mejlkontakt med sekretariatet och de
andra i rådet.
För att vara med i kampanjrådet måste man ha erfarenhet av
utåtriktade aktiviteter. Under mötena diskuterar vi avslutade
och kommande kampanjer, hur vårt material har fungerat och
hur vi vill utveckla det i framtida kampanjer. Vi tittar också
närmare på kampanjkoncept, kampanjernas utvärderingar
och diskuterar deras resultat för att kontinuerligt kunna förbättra vårt material.

Vi har under våren dragit igång arbetet med ett helt nytt kampanjråd med medlemmar från Karlstad, Göteborg, Linköping
och Umeå. Eftersom vi eftersträvar mångfald ser vi gärna
sökanden från andra delar av landet samt manliga sökanden
då alla i rådet för närvarande är kvinnor.
Tycker du detta låter kul så hör av dig till mig via mejl senast
den 28 maj med din intresseanmälan. Jag och hela det nuvarande kampanjrådet kommer också delta på årsmötet och
där finns möjlighet att ställa frågor till oss om uppdraget.

IDA WISTBACKA
PROJEKTSAMORDNARE
08-729 02 49
IDA.WISTBACKA@AMNESTY.SE
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STYRELSEN INFORMERAR - MARSMÖTET
Styrelsens marsmöte koncentrerades kring uppföljning av
föregående år och förberedelser inför årsmötet.

ÅRET SOM GÅTT
På styrelsens marsmöte presenterades årsredovisningen för
2015. De samlade intäkterna för året var 147 miljoner kronor,
vilket var 40 miljoner kronor över budget. Denna glädjande siffra
beror på att sektionen fick ett stort arv på 48 miljoner kronor. Av
arvet gick 5 miljoner kronor till Amnestyfonden och 43 miljoner
kronor till sektionen.
Det stora arvet påverkade organisationens eget kapital, som
ökade rejält under 2015. Styrelsen var redan i höstas medveten
om att så skulle ske men ansåg att det inte skulle vara ansvarsfullt att använda så mycket pengar under loppet av några få
månader. Styrelsen menade att pengarna kommer att ge mer
resultat om sekretariatet och styrelsen får tid att planera för en
bra och genomtänkt verksamhet. Svensk Insamlingskontroll,
som sätter upp riktlinjer för hur mycket av insamlade medel som
måste användas till verksamheten, förstår situationen och har
inte haft några synpunkter på hur styrelsen har valt att hantera
arvet. På det positiva kontot vad det gäller årsredovinsingen kan
också nämnas att revisorerna anser att sektionens ekonomi är
välskött och lämnar därför en så kallad “ren” revisionsberättelse,
som inte innehåller några större anmärkningar.
Men i summeringen av året som gått kan styrelsen också konstatera att det finns vissa frågor som styrelsen ser som viktiga att
diskutera. Den kraftiga tillväxt som den svenska sektionen har
haft under de senaste åren, både vad det gäller antal medlemmar och insamlade medel, har planat ut. Under 2015 värvades
inte fullt så många nya medlemmar som man hade hoppats
och avhoppen var samtidigt något fler än beräknat. Vid årets slut
hade den svenska sektionen 100 331 medlemmar, vilket kan
jämföras med 101 139 medlemmar året innan.

MEDLEMMAR SKA KUNNA FÖLJA VERKSAMHETEN
Under ett styrelseår får styrelsen löpande rapporter om verksamheten och de resultat och effekter som uppnås. Till styrelsens marsmöte presenterades både helårsrapporten för 2015
och verksamhetsberättelsen som är en del av årsrapporten.
De flesta rapporter som styrelsen får läggs upp på medlemssidorna så att alla medlemmar som vill kan läsa dem, men det
är bara verksamhetsberättelsen som riktas specifikt till medlemmarna. På marsmötet diskuterade styrelsen att det är viktigt att
utveckla rapporteringen så att rörelsen får en tydligare bild av
hela sektionens arbete. Styrelsen menar att en förbättrad rapportering av hela verksamheten skulle göra det lättare att se när och
hur det går att vara delaktig och bidra. Styrelsen ser detta som en
viktig del av det nya planeringssystem som håller på att tas fram
och deltar i utvecklingsarbetet genom att bland annat diskutera
målnivåer och mätbarhet. Det vill säga, vilka mål som är relevanta
utifrån att styrelsen ska kunna följa upp och styra verksamheten,
vilka mål som är intressanta utifrån ett medlemsperspektiv och
hur resultaten ska mätas.

ARBETSBELASTNINGEN ÄR LAGOM STOR
I november 2013 presenterades en rapport om styrelsens “arbetsbörda” och uppgifter. Rapporten skulle ge svar på vad som
bör vara sektionsstyrelsens viktigaste uppgifter och ge förslag på
förändringar som skulle minska styrelsens arbetsbelastning och
samtidigt skapa bättre förutsättningar att arbeta i enlighet med
styrelsens uppdrag.
År 2014 fattade styrelsen flera beslut som skulle minska
styrelsens arbetsbörda och leda till att styrelsen skulle kunna
lägga mer tid på strategiska frågor och att följa upp och styra
verksamheten. Inför marsmötet fick nuvarande ledamöter svara
på flera frågor kring hur de upplever styrelsearbetet idag. Svaren
sammanställdes i ett underlag som diskuterades på mötet. I
underlaget finns också en sammanfattning av de förändringar
som har genomförts.
Sammanfattningsvis kunde styrelsen konstatera att 100 procent
av ledamöterna anser att styrelsen har en rimlig arbetsbörda.
De frågor styrelsen ser som pågående utvecklingsområden är
främst planerings- och uppföljningsarbetet och processerna kring
strategiska och ideologiska frågor.

AMNESTYFONDEN
I samband med att det ska tas fram ett nytt avtal mellan sektionen och Amnestyfonden har sektionsstyrelsen och Amnestyfondens styrelse tillsatt en gemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen
har i uppdrag att definiera vilka frågor som behöver diskuteras
för att bestämma hur den ekonomiska och verksamhetsmässiga relationen mellan sektionen och Amnestyfonden ska se ut i
framtiden.

INFÖR ÅRSMÖTET
Avslutningsvis ägnades en stor del av marsmötet åt
att diskutera de tolv motioner som hade inkommit till
årsmötet, att färdigställa styrelsens egna förslag till årsmötet
och att gå igenom hela årsmötets upplägg och innehåll.
Resultatet av dessa diskussioner hittar ni i årsmöteshandlingarna som finns tillgängliga på medlemssidorna under fliken
“årsmötet”.
Styrelsen hälsar slutligen alla medlemmar varmt välkomna till
Gullbrannagården utanför Halmstad den 13-15 maj och ser fram
emot tre dagar fyllda med inspirerande samtal och viktiga beslut
om rörelsens framtid!

/AMNESTYS SEKTIONSSTYRELSE

				
INSATS MAJ 2016 			

SIDA 10		

INSATS APRIL 2016

SAVE THE DATE: AKTIVISTSEMINARIET
Den 22-23 oktober 2016 är det dags för Amnestys aktivistseminarium - årets höjdpunkt då omkring hundra Amnestyaktivister träffas för att utbyta idéer, utvecklas och inspireras.
Internationella gäster kommer på besök och vi tar upp det
senaste inom kampanj, aktivism och mänskliga rättigheter. På
aktivistseminariet finns något för alla.
Seminariet hålls på Ersta konferens i Stockholm och grupper
som kommer delta i kampanjerna har möjlighet att ansöka om
resebidrag. Mer utförlig information kommer i juninumret av
Insats, men skriv in datumet i din kalender redan nu!

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

Så här kul blir det! Här är Emil Bergström och Malin
Alfredsson på förra årets Aktivistseminarium

NEDRÄKNINGEN HAR BÖRJAT
Nu handlar det bara om dagar innan årsmötet 2016 utanför Halmstad äntligen drar igång! Glöm inte att även ni som
inte har möjlighet att delta på plats kan följa årsmötet live i
plenum och löpande kan läsa korta sammanfattningar om de
olika programpunkterna.
Ni hittar allt detta under fliken Årsmötet på medlem.amnesty.
se.
Medan ni lyssnar och läser, passa på att Twittra och Facebooka
om det. Glöm inte heller att ni kan anmäla er för att rösta i
personvalen på distans via VoteIT.

ÅRSMÖTET DIGITALT
Årsmötet på webben: amnesty.se/arsmotet
Livesändning: medlem.amnesty.se
Rösta i personvalen online: amnesty.voteit.se
Facebook: facebook.com/AmnestySverige/events
Instagram: @amnestysverige
Twitter: @amnestyarsmote

NATASJA PERSSON
ÅRSMÖTESSAMORDNARE
070 - 860 41 39
NATASJA.PERSSON@AMNESTY.SE

GÖR EN EXTRAINSATS!
”Ingen vill väl krypa in i en biosalong vid den här tiden på året”,
tänker kanske ni. Men bara för våren verkar ha kommit betyder
det inte att den stannar hela vägen fram till sommaren. Så boka
in en filmvisning med efterföljande diskussion i er stad!

På sekretariatet har vi en del filmer. En vi vill rekommendera är
filmen om industrikatastrofen i Bhopal, ”Bhopal: a prayer for
rain”då en halv miljon människor förgiftades.
Kontakta er närmsta aktivistsamordnare för mer information.

AMNESTY INTERNATIONAL

STÖD FÖR AKTIVA AMNESTYMEDLEMMAR

ADRESS: Box 4719, 116 92 Stockholm (besöksadress: Alsnögatan 11)
TELEFON: 0771-AMNESTY, FAX: 08-729 02 01, E-POST: info@amnesty.se
WEBB: www.amnesty.se
MEDLEMSSIDOR: medlem.amnesty.se
Användarnamn: amnesty2015, Lösenord: rättigheter
PLUSGIRO: 90 00 72-0 BANKGIRO: 900-0720

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

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

