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Grupp 21 anordnar “Dansa för mänskliga rättigheter” Läs om fler guldkorn från verksamhetsrapporterna på sidan 7!

2-3 Min kropp mina rättigheter

Vi fortsätter envist med vårt arbete mot abortlagstiftningen i El Salvador. Bebissteg för bebissteg.
På 8 mars lyfter vi Tunisien och missa inte att
sommarkampanjen har fokus på Irland! Skriv
upp datum för utbildning i april redan nu.

5 bara för ungdomar

4 saudiarabien

Det finns all anledning att fortsätta lyfta
Saudiarabien. Läs om aktionen och anmäl er.
Här hittar ni också en kort uppdatering om Raif
Badawi.

6 om årsmötet 		

8 planera 2015

AGERA! 				
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el salvador: agera för fängslade kvinnor
Under hösten 2014 uppmärksammade vi konsekvenserna av
totalförbudet mot abort i El Salvador. Många grupper i svenska
sektionen deltog i arbetet och krävde att myndigheterna i landet
ska avkriminalisera abort. Amnesty kräver också att alla flickor
och kvinnor, som ett minimum, får tillgång till abort då graviditeten utgör fara för hennes liv, fysiska och mentala hälsa, eller
är ett resultat av incest eller våldtäkt. Abort ska även tillåtas i de
fall då fostret inte kommer kunna överleva utanför livmodern.
I svenska sektionen samlade vi in närmare 25 000 underskrifter varav hälften kommer från gruppernas aktiviteter. Strålande!
Totalt har Amnesty samlat in över 200 000 underskrifter som
kommer att lämnas över till myndigheterna i El Salvador den 24
mars.

Kvinnor i fängelse
Samtidigt som vi arbetar långsiktigt mot abortförbudet arbetar
vi också för att enskilda kvinnor som fängslats ska friges.
Straffet för abort är fängelse i 2-8 år. Men det är inte ovanligt
att man istället dömer kvinnorna för mord eller “allvarligare fall
av mord” baserat på att de är släkt med offret. Dessa brott kan
ge mellan 30-50 års fängelse. Det förekommer även att
kvinnor som får missfall anmäls till polisen av sjukhuspersonal.
I en del av dessa fall har kvinnorna senare åtalats och dömts
för mord.

“Las 17”
Amnesty känner till 17 fall, “Las 17”, där kvinnor dömts till
fängelse i mellan 12-40 år efter att de fått komplikationer
under graviditeten. En av dem frigavs förra året efter att ha
avtjänat sitt straff.
För knappt ett år sedan ansökte “Las 17” om benådning. I
januari 2015 togs det första fallet upp till prövning av parlamentet. Carmen Guadalupe Vasquez var bara 18 år när hon
dömdes till 30 års fängelse efter att ha fått missfall.

© Agrupacion Ciudadana por la Despenalizacion del Aborto

Guadalupe och hennes advokater

Efter två omröstningar stod det klart att Guadalupe benådats
och bara härom dagen fick vi det glädjande beskedet att
hon nu är fri efter sju år i fängelse.”De här sju åren har varit
väldigt långa för mig” sa hon när hon frigavs.

Öppnar för fler frigivningar
Beslutet kommer att förändra Guadalupes liv. Men det
öppnar också för att fler av “Las 17” kan komma att friges.
Vi vet att ytterligare 9 fall kommer att prövas, men vi vet inte
vilka eller när. Därför gäller det att stå på tårna och snabbt
kunna agera när det behövs. I Guadalupes fall kan den akuta
“uttryckning” från Amnestys sida ha spelat avgörande roll:
det var först i den andra omröstningen som en majoritet av
ledamöterna röstade för hennes benådning.
Det kan snart bli aktuellt att sätta på rödljusen igen. Då
informerar vi grupperna som deltar i kampanjen Min kropp,
mina rättigheter via Facebookgruppen och e-post. Det finns
ingen tid att spilla. Ni som ännu inte anmält er långsiktigt till
kampanjen kan göra det genom att maila oss.

MKMR-teamet
mkmr@amnesty.se

utbildningar inför sommarkampanjen
Som de flesta av er känner så ligger våren och sommaren och
dallrar i luften. I år kommer det bli en sommar fylld av bad,
glass, sena kvällar och en hel massa kampanjande. I början
av sommaren släpper vi en rapport om abortförbudet på Irland och det är kring denna fråga vi ska kampanja i sommar.
Vi kommer delta på Almedalen, stadsfestivaler och andra musikfestivaler. Vi vill även uppmana er i grupperna att redan nu
fundera över vilka lokala tillställningar ni har i ert närområde
som ni kan kampanja på.
För att kunna genomföra en storslagen sommarkampanj
behöver vi massa aktivister som kan tänka sig att delta på
olika sätt. Vi behöver helt enkelt er!

Grupp 33

Under våren kommer vi genomföra 4
lokala kampanjutbildningar på olika
orter i Sverige. Den 18/4 håller vi en
utbildning i Malmö, den kan du redan
nu anmäla dig till via aktivism.amnesty.
se, klicka dig vidare till gå på möten
och utbildningar. Övriga tre orter och
datum kommer vi återkomma med.

Vi hoppas att er grupp vill vara med!

MKMR-teamet
mkmr@amnesty.se
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tunisiens kvinnor har väntat länge nog nu
I Tunisien kan våldtäktsmän gå fria om de de gifter sig med
sitt offer, förutsatt att hon är under 20 år. Flera olika
lagparagrafer diskriminerar offren för sexuellt våld och nekar
dem upprättelse och rättvisa. Men nu rör det på sig.
Förra året skrev 198 000 människor under Amnestys globala
petition och uppmanade de tunisiska makthavarna att ändra
dessa absurda lagar. Kanske var du en av dem?

Sedan dess har presidentval hållits och en ny regering
installerats. Och ännu har inget lagförslag lagts fram för
parlamentet.
Därför måste vi agera igen. Utan påtryckningar från Amnesty
och andra finns en risk att den nyvalda regeringen istället
prioriterar andra frågor. Men Tunisiens flickor och kvinnor har
väntat länge nog. Det är hög tid att myndigheterna går från
ord till handling och infriar sitt löfte: att skydda brottsoffren
- inte förövarna.
Ni kan samla namnunderskrifter till petitionslistorna under
hela mars och första veckan i april. Listorna skickar ni till
oss SENAST den 10 april. Vi kommer att kopiera dessa listor
innan de går iväg till Tunisien. Syftet med det är att överlämna
namnunderskrifterna till tunisiska ambassadören som vi
hoppas få träffa under våren. Använd petitionen som finns att
ladda ner på: aktivism.amnesty.se/mkmr

Amnesty på plats i Tunisien

I samband med årets 8-marsaktion återvänder vi till Tunisien.
För när Amnesty var på plats för att överlämna den globala
petitionen i november förra året utlovade myndigheterna
omfattande lagreformer mot våld mot kvinnor.

Vi i önskar er en strålande 8 mars i solidaritetens tecken!

MKMR-teamet
mkmr@amnesty.se

Som jag ser det...
Jag skulle kunna ägna hela detta utrymme åt att berätta om
min katt men jag ska hejda mig. Låt oss bara konstatera att
Siv, som hon heter, är en högt älskad och fullvärdig medlem
av familjen.
Häromdagen pratade jag och barnen om att Siv börjar bli
gammal. Tioåringen undrade apropå det hur man avlivar djur
egentligen. “Jag tror att man ger dem en spruta” svarade jag
utan att tänka mig för. Plötsligt ser jag hur han stelnar till och
får något alldeles förtvivlat över sig.
Det sägs att vi föds empatiska och med en stark känsla för
rättvisa. Om det är sant vet jag inte men det är alldeles
uppenbart att för de allra flesta barn är kränkningar av
mänskliga rättigheter fullkomligt obegripliga.
Att jobba på Amnesty, eller att vara amnestyaktivist, bidrar
oundvikligen till att samtalen hemma ibland rör sig kring
särskilt allvarliga ämnen. Barnen, som ibland hänger med på

LJUS
ljuset
Ljuset är ljuset. Hej vår!

TAGGTRÅD

det som göms i snö etc
Ja ni fattar. Man får kryssa sig fram på vårpromenaderna...

aktioner, läser Amnesty Press när den ligger framme och då
och då tillbringar några timmar på sekretariatet, snappar helt
enkelt upp saker. Hemska saker. Saker vi måste prata om.
Jag försöker skydda mina barn från vetskap om de allra värsta
övergrepp som sker i världen, särskilt de som drabbar unga.
Men jag svarar så ärligt jag kan, utan för många detaljer, på
deras frågor när de kommer. För det gör de, och de är många:
”Varför sköts han den där i Ryssland?” ”Vadå fängelse för att
barnet dött i magen?” ”Hur kan man piska någon bara på
grund av en blogg?” ”Va, säljer SVERIGE vapen?!?”
När tioåringen får höra att man avlivar djur med en spruta är
det alltså mot bakgrund av det vansinne vi kallar dödsstraff.
Han är väl medveten om att det kan gå fruktansvärt snett med
giftinjektioner. Kopplingen till Siv blir då brutal.
Än är det nog långt kvar tills vi måste säga farväl till vår katt
och nu vet vi att man söver ner djuren innan. Den vetskapen
hjälper inte mitt andra barn från att ibland ligga sömnlös om
kvällarna. Han tycker det är så himla
orättvist att han får ligga i en skön säng
medan andra tvingas sova i en kall och
mörk fängelsehåla. Samtalen fortsätter.

susanna warhammar
kampanj och insats
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agera för samvetsfångar i saudiarabien
Aktionsmaterialet består av bakgrundsmaterial och
fallbeskrivningar på engelska, samt ett kompletterande
material med instruktioner på svenska.

Fängslade Dr Abdullah al-Hamid och Mohammad al-Qahtani

I februarinumret av Insats skrev vi om möjligheten att under
våren delta i en kortare aktion för samvetsfångar i Saudiarabien. Med tanke på uppmärksamheten kring Raif Badawi och
att landet sedan den 23 januari har en ny kung är tillfället väl
valt att försöka utöva påtryckningar på Saudiarabien.

Aktiviteterna inkluderar:
• Brevskrivning till Saudiarabiens kung
• Protester via Twitter till saudiska ministrar
• Protester riktade till Saudirarabiens ambassad i Stockholm
• Utåtriktade aktiviteter
• Insändare
• Solidaritetsaktioner och hälsningar
• Påtryckningar gentemot den svenska
• Krigsmaterielexportöversynskommittén (KEX)
Anmäl ert deltagande i aktionen till mig, Inez Hellström.

Utöver Raif Badawi och hans försvarsadvokat Waleed Cabu
AlKhair omfattar aktionen ytterligare tio fall. Ursprungligen
ingick även Loujain alHahloul och Maysaa alAmoudi, som
båda fängslats för att brutit mot förbudet för kvinnor att köra
bil, men de frigavs under februari.

UPPDATERING, RAIF BADAWI
Det cirkulerar en mängd oklara uppgifter angående den
rättsliga hanteringen av Raifs ”brott”. Hans ärende har
återförts till en brottmålsdomstol, och det finns en risk att
han kommer åtalas för ”apostasi” (att överge sin religion),
vilket kan ge dödsstraff. Den domare som kommer leda
förhandlingarna ville åtala Raif för apostasi redan när fallet
prövades under förra året. Då hade domstolen inte
befogenhet att hantera sådana åtal, men det har den nu
efter en förändring som genomfördes i september.

inez hellström
kampanjpraktikant/ 08-729 02 70
inez.hellstrom@amnesty.se

De nya uppgifterna är
oroande, men då de
innehåller mängder av
osäker/oklar information
har Amnesty hittills valt
att inte kommentera
Raif tillsammans med sina barn.
dem. Fortsättning lär
följa. För uppdaterad
information och möjlighet att agera, se webbaktionen:
www.amnesty.se/saudiarabien

anmäl er till kampanjen mot tortyr
Under mars hoppas vi på att bli helt klara med utformningen av
vår kampanj mot tortyr. Kampanjen kommer bli
annorlunda mot våra vanliga kampanjer, så mycket står klart
redan nu:
• Vi kommer samla in namnunderskrifter via sms.
• Vi kommer producera en animerad film för att väcka uppmärksamhet kring kampanjen.
• Vi kommer uppmana människor till konkret agerande via en
särskild aktionssida.
• Vi kommer ta fram affischer som vi ska riva sönder.
I aprilnumret av Insats presenterar vi hela kampanjutformningen
i lite mindre kryptisk form. Förhoppningsvis kommer den vara
värd väntan.
Medan vi arbetar vidare på den centrala utformningen av
kampanjen så fortsätter vi med våra kampanjutskick till alla
deltagare i kampanjen. Under februari har vi bland annat agerat
mot den planerade avrättningen av Saman Naseem i Iran.

Saman ”erkände” efter att ha utsatts för mycket svår tortyr att
han dödat en medlem av det iranska revolutionsgardet. Trots att
han var under 17 år vid tiden för det påstådda brottet dömdes
han till döden. Den 15 februari, bara fyra dagar innan den
planerade avrättningen, misshandlades han i flera timmar för
att han skulle erkänna brottet i en inspelad bekännelse, vilket
han vägrade. Enligt Amnestys information genomfördes inte
avrättningen. Vi vet däremot inte i skrivande stund var Naseem
befinner sig. Risken att han kommer
utsättas för ytterligare övergrepp är stor, liksom risken att
avrättningen genomförs i hemlighet.
Om ni vill agera på detta eller liknande fall, anmäl ert
deltagande i kampanjen till Marianne Gyllenpistol.

marianne gyllenpistol
kampanj- och aktivistsamordnare malmö / 040 -96 66 30
marianne.gyllenpistol@amnesty.se
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ungdomar - snart är det dags...
Innan ni vet ordet av så är det dags för nationell ungdomsträff.
Träffen riktar sig till er som är med i en ungdomsgrupp.
Under träffen samlas aktivister från hela landet och delar
erfarenheter, inspireras av varandra och lyssnar på intressanta
föreläsare. Träffen kommer att fokusera på det praktiska inom
aktivism - som hur man gör en bra aktion ända från idé till
själva utförandet. Vi kommer också lära oss mer om kampanjen
“Min kropp mina rättigheter” som kommer att synas på
festivaler runt om i landet i sommar.
Den nationella ungdomsträffen startar med gemensamt häng
på fredagskvällen och avslutas på söndag eftermiddag.
Tid: Fredagen den 17 april 18.00 - söndagen den 19 april
15.30
Plats: Malmö
Anmälan: Anmäl er senast den 3 april via
amnesty.aktivism.se -> gå på möten och utbildningar
-> ungdomsträffar

Missa inte detta fantastiska tillfälle att lära er mer om
mänskliga rättigheter och om aktivism! (Vi kommer självklart
också hinna med att umgås, kanske kolla på en film eller leka
några lekar).
Max två deltagare från varje ungdomsgrupp får anmäla sig till
träffen. Sista anmälningsdag är den 3 april och det är
begränsat antal platser. Tänk på att ni inte är anmälda förrän ni
har fått ett bekräftelsemejl. I det mejlet får ni också en ansökan
om resebidrag.
Arrangörer för träffen är ungdomsrådet tillsammans med
personal från sekretariatet.

Vi ses i Malmö i april!

emma brossner skawonius
nationell ungdomssamordnare / 08-729 02 43
emma.brossner-skawonius@amnesty.se

se hit! sökes! ungdomsrådet kallar!
Ett ungt och fräscht ungdomsråd söker nya medlemmar.
Ungdomsrådet är en länk emellan ungdomarna inom Amnesty och resten av organisationen. Vi har till uppgift att stärka
och utveckla Amnestys kampanjorganisation och långsiktiga
medlemstrukturer.
Vi söker dig härliga aktivist under 26 år, som vill lära dig mer
om Amnesty, och som ser förbättringsområden inom
ungdomsaktivismen.

VARFÖR ÄR DU MED I UNGDOMSRÅDET?

Som medlem i ungdomsrådet arbetar du nära ungdomsgrupperna, jobbar med aktuella kampanjer och att anordna
nationella möten. Du får även chansen att delta i internationella sammanhang.
Det här gör ungdomsrådet:
• Kampanjarbete
• Starta nya grupper
• Långsiktigt stödja grupper
• Mobilisera inför deltagande på utbildningar
• Genomförande och planering av utbildningar och aktioner
(Och ja, det kommer att finnas fika på varje möte!)
Ungdomsrådet är en grupp med mångfald, och letar efter
aktivister från olika distrikt i Sverige. Erfarenheten är inte det
viktiga, utan att du har idéerna och motivationen

Ta chansen att växa som människa!
Kontakta Emma Brossner Skawonius,
nationell ungdomssamordnare, på
08 729 02 43 alternativt via
emma.brossner-skawonius@amnesty.se
för frågor och intresseanmälan.

Amnestys ungdomsråd 2014/2015

ungdomsrådet
ungdomsrådet.amnesty@gmail.com
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framtiden börjar nu
Årsmötet i Umeå i maj kommer att präglas av framtiden.
Efter att de senaste åren ha firat både Amnesty Internationals
50-årsdag och svenska Amnestysektionens 50-årsdag och
blickat tillbaka på vad vi tillsammans åstadkommit, är det nu
dags att vända blickarna framåt. Vad ser vi för utveckling i
omvärlden? I Sverige? Inom Amnesty? Vilken organisation vill
vara?

vilka ska vi vara år 2027?
Amnesty står inför en rad stora val och tillsammans ska vi
bland annat formulera grunden för en långsiktig inriktning,
en bild av var och vilka vi ska vara 2027. Att uttala vilka vi vill
vara i framtiden spelar roll. Vi befinner oss i en föränderlig
värld - det som var osannolikt igår är en självklarhet idag.
Omständigheterna för mänskliga rättigheter och för Amnesty
som organisation förändras. De val vi gör nu påverkar därför
hur vi faktiskt kommer att se ut och verka i framtiden. Och
det påverkar bilden av Amnesty och oss själva som
medlemmar.
På årsmötet kommer vi därför avfyra startskottet för den
konsultationsprocess som ska pågå under ett år fram till
årsmötet 2016, då vi samlas igen för att fatta beslut om den
långsiktiga inriktning som ska gälla för tolv år framåt. Men
innan årsmötet kommer ni i årsmöteshandlingarna kunna
läsa om de frågeställningar styrelsen har identifierat som
centrala för svenska Amnesty att ta ställning till. Under
årsmöteshelgen kommer ni sedan kunna diskutera detta i
olika workshops.
OBS! Anmäl dig innan den 8 april för att vara garanterad
en plats på årsmötet samt för att få mat och boende till
subventionerade priser.
ÅRSMÖTET DIGITALT
Årsmötet på webben: amnesty.se/arsmotet
Twitter: Amnesty Årsmöte
Facebook: AmnestySverige/events
Livesändning: medlem.amnesty.se
Använd hashtag #framtidnu

Vi kommer ställa oss frågor som handlar om vilka konsekvenser olika val får, till exempel: Om vi vill jobba mer på eget land
med frågor som rör Sverige, vad skulle det få för konsekvenser för oss som sektion? Vilka resurser skulle behövas, vilka
möjligheter skulle det föra med sig, och vilka risker? Och hur
förhåller sig dessa frågor till beslut vi redan har fattat globalt?
Det vill säga om hur vi ska utvecklas som organisation, som
till exempel Global Transition Programme (GTP) som syftar
till att förändra vårt arbetssätt för att nå bättre resultat för
mänskliga rättigheter.
Ni kommer också få tillfälle att lyfta era egna funderingar och
chansen att svara på om ni delar styrelsens bild av vilka de
stora framtidsfrågorna är, eller om ni har andra vinklar eller
frågor som ni tycker sektionen också borde diskutera.
Dessutom kommer ni få information om hur hela konsultationsprocessen kommer att gå till, det vill säga var och när ni
som enskilda medlemmar eller grupper och distrikt kommer
kunna vara med och påverka framtagandet av det dokument
som kommer klubbas i maj nästa år.
Årsmötet är alltså er första chans att komma med tankar,
idéer och frågor, men inte er sista! Efter årsmötet börjar det
svåra arbetet med att samla in åsikter och föra diskussioner
på alla möjliga håll, jämka samman olika perspektiv, göra
avvägningar kring risker och möjligheter med att gå åt olika
håll - och sedan sammanställa det hela till en framtidsvision
som vi alla tillsammans känner oss dedikerade till och vill
jobba för.
Det blir utan tvekan spännande diskussioner som kommer
påbörjas under årsmötet och vi hoppas få se så många av er
som möjligt i Umeå för att forma framtiden tillsammans!

Hannah laustiola
styrelsesekreterare / 08-729 02 72
hannah.laustiola@amnesty.se

amnestys årsrapport 2014/2015
Amnesty Internationals årsrapport 2014/2015 publicerades
den 25 februari. Rapporten är på engelska. En svensk
översättning av de regionala sammanfattningar, fakta och
siffror samt 14 landavsnitt (av 160) finns på
amnesty.se/arsrapport.
Rapporten finns även att köpa i tryckt format till en kostnad
av 200 kronor + porto. Observera att leverans sker i början av
april. Beställ rapporten via distributionen@amnesty.se
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guldkorn ur årets rapporter
Jag har haft det stora nöjet att läsa igenom gruppernas och
distriktens verksamhetsberättelser för 2014 under den gångna
veckan - det är fantastiskt hur mycket ni åstadkommit under året!
Här vill jag dela med mig av ett axplock ur alla verksamhetsrapporter jag fått in.

En annan grupp som vet hur man kombinerar nytta med nöje är
Grupp 193, Stockholms Amnestykör, som under året underhållt
både allmänheten och andra Amnestymedlemmar med sin
skönsång till exempel i Almedalen, på årsmötet i Malmö och
genom regelbundna sing along-kvällar.

Grupperna har skickat tusentals brev under det gångna året,
både till makthavare och solidaritetshälsningar till samvetsfångar
över hela världen. Ett exempel är grupp 276 som arbetat
outtröttligt för sina två fall i Bahrain, och skickat över hundra
vädjandebrev till makthavare i Bahrain och ett 50-tal vykort till
fångarna själva.

Insamling av pengar är också något som ni är fantastiskt duktiga
på - några lysande exempel från det gångna året är grupp 234,
som samlade in hela 18 000 på en enskild kollekt under
julkonserten i Rättviks kyrka, och Hallandsdistriktet och grupp
169 som i år samlat in hela 1,5 miljoner kr via den populära
second hand-butiken Byring & Bråte.

När det gäller att informera och bedriva påverkan via media vill
jag skicka en eloge till grupp 146 i Sölvesborg och grupp 127
i Säffle, som vardera lyckats få in hela tre insändare i lokala
tidningar under året. Genom att koppla sina insändare till aktuella
dagar och lokala händelser fick de ut Amnestys frågor till massor
av läsare!

Sammanfattningsvis kan man säga att 2014 varit ett år fyllt av
engagemang och aktivitet. Ge er själva en klapp på axeln för det
ni åstadkommit under 2014!

Utöver de stora kampanjerna har många grupper genomfört
egna utåtriktade evenemang i olika frågor. Grupp 21 fokuserar
på fall och kampanjer som rör Latinamerika, och under 2014
ordnade de festen “Dansa för mänskliga rättigheter” på Södra
Teatern i Stockholm, med liveframträdanden, dans och
sambaworkshop.

Har er grupp ännu inte lämnat in sin verksamhetsrapport? Oroa
er inte! Det går fortfarande jättefint att skicka in rapporten till mig
Skicka er rapport per e-post (se nedan) eller med papperspost till
Amnesty International
Att: Karin Broberg
Box 4719
116 92 Stockholm.

karin broberg
Aktivistsamordnare / 08-729 92 21
karin.broberg@amnesty.se

vill er grupp uppmärksamma syrien?

Under februari och mars anordnar grupp 33 i Halmstad en
konstutställning med teckningar ritade av barn i Syrien, för att
uppmärksamma barnens situation i den pågående konflikten.
Bilderna är målade av barn som befinner sig i krigets centrum,
och insamlade med hjälp av en syrisk frivilligorganisation.
Bilderna visar både vardagliga, lekfulla bilder och bilder av kriget
så som det uppfattas av barnen själva.
Grupp 33 vill gärna att så många människor som möjligt ska
få chans att se de gripande teckningarna, och bjuder därför in

andra grupper i landet att låna utställningen när den avslutats
i Halmstad den 18 mars. Kanske kan er grupp hjälpa till att
anordna en utställning på ert lokala bibliotek, café eller någon
annan lämplig lokal på er ort?
Är er grupp nyfikna på att bjuda in utställningen till er ort - hör av
er till grupp 33 och Margareta Söderberg på
margareta-soderberg@telia.com eller 0730 28 66 40.

karin broberg
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planera 2015 - gör en verksamhetsplan!
Bifogat i det här utskicket hittar ni en mall för att upprätta
en verksamhetsplan för 2015. Vi har redan kommit en bit in
på året, men många av våra grupper har kanske ännu inte
planerat för mer än någon månad framåt. Men det finns flera
goda skäl att göra en plan för hela året redan nu:
• Först och viktigast: grupper med tydliga och långsiktiga mål
åstadkommer mer än grupper utan planering.
• Det blir lättare för oss på sekretariatet att ge er ett bra stöd
om vi vet vilka era ambitioner är, och vi får större möjligheter
att fokusera våra insatser om vi vet vilka arbetsområden ni
själva har valt att prioritera.
• Upprättandet av verksamhetsplanen blir ett naturligt tillfälle
att diskutera och fundera över gruppens åtaganden. Arbetar ni med de frågor och de arbetsformer som känns mest
relevanta? Hur ser arbetsfördelningen i gruppen ut? Ligger ni
på en bra ambitionsnivå? Ta tillfället i akt att prata om det här
i er grupp!
En verksamhetsplan blir mest värdefull om den används
som ett levande dokument, som hela tiden uppdateras och
omformuleras under året.

Den bifogade mallen kan förhoppningsvis vara ett stöd för er,
men ni är helt fria att formulera era planer precis som ni vill.
Det viktiga är att ni tydliggör era planer på något sätt - inte att
ni följer en särskild mall.
För grupper/ungdomsgrupper är det inte obligatoriskt att
upprätta verksamhetsplaner, men med tanke på de stora
fördelarna hoppas jag att ni gör det ändå! Era planer kan ni
skicka till mig via e-post eller brev, jag ser till att de vidarebefordras till rätt person. Vi har ingen deadline, men det är
vettigt att göra den så tidigt som möjligt på året - så avsätt lite
tid på ert nästa möte!
För distrikten kommer vi fortsättningsvis betrakta det som ett
krav att inkomma med en verksamhetsplan i början av varje
år. Allra senast den 20 mars vill vi ha era planer för 2015,
men gärna tidigare än så. Om ni har frågor eller behöver hjälp
får ni gärna höra av er till mig!

karin broberg
Aktivistsamordnare / 08-729 92 21
karin.broberg@amnesty.se

medlemslistor
Att ha en lista med namn och kontaktuppgifter till alla i gruppen är en oumbärlig hjälp för en aktiv Amnestygrupp. Med en
uppdaterad medlemslista blir det enklare att kalla till möten
och planera aktiviteter.

Har ni ännu inte upprättat någon lista så kan ni använda den
bifogade mallen - bara att fylla i och skicka!
Medlemsförteckningar skickas via e-post till mig eller med
papperspost till:

För oss som jobbar med att ge stöd till aktivister är det också
en stor hjälp att veta vilka som är med i en grupp och hur
många ni är. Vi vill därför be alla grupper, ungdomsgrupper
och distriktsstyrelser att skicka oss en uppdaterad medlemsförteckning under mars månad.

Amnesty International
Att: Karin Broberg
Box 4719
116 92 Stockholm

De flesta aktiva grupper har antagligen någon form av medlemslista redan, och i sådant fall är det bara att skicka en
kopia av den till mig.

karin broberg
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