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Tre dagar med spännande samtal,
inspiration och kunskap



VÄLKOMMEN TILL ETT ÅRSMÖTE 
MED VIKTIGA FRÅGOR I TIDEN 
Vi lever i en tid när samhällsdebatten håller på att förändras och retoriken mot olika grupper hårdnar 
allt mer. Det innebär att vi behöver stå upp för alla människors lika värde - nu mer än någonsin. På 
årets årsmöte kommer vi att adressera flera aktuella och stora frågor. Det handlar om frågor nära vår 
egen vardag som berör oss här i Sverige, likväl som människor som lever i andra länder. 

Vi kommer bland annat att fokusera på situationen för utsatta EU-medborgare i Sverige och diskutera 
våldtäkt och samtyckeslagstiftning i de nordiska länderna. Vi får också internationellt besök av två 
människorättsförsvarare från höstens globala kampanj “Skriv för frihet”. Två starka kvinnor som väljer 
att fortsätta kämpa trots att makthavare försöker att tysta deras och andras röster. 

Vi kommer också att ge mycket utrymme åt att diskutera alla motioner som inkommit med förslag om 
vilka frågor vi ska arbeta med framöver och hur vi ska bedriva vårt arbete för att uppnå bästa resultat. 
Diskussionerna om rörelsens nästa strategiska period har inletts och det ska vi givetvis prata om på 
årsmötet.

En annan fråga högt på agendan är styrelsens förslag om att införa en representativ styrmodell. 
Frågan har funnits med i både motioner och diskussioner på flera tidigare årsmöten. Nu har den utretts 
ordentligt och det är dags att gå till beslut. Hur vi organiserar sektionens demokratiska strukturer 
hänger också tätt samman med aktivismen och hur vi kan bli starkare för att få mer gehör för våra 
frågor framöver. Ett viktigt perspektiv på detta är bland annat vårt interna jämlikhetsarbete. 

Som ni ser har vi några härliga dagar framför oss, med tid att umgås, samtala och utbyta idéer - med 
både gamla och nya vänner. När helgen är över åker vi förhoppningsvis från Gävle med ännu mer energi 
att fortsätta vårt gemensamma arbete. Vi kan förändra, och det är här vi får styrkan att göra det! 

  Anna Lindenfors   Amanda Jackson
  Generalsekreterare   Ordförande



PROGRAM

 
FREDAG 10 MAJ

15.00   Registreringen öppnar

15.30 - 16.15  Välj mellan två förmöten:
   u Nybörjarmöte 
   u Amnestys arbete med flyktingar och migranter

16.00 - 16.30  Fika
16.30 - 17.05  Årsmötets öppnande
17.05 - 17.45  Amnestyåret 2018
17.45 - 18.00  Förberedelser inför motionsberedning 
18.00 - 18.30  Presentation av nominerade till nationella förtroendeuppdrag
18.45   Buss avgår till hotellet
19.30   Middag på hotellet

 
LÖRDAG 11 MAJ 

08.30   Registreringen öppnar
09.00 - 09.30  Inledning, inför Global Assembly 2019 och praktisk information om 
  motionsberedning

09.35 - 10.20  Välj mellan tre pass:
   u Amnesty i Sveriges jämlikhetsarbete
   u Hur finansierar vi kampen för mänskliga rättigheter åt alla?
   u Kampanjen Också människa

10.25 - 11.10  Välj mellan fyra pass:
   u Frågestund om sektionsstyrelsens förslag om att införa en 
       representativ styrmodell 
   u Vid rättigheternas frontlinje - samtal om situationen för kvinnliga   
       MR-försvarare 
   u  Beredningsgrupp: Styrning 
   u  Beredningsgrupp: Engagemang & metod

11.10 - 11.30  Fika 
11.30 - 12.50  Välj mellan fyra pass: 
  u  Beredningsgrupp: Styrning
  u  Beredningsgrupp: Engagemang & metod
  u  Beredningsgrupp: MR-frågor
  u  Beredningsgrupp: Planering & kommunikation



12.50 - 13.50  Lunch
13.50 - 14.50  Välj mellan två pass:
   u Amnestyfonden - MR-biståndets roll i en global rörelse
   u Beredningsgrupp Styrmodell

15.00 - 15.55  Panelsamtal om våldtäkt i de nordiska länderna
15.55 - 16.25  Fika

16.25 - 17.15  Välj mellan tre pass:
   u Aktuella frågor i Amnestyrörelsen
   u Pride 2019
   u Kandidatutfrågning 

17.20 - 18.20  Internationell gäst: Mônica Benício – kamp och aktivism i Bolsonaros Brasilien
18.30   Buss avgår till hotellet
19.30 - 01.00  Middag och fest på Söders källa

 

SÖNDAG 12 MAJ

09.00 - 10.00  Välj mellan tre pass:
   u Kampanjutbildning kring våldtäkt i Sverige
   u Workshop: Amnestys prioriteringar framåt
   u Workshop: Amnesty i Sveriges aktiviststrategi 

10.10 - 11.00  Panelsamtal: Vilket ansvar har svenska kommuner för utsatta EU-medborgare?
11.00 - 11.20  Fika 
11.20 - 11.35  Val
11.35 - 12.45  Årsmötesbeslut
12.45 - 13.45  Lunch
13.45 - 14.25  Fortsättning årsmötesbeslut 
14.30 - 15.15  Internationell gäst: Nonhle Mbuthuma – kampen för landrättigheter i Sydafrika
15.15 - 15.35  Avslutning
15.45  Buss avgår till tågstationen

Alla pass i aulan kommer att tolkas antingen till engelska eller svenska. 
Information om vilka valbara pass som tolkas skickas ut till dem som önskat tolkning.

I beredningsgrupperna diskuteras medlemmarnas motioner och sektionsstyrelsens förslag till 
årsmötet inför söndagens beslutsfattande. Motionerna och förslagen som behandlas, samt hur dessa 
fördelats mellan de olika beredningsgrupperna, framgår av årsmöteshandlingarna.



FREDAG KL 15.30-16.15 – VÄLJ MELLAN TVÅ FÖRMÖTEN:

1. NYBÖRJARMÖTE – MYSTERIER OCH FALLGROPAR
Vad är egentligen syftet med ett årsmöte? Vad behöver en veta för att kunna delta aktivt i diskussionerna? 
Under introduktionsmötet går vi igenom hur svenska Amnestys årsmöte fungerar, vilka möjligheter som 
finns att påverka motioner och förslag samt hur en hanterar ett formellt mötes alla mysterier och 
fallgropar. 

Medverkande: Mats Engman, projektledare för kampanjen Också människa på Amnesty

2. AMNESTYS ARBETE MED FLYKTINGAR OCH MIGRANTER
Hur arbetar Amnesty med flykting- och migrationsfrågor? Kom, lyssna och ställ frågor om vårt arbete. 
Vi talar om var i världen människor på flykt befinner sig, vad asylrätten innebär och vad folkrätten 
och flyktingrätten säger. Hur arbetar EU med frågorna? Vad säger vi om Libyen och om bristen på sök-
och räddningsinsatser i Medelhavet? Vem är en flykting och vem är en migrant? Hur arbetar vi med 
asylsökande i Sverige? Vad är ett förvar? Vad säger Amnesty om situationen i Afghanistan? 

Välkomna till ett samtal, där vi också talar om hur det går att engagera sig i flykting-och migrationsfrågor 
i den svenska sektionen.

Medverkande: Madelaine Seidlitz, sakkunnig inom flykting och migration på Amnesty

PROGRAMPUNKTER



LÖRDAG KL 09.35-10.20 – VÄLJ MELLAN TRE SPÄNNANDE PASS:

1. AMNESTYS JÄMLIKHETSARBETE
Välkommen att ta del av resultatet från den medlemsenkät som medlemmar genomförde under 
förra hösten genom metoden jämlikhetsdata. Du får chans att se hur organisationen står sig i frågor 
som bland annat rör jämlikhet och representation. Utöver det kommer också Amnestys framtida 
jämlikhetsarbete att diskuteras.
 
Medverkande: Yonnas Seyoum, projektledare jämlikhetsarbete på Amnesty

2. HUR FINANSIERAR VI KAMPEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ÅT ALLA?
Vi pratar om hur världens bästa människorättsorganisation finansieras. Vi pratar om vad pengarna 
används till och varför fundraising är och måste vara en naturlig del av vår verksamhet. Vi pratar 
också om hur ny teknik återigen gör det möjligt för fler att engagera sig i insamlingsaktiviteter. Men 
framförallt vill vi höra från er hur ni vill och kan engagera er i insamling. Vi tänker högt, fritt och samlar 
idéer.

Medverkande: Elisabeth Ramerius, gruppchef fundraising på Amnesty 
Sara Ångström, fundraisingansvarig, testamenten och företag på Amnesty
Beatrice Schönning, projektledare aktivism ungdom/student på Amnesty

3. KAMPANJEN OCKSÅ MÄNNISKA
I november släppte vi rapporten “A Cold Welcome” och inledde en kampanj för att försvara utsatta 
EU-medborgares rättigheter i Sverige. Vad har vi uppnått? Vilka utmaningar finns för er som deltar i 
kampanjen? Hur går vi vidare under hösten? Seminariet leds av kampanjgruppen för Också människa, 
och riktar sig både till dig som redan arbetar med kampanjen och till dig som vill veta mer och kanske 
delta i kampanjen under hösten. 

Medverkande: Mats Engman, projektledare för kampanjen Också människa på Amnesty 
Amelia Wingqvist, kampanjledare syd på Amnesty



LÖRDAG KL 10.25-11.10 – VÄLJ MELLAN FÖLJANDE PASS:

1. FRÅGESTUND OM STYRELSENS FÖRSLAG OM REPRESENTATIV DEMOKRATI
Har du frågor om sektionsstyrelsens förslag till representativ styrmodell? 

Medverkande: Amnesty i Sveriges sektionsstyrelse

2. VID RÄTTIGHETERNAS FRONTLINJE
Två kvinnor från länder i två olika världsdelar. I deras länder, Brasilien och Sydafrika, är utmaningarna 
stora för dem som kämpar för mänskliga rättigheter. Den ena kämpar för landrättigheter, den andra 
miste sin partner som mördades för att hon stod upp för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter. 
Lyssna på ett samtal om hur de för sin kamp.

Medverkande: Nonhle Mbuthuma, MR-försvarare (Sydafrika)
Mônica Benício, MR-försvarare (Brasilien)
Moderator: Anna Lindenfors, generalsekreterare på Amnesty

3. BEREDNINGSGRUPP: STYRNING

4. BEREDNINGSGRUPP: ENGAGEMANG & METOD

LÖRDAG KL 10.30-12.50 - VÄLJ MELLAN FÖLJANDE BEREDNINGSGRUPPER:

1. BEREDNINGSGRUPP: STYRNING

2. BEREDNINGSGRUPP: ENGAGEMANG & METOD

3. BEREDNINGSGRUPP: MR-FRÅGOR

4. BEREDNINGSGRUPP: PLANERING & KOMMUNIKATION



LÖRDAG KL 13.50-14.50 – VÄLJ MELLAN TVÅ PASS:

1. AMNESTYFONDEN - MR-BISTÅNDETS ROLL I EN GLOBAL RÖRELSE
Amnestyfonden bjuder in till ett samtal om biståndets roll i Amnestys globala rörelse. 
Människorättsförsvaren Nonhle Mbuthuma berättar hur biståndet stöttat henne i kampen mot 
gruvbolag som hotar att ta hennes mark. Vi fördjupar oss i hur Amnesty arbetar med bistånd som 
metod för att skydda MR-försvarare och säkerställa att individer och organisationer kan verka för att 
skydda mänskliga rättigheter i deras omgivning och för dem själva. Välkommen!

Medverkande: Nonhle Mbuthuma, MR-försvarare Sydafrika
Marcela Villalobos, ordförande Amnesty Mexiko
Osai Ojigho, generalsekreterare Amnesty Nigeria
Gunilla Odin, handläggare MR-bistånd, Amnestyfonden
Moderator: Tomas Hultman, styrelseledamot Amnestyfonden

2. BEREDNINGSGRUPP: STYRMODELL
 

LÖRDAG KL 15.00-15.55 – PANELSAMTAL:

PANELSAMTAL OM VÅLDTÄKT I DE NORDISKA LÄNDERNA
För drygt 10 år sedan släppte Amnesty i Danmark, Norge, Finland och Sverige en rapport om våldtäkt 
och mänskliga rättigheter. I år kommer en uppföljande rapport på samma tema. I Sverige har vi sedan 
den förra rapporten kom, tack vare flera års engagemang från aktivister och organisationer, fått en 
ny sexualbrottslagstiftning; samtyckeslagen. Men hur ser det ut i de andra nordiska länderna? Och 
hur ska vi i Sverige se till att samtyckeslagen implementeras på ett bra sätt? Detta och mycket annat 
spännande får ni lyssna på i detta panelsamtal!

Medverkande: Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter, Amnesty Sverige
Helle Jakobsen, ansvarig för kvinnors och hbtqi-personers rättigheter, Amnesty Danmark  
Patricia Kaatee, politisk rådgivare, Amnesty Norge 
Moderator: Ami Hedenborg, pressansvarig/talesperson på Amnesty Sverige



LÖRDAG KL 16.25-17.15 – VÄLJ MELLAN TRE PASS:

1. AKTUELLA FRÅGOR I AMNESTYRÖRELSEN
Här får du en djupare genomgång av de frågor som är aktuella inom den internationella rörelsen och 
som kommer att diskuteras på det internationella årsmötet i sommar (Global Assembly Meeting). Du får 
också möjlighet att ge dina synpunkter på de frågor som kommer att tas upp. 

Medverkande: GA-delegationen som består av Amanda Jackson, ordförande, Ulrika Westerlund, 
styrelseledamot, Mehjar Azzouz, ungdomsrepresentant och Anna Lindenfors, generalsekreterare.

2. PRIDE 2019
Årets Pridesäsong pågår från maj till september. Kom på detta pass och lär dig mer om hur Amnesty 
arbetar mot diskriminering av hbtqi-personer. Årets fall presenteras och du får veta mer om hur du kan 
engagera dig på din ort under sommaren!

Medverkande: Amelia Wingqvist, kampanjledare syd på Amnesty

3. KANDIDATUTFRÅGNING
Årsmötet väljer varje år ledamöter till sektionsstyrelsen,  Amnestyfondens styrelse, Gransknings-
kommittén, Beredningskommittén och Valberedningen. 

Här får du chansen att lära känna kandidaterna bättre och att ställa dina egna frågor till dem.

Medverkande: Kandidater till förtroendeuppdrag 
Moderator: Ami Hedenborg, pressansvarig/talesperson på Amnesty



LÖRDAG KL 17.20-18.20 – INTERNATIONELL GÄST:

MÔNICA BENÍCIO – KAMP OCH AKTIVISM I BOLSONAROS BRASILIEN
Rio de Janeiro, Brasilien den 14 mars 2018 mördas Marielle Franco, en omtyckt folkvald politiker som 
kämpade för svartas, kvinnors och hbtqi-personers rättigheter. Månader senare väljs Jair Bolsonaro till 
landets nye president vars valkampanj präglas av rasism, sexism och homofobi. Hör Mônica Benício, 
Marielles partner, berätta om deras historia - och hennes fortsatta kamp och aktivism i Bolsonaros 
Brasilien.  

Medverkande: Mônica Benício, MR-försvarare Brasilien
Samtalsledare: Johanna Westeson, Sakkunnig diskrimineringsfrågor på Amnesty

LÖRDAG KL 19.30-01.00 – FEST:

MIDDAG OCH FEST PÅ SÖDERS KÄLLA
Vegetarisk middag på restaurangen i Söders källa. Därefter fest med prisutdelning, överraskningar, 
liveakter och DJ. 



SÖNDAG KL 09.00-10.00 – VÄLJ MELLAN TRE PASS:

1. KAMPANJUTBILDNING KRING VÅLDTÄKT I SVERIGE
Den 3 april lanserades en rapport om våldtäkt och mänskliga rättigheter i de nordiska länderna. 
Under 2019 kommer Amnesty i Norge, Danmark, Finland och Sverige kampanja för bättre sexualbrotts-
lagstiftning och för att personer som utsatts för våldtäkt ska få upprättelse och tillgång till stöd och 
hjälp. Under detta pass pratar vi om hur vi ska driva kampanjen framåt i Sverige och vilken förändring 
vi arbetar för!

Deltagare: Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter på Amnesty
Sanna Blomgren, kampanjledare Nordöst på Amnesty

2. WORKSHOP: AMNESTYS PRIORITERINGAR FRAMÅT
Amnesty International står inför att ta fram en ny global strategi. Nu börjar arbetet med att peka ut vad 
vi ska prioritera för att kunna möta framtidens utmaningar. Vad krävs för att vi ska vara en relevant 
och effektiv människorättsorganisation i en ständigt föränderlig värld? Vilka frågor ska Amnesty driva i 
framtiden? Och när är det bättre att stödja andra organisationers arbete? I den här workshopen får du 
chans att vara med och påverka vilka frågor den svenska sektionen ska välja att lyfta fram som mest 
relevanta för Amnesty International att arbeta med under de kommande åren.

Medverkande: Styrelsen och Anna Lindenfors, generalsekreterare 

3. WORKSHOP: AMNESTYS AKTIVISTSTRATEGI
I september antar sektionsstyrelsen en ny strategi för aktivismen inom den svenska sektionen. Vilka 
tankar och idéer ska den bygga på? Och vilka konkreta åtgärder behöver vi genomföra för att få fler 
medlemmar och grupper, göra ett mer kvalitativt arbete och skapa en engagerande och långsiktigt 
hållbar aktivism? Under denna workshop får du möjlighet att diskutera Amnestys framtida aktivism 
med arbetsgruppen för aktivismstrategin, representanter från styrelsen och andra årsmötesdeltagare.

Medverkande: Arbetsgruppen för aktivismstrategin på Amnesty 
Representanter från styrelsen



SÖNDAG KL 10.10-11.00 – PANELSAMTAL:

VILKET ANSVAR HAR SVENSKA KOMMUNER FÖR UTSATTA EU-MEDBORGARE?
I många svenska kommuner finns utsatta EU-medborgare som lever i informella bosättningar under 
mycket svåra förhållanden. Har svenska kommuner ansvar för att förbättra deras levnadsförhållanden 
här? Eller bör insatserna fokusera på att få tiggandet att upphöra, och att hjälpa dem som inte kan 
försörja sig att återvända till sina hemländer?

Medverkande: Jörgen Edsvik från Socialdemokraterna, Lars Beckman från Moderaterna och Therese 
Metz från Miljöpartiet. 
Moderator: Johanna Westeson, sakkunnig diskrimineringsfrågor på Amnesty

SÖNDAG KL 14.30-15.15 – INTERNATIONELL GÄST:

NONHLE MBUTHUMA – KAMPEN FÖR LANDRÄTTIGHETER I SYDAFRIKA
Pondoland är ett område i Sydafrika rikt på naturtillgångar. Ett australiensiskt gruvbolag vill exploatera 
titan. Nonhle Mbuthuma är en av ledarna för Amadiba Crisis Committee, som aktivt arbetar för att 
stoppa gruvprojektet eftersom många människor riskerar att förlora mark och försörjning. För det 
arbetet har hon utsatts för trakasserier och hot och även överlevt ett mordförsök. Men trots detta 
fortsätter hon kampen för samfälligheten och deras landrättigheter. 

Medverkande: Nonhle Mbuthuma, MR-försvarare Sydafrika
Samtalsledare: Anna Lindenfors, generalsekreterare på Amnesty

HITTA HIT

Årsmötet hålls på Högskolan i Gävle som ligger vackert vid 
Gavleån. Att promenera från tågstationen till Högskolan tar 
25 minuter. Det finns också stadsbussar från tågstationen 
till Högskolan.

Lördagens fest arrangeras på Söders Källa. Årsmötesdelta-
garna bor på Clarion Winn. Samtliga platser ligger i centrala 
Gävle med 2 km som längsta avstånd emellan.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ADRESSER

Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
Gävle

Clarion Winn
Norra Slottsgatan 9 
801 38 Gävle

Söders Källa
Södra Kansligatan 22
802 52 GävleMer information hittar du på www.amnesty.se/arsmote


