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UPPFÖLJNING AV ÖPPNA ÅRSMÖTESBESLUT 2016, 2017, 

2018 
Årsmötet 2018 beslutade att årsmötesbeslut formellt ska stängas alternativt 
behållas öppna av årsmötet. Detta för att styrelsen ska kunna avgöra när den ska 
sluta att arbeta med ett visst beslut. De beslut som kan stängas är 1) beslut som 
har genomförts och återrapporterats till årsmötet, 2) beslut som styrelsen inte har 
lyckats genomföra och där styrelsen bedömer att fortsatt arbete inte heller kommer 
att ge önskat resultat. Att årsmötet stänger ett beslut som inte är genomfört betyder 
formellt att årsmötet tar tillbaka sitt förra beslut. 

ÅRSMÖTESBESLUT 2016  

§ 35. Motion 2.4: Påverkanstorg som alternativ till beredningsgrupper 

Årsmötet beslutar  
att uppdra åt styrelsen att förutsättningslöst se över möjligheten att kombinera 
påverkanstorg och beredningsgrupper för att garantera bästa möjliga beredning 
och beakta alla årsmötesdeltagares behov och förutsättningar. 

Styrelsens åtgärd  
Frågan om beredningsform har diskuterats på flera årsmöten och 
beredningsformen har också förändrats år från år utifrån årsmötesdeltagarnas 
synpunkter, som dels lämnats i form av motioner, dels framkommit i 
årsmötesutvärderingen. Inför årsmötet 2019 har styrelsen beaktat en kombination 
av påverkanstorg och beredningsgrupper men landat i att föreslå endast 
beredningsgrupper som beredningsform. 

Vilken beredningsform som är mest lämplig är beroende av hur årsmötet är 
uppbyggt generellt, till exempel vilken demokratimodell som används 
(direktdemokrati eller representativ demokrati), om digitala lösningar används 
kopplade till årsmötet och även vilken typ av frågor som ska behandlas. 

Framöver kommer styrelsen fortsätta att föreslå beredningsform som är anpassad 
utifrån ovan nämnda faktorer. 

Styrelsen föreslår att beslutet stängs. 

§ 49. Sent inkommen motion om att arbeta med Argentina 

Årsmötet beslutar 
att uppdra åt styrelsen att arbeta för att internationella rörelsen prioriterar arbetet 
mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina; 
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att uppdra åt styrelsen att tillse att svenska aktivister får möjlighet att arbeta med 
det material som finns om Argentina. 

Styrelsens åtgärd 
Till årsmötet 2018 berättade styrelsen att arbetet med den första att-satsen skulle 
fortsätta, men att den andra att-satsen ansågs genomförd. 

Vad gäller den första att-satsen så har styrelsen försökt att driva frågan 
internationellt men har inte lyckats få den internationella rörelsen att prioritera 
arbetet mot kränkningar av mänskliga rättigheter i Argentina. Kriterierna som 
används för att identifiera vilka länder som ska prioriteras beslutades av det 
internationella rådsmötet 2017 och kan endast ändras om det blir ett nytt beslut. 
Kriterierna handlar om hur allvarliga övergreppen och kränkningarna i landet är, 
sannolikheten att Amnesty kan bidra till förändring, Amnestys tillväxt som ett 
verktyg för påverkan samt landets geopolitiska inflytande. Utifrån dessa kriterier 
har varje region (regionkontoren i konsultation med sektionerna i regionen) 
prioriterat mellan länderna i regionen. Därefter har prioriteringarna beslutats av 
General Management Team (GMT, som består av det internationella sekretariatets 
ledning och representanter för några sektioner). I Americas är följande länder 
prioriterade: Brasilien, Colombia, Mexico, USA och Venezuela. Argentina är inte 
bland de prioriterade länderna under denna planeringsperiod. 

Styrelsen har funnit att möjligheterna att påverka landprioriteringar är mycket 
begränsade. Styrelsen hade med sig årsmötets beslut i diskussionerna inför ICM, 
men möjligheterna att ändra föreslagna länder fanns inte uppe för diskussion och 
beslut eftersom ICM har beslutat om kriterier och lämnar därmed över själva 
genomförandet till den operativa delen av organisationen. Därefter har det inte 
heller förts diskussioner i rörelsen om att ändra kriterierna för landprioriteringar. 
Styrelsens uppfattning är därför att det är ytterst svårt att identifiera Argentina som 
ett prioriterat land eftersom det krävs att man både ändrar kriterierna och därefter 
urvalet. 

Styrelsen anser att den gjort vad som varit möjligt för att genomföra årsmötets 
beslut och föreslår därför att beslutet stängs. 

ÅRSMÖTESBESLUT 2017 

§ 29. Motion 1.2: Om kampanjmaterial på engelska  

Årsmötet beslutar  
att ge sektionsstyrelsen i uppdrag att återkomma till sektionens årsmöte 2018 med 
ett förslag på riktlinjer om vilket aktivistmaterial som ska finnas på andra språk än 
svenska. 
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Styrelsens åtgärd 
Styrelsen fattade beslut om Riktlinjer för aktivistmaterial på andra språk än svenska 
på sitt möte den 7 mars (se bilagan). I framtagandet av riktlinjer har styrelsen utgått 
ifrån en kartläggning av behov och önskemål vad gäller språk. Kartläggningen 
gjordes genom att bland annat prata med de engelskspråkiga grupperna och att 
inkludera frågan om språk i jämlikhetsenkäten som skickades till medlemmar 
hösten 2018. Det styrelsen har sett är att: 

● Det finns ungdoms- och studentgrupper som har engelska som 
arbetsspråk. I flera av dem finns även svenskspråkiga som hjälper till med 
översättning, vilket blir en börda för dem.  

● Från ungdoms- och studentgruppers sida finns det önskemål om mer 
material (både internt och externt material) samt önskemål om möten på 
engelska. Andra språk som också lyfts är arabiska och farsi. Önskemålet 
om internt material på andra språk är för att slippa göra egna 
översättningar. Det externa materialet är för att kunna nå fler personer på 
till exempel skolor.  

● Det finns önskemål om översättning av informationen på aktivistportalen, 
Insats, affischer och övrigt material. 

● Jämlikhetsenkäten visar att majoriteten av de som svarade tycker det vore 
bra med material på engelska. En stor andel tycker även det vore bra med 
material på arabiska, spanska och franska. Bland respondenterna 
saknades det en mångfald utifrån etnicitet. Svaren indikerar därför att 
respondenterna inte svarade utifrån sina egna behov av material på andra 
språk än svenska utan kanske snarare utifrån svårigheter de har haft när 
de har försökt att rekrytera människor som har svenska som andraspråk, 
eller utifrån att de skulle vilja att organisationen erbjuder material på fler 
språk så att fler människor lättare skulle kunna inkluderas i verksamheten. 

Slutsatserna är:  

● att det finns önskemål om material på andra språk än svenska, främst på 
engelska. 

● att material, framförallt på engelska, skulle spara tid för många aktivister, 
främst ungdomar och studenter.  

● att översätta aktivistportalen är enormt omfattande och skulle kräva mycket 
arbete. Portalen ska ses över och i samband med översynen kan behovet 
av översättning beaktas. 
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● att det skulle vara mycket resurskrävande att översätta allt material, både 
det interna och externa material som efterfrågas, till flera olika språk. 

Riktlinjerna är framtagna utifrån denna analys. Styrelsen anser därmed årsmötets 
beslut genomfört och föreslår att beslutet stängs. 

§ 31. Motion 1.4: Om arbetet mot dödsstraffet 

Årsmötet beslutar 
att svenska sektionen i sitt arbete med den internationella WCADP-konferensen 
vart tredje år verkar för ett bredare praktiskt samarbete mellan olika organisationer; 

att svenska sektionen verkar för att Amnesty International genomför en grundlig 
granskning och publicerar en rapport avseende fängelseförhållandena i USA och 
jämförbara länder. 

Styrelsens åtgärd  
WCADP (World Congress Against the Death Penalty) är en stor kongress som 
hölls den 26 februari till 1 mars 2019 i Bryssel. Koalitionen består av fler än 150 
medlemsorganisationer och på senaste mötet deltog bland annat ministrar och 
diplomater både från länder utan och med dödsstraff. Amnestys internationella 
generalsekretare Kumi Naidoo hade skickat en videohälsning till mötet (som 
visades strax efter påvens videohälsning). Deltagare från svenska sektionen var 
Maja Åberg, sakkunnig från sekretariatet, Diana Bendig-Stenberg från 
Aktionsgruppen mot dödsstraffet (AMD) och Kerstin Eiserman från Hälso- och 
sjukvårdsgruppen. Den svenska delegationen var större än tidigare år för att 
säkerställa kontinuitet i arbetet. 

Ett möte för Amnestys dödsstraffskoordinatorer hölls i anslutning till konferensen, 
där cirka 35 personer från olika världsdelar diskuterade Amnestys 
dödsstraffsarbete och kampanjidéer för framtiden. En stor del av 
dödsstraffskoordinatorerna är ideellt arbetande medlemmar. 

Sekretariatet har sedan årsmötesbeslutet haft dialog med Amnestys utredare 
Chiara Sangiorgio från det internationella sekretariatets dödsstraffsteam som har 
ett nära samarbete med nätverket WCADP. Hon leder arbetet i WCADP-nätverkets 
arbetsgrupp om moratorier och ingår varje år i arbetsgruppen för den 
internationella dagen mot dödsstraff. Hon och de andra i dödsstraffsteamet arbetar 
tillsammans med WCADP med att försöka nå ut till organisationer i civilsamhället. 

Angående fängelseförhållanden i USA och jämförbara länder kan styrelsen 
rapportera att sektionen i USA inte bedriver eget arbete med fängelseförhållanden 
för tillfället även om frågan kommer upp vid olika tillfällen. Förra årets “World Day 
Against the Death Penalty” fokuserade på fängelse- och häktesförhållanden så 
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frågan lyftes och aktualiserades i samband med detta, även om det inte var 
begränsat enbart till USA. 

Sektionen har under de senaste åren lagt mycket arbete på den i Iran dödsdömde 
svenska medborgaren Ahmadreza Djalali, där frågan om fängelseförhållanden och 
framför allt rätten till hälsa, har kommit i fokus då han inte har fått vård för den 
livshotande sjukdom han sannolikt lider av. 

Den 10 januari i år släppte det internationella sekretariatet en rapport om 
Guantánamo. Det internationella sekretariatet släppte förra året en rapport om 
dödsstraffet i Florida: Darkness visible in the Sunshine State: The Death Penalty in 
Florida. Rapporten dokumenterar hur dödsstraffet används i Florida - godtyckligt 
och diskriminerande. I februari och mars 2019 fokuserar Amnesty på 
urfolksaktivisten Leonard Peltier som nu tillbringat 40 år i fängelse i Texas. 
Fängelseförhållanden och rätt till hälsa/sjukvård tas upp i aktionen. Goda nyheter 
är att staten Washington förbjöd dödsstraffet i oktober 2018, eftersom det ansågs 
vara ett diskriminerande och därför okonstitutionellt straff! 

Sektionen i USA prioriterar inte i dagsläget dödsstraffsfrågan utan koncentrerar sitt 
arbete på pågående människorättsproblematik i kölvattnet av president Trumps 
politik. Styrelsen har vidtagit vissa åtgärder, men anser inte att det är fruktbart att 
göra mer då det är högst osannolikt att det skulle  ge resultat. Styrelsen föreslår 
därför att beslutet stängs. 

§ 35. Motion 2.4: Om att öka den lokala aktivismen genom starkare distrikt 

Årsmötet beslutar 
att uppdra till styrelsen att i samband med interndemokratiöversynen utreda hur 
distrikten kan stärkas. 

Styrelsens åtgärd  
Distriktens roll har varit en viktig komponent i medlemsdemokratiöversynen, som 
genomförs för att skapa möjligheter till ökat medlemsinflytande. Som en del i detta 
lägger styrelsen fram ett förslag om representativ demokrati baserat på distrikten 
till årets årsmöte. Förslaget skulle stärka distriktens roll i den demokratiska 
funktionen. Frågan om distriktens roll kommer att fortsätta vara en viktig fråga i 
medlemsdemokratiöversynen. 

Styrelsen kommer att fortsätta arbeta med detta beslut och föreslår därför att 
beslutet behålls öppet. 
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§ 37. Motion 2.6: Amnesty i Sverige: hur ska vi ta ställning för vilka 

hjälporganisationer och hur de ska arbeta med Argentina? 

Årsmötet beslutar  
att uppdra till styrelsen att fortsatt hålla kontakt med den argentinska 
amnestysektionen om hur vi tillsammans kan arbeta med att skydda 
människorättsförsvarare och att söka upprättelse efter utomrättsliga försvinnanden. 

Styrelsens åtgärd  
Styrelsen och sekretariatet har vid flera tillfällen haft kontakt med sektionen i 
Argentina för att diskutera hur sektionerna skulle kunna samarbeta kring skydd av 
människorättsförsvarare och upprättelse efter utomrättsliga försvinnanden och hur 
svenska sektionen skulle kunna bidra till argentinska sektionens arbete. Den 
argentinska sektionens prioriteringar är: 1. Avkriminalisering av abort, 2. 
Yttrandefrihet och kriminalisering av sociala protester, 3. MR-försvarare, 4. Urfolk 
och landrättigheter och rätten till informerat samtycke i samband med 
utvinningsindustrin, 5. Yttrandefriheten på nätet, 6. Flyktingar/migranter samt 7. 
Åtstramningsåtgärder. 

Den argentinska sektionen har inte sett samarbetet med den svenska sektionen 
som prioriterat då den argentinska sektionens prioriteringar bara delvis är i linje 
med svenska sektionens årsmötesbeslut, vilket har försvårat möjligheterna att 
genomföra beslutet. Sekretariatet har vid ett flertal tillfällen försökt att få till ett 
samarbete kring de frågor som årsmötet uppdrog styrelsen att titta vidare på, men 
utan större framgång. Vid ett tillfälle blev vi ombedda att som sektion agera då 
lagförslaget om att tillåta abort fram till och med den 14:e graviditetsveckan var 
uppe för omröstning i den argentinska senaten. Se mer:  

http://www.amnestypress.se/artiklar/reportage/26293/trots-beslutet-i-argentina-kam
pen-ratten-till-abort/ 

Styrelsen anser att den gjort det den kunnat för att genomföra beslutet och föreslår 
därför att beslutet stängs. 

ÅRSMÖTESBESLUT 2018 

§ 39. Förslag 4: Om att införa en beredningskommitté  

Årsmötet beslutar 
att införa en beredningskommitté som väljs av årsmötet; 

att uppdra åt styrelsen att till årsmötet 2019 återkomma med förslag på 
förändringar i stadgarna samt andra styrande dokument gällande 
beredningskommittén; 
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att ge valberedningen i uppdrag att nominera kandidater till en beredningskommitté 
till årsmötet 2019 där två personer kandiderar till ordinarie ledamot för en period 
om två år, en person kandiderar till ordinarie ledamot för en period om ett år och en 
person kandiderar till suppleant för en period om ett år; 

att ge styrelsen i uppdrag att i samråd med valberedningen tillsätta en interimistisk 
beredningskommitté så snart det är möjligt, som kan påbörja sitt arbete redan 
under 2018; 

att under 2018 ska den interimistiska beredningskommittén ta fram ett förslag till 
arbetsbeskrivning för kommittén att presentera på årsmötet 2019 för diskussion. 

Styrelsens åtgärd 
I oktober 2018 föreslog valberedningen kandidater till en interimistisk 
beredningskommitté. Styrelsen beslutade att tillsätta föreslagna kandidater. Den 
interimistiska beredningskommittén har under november-januari tagit fram ett 
förslag till direktiv/arbetsbeskrivning för beredningskommittén som styrelsen berett 
och lägger fram till årsmötet 2019. 

Den interimistiska beredningskommittén har också tillsammans med styrelsen tagit 
fram ett förslag på förändringar i sektionens stadgar kopplade till införandet av 
beredingskommitté, vilket styrelsen också lägger fram till årsmötet 2019. 

Den interimistiska beredningskommittén har även skrivit en text till Insats och 
medlemssidorna om tips till medlemmarna gällande motionsskrivning och har 
diskuterat inkomna motioner med de motionärer som så önskat. Den interimistiska 
beredningskommittén lämnar en skriftlig rapport om sitt arbete till årsmötet 2019. 

Styrelsen kommer fortsätta att arbeta med detta beslut och föreslår därför att det 
behålls öppet tills dess att årsmötet har beslutat om stadgeändringar. 

§ 40. Förslag 5: Om stadgeändring gällande att årsmötesbeslut formellt stängs av 

årsmötet 

Årsmötet beslutar 
att i stadgarna under punkt 7.5 lägga till “fråga om tidigare årsmötesbeslut har 
genomförts”. Skrivningen i stadgarna blir följande: 

7.5 Förslag till årsmötets dagordning upprättas av styrelsen. Följande ärenden ska 
alltid finnas upptagna: 

● upprättande av röstlängd  

● fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning  
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● val av funktionärer: a) minst två ordförande b) minst två sekreterare c) två 
justerare d) minst två rösträknare e) två diskrimineringsombud  

● fråga om tidigare årsmötesbeslut har genomförts  

● sektionsstyrelsens och revisorernas berättelse avseende sektionen  

● [...] 

att beslutet omfattar årsmötesbeslut från och med årsmötet 2018. 

Styrelsens åtgärd 
Styrelsen har ansvar för att årsmötesbeslut genomförs och rapporterar till varje 
årsmöte om hur de uppfyllt årsmötesbesluten från året innan. Det görs i det här 
årsmötesunderlaget “Uppföljning av årsmötesbeslut”. Tidigare har det inte funnits 
något sätt att formellt fastslå att ett tidigare fattat årsmötesbeslut är genomfört. 
Genom att formellt stänga genomförda årsmötesbeslut blir det lättare för 
medlemmarna att följa beslut som har fattats av årsmötet. Det gör det också lättare 
för styrelsen, sekretariatet och Granskningskommittén att avgöra hur länge 
sektionen ska fortsätta att arbeta med en viss fråga. 

Stadgarna har uppdaterats utifrån årsmötets beslut och styrelsen skriver i sin 
rapportering vilka beslut de anser genomförda och föreslår årsmötet att stänga. 

Styrelsen anser därmed årsmötets beslut genomfört och föreslår att beslutet 
stängs.  

§ 41. Förslag 6: Om medlemsavgiften  

Årsmötet beslutar med kvalificerad majoritet 
att punkt 5.1 i stadgarna ändras från “Sektionen står öppen för enskilda individer 
som vill arbeta för Amnesty Internationals åtagande. Medlem blir man genom att 
betala av årsmötet beslutad avgift.” till “Medlem kan den bli som ansluter sig till 
sektionens stadga och vill arbeta för Amnesty Internationals åtagande. Medlem är 
den som ansökt om medlemskap, erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift samt 
införts i medlemsregistret.” 

Årsmötet beslutar  
att den helbetalande medlemsavgiften hålls oförändrad till 240 kronor per år för 
2019 och omfattar personer 20 år eller över; 

att medlemsavgiften för 2019 för personer mellan 18 och 20 år hålls oförändrad till 
160 kr per år; 

att medlemsavgiften för 2019 för personer under 18 år ändras till 0 kronor. 
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Styrelsens åtgärd 
Årsmötets beslut 2018, om att medlemsavgiften för 2019 för personer under 18 år 
ändras till 0 kronor, är genomfört och har börjat gälla från 1 januari 2019. Styrelsen 
föreslår därför att beslutet stängs. 
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BILAGA 

RIKTLINJER FÖR AKTIVISTMATERIAL PÅ ANNAT SPRÅK ÄN SVENSKA 

● När sekretariatet översätter aktivistmaterial till annat språk är det till 
engelska. Vid speciella tillfällen kan material även översättas till andra 
språk.  

● Huvudregeln är att externt material tas fram på svenska. Material som har 
längre livslängd, till exempel rekryteringsaffischer, kan tas fram även på 
engelska. När nytt material tas fram ser sekretariatet över möjligheten att 
även ta fram allt eller delar av materialet på engelska.  

● Internt och externt material som kommer från det internationella 
sekretariatet inom ramen för våra prioriterade människorättsfrågor och som 
aktivister kan behöva för att bedriva ett bra påverkansarbete tillgängliggörs 
på aktivistportalen. Det finns tillgängligt på engelska och ibland även på 
något av Amnestys andra officiella språk.  

● Internt material med lång livslängd som är direkt riktat till ungdoms- eller 
studentgrupper tas i regel fram på engelska.  

● En sammanfattning av Insats på engelska görs av varje nummer.  

● Sekretariatet anordnar regelbundet träffar, möten etc för student- och 
ungodmsgrupper på engelska. 

● Riktlinjerna gäller tills vidare. 

Antagna av styrelsen 2019-03-07, efter beslut på årsmötet 2017. 
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