Amnestys aktivism: Vägledande principer
Amnesty är en gräsrotsrörelse som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.
Mycket av det livsviktiga arbete vi gör för att uppnå förändring utförs och planeras av aktivister.
Som aktivist väljer du att lägga din tid på att verka för mänskliga rättigheter i Amnestys namn
genom att påverka makthavare eller att få andra att agera. Du är därför en viktig del av
organisationen.
Som aktivist i Amnesty kan du förvänta dig att:
- du erbjuds tydlig information om vad uppdraget som aktivist innebär och vilka krav som
ställs.
- du erbjuds utveckling i form av relevanta utbildningar och möten med andra i
organisationen.
- det är kostnadsfritt att vara aktivist (med undantag för medlemskapet) vilket bland annat
innebär att skäliga kostnader i samband med utbildningar ersätts av Amnesty.
- du har, i ditt uppdrag, en olycksfallsförsäkring.
- du ska som aktivist kunna förvänta dig att bemötas med respekt och förtroende av andra
inom organisationen, både förtroendevalda, anställda och andra aktivister.
Vad kan Amnesty förvänta sig av dig som aktivist:
- att du delar Amnestys vision och åtagande.
- att du är medlem i Amnesty.
- att du tar ansvar för den uppgift du åtagit dig och tar del av relevant information och
utbildning för att kunna utföra ditt åtagande.
- att du är medveten om att när du representerar Amnesty företräder du organisationen.
- att du tar ansvar för att Amnestys namn och logotyp används på ett korrekt sätt.
- att du hanterar insamlade medel på ett ansvarsfullt sätt.
- att du bemöter andra i organisationen med respekt och förståelse för deras uppdrag.
- att du inkommer med nödvändig rapportering till sekretariatet
- att du kontaktar personal om du vill avsluta ditt uppdrag
En person som missköter sitt uppdrag, strider mot uppförandekoden eller på annat sätt skadar
organisationen kan uteslutas som aktivist.
För att hålla koll på vad som gäller finns våra riktlinjer och policys samlade på aktivistportalen,
aktivism.amnesty.se/policy.

