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JAG KÄNNER MIG PÅ TOPP!

 

 



Jag känner mig egentligen inte på topp. Jag svarade ja 
på förra frågan för att jag utsattes för socialt tryck!



Kreativitet...

Vad vi ska prata om idag:
 Vad åstadkommer ni när ni är oinspirerade?
 Hur kan ni höja er verksamhets lägstanivå?

”Inspiration är till för amatörer.”
Jan Guillou



Fler frågor...

 Jag har en tydlig roll i min grupp / verksamhet i Amnesty.

 Vi har en tydlig arbetsfördelning och jag vet vad som förväntas av just mig.

 Om jag inte gjorde det som förväntades av mig skulle andra bli irriterade eller känna 
sig besvikna.

 Om jag missar ett möte, så gör jag oftast ingenting innan jag får en ny uppgift under 
nästa möte.



Varför arbetar människor ideellt?

 För att det är viktigt / för att verksamhetens resultat är viktiga

 För att man är intresserad av frågorna och vill dela sitt intresse med andra 
likasinnade

 För att det ger tillfredsställelse att göra något som är bra/gott

 För att det är roligt, intressant eller utmanande

Människor tenderar att göra sådant som förväntas av dem.
Det är lättare att hoppa över en uppgift om ingen annan skulle märka det.



Amnestys uppdrag

 Utöva påverkan på makthavare
 Arbeta med information, utbildning och opinionsbildning
 Rekrytera medlemmar till Amnesty (och till den egna gruppen)
 Samla in pengar

Arbetsformer
 Amnesty Press: Fatta pennan 
 Agera på egen hand
 Amnestys hemsida: aktioner, blixtaktioner (sms-aktivist), rapporter/uttalanden  
 Insats / Aktivistportalen: kampanjer, aktioner, aktiviteter
 Aktionsfall, Landprogram, Nätverk (Kvinnor, Romer, Syrien)



Att skapa kontinuitet

 Tydliga förväntningar / regler / ”kultur” 
 Arbetsfördelning
 Repetition, repetition, repetition, repetition
 Återrapportering / redovisning / dokumentation / bekräftelse



Grupparbete

GRUPP 1: Varje måndag 

GRUPP 2: Skolans café / arbetsplatsens fikarum

GRUPP 3: Gruppens nya medlem

GRUPP 4: När gruppen träffas

GRUPP 5: Digitalt / sociala medier

GRUPP 6: Hemma / individuellt



Arbetsuppgifter baserade på rutiner

 En ”initieringsuppgift” för nya medlemmar
 Varje medlem agerar på en blixtaktion / månad
 Affischering
 Insamlingsbössor i butiker eller caféer
 Återkommande/årliga aktiviteter
 Gruppinterna uppgifter
 Månadens diskussion / brandtal
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