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HUR VILL DU UTVECKLA AMNESTYS AKTIVISM?



I september ska styrelsen anta en ny strategi för 
arbetet med aktivism inom svenska sektionen av 
Amnesty International. Syftet med det här under-
laget är att bjuda in aktiva medlemmar, kollegor, 
styrelseledamöter och andra till en diskussion om 
vår aktivism - nu och i framtiden. Vad fungerar 
bra? Vad ska vi utveckla eller ändra på? Finns det 
verksamhet som inte fungerar som borde avslu-
tas?

Vi som fått uppgiften att leda det här arbetet 
heter Karin Ledin da Rosa, Mats Engman och 
Daniel Lundh, och vi arbetar alla med aktivism 
och kampanjer på sekretariatet. Vi kommer i den 
här processen göra vårt bästa för att finkamma 
vår organisation på goda idéer och för att dra 
nytta av positiva erfarenheter från andra verk-
samheter. Vår uppgift är att skapa förutsättningar 
för en bra diskussion och ge sektionsstyrelsen ett 
bra underlag för att fatta beslut.

Begreppet “aktivism” inkluderar en stor mängd 
variabler och har ofta olika innebörd för olika indi-
vider eller grupper. Det här underlaget bygger på 
svenska sektionens styrdokument,  erfarenheter 
från vår egen sektion och andra Amnestysektio-
ner, vårt eget arbete med att ge stöd till aktivism 
och på forskning om ideellt arbete. Med det som 
utgångspunkt har vi i flera fall valt att vara ärliga 
och tydliga med var vi själva står i de vägvals-
frågor som underlaget tar 
upp. Med det sagt finns det 
självklart även andra per-
spektiv som också kan vara 
välgrundade. Vi vill även 
tydliggöra att uppgiften att 
slutgiltigt utforma strategin 
och ta beslut om den enty-
digt är sektionsstyrelsens uppgift - inte vår.

TIDSBESTÄMDA ÅTGÄRDER ELLER EN KONTINUERLIG 
PROCESS?
Syftet med den kommande strategin är att den 
ska tydliggöra våra värderingar, välja inriktning 
och föreslå konkreta förändringar, åtgärder och 
beslut. Vi ser arbetet med att utveckla vår akti-
vism som en kontinuerlig process - inte en sam-
ling tidsbestämda åtgärder. Av den anledningen 
föreslår vi en strategi utan sluttid. Vi vill istället 
göra den till ett levande dokument och utforma 
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en process för att kontinuerligt ompröva/uppda-
tera vår övertygelse och föreslå nya åtgärder. Slut-
dokumentet kommer inkludera en beskrivning av 
den processen.

STRATEGINS MÅL
Aktivism är inte ett självändamål för Amnesty, 
utan ett medel vi använder för att uppnå våra 
människorättsmål.

Allt innehåll i den kommande strategin ska på 
övergripande nivå kunna knytas till följande fyra 
övergripande målsättningar. Når vi dem kommer 
vårt arbete på sikt få större påverkan för mänskli-
ga rättigheter. Vi vill:
• att fler engagerar sig i Amnesty.
• att de som engagerar sig i vår verksamhet 

stannar under längre tid.
• att våra grupper och medlemmar fördjupar 

sitt engagemang och lägger mer energi på sin 
Amnestyverksamhet.

• att vårt arbete blir mer effektivt och att våra 
aktiviteter ska hålla högre kvalitet.

DRIVKRAFTER FÖR IDEELLT ARBETE
En förutsättning för att vi ska kunna nå de fyra 
övergripande målen, både på kort och lång sikt, 
är att vår verksamhet ligger i linje med de grund-
läggande drivkrafterna för ideellt arbete. Vi väljer 

här att stödja oss på Johan 
Von Essens forskning på 
Södertörns högskola (slut-
satser som också sedan 
länge legat till grund för 
utformningen av vårt ledar-
skapsprogram). 

De som engagerar sig inom Amnesty ska upple-
va: 
• att deras insats bidrar till förändring, till en 

bättre värld
• att de får utveckla sitt intresse för mänskliga 

rättigheter, vistas i en social miljö som är sti-
mulerande och i en organisation som de kan 
identifiera sig med 

• att de fyller en funktion, blir bekräftade och 
mår bra av sitt engagemang

• att arbetet i Amnesty är stimulerande, utma-
nande och lustfyllt

Aktivism är inte ett självändamål 
för Amnesty, utan ett medel vi 
använder för att uppnå våra 
människorättsmål.



GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Innan vi går in på de utvecklingsområden, väg-
val och åtgärder som vi lyfter till diskussion vill vi 
etablera fyra grundläggande principer som den 
följande texten vilar på. De handlar genomgåen-
de om vilka förutsättningar som behöver råda för 
att personer de facto ska engagera sig i Amnesty 
(och alltså inte vad som är möjligt/tillåtet eller vad 
som skulle kunna inträffa). Det bör betonas att 
vi talar om vad som gäller i allmänhet, eller för 
de flesta, men att det såklart finns individuella 
undantag. 

Notera: Av språkskäl väljer vi att genomgående använ-
da benämningen medlemmar i den följande texten - väl 
medvetna om att många inte behöver vara medlemmar i 
bokstavlig bemärkelse.

SOCIAL KONTEXT
Vad enskilda medlemmar gör (eller inte gör) är 
i mycket stor utsträckning beroende av omgiv-
ningen. Faktorer som uppmaningar, beröm och 
kommentarer har långt större påverkan på deras 
verksamhetsnivå än personliga egenskaper som 
kunskap/kompetens eller grad av engagemang. 
Detta gäller oberoende om vi talar om digitalt 
agerande eller om agerande i tredimensionell 
form. Medlemmar tenderar också att utvecklas 
tillsammans (eller i relation till varandra), snarare 
än att “klättra” på egen hand.

TILLHÖRIGHET OCH HANDLINGSUTRYMME
Medlemmars känsla av tillhörighet - alltså i vilken 
utsträckning de identifierar sig med verksam-
heten, upplever att de “hör hemma”, behärskar 

sociala koder och “kan vara sig själva” - har 
mycket stor påverkan på medlemmars verksam-
hetsnivå. Nivån av tillhörighet tenderar att forma 
medlemmars handlingsutrymme (socialt utrym-
me och status) och avgör deras faktiska age-
rande i långt högre utsträckning än exempelvis 
kompetens (vad de har förmåga att göra).

RELATIONER OCH POSITION
Förutsättningarna att framgångsrikt ta initiativ, 
nå ut med information och få ett reellt inflytande 
över andras agerande har stark koppling till rela-
tionen mellan sändare/mottagare, oavsett vilken 
nivå av organisationen vi talar om. Omvänt är det 
mycket svårt att påverka medlemmars agerande 
med hänvisning till sin organisatoriska roll, till ex-
empel att ett beslut har fattats av en styrelse eller 
en viss funktion.
INITIATIVTAGANDE OCH UPPMANINGAR
Medlemmar är långt mer benägna att agera på 
någon annans uppmaning än på eget initiativ, 
i synnerhet om initiativtagandet är tydligt riktat 
(“skulle just du/ni kunna göra just det här”). Tyd-
liga uppmaningar och initiativ är därför en nyckel 
för att höja medlemmars verksamhetsnivå, till 
skillnad från vad som “gjorts tillgängligt” eller vad 
som är tillåtet/möjligt.

DEFINITIONER, MÄTBARHET OCH 
AVGRÄNSNINGAR
Som en del i den här processen kommer vi be-
höva ta fram tydliga definitioner av några av de 
begrepp vi använder, till exempel aktivism, akti-
vist och aktiv medlem. Vi kommer även ta fram 
rekommendationer för hur arbetet med att imple-
mentera strategin ska dokumenteras, mätas och 
utvärderas. Dessa “systemfrågor” är viktiga, men 
i vår mening inte en förutsättning för att kunna 
diskutera innehållet i strategin. Därför ber vi att få 
återkomma i dessa ärenden.

Gällande avgränsningar, så har vi huvudsakligen 
tittat på åtgärder som kan omfatta hela vår sek-
tion, och inte så mycket på förutsättningarna för 
specifika grupperingar. Det kommer i ett senare 
skede. 

Vi vill även tillägga att vi inte alls är främmande 
för att lyfta in andra utvecklingsområden i strate-
gin. Snarare skulle det förvåna oss om vi inte får 
nya frågeställningar att brottas med under arbe-
tets gång.



VÅRA TIO UTVECKLINGSOMRÅDEN
I det här underlaget listar vi tio områden som 
vi tror innehåller nycklarna till en stor, uthållig, 
effektiv och utvecklande aktivism inom Amnesty. 
Varje område inkluderar:
• en kortfattad beskrivning av den situation vi 

anser råder idag
• eventuella vägval eller alternativ som vi behö-

ver ta ställning till, där vi även valt att indikera 
vår egen uppfattning i nuläget (alternativen 
med dubbla cirklar).

Vi är medvetna om att det är möjligt att göra 
andra beskrivningar eller tolkningar än de vi har 
gjort och att vissa av våra slutsatser kan upplevas 
hårda eller tillspetsade. Vi är förberedda på kritik, 
mothugg och kanske även en del upprörda eller 
sårade känslor - det måste få vara en del av den 
här processen. Likaså välkomnar vi varmt nya, 
utmanande eller okonventionella lösningar på de 
frågor vi ställer. Med så många kreativa medlem-
mar vore det konstigt om inte några av åtgärder-
na i den kommande strategin landade utanför 
den berömda “lådan”.

ÅTERKOPPLA TILL OSS!
Nu är det dags för er att läsa, diskutera och 
tycka! Under våren och sommaren kommer vi vil-
ja diskutera det här underlaget med alla som har 
något intressant att säga. De viktigaste nedslagen 
i den processen är:
30 mars: Strategiträff för aktiva medlemmar, 
Stockholm (aktivism.amnesty.se/strategitraff)
6 april: Strategiträff för aktiva medlemmar, Göte-
borg (aktivism.amnesty.se/strategitraff)
12 maj: Seminarium under sektionens årsmöte i 
Gävle

Vi kommer självklart också träffa sektionsstyrel-
sen, ungdomsrådet, studentrådet och våra kol-
legor under arbetets gång. Vi träffar också gärna 
enskilda grupper eller distrikt som inte kan delta 

på träffarna den 30 mars eller 7 april, om än med 
den trista reservationen att vår arbetstid har sina 
begränsningar… Till sist vill vi också flagga för 
möjligheten att bidra till oss med åsikter, idéer 
och förslag via e-post eller telefon. Vi lovar att ta 
del av dem med största intresse.

För att vi ska kunna strukturera era synpunkter 
till oss är vi tacksamma om ni strukturerar er 
återkoppling till oss enligt nedanstående. Ni väljer 
själva om ni vill kommentera ett, flera eller alla 
utvecklingsområden. Kommer ni med synpunkter 
som inte matchar någon av våra tio punkter ang-
er ni det som utvecklingsområde “övrigt”.

1. Utvecklingsområde
2. Kommentar till vår analys / den situation som 
råder nu
3. Er syn på våra vägvalsfrågor
4. Kommentarer till våra åtgärder, alternativt egna 
förslag - ju mer specifika och konkreta desto 
bättre!
5. Övriga kommentarer

Skicka era synpunkter till: 
aktivismstrategi@amnesty.se

Vi ser fram emot en givande och intresant diskus-
sion om vår aktivism!

Karin Ledin da Rosa
070-987 04 65     
karin.darosa@amnesty.se

Daniel Lundh 
070-914 46 81
daniel.lundh@amnesty.se

Mats Engman
073-309 64 02
mats.engman@amnesty.se



Idag har våra medlemmar i praktiken inget infly-
tande gällande vilka frågor som vi i den svenska 
sektionen ska arbeta med. Innehållet i vårt påver-
kansarbete bygger i första hand på internationella 
prioriteringar och strategiska mål, som är svåra 
för medlemmar att överblicka.

Amnesty International har som vision att bli “one 
Amnesty”, där alla sektioner arbetar med samma 
prioriterade områden och strategiska mål. Det fö-
rekommer att medlemmar skickar in motioner till 
vårt årsmöte med förslag på frågor som bör ges 
högre prioritet och fokus, men de avslås i regel 
med motiveringen att den typen av beslut fattas i 
processer på internationell nivå. På sin höjd kan 
årsmötet besluta att sektionsstyrelsen ska verka 
för att frågor ska ges högre prioritet internationellt 
(som vi exempelvis gjort i frågan om abort).

Den svenska sektionen tar också ibland egna 
initiativ inom ramen för de internationella priorite-
ringarna, främst kring frågor med nationellt eller 
regionalt fokus. Några exempel är vår rapport 
och kampanj om utsatta EU-medborgare, den 
kommande nordiska rapporten/kampanjen med 
fokus på våldtäkter eller vårt kampanjarbete för 
ett särskilt tortyrbrott i svensk lag. Även i dessa 
fall saknar dock medlemmar i praktiken ett tydligt 
inflytande över besluten.

1. ARBETETS INNEHÅLL
INFLYTANDE ÖVER PRIORITERINGAR
Det ska påpekas att det i många fall är en mycket 
komplicerad diskussion och svåra avgöranden 
som ligger till grund för våra prioriteringsbeslut. 
Det handlar självklart inte bara om vad som är 
viktigt/angeläget, utan även om strategisk timing, 
förutsättningarna för verklig förändring, samarbe-
ten med andra organisationer och många andra 
frågor. Det är självklart att dessa frågor kan vara 
svåra för medlemmar att sätta sig in i. I vissa 
fall behöver beslut fattas snabbt, vilket ytterli-
gare försvårar medverkan från ideellt arbetande 
medlemmar. Medverkan från medlemmar kräver 
också resurser i form av produktion av underlag, 
förankringsprocesser, möten och liknande, som 
måste tas från vår nuvarande verksamhet (demo-
krati är ofta ganska dyrt). 

Samtidigt ser vi ett alltför litet medlemsinflytande i 
den nuvarande situationen. Att aktualisera frågor 
kring vårt åtagande och våra prioriteringar skul-
le också kunna leda till en engagerande intern 
debatt, som i sig skulle kunna vara stimulerande 
för våra medlemmar. Möjligheterna att involvera 
medlemmar i våra prioriteringsbeslut skulle också 
förmodligen öka om vi la större fokus på frågor 
med nationellt/regionalt fokus.

Den svenska sektionen arbetar 
i större utsträckning med frågor 
med nationellt/regionalt fokus, 
där vi kan ta initiativ till eget 
utrednings- och kampanjarbete. 
Vi utvecklar metoder för att göra 
medlemmar mer direkt delaktiga 
i våra prioriteringsbeslut.
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Den svenska sektionen fokuserar 
huvudsakligen på de prioritering-
ar som görs internationellt. Med-
lemmars inflytande koncentreras 
kring att att ge styrelsen vägled-
ning i den prioriteringsdiskussion 
som förs på internationell nivå. 

VÄGVAL



En av rörelsens absolut viktigaste målsättningar 
är att växa i antalet långsiktigt engagerade med-
lemmar - aktivister. För att göra det behöver vi 
behöver vi bedriva ett både reaktivt och proak-
tivt arbete. Det reaktiva består i att snabbt och 
skickligt få in de människor som vill engagera sig 
i en fungerande verksamhet - vi vet att engage-
mang är en färskvara så arbetet ställer höga krav 
på närvaro. Det proaktiva består i att hitta nya 
människor som vill engagera sig att vara ute och 
prata med folk, visa oss och det viktiga arbete vi 
bedriver.

I dagsläget ligger ansvaret för detta arbete på de 
lokalt engagerade medlemmarna. 

Frågan om rekrytering har varit tydligt prioriterad i 
sektionens verksamhetsplan under en följd av år 
och vi har utbildat, informerat, tjatat och produ-
cerat material i ämnet.
Men fortfarande återstår stora utmaningar. Vissa 
orter - främst i de största distrikten - har rutiner 
och system för mottagande av nya aktivister 
medan andra saknar det. Hur väl vi tar emot nya 
aktivister är helt beroende av att det finns lokalt 
organiserade medlemmar som kontinuerligt och 
enträget bedriver detta arbete och i en organisa-
tion där en tredjedel av distrikten inte bedriver 
verksamhet är detta svårt att tillgodose.

Sektionen har vid flera tillfällen (senast med kon-
ceptet “ge upp / ge allt”) uppmanat till särskilda 
rekryteringsmöten. Detta har mottagits positivt 
och gett vissa resultat i form av bildande av nya 
grupper och inslussning av nya medlemmar. Ofta 
har dock mobiliseringen byggt nästan helt på 

2. REKRYTERING AV AKTIVA MEDLEMMAR
e-postutskick till befintliga Amnestymedlemmar 
på orten (via sekretariatets e-postsystem), en 
metod som är relativt svag och som bör vara ett 
komplement till lokal mobilisering snarare än en 
huvudkanal.

LOKAL ELLER CENTRALISERAD REKRYTERING…?
Arbetet med rekrytering av nya medlemmar är 
tidskrävande och ett på många sätt mekaniskt 
arbete. Om det ska prioriteras kräver det relativt 
stora resurser för att kvalitetssäkra hela den “ked-
ja” av åtgärder som krävs för ett lyckat resultat 
utåtriktat arbete > personlig kontakt > introduk-
tionsutbildning > “utslussning” > uppföljning

Vi är övertygade om att en fungerande lokalt 
baserad rekrytering absolut är att föredra framför 
att flytta den till central nivå. Men den rekryte-
ringsverksamhet som bedrivs på lokal nivå är av 
naturliga skäl väldigt ojämn - och skör. 

Vi har två exempel på väl fungerande rekrytering 
- vårt eget ungdomsarbete, ungdomsgrupperna 
har dubblerats på några år, och lärdomar från 
Australiska sektionen som ökade antalet lokala 
grupper med 50% på några år. Gemensamt för 
dessa har varit att stödet är centraliserat (men i 
Australien utfört av aktivister lokalt). Fördelarna 
är att arbetet inte blir beroende av enskilda akti-
vister, att det går att bygga ett lärande över landet 
och att det finns kontinuerliga resurser att tillgå.

Alternativet är att arbeta vidare med det lokala 
rekryteringsarbete vi har idag - där ansvaret ligger 
på grupper/distrikt - med samma förutsättningar 
och utmaningar som vi haft under de senaste 
åren.

Flytta ansvaret för rekrytering av 
aktiva medlemmar till sekretaria-
tet och de regionala kontoren
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Lokalt huvudansvar för rekryte-
ring, som idag VÄGVAL



Den verksamhet som medlemmar bedriver inom 
Amnestys ramar styrs av en uppsjö av underlag, 
manualer och instruktioner. Dessa bidrar med 
bakgrundsinformation och detaljerade förkla-
ringar kring hur aktiviteter och verksamhet ska 
förverkligas, både vad gäller  kampanjarbete och 
organisatoriskt arbete. Det bör betonas att vår 
medlemskår har en enorm spännvidd vad gäller 
erfarenhet, kunskap och förmågor - likaså vad 
gäller förmågan att ta till sig omfattande infor-
mation och instruktioner. Vissa behöver - och 
uppskattar - att få noggrant formulerade arbets-
uppgifter, andra klagar över en överdriven mängd 
utskick och information.

UTFÖRARE ELLER SKAPARE?
Att ge tydliga instruktioner är i grunden både 
positivt och nödvändigt - inte minst då vi vill göra 
vår verksamhet tillgänglig för så många som 
möjligt. Men det för också med sig risken att våra 
medlemmar uppfattar sig som lokala utförare av 
initiativ som någon annan har tagit, snarare än 

3. MEDLEMMAR OCH GRUPPERS ROLL
som lokala skapare av verksamhet som ska nå ett 
visst syfte eller mål. Ett sådant synsätt begränsar 
medlemmars kreativitet och handlingskraft, och 
bidrar till att vi underanvänder våra medlem-
mars kompetens. En sådan situation leder även 
till understimulans, en känsla av stagnation och 
i förlängningen till att medlemmar avslutar sitt 
engagemang.

I den svenska sektionen har lokal aktivism ge-
nerellt sett värderats väldigt högt. Jämfört med 
andra sektionen lägger vi väldigt stora resurser på 
stöd till aktivism. Vi erbjuder våra grupper möjlig-
het att ansöka om central finansiering till lokala 
aktiviteter/projekt genom att ansöka om aktivitets-
bidrag. Vi påminner ständigt om möjligheterna att 
ta egna initiativ, och strävar efter att bejaka med-
lemmars egna idéer. Men trots det tror vi inte att 
våra instruktioner och vårt agerande alltid bidrar 
till den känslan. Vi tror också att vår självbild som 
en juridiskt baserad, korrekt och objektiv verk-
samhet som aldrig har fel kan vara hämmande 
för många medlemmar i det här avseendet.
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Målbaserad aktivism VÄGVAL Instruktionsbaserad aktivism

Som vi ser det är det skillnad på att bedriva målstyrd aktivism och instruktionsbaserad aktivism. Själv-
klart ska vi både tydliggöra våra mål och ge instruktioner, men kanske behöver vi se över balansen 
däremellan. Vi tror att vi skulle frigöra medlemmars energi, kunskap och engagemang på ett bättre sätt 
om vi la större fokus på vad våra medlemmar ska uppnå, och mindre på hur arbetet ska utföras. 

Ett sådant förhållningssätt kräver ett ansenligt mått av mod och tillit, samt (låt oss vara realistiska) ac-
ceptans och metodik för de fall något går fel. Vi menar att det ur strategisk synvinkel är ett pris värt att 
betala för en mer engagerande aktivism där vi drar nytta av mer av våra medlemmars kompetens.



Relationer har en avgörande betydelse för med-
lemmars engagemangsnivå. De som upplever att 
de möts med respekt, förståelse och tillit tenderar 
att utvecklas, och deras upplevelse smittar ofta 
av sig på deras närmaste omgivning. Medlemmar 
som upplever det motsatta väljer i många fall att 
trappa ner sitt engagemang - ofta tar de dessut-
om andra medlemmars förtroende med sig på 
vägen. Amnestys verksamhet består av tusentals 
relationer - även små förbättringar kan således ge 
mycket stora effekter.

Med ovanstående som utgångspunkt borde det 
vara prioriterat att lyfta på varje sten i jakt efter ett 
arbetssätt där vi maximerar förutsättningarna att 
skapa och stärka positiva relationer, och minime-
rar risken för missnöje eller konflikt*. Vi upplever 
dock inte att det är fallet i dagsläget. Det finns 
inga etablerade värdeord, tydliga metoder eller 
uttalade riktlinjer som styr vårt arbete - i prakti-
ken väljer varje individ själv hur hen vill förhålla 
sig. Vi tvivlar inte på att alla inom Amnesty gör 
sitt bästa för att uppträda trevligt och respektfullt, 
men på de mest centrala funktionerna måste vi 
kunna ställa högre krav än så. Som så mycket 
annat är detta en träningsfråga. Den som har ett 
aktivt förhållningssätt och utvecklar metoder för 
att vinna medlemmars förtroende kommer gene-
rellt sett lyckas bättre - de som arbetar oreflekte-
rat kommer lyckas sämre. 

4. RELATIONER OCH BEMÖTANDE
MEST MAKT - MEST ANSVAR
Många reagerar med obehag på begrepp som 
makt och status, men när vi bygger en rörelse 
är det viktigt att ha genomtänkta strategier för 
hur de inom organisationen som har stort infly-
tande på ett bättre sätt kan skapa och fördjupa 
relationer med och mellan medlemmar. Det är 
knappast nödvändigt att fatta annat än symbol-
iska beslut om enskilda medlemmars bemötande 
gentemot varandra (den typen av beslut får mini-
mal påverkan i praktiken). Däremot går det att se 
över styrelsens agerande i det avseende, i syn-
nerhet som varje styrelse etablerar kontakter med 
medlemmar enligt återkommande och förutsäg-
bara mönster. Ett annat rimligt krav är att sekre-
tariatets ledning har en enhetlig och genomtänkt 
strategi för hur personalen (all personal!) kan bli 
bättre på att skapa och fördjupa relationen med 
medlemmar.

Vi tror att ett mer strategiskt förhållningssätt från 
central nivå på sikt kommer få positiva konse-
kvenser även på aktivistnivå, men uppnår vi ett 
förbättrat arbetssätt inom styrelsen och bland an-
ställda är redan det vara en verkningsfull åtgärd.

1 2 3 4 5

Bemötandet gentemot medlem-
mar är ett individuellt ansvar. VÄGVAL Bemötandet gentemot med-

lemmar är ett område som bör 
präglas av etablerade strategier, 
värderingar och metodutveckling.

* Det bör tilläggas att ett visst mått av konflikter inte 
går att undvika - det är heller inte önskvärt. Vad frågan 
handlar om är att minska de konflikter som orsakas/
förvärras av oskickligt eller oreflekterat agerande.



Huvuddelen av vår rekrytering och mobilisering 
idag kretsar kring organisatoriskt engagemang 
(Vill du gå med i Amnesty?). Dem vi engagerar 
i specifika sakfrågor (Vill du arbeta mot döds-
straff?) kommer huvudsakligen från våra egna 
grupper. Arbetet har inte någon uttalat mobilise-
rande funktion, utan fungerar som en slags pre-
numeration på informations- och aktionsmaterial 
för aktiva Amnestymedlemmar. 

Flera av våra senaste kampanjer har mynnat ut 
i sådana “nätverk” för att frågor inte lämna vår 
verksamhet bara för att kampanjerna avslutas. 
Vissa nätverk bygger på ideellt arbete från speci-
algrupper eller landsamordnare. I den mån det 
funnits en strategi i synen på våra nätverk, så 
har den byggt på idén “ju fler möjligheter, desto 
bättre”. I stort måste dock våra nätverk beskrivas 
som relativt instabila. De fungerar ibland, och 
ibland inte. Vissa är i praktiken avsomnade, och 
de genererar inte särskilt mycket konkret verk-
samhet.

SATSA FOKUSERAT!
Vi tror i grunden mycket på möjligheten att enga-
gera människor i sakfrågor, under förutsättning 
att arbetet genomförs gediget, strategiskt och 
(framför allt) långsiktigt. Många identifierar sig 

5. ENGAGEMANG FÖR SAKFRÅGOR
starkt med “sin” fråga eller åsikt, vilket ger ett 
sådant arbete stora rekryterings- och mobilise-
ringsmöjligheter. Det gäller i synnerhet frågor där 
många redan är organiserade i andra verksam-
heter, exempelvis hbtq-rättigheter eller våld mot 
kvinnor, där vårt rättighetsperspektiv och inter-
nationella perspektiv gör att vi kan ha mycket att 
bidra med. Även frågor som dödsstraff/tortyr eller 
arbete med enskilda länder eller regioner kan ha 
stor mobiliseringspotential.

Vi tror att en satsning på “sakfrågeaktivism” 
behöver vara tämligen fokuserad. Vi har knappast 
resurser att arbeta med 10-15 teman, regioner 
eller länder samtidigt. Åtminstone inte om det ska 
göras långsiktigt och bra. Snarare borde vi foku-
sera på ett antal områden där vi långsiktigt kan 
förse intresserade personer med information och 
uppmaningar, och säkerställa att vi har tillgång till 
kompetens för att utveckla arbetet. Detta är ock-
så en ambition som tydliggörs i den långsiktiga 
riktningen för den svenska sektionen 2016-2027.

På sikt bör det även finnas förutsättningar att 
överföra våra “sakfrågeengagerade” till våra egna 
aktiviststrukturer, men det är viktigt att den frågan 
inte tar över kommunikationen. Att engagera sig 
individuellt för “sin” fråga måste få vara gott nog.
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“Smörgåsbord” där vi möjliggör 
verksamhet för så många frågor 
som möjligt.

VÄGVAL Fokuserat arbete för ett fåtal stra-
tegiskt valda sakfrågor.



I Amnestys ungdom var arbetet på aktivistnivå 
nästan helt fokuserat på aktionsfall. Varje grupp 
skulle ha tre aktionsfall, och det var till och med 
reglerat i vilka regioner fallen skulle befinna sig 
(ett i öst, ett i väst, ett i syd). Därefter har vi un-
dan för undan tagit fram nya arbetsformer, fram 
till den situation vi har idag:
Externa arbetsformer: Webbaktioner, blixtaktio-
ner, “Fatta pennan” i Amnesty Press, Amnesty 
Alert (sms-aktivism), nätverk (ett tämligen stort 
antal), Agera på egen hand
Arbetsformer för grupper/distrikt: Kampanjer 
och aktioner (inkluderande väldigt många och 
varierande arbetsuppgifter kring en mängd olika 
teman), aktionsfall, landprogram
Kanaler för uppmaningar och instruktioner: 
Insats, aktivistportalen, Amnesty.se, kampanj- 
och nätverksutskick, lokala e-postutskick, indivi-
duella kontakter med medlemmar och grupper

Vårt nuvarande arbete präglas av en grundläg-
gande värdering att vi ska involvera medlemmar 
i så mycket av vår verksamhet som möjligt. Det 
finns en styrka i att våra medlemmar blir infor-
merade om vad som sker i sektionen i sin helhet, 
och att de även deltar aktivt i arbetet. Samtidigt 
har antalet grupper och medlemmar minskat, 
och mängden frågor vi arbetar med har ökat 
kraftigt. Det säger sig självt att det kan finnas en 
problematik i den utvecklingen.

I grunden anser vi att det är positivt att vi kan er-
bjuda en mångfald av arbetsuppgifter, anpassade 
för personer/grupper med olika förutsättningar. 
Det ska finnas både enkla/snabba uppgifter som 

6. ARBETSFORMER
kan genomföras i farten, och utmanande/krävan-
de uppgifter som kräver djupare kunskap, plane-
ring och samarbete.

Samtidigt ser vi också problem med den situation 
vi har idag. Vi tror att många medlemmar har 
svårt att överblicka alla möjligheter till engage-
mang som vi erbjuder, och trots ständiga påmin-
nelser om att grupper/medlemmar själva avgör 
vad de kan/vill arbeta med finns det en risk att 
vissa upplever mängden information, initiativ och 
uppmaningar som påfrestande eller demoralise-
rande. Det är resurskrävande att hålla ett stort 
antal arbetsformer aktuella och att förse medlem-
mar med funktionella instruktioner, och vi brister 
ofta i samordning, uppföljning och kontinuitet 
vilket långsiktigt är hämmande för medlemmars 
engagemang. Det finns också en viss problematik 
i att innebörden av vad det innebär att ingå i en 
Amnestyverksamhet varierar så mycket som den 
gör idag - att den helt enkelt minskar känslan av 
samhörighet mellan våra medlemmar.

FÄRRE OCH TYDLIGARE ALTERNATIV
Vi menar att det vore önskvärt med en översyn av 
våra arbetsformer, med ambitionen att göra vårt 
arbete mer fokuserat. Det ska  självklart finnas 
uppgifter anpassade för alla “lager” av vår akti-
vism, men kanske borde vi på ett tydligare sätt 
styra våra medlemmar till ett mindre antal arbets-
former och initiativ. Med mer fokus på mobilise-
ring och uppföljning - mindre på att göra olika 
aktionsmöjligheter och instruktioner tillgängliga. 
Även om det sker till priset av att vi involverar 
medlemmar i färre delar av vår verksamhet än 
vad som sker idag.
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Ju fler möjligheter desto bättre. VÄGVAL Färre och mer genomarbetade 
möjligheter till engagemang.



Våra kampanjer är tänkta att fungera som lok 
för aktivismen inom sektionen. De genomsyrar i 
princip alla aspekter av vår verksamhet och tar 
en mycket stor del av våra resurser i anspråk. 
Ambitionen är att våra kampanjer ska engagera 
och inspirera våra medlemmar, bidra till initiativ-
kraft och agerande. För att det ska bli verklighet 
behöver våra kampanjer präglas av tydliga mål, 
ett engagerande material, funktionella instruk-
tioner och ett aktivt stöd. Den ambitionen når vi 
inte i tillräcklig utsträckning i dagsläget. Även om 
sekretariatet den senaste tiden har ändrat vårt 
sätt att planera kampanjer så har våra kampanjer 
de senaste åren tenderat att vara alltför likrikta-
de, bygga i alltför hög utsträckning på likartade 

7. KAMPANJERS UTFORMNING OCH INRIKTNING
metoder (är petitioner verkligen en effektiv me-
tod för att motverka alla problem i alla delar av 
världen…?), i vissa fall varit för ytliga och brustit 
i uppföljning och kontinuitet. Därmed bidrar de 
inte heller till utmaning och utveckling för våra 
medlemmar på det sätt vi eftersträvar.

VILKA SKA SKAPA VÅRT KAMPANJARBETE?
Att fastställa en given orsak till det här problemet 
är inte lätt. Det är väldigt många inblandade i 
våra kampanjer - utredare och kampanjare på 
AIS, vår egen personal, våra byråer, våra med-
lemmar, externa aktörer etc. Det är kort och gott 
mycket som ska falla på plats för att vi ska lyckas 
fullt ut.

VÄGVAL
Den här frågan inkluderar inget egentligt vägval (ingen föreslår att vi ska försämra vårt kampanjarbete). 
Däremot tar vi gärna emot synpunkter på om ni delar bilden av vårt nuvarande kampanjarbete, och har 
konkreta förslag på hur de skulle kunna förbättras.

8. UTVECKLING, ORGANISERING OCH LEDARSKAP
Våra resonemang kring detta område utgår i hög 
grad från forskning bedriven av Hahrie Han, 
biträdande professor inom statsvetenskap vid 
Wellesley College, och de idéer hon formulerat i 
boken How organizations develop activism.

För att skapa en organisation med kraft behöver 
den samma organisation bygga både på dju-
pet och på bredden. Vi kan uttrycka detta som 
mobilisering (bygga bredd) och organisering 
(bygga djup). Mobilisering handlar om att få så 
många som möjligt att agera på uppmaning. 
Organisering handlar om utveckla personer som 
redan finns i organisationen, som tar ansvar för 
verksamheten och som i sin tur kan mobilisera 
andra. Den senare modellen har en fördel i att 
den bygger på relationsmässig närhet mellan den 
som initierar och den som utför. Den har också 
ett högre “tak”, då den bygger på fler initiativta-
gare. 

I den svenska sektionen är det distrikten som 
har det tydligaste utvecklingsansvaret för vår 
aktivism. Våra grupper och medlemmar har all 
rätt att slå sig till ro med “vi är nöjda som det är”, 
medan distriktens själva funktion är att vilja göra 
verksamheten bättre, större, trevligare och mer 
effektiv.

I dagsläget saknas fungerande ledande funktio-
ner i åtminstone en tredjedel av våra distrikt. De 
långsiktiga konsekvenserna av detta är väldigt 
tydliga. Tittar vi på de sju distrikt som haft störst 
problem med sin verksamhet på distriktsnivå, 
så hade vi 59 grupper i de distrikten 1996 (då 
sektionen genomförde en omfattande distriktsin-
ventering). Idag är motsvarande siffra 13.

Våra nuvarande distriktsstrukturer präglas i hög 
utsträckning av arbete på operativ nivå. De gör 
saker! Kortsiktigt bidrar det självklart till vår verk-



samhet, men det bygger inte strukturer som är 
långsiktiga eller som växer. Det arbetet utvecklar 
inte heller lokala ledare med fokus på att engage-
ra andra, skapa kollektiv kapacitet och bygga ett 
djup i organisationen.

BEHÖVER VI TÄNKA NYTT?
Arbetet med våra mellanstrukturer (distrikt) har 
varit prioriterat i sektionens verksamhetsplan i 
många års tid. Vi har lagt ner åtskilligt med resur-
ser på utbildningar, ledarskapsprogram, distrikts-
träffar, möten, samtal och diskussioner, men det 

har inte resulterat i några större systematiska 
förbättringar av vår organisationen.

Ett huvudproblem i det här arbetet är att många 
distrikt har stora svårigheter med att hitta med-
lemmar som vill utveckla verksamheten. Flera 
distrikt saknar samordnande strukturer helt - 
andra har ansvariga som snarare tycks stanna på 
sin post av plikt eller formella skäl än av lust och 
glöd för uppdraget. Det är inte heller förvånande 
att det är svårt att rekrytera personer till uppdrag 
som inte är knutna till en tydlig verksamhet och 
tydliga mål.
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Fortsatt arbete med stöd till be-
fintliga distrikt VÄGVAL Lokala utvecklingsuppdrag i 

central regi

Som poängterats i texten ovan är den frågan enormt avgörande för utvecklingen av aktivismen inom 
sektionen. Vi vill också vara helt ärliga att vi i dagsläget inte har några magiska lösningar att presentera.

Vi tror på lång sikt att det är utomordentligt svårt att “fjärrstyra” lokalt utvecklingsarbete från ett natio-
nellt sekretariat. Vi ser också att det finns en styrka i den traditionella “folkrörelsestruktur” som våra 
distrikt har idag. Samtidigt blundar vi inte för att de strukturerna (sedan länge) har mycket stora pro-
blem att hitta fungerande representanter som kan utveckla verksamheten. Vi vill därför lyfta frågan om 
att från centralt håll utforma lokala uppdrag med fokus på organisationsutveckling. Sekretariatet skulle 
då ansvara för arbetsbeskrivning och mål, stöd, utveckling och utbildning. Uppdragen skulle i så fall i 
praktiken överta det lokala utvecklingsansvar som idag vilar på distrikten



För att möjliggöra att personer kan engagera sig 
och växa inom rörelsen är viktigt att vi som orga-
nisation erbjuder möjlighet till att utvecklas och ta 
nya steg. Dels för att tillfredsställa individers indi-
viduella behov, men också för att kunna erbjuda 
nya utmaningar för aktivister som “är klara” på 
sin nuvarande nivå.

BEHOV AV UTVECKLINGSSTEG
Idag är organisationen uppbyggd på ett sådant 
sätt att våra distriktsstyrelser i många fall mot-
svarar den “högsta” nivå en medlem kan nå och 
samtidigt vara relativt nära verksamheten. Steget 

9. MEDLEMMARS UTVECKLING
därefter blir till grupperingar på nationell nivå, 
exempelvis sektionsstyrelsen eller valberedning-
en, där frågorna i större utsträckning ligger på 
strukturell och strategisk nivå.

Att bibehålla kontakt med verksamheten, men 
samtidigt utvecklas inom organisationen är såle-
des något som vi har svårt att erbjuda idag. Det 
leder till att personer som under sina år skaffat 
sig god kunskap om Amnesty och inblick i hur 
organisationen fungerar (och därmed kan bidra 
till utveckling) inte hittar ett forum för att få utlopp 
för din kunskap och därmed riskerar att försvinna 
från Amnesty.

VÄGVAL
Inte heller inom detta område har vi ett färdigt förslag att lyfta till diskussion. Däremot behöver vi ta 
fram förslag på förbättrade utvecklingsvägar under strategiarbetets gång. Exempelvis har vi diskuterat 
den tidigare formen av styrelseutskott, där medlemmar arbetade med frågor inom ramen för styrelsens 
ansvar, men också möjligheten till tankesmedjor, verksamhetsråd och påbyggnad av ledarskapspro-
grammet har lyfts som exempel.

Det vi vet är att vi som organisation bättre måste tillvarata möjligheten att långsiktigt investera i våra 
medlemmar, framför allt dem som kommit en bit i sin “Amnestykarriär”, som har utvecklingspotential 
och som redan sitter på betydande kunskap om vår verksamhet.



Idag har våra medlemmar inget forum för le-
vande intern debatt där de kan dela åsikter och 
synpunkter med varandra. Det närmaste vi är 
Reaktion i Amnesty Press, som dock huvudsakli-
gen lyfter åsikter relaterade till tidningen och dess 
innehåll. Sporadiska och halvhjärtade försök har 
gjorts att etablera webbaserade medlemsforum. 
Långt tillbaka i tiden kan vi nämna dåvarande 
policygruppens “Amnesty Debatt” - ett häfte 
med debattinlägg som utkom några gånger per 
år. Eller “AI-snack”, en e-postlista etablerad av 
enskilda medlemmar som var mycket aktiv för i 
slutet av 90-talet/början av 00-talet men som nu 
är avsomnad. 

Årsmötet, aktivistseminariet och andra utbild-
ningar/träffar präglas av förutbestämda program 
som få i praktiken har möjlighet att påverka. 

EN ANONYM ORGANISATION
Avsaknaden av ett forum eller en kanal för sam-
tal och debatt osynliggör medlemmar och deras 
åsikter för varandra. Ytterst få av våra medlem-
mar kan betraktas som “profilerade” i någon 
utsträckning. Merparten av våra medlemmar 
känner knappt till några andra personer i orga-
nisationen än de som finns i den egna gruppen 
eller på den egna orten (och kanske en kontakt-
person på sekretariatet). I det avseendet kan vår 
verksamhet beskrivas som tämligen anonym. 

Det finns också ett problem i att det är svårt för 
att skapa medlemsinitiativ, komma med verk-
ningsfulla synpunkter och att diskutera viktiga 
frågor om det inte finns någon plats där medlem-
mars åsikter kan mötas. Enskilda synpunkter från 
medlemmar till styrelsen eller enskilda anställda 

10. DISKUSSION OCH DEBATT
har inte alls samma effekt. De tenderar att bli 
besvarade snarare än diskuterade - en hantering 
som ofta lämnar en känsla av otillfredställelse och 
ensamhet efter sig.

Vi skulle mer än gärna se ett forum för kontakt 
mellan medlemmar. Det finns flera tänkbara möj-
ligheter att genomföra det praktiskt, till exempel 
genom ett webbforum, en Facebookgrupp (vilket 
vi är tveksamma till) eller någon typ av regel-
bundet utgiven skrift. Vid sidan av formen är det 
också en viktig fråga vem/vilka som ska fungera 
som värd, redaktör eller moderator för en sådan 
mötesplats, och hur vi får medlemmar att faktiskt 
använda den.

VÄGVAL
Vi tror inte att någon är direkt motståndare till en levande intern diskussion och debatt. Däremot är det 
värt att diskutera hur vi på bästa sätt når dit.


