MÖJLIGHET ATT GE INPUT
TILL AMNESTYS NYA GLOBALA
STRATEGI!
Nu inleds arbetet inom den internationella rörelsen
med att ta fram en global strategi för perioden 20212024. I denna globala process inbjuds sektioner att
komma in med sina synpunkter. Eftersom vi vet att
det är många medlemmar här i Sverige som vill vara
med och påverka vår internationella rörelse så ska vi
förstås ta tillfället i akt. Svaren ska skickas in i slutet
på juli. En sammanställning kommer sedan att delas
med sektionerna under hösten. Självklart kommer
frågan också att diskuteras på Global Assemblymötet (internationella rörelsens motsvarighet till vårt
årsmöte), som äger rum i augusti.
Amnesty International står inför en viktig fråga:
Hur håller vi oss relevanta och effektiva i en
ständigt föränderlig värld?
Den arbetsprocess vi har framför oss och nästa
globala strategi kommer att svara på frågan hur vårt
arbete ska utvecklas och vad vi behöver prioritera
för att utmana de system som utgör roten till
människorättskränkningar, orättvisor och övergrepp.
För oss som rörelse ska det bli tydligare när Amnesty
ska vara den ledande aktören i förändringsarbetet
som måste göras - och när vår roll istället ska
handla om att stödja andra initiativ, som strävar
mot liknande mål. Med vår globala strategi ska vi ge
oss själva bättre förutsättningar att arbeta tydligare
och mer effektivt, tillsammans med partners, för att
skapa en rättvisare värld.
Startskottet för den här processen inleds med att
sektionerna skickar in förslag till prioriteringar. Kumi
Naidoo, Amnesty internationals generalsekreterare
- som tillträdde i augusti 2018 - leder arbetet, och
har tillsammans med internationella styrelsen

och personalen på vårt internationella sekretariat,
identifierat fem övergripande områden som vi ska ge
input på.
		
Makt & systemförändring
		
Berättelser & attityder
		
Starkare rörelse & partnerskap
		
Jämlikhet & inkludering
		Amnestys mervärde
Inom vår sektion kommer alla ha möjlighet att
ge tankar och förslag inom dessa fem områden.
Medlemmar, grupper och personal svarar på de
frågor som tagits fram utifrån den internationella
rörelsens underlag. Formuläret med frågorna är
öppet fram till 7 juni. Den svenska sektionens svar
sammanställs därefter av sektionsstyrelsen.
Konsultationsprocessen, som består av flera faser,
fortsätter fram till beslut om Amnesty Internationals
nya globala strategi som tas på Global Assembly
2020. Framväxten av den globala strategin kommer
förstås också att påverka och ge ramarna för den
kommande strategin för oss i Sverige. Vi återkommer
med mer information om den delen vid ett senare
tillfälle.
I den här delen av konsultationsprocessen ser vi
fram emot nya idéer, infallsvinklar och lösningar,
som kan bidra till att göra Amnesty bättre rustat för
att möta morgondagens utmaningar. Det är nu vi har
möjlighet att påverka!
Anna Lindenfors
Generalsekreterare
Amnesty International i Sverige

